
NR 2 (99)
LUTY-MARZEC 2007

ISSN 1732-9612

Zimowisko bez zimyBale, bale... i po karnawale

Nie chcemy takiego
    Œwieradowa!

Niedostatek œniegu nie przeszkodzi³ uczniom ze Œwieradowa i Czerniawy spêdziæ ferie w œwietlicach „Ul” i „Mrowi-
sko”  w sposób pomys³owy i zró¿nicowany. Na zdjêciu zajêcia m³odych œwieradowian z chust¹ KLANZY, a na czym
one polega³y, mo¿na przeczytaæ na str. 4.

Œwieradowianin Jakub Szmyrski ze sw¹ partnerk¹ Monik¹ £abenck¹ z Lu-
bawki podczas pokazu na balu „Godnego Spo³eczeñstwa” - to by³ ju¿ ostatni
akord karnawa³u, w którym odby³y siê a¿ cztery imprezy charytatywne - szcze-
gó³y na str. 7

W czterdziestym nas Matko
na Sybir zes³ali

- taki by³ tytu³ g³oœnej ksi¹¿ki, w któ-
rej Jan Tomasz Gross z Iren¹ Grudziñsk¹-
Gross zgromadzili dziecinne wypracowa-
nia polskich dzieci uwolnionych z sowiec-
kiej zsy³ki.

Pierwsza fala deportacji zaczê³a siê 10
lutego 1940 r. Ten dzieñ i nastêpne pa-
miêta wiêkszoœæ tych, którzy prze¿yli lo-
dowate piek³o ³agrów. Tak¿e œwieradowia-
nie udekorowani w styczniu Krzy¿em Ze-
s³añców Sybiru (fot. obok) wspominaj¹ ów
lutowy dzieñ jak najgorszy koszmar, z któ-
rym przysz³o im prze¿yæ nastêpnych 67
lat. Topniej¹ szeregi wiêŸniów Archipela-
gu, którzy jednak nie dali siê z³amaæ, a dziœ
daj¹ œwiadectwo prawdzie.

Najmniej z tamtego dnia pamiêta Ze-
non Rudnicki - w czterdziestym mia³ kil-
ka miesiêcy, w niewoli spêdzi³ dok³adnie
11 lat i 8 miesiêcy. Los z jednej strony
oszczêdzi³ mu cierpieñ zadawanych przez
pamiêæ, z drugiej rani¹ go wyrwy w pa-
miêci, których nie ma kto zasypaæ - wszy-
scy najbli¿si zostali na „nieludzkiej zie-
mi”... Wiêcej na str. 4.

6 lutego w kawiarni Zdrojowej na spotkaniu burmistrza z mieszkañcami ktoœ wreszcie powiedzia³ g³oœno, ¿e
ohydne stragany po obu stronach ul. Sienkiewicza (na zdjêciu ci¹g poszarpanych bud na terenie dawnego ogrodnic-
twa) s¹ obraz¹ dla naszego miasta, które jest kurortem o miêdzynarodowej renomie. Swego czasu ZGK wzi¹³ siê za
budowanie tam nowoczesnego targowiska, ale skoñczy³o siê to tak, jak wiêkszoœæ inicjatyw Zak³adu - niczym! Tak¿e
przedstawiciele tzw. hotelarzy „mniejszych” (pensjonaty i pokoje goœcinne dla krajowych turystów) wykorzystali
okazjê, by przypomnieæ burmistrzowi, ¿e miasto powinno wreszcie zadbaæ o jakieœ atrakcje dla polskich goœci, g³ów-
nie dla rodzin z dzieæmi, bo nied³ugo wszyscy siê od nas odwróc¹.

O innych aspektach nieistniej¹cego dialogu spo³ecznego w Œwieradowie piszemy na str. 3.
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Kronika policyjna
URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Roland Marci-
niak: 78-16-119; Sekretarz  Miasta
–  Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16-
234; Sekretariat Burmistrza i Zastêp-
cy Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-
16-489 fax 78-16-585; biuro Rady
Miasta – Jolanta Bobak, Diana Ti-
moftiewicz-¯ak: 78-17-666; zamó-
wienia publiczne – Monika Sautycz:
78-17-562; Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego,  p.o. kierownika –
Rafa³ May:   78-17-092,  Ryszard
Szczygie³:   78-17-558,   Bogumi³a
Tasulis: 78-17-297; Referat Gospo-
darki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony
Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 78-17-071,  Anna Mazurek,
Andrzej Groñski: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-
324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kierow-
nik – Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobi-
ste  –  Halina   Stettner: 78-16-929;
Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak,
Boles³aw Sautycz: 78-16-896;
obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzy-
sowe, ochrona przeciwpo¿arowa –
Tadeusz Baka: 78-16-841; ksiêgo-
woœæ – Anna Leœniak, Magdalena
Szukiewicz, Katarzyna Barczyszyn:
78-16-452, Alicja Piotrowska,
Anna Bardziñska: 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 Przedsiêbiorczoœci -
Mariusz Pysz: 713-64-82; dzia³al-
noœæ gospodarcza i stypendia socjal-
ne - Ewelina Ostrowska: 78-16-221;
Informatyk - Tomasz Chmielowiec:
78-16-361; Miejskie Biuro Informa-
cji Turystycznej: 78-16-350, fax:  78-
16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

Sekretariat: 78-16-321, kierownik –
Teresa Diagiel: 78-16-230; Punkt
Konsultacyjny Miejskiej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych: 78-16-114.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 78-
16-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko-
³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45- 712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-
394.
Klub   Seniora,   Zwi¹zek  Emerytów,
Zwi¹zek   Sybiraków - ul. 11 Listo-
pada 35, II p.
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czernia-
wa: 78-45-573; Zastêpca Naczelni-
ka OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Na podst. materia³ów policyjnych
opr.  A. Karolczuk

Na bie¿¹co
W nocy z 21 na 22 stycznia spod

Dêbowego Dworu skradziono auto mar-
ki renault traffic rocznik 2004 wartoœci
70 tys. z³. W³aœcicielem by³ jeden z
mieszkañców Œwieradowa.

25 stycznia goszcz¹ca w jednym z
pensjonatów kobieta ze Skierniewic za-
czê³a siê zachowywaæ co najmniej nie-
normalnie: rozla³a po ca³ym pokoju
cuchn¹cy p³yn, który – jak siê okaza³o
w postêpowaniu – by³ bardzo silnym
œrodkiem dezynfekuj¹cym. Powinno siê
go u¿ywaæ w du¿ym rozcieñczeniu, tym-
czasem u¿yte przez kobietê w stê¿eniu
uszkodzi³o panelow¹ pod³ogê, a w³aœci-
ciel wyceni³ straty na 680 z³. Gdy policja
wszczê³a postêpowanie w sprawie
umyœlnego zniszczenia mienia, zatrzy-
mana  kobieta wyp³aci³a odszkodowa-
nie w pe³nej wysokoœci i w³aœciciel pen-
sjonatu wycofa³ oskar¿enie. Pensjona-
riuszka szybko opuœci³a Œwieradów i
pewnie nigdy siê nie dowiemy, co spo-
wodowa³o jej nag³e zami³owanie do nad-
miernej czystoœci.

Z 3 na 4 lutego nieznany sprawca
wdar³ siê do pomieszczeñ biurowych
Zak³adu Przemys³u Drzewnego ŒWIE-
RAD, wy³amawszy uprzednio kratê i wy-
pchn¹wszy okno. Najbardziej zaskaku-
j¹ce w tym w³amaniu by³o to, ¿e z³odziej
niczego nie ukrad³, a tylko gruntownie
spl¹drowa³ pomieszczenie.

Byæ mo¿e ten sam sprawca by³ au-
torem podobnego w³amania z 9 na 10
lutego – tym razem do pomieszczeñ
Zak³adu Borowinowego. Metoda podob-
na: wybite okno, spl¹drowanie wnêtrze
i ¿adnej kradzie¿y.

5 lutego policja otrzyma³a zg³osze-
nie o kradzie¿y elektronarzêdzi z miesz-
kania przy ul. Grunwaldzkiej. To by³ mar-
kowy sprzêt, st¹d i straty wysokie –
6400 z³. W³aœciciel okreœli³ czas kradzie-
¿y miedzy 15 grudnia a 19 stycznia, a
ten rozrzut w datach wzi¹³ siê st¹d, i¿
zg³aszaj¹cy, który prowadzi firmê, by³
najpierw przekonany, ¿e z narzêdzi ko-
rzystaj¹ jego pracownicy. Ci jednak
wszystkiego siê wyparli i policja ma te-
raz problem, jak znaleŸæ z³odzieja po tak
d³ugim czasie od kradzie¿y.

12 lutego po po³udniu policja do-
sta³a zg³oszenie o wypadku, jaki mia³
miejsce przy ul. Kolejowej. Niemiecka
kuracjuszka w wieku 65 lat chc¹c przy-
stan¹æ na spacerze opar³a siê o spróch-
nia³¹ barierkê odgradzaj¹c¹ jezdniê od
wysokiej skarpy nad Kwis¹. Zabezpie-
czenie siê z³ama³o i kobieta stoczy³a siê
po skarpie ku rzece, doznaj¹c z³amania
lewego przedramienia i powa¿nego ura-
zu g³owy. W akcji wyci¹gniêcia ofiary
wypadku brali udzia³ ratownicy GOPR.
Rann¹ kobietê najpierw przewieziono do
szpitala w Gryfowie, a nastêpnie do lecz-

nicy w Goerlitz. Tym czasem policja pro-
wadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce w
sprawie, by ustaliæ, czy ma w tym przy-
padku zastosowanie pkt 72 kodeksu
wykroczeñ, który mówi: „kto wbrew
swemu obowi¹zkowi nie dokonuje od-
powiedniego zabezpieczenia miejsca
niebezpiecznego dla ¿ycia lud zdrowia
cz³owieka, podlega karze aresztu (do 30
dni) lub grzywny (do 5 tys. z³).

13 lutego wieczorem do mieszka-
nia w budynku przy ul. Klubowej w Czer-
niawie wdarli siê dwaj z³odzieje, którzy
do œrodka dostali siê przez wybite okno.
Przedmiotem ich zainteresowania by³a
lodówka, sk¹d zabrali ¿ywnoœæ warto-
œci 120 z³. Gdy wychodzili, nieoczekiwa-
nie natknêli siê na w³aœciciela mieszka-
nia, który us³ysza³ ha³asy i skierowa³ siê
do kuchni. Z³oczyñcy dali drapaka, a ju¿
nastêpnego dnia zostali zidentyfikowa-
ni przez policjê. Byli to dwaj mieszkañ-
cy Pobiednej, wielokrotnie karani, do-
brze znani policjantom w Leœnej i Œwie-
radowie. Obaj zostali zatrzymani, ale z
uwagi na znikom¹ wartoœæ ³upu zwol-
niono ich i poddano dozorowi policyj-
nemu. Jako recydywiœci mog¹ siê spo-
dziewaæ surowego wyroku, w ka¿dym
razie kodeks za ten czyn przewiduje karê
od roku do lat 10.

Od wydania ostatniego numeru
„Notatnika” w mieœcie odnotowano trzy
kolizje drogowe:

30 stycznia jad¹ca ul. Lwóweck¹
fordem ka mieszkanka gminy Mirsk nie
dostosowa³a tempa jazdy do panuj¹cych
na drodze warunków i uderzy³a w przy-
dro¿n¹ skarpê. Na szczêœcie nic siê jej
nie sta³o.

6 lutego œwieradowianin jad¹cy
skod¹ ul. Leœn¹ uderzy³ w zaparkowa-
nego VW polo, nale¿¹cego do mieszkañ-
ca gm. Mirsk. Uderzony wóz dozna³
drobnych uszkodzeñ.

17 lutego znacznie mniej szczêœcia
mia³a pewna jeleniogórzanka na tylnym
siedzeniu VW polo. Jej syn kieruj¹c po-
jazdem nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿-
noœci na ul. G³owackiego, skutkiem cze-
go wóz uderzy³ w drzewo. Niezabezpie-
czona pasami pasa¿erka dozna³a
wstrz¹œnienia mózgu, otaræ i st³uczeñ.
Poniewa¿ lekarze w lubañskim szpitalu
orzekli niezdolnoœæ poni¿ej 7 dni, poli-
cja zakwalifikowa³a wypadek jako wy-
kroczenie, co dla kierowcy skoñczy siê
najpewniej 1000-z³otowym mandatem.

Opisane wypadki powinny byæ
ostrze¿eniem dla wszystkich kierowców,
by zim¹ w górach poruszali siê ze szcze-
góln¹ ostro¿noœci¹, a zapinanie pasów
nie powinno byæ traktowane wy³¹cznie
jako nakaz.

Drodzy mieszkañcy, raport
otwarcia s³u¿y przede wszystkim in-
formowaniu o funkcjonowaniu gmi-
ny. Dzia³alnoœæ burmistrza jest jaw-
na i dlatego w zwiêz³ej formie bêdê
j¹ Pañstwu przedstawia³.

Z raportu otwarcia:
-  do ZGK wp³yn¹³ z Urzêdu Kon-

troli Skarbowej drugi z trzech rapor-
tów pokontrolnych dotycz¹cych na-
liczania i odprowadzania podatku
VAT od sprzeda¿y ciep³a za rok 2004.
£¹czna kwota zobowi¹zañ ZGK z tego
tytu³u wzros³a ju¿ do prawie 170 tys.
z³.

Decyzje i dzia³ania podjête
przeze mnie w ostatnim miesi¹cu:

- Zmiany w bud¿ecie gminy do-
konane za zgod¹ Rady Miasta. 100
tys. z³ przeznaczonych na monitoring
miasta to za ma³o na to zadanie, dla-
tego z tej kwoty wziêliœmy 60 tys. z³,
by uzupe³niæ wk³ad w³asny gminy
przy zakupie wozu stra¿ackiego.
Œredni wóz bojowy kosztuje ponad
540 tys. z³, my wnieœliœmy tylko 110
tys. z³ (koordynatorem wniosku jest
Tadeusz Baka), a kolejne 35 tys. z³
przeznaczyliœmy na zwiêkszenie wy-
datków na remonty cz¹stkowe dróg;
mamy w sumie 95 tys. z³ na wyko-
nanie remontu schodków i chodni-
ków na ul. Zdrojowej i ul. 3 Maja oraz
dokonanie napraw bie¿¹cych dróg i
mostów.

- Kolej Gondolowa. Z upowa¿-
nienia Rady podpisa³em umowê
dzier¿awy ze spó³k¹ Kolej Gondolo-
wa Sobies³awa Zasady na okres 4
miesiêcy - do 30 czerwca br. Tak krót-

ka umowa po-
trzebna jest
spó³ce do prze-
pisania na sie-
bie dokumenta-
cji technicznej i
wszystkich po-
zwoleñ zwi¹za-
nych z t¹ inwe-
stycj¹.

- Kostka
zastêpcza. Za-
uwa¿yli Pañ-
stwo pojawiaj¹-
ce siê na uli-
cach kostki

brukowe? Dot¹d czekaliœmy do maja,
a¿ siê wysypi¹ wszystkie dziury, i
wtedy wykonawca wy³oniony w prze-
targu przystêpowa³ do ³atania. W tym
czasie wiele aut ulega³o uszkodzeniu
na tych dziurach. Teraz ka¿da dziura
g³êbsza ni¿ 5 cm jest wyk³adana
kostk¹ brukow¹, która w maju zosta-
nie usuniêta, a jej miejsce zajmie as-
falt (to pomys³ kierownika referatu
gospodarki miejskiej). Koszt wybru-
kowania dziury to 20 z³/m2, kostka
pochodzi z zasobów w³asnych gmi-
ny. Z³o¿y³em te¿ propozycjê zarz¹do-
wi nowej spó³dzielni mieszkaniowej
przy ul. Korczaka, ¿e po¿yczymy
kostki na wybrukowanie dziur na
wewnêtrznych drogach osiedla.

- Mo¿e biathlon? 1 marca piêæ-
dziesiêcioro dzieci z Czerniawy i
Œwieradowa pojecha³o do Jakuszyc
na – jeœli mo¿na tak powiedzieæ –
„casting biathlonowy”. To zapowiedŸ
wprowadzenia do naszych szkó³ nar-
ciarstwa biegowego i biathlonu we
wspó³pracy z Liceum Sportów Zimo-
wych w Szklarskiej Porêbie. Pierw-
sze œlizgi ogl¹dali byli trenerzy kadry
narodowej biegaczy i biathlonistów,
dyrektorzy i nauczyciele WF z na-
szych szkó³, zaproszona przeze mnie
pani dyrektor szko³y z Pobiednej i
ka¿dy, kto tego dnia przebywa³ na
Polanie Jakuszyckiej.

- Bêdzie statut. Podpisa³em po-
rozumienie z gmin¹ Mirsk, bez któ-
rego  nie mo¿na by³o uchwaliæ tym-
czasowego statutu uzdrowiska Œwie-
radów-Zdrój, a bez statutu minister
zdrowia negatywnie  opiniowa³  wa-

Historia, jaka rozegra³a siê w Gó-
rach Izerskich 25 i 26 lutego, mo-
g³aby pos³u¿yæ za scenariusz filmu,
o ile oczywiœcie zabra³by siê za ni¹
ktoœ zdolny i umiej¹cy manipulowaæ
cudzymi emocjami.

Najpierw fakty. 36-letni mieszka-
niec Zgorzelca, w³aœciciel warsztatu
samochodowego, przebywaj¹c w
Œwieradowie przed godzin¹ 16 wy-
s³a³ SMS do swego kuzyna w Gogo-
linie z informacj¹, ¿e w³aœnie zamie-
rza pope³niæ samobójstwo.

Nastêpnie kaza³ siê zawieŸæ swe-
mu pracownikowi pod Czeszkê,
gdzie odprawi³ go z powrotem, a sam
uda³ siê w góry. Pracownik odjecha³

wprawdzie z dokumentami i kartami
bankowymi szefa, ale za to bez ¿ad-
nej informacji o jego zamiarach.

Tymczasem ¿ona otrzyma³a ju¿
informacjê od kuzyna swego mê¿a i
o godz. 16 o samobójczym zamia-
rze ma³¿onka powiadomi³a œwiera-
dowsk¹ policjê, a ta uzna³a sprawê
na tyle powa¿n¹, ¿e utworzono sztab
kryzysowy pod przewodnictwem
burmistrza R. Marciniaka.

Nikt nie wiedzia³, ani w jakim kie-
runku uda³ siê potencjalny samobój-
ca, ani jak¹ obra³by metodê po¿egna-
nia siê ze œwiatem. W akcji poszuki-
wawczej, któr¹ w sobotê przerwano
ok. godz. 23, zaanga¿owanych by³o

a¿ 25 osób: 8 œwieradowskich
GOPR-owców, 13 stra¿aków-ochot-
ników, stra¿nik miejski, 2 funkcjona-
riusz Stra¿y Granicznej oraz 2 poli-
cjantów: jeden z rewiru dzielnico-
wych, a jeden z Lwówka (jako ¿e po-
szukiwania toczy³y siê na terenie po-
wiatu lwóweckiego) z towarzysz¹-
cym mu psem. W u¿yciu by³y te¿ dwa
skutery œnie¿ne (wysoko w górach
œniegu napada³o du¿o) i urz¹dzenia
noktowizyjne. Zaginionego szukano
w okolicach Stogu Izerskiego oraz na
Polanie i Hali Izerskiej.

Akcjê wznowiono w niedzielê o
godz. 10, tym razem si³ami 9 poli-
cjantów z Lwówka (z psem tropi¹-
cym), jednego policjanta z RD, 2
stra¿ników granicznych, 12 stra¿a-
ków i 4 cz³onków GOPR – w sumie
28 osób.

O godz. 13 by³o po wszystkim –
„zguba” znalaz³a siê w Szklarskiej

Porêbie, naprzeciw tamtejszego po-
sterunku policji. Przywieziony do
Œwieradowie, po krótkiej rozmowie
z cz³onkami sztabu kryzysowego
odjecha³ wraz ze swym wujem.

Po faktach, opowiedzianych na-
prêdce przez kilku uczestników akcji
poszukiwawczej, czas na komentarz,
zbudowany jedynie ze strzêpów in-
formacji dochodz¹cych z ró¿nych
Ÿróde³. Czy to wystarczy, by naszki-
cowaæ portret psychologiczny mê¿-
czyzny i przyczyny jego desperackie-
go kroku? Wy³ania z tych doniesieñ
portret cz³owieka, który pogubi³ siê
w ¿yciu. �le znosi³ separacjê z ¿on¹
(przy której zosta³a dwójka dzieci),
pomocy szuka³ u psychologa. Wy-
dawa³o siê, ¿e po seansach terapeu-
tycznych doszed³ ju¿ do siebie, gdy
jednak znów spróbowa³ nawi¹zaæ
kontakt z rodzin¹, kube³ zimnej wody
wylany przez teœcia pozbawi³ go resz-

Opowieœæ  izerska
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OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŒWIERADOWIE-ZDROJU
z 12 lutego 2007 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta Œwieradów-Zdrój  w

okrêgu wyborczym nr 3, zarz¹dzonych na dzieñ 4 marca 2007 r. bez g³osowania.
Na podstawie art. 189 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1760 z 2005
r. nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr.17, poz.128, nr 34. poz. 242, nr 146, poz. 1055 i nr 159, poz. 1127),  Miejska Komisja
Wyborcza podaje do wiadomoœci wyborców:

1. W okrêgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Miasta Œwieradów-Zdrój Miejska Komisja Wyborcza zare-
jestrowa³a 1 kandydata na radnego.

W zwi¹zku z tym na podstawie art.188 Ordynacji wyborczej do rad gmin, w okrêgu nr 3 g³osowania nie przeprowadza
siê.

2. Za wybranego na radnego w tym okrêgu, uznaje siê zarejestrowanego kandydata:
z listy KWW NASZE MIASTO - Kawka Adam Janusz, lat 43,  zam. Œwieradów-Zdrój.

Przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej
Danuta ¯y³kiewicz

Przypominamy o zagro¿eniu dla zdro-
wia i œrodowiska, jakie powoduje spalanie
odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych
) w piecach i na otwartej przestrzeni, które
zatruwa wszystko wokó³ na wiele lat truci-
znami znacznie groŸniejszymi ni¿ cyjanek
potasu.

Podczas spalania tworzyw sztucznych
wydziela siê truj¹cy chlorowodór, cyjano-
wodór, dioksyny, a tak¿e tlenki siarki, wê-
gla, azotu i metale ciê¿kie przedostaj¹ce siê
do gleby. Tak¿e spalane chwasty, liœcie oraz
inne materia³y organiczne (zw³aszcza wilgot-
ne) wydzielaj¹ du¿o gryz¹cego dymu, zawie-
raj¹cego szkodliwe dioksyny, a tak¿e truj¹-
cy tlenek wêgla oraz dwutlenek wêgla.

Nigdy nie pal odpadów w piecu  ani w
ogródku, nie pozwól te¿ tego robiæ s¹sia-
dom - chodzi o Twoje zdrowie.

Nie wolno paliæ starych mebli, ponie-
wa¿ zawieraj¹ szkodliwe kleje, farby i pow³o-
ki, z których podczas spalania wydzielaj¹ siê
szkodliwe substancje. Piec i kocio³ domo-
wy nie s¹ spalarniami odpadów zawieraj¹-
cych malowane i lakierowane elementy.

Za palenie tworzyw sztucznych oraz li-
œci w przydomowych ogródkach gro¿¹
grzywny na podstawie art. 71 ustawy z 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62,
poz. 628).

Opr. insp. SM - Ryszard Nowak

Nie pal œmieci
w piecu!

runki zabudowy, co hamowa³o roz-
poczêcie nowych inwestycji, ma³ych
i du¿ych, a dla miasta oznacza³o to
kilka nie zainwestowanych milionów.

A ponadto:
- podpisa³em porozumienie z

burmistrzem Leœnej w sprawie
wspólnie przeprowadzanej kanaliza-
cji Czerniawy i budowy oczyszczalni
œcieków w Pobiednej;

- spotka³em siê (na razie bez efek-
tów) z przedstawicielem PKP w spra-
wie przejêcia przez gminê budynku
stacji kolejowej i torowiska, by uru-
chomiæ kolejkê drezynow¹;

- w rozmowie z pe³nomocnikiem
rz¹du dla Programu „Odra 2006”
szuka³em wsparcia dla naszego
wniosku, z³o¿onego w³aœnie u niego
za poœrednictwem Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej, w spra-
wie kontynuacji remontu umocnieñ
brzegowych na  Kwisie i Czarnym
Potoku (wniosek na 1,5 mln z³);

- nawi¹za³em kontakt ze wszyst-
kimi w³aœcicielami wyci¹gów: IZERY
i ŒWIERADOWIEC (ten drugi nale¿y
do hiszpañskiej firmy) Alstan Group
- wiêcej informacji za miesi¹c;

- uruchomi³em procedurê wyku-
pu kilkudziesiêciu mieszkañ komu-
nalnych;

- w kwestii „Notatnika Œwiera-
dowskiego” powtórzê raz jeszcze: nie
mam wp³ywu na zawartoœæ, co wiê-
cej, nie wiem nawet, co bêdzie w bie-
¿¹cym numerze; redaktor ma woln¹
rêkê, a Pañstwo bêd¹ mieli okazjê w
najbli¿szym czasie wypowiedzieæ siê
na temat zawartoœci gazety.

W przysz³ym miesi¹cu napiszê
równie¿ o nieudanych dzia³aniach,
bo i takie s¹.

O wynagrodzeniu burmistrza:
Zarabiam netto 4180 z³, mam

miesiêczny rycza³t na 300 km (prze-
je¿d¿am - bez akcji „odœnie¿anie” -
ok. 600 km na terenie miasta), tele-
fon s³u¿bowy Nokia E50 z limitem
rozmów do 390 z³. Nie mam fundu-
szu reprezentacyjnego, u¿ywam w³a-
snego laptopa, za szkolenia wynika-
j¹ce ze stosunku pracy, takie jak BHP,
p³aci gmina, a za dodatkowe pona-
dobowi¹zkowe szkolenia p³acê z w³a-
snych œrodków. Na przyk³ad, za
ostatnie pn. kontrola pracowników -
246 z³.

Roland Marciniak

ek z³udzeñ.
Resztê znamy, ale te¿ nie do koñ-

ca, bo zarówno z wyjaœnieñ z³o¿o-
nych przez pracownika, który odwo-
zi³ go pod Czeszkê, jak i z póŸniejsze-
go ogl¹du wynika, ¿e mê¿czyzna ru-
szaj¹cy w góry by³ bardzo dobrze
przygotowany do marszruty: ciep³a
odzie¿, wygodne buty…

Przeszed³ ponad 21 km ze Œwie-
radowa do Szklarskiej, noc¹, bez zna-
jomoœci terenu. Mia³ du¿o czasu na
rozmyœlania o ¿yciu, ale te¿ i wiele
szczêœcia – mimo lutego i œniegu za-
legaj¹cego szlaki, nie by³o mrozu,
œnie¿ycy, wichury. Wystarczy³o, ¿e siê
ba³.

Ten scenariusz napisa³o ¿ycie,
ono te¿ dopisze zakoñczenie, ale my
ju¿ go nie poznamy. Chyba, ¿e 36-
latek ze Zgorzelca polubi³ Œwiera-
dów…

(aka)

Od 1 lutego obowi¹zki dyrektora
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
Œwieradowie-Zdroju pe³ni Barbara
Rychter.

Jest absolwentk¹ Politechniki Wro-
c³awskiej (mgr in¿. elektryk), a tak¿e stu-
diów podyplomowych tam¿e (informa-
tyka i zarz¹dzanie). Maj¹c licencjê pañ-
stwow¹ uprawniaj¹c¹ do zarz¹dzania
nieruchomoœciami, przez 7 ostatnich lat
wspó³uczestniczy³a w zarz¹dzaniu nie-
ruchomoœci Poczty Polskiej na terenie
ca³ego by³ego woj. jeleniogórskiego.

Równolegle przez ca³y czas prowa-
dzi³a w³asn¹ firmê zajmuj¹c¹ siê doradz-
twem zawodowym i projektami unijny-
mi.

Mieszka w Cieplicach.
Rozmowê z now¹ pani¹ dyrektor

ZGK zamieœcimy w marcowym nume-
rze „Notatnika”.

ZGK ma now¹
szefow¹Na pocz¹tku lutego burmistrz odby³

trzy spotkania z mieszkañcami: w szko-
le w Czerniawie (przysz³o 20 osób), w
kawiarni Zdrojowej (by³o 18 s³uchaczy)
i w œwietlicy ZPD „Œwierad” (burmistrz
mówi³ do 4 osób!). Powiada siê, ¿e za-
wiod³a informacja, ale to tylko pó³ praw-
dy - w przesz³oœci bywa³o, ¿e og³osze-
nie o spotkaniu ukazywa³o siê w gaze-
cie na kilka dni przed wyznaczonym ter-
minem i te¿ przychodzi³a garstka zain-
teresowanych. Czy do¿yjemy czasów,
gdy na spotkanie z burmistrzem do
Zdrojowej przyjdzie 200 osób, a on sam
po 4-godzinnej dyskusji wyjdzie stam-
t¹d mokry, jakby skoczy³ w ubraniu do
basenu? Mokry, ale wzmocniony – nie
tylko si³¹ i m¹droœci¹ argumentów u¿y-
tych w dyskusji, lecz i przekonaniem, ¿e

Nie chcemy takiego Œwieradowa!

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
na podstawie Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póŸn. zm) oraz Uchwa³y Nr IV/25/2006
Rady Miasta w Œwieradowie-Zdroju z 28 grudnia 2006 r.

og³asza otwarty konkurs ofert na wsparcie dzia³añ z zakresu
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zasady przyznania dotacji okreœla art. 15 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póŸn. zm.).

Oferty nale¿y sk³adaæ do 4 kwietnia do godz. 1600 w siedzibie Referatu ds. Pro-
mocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu (Izerskie Centrum Wspierania Przedsiê-
biorczoœci w Œwieradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, pok. Nr 24b - II piêtro.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do
koñca 2007 roku. Wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadania - 60  tys. z³. Przewidywany termin wyboru oferty: 10 dni roboczych od
dnia up³ywu sk³adania ofert.

O wyborze oferty rozstrzygnie Komisja Konkursowa, powo³ana Zarz¹dzeniem
Wewnêtrznym nr 3/2007 Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 21 lutego br., we-
d³ug nastêpuj¹cych kryteriów: czy wniosek spe³nia wymagania formalne, mo¿li-
woœæ realizacji zadania przez wnioskodawcê, koordynatora i osoby zaanga¿owa-
ne w realizacjê oferty (ich  doœwiadczenie) oraz zgodnoœæ tematyki zadania z cela-
mi statutowymi, wartoœæ merytoryczn¹ oferty (charakter i zasiêg oddzia³ywania,
liczba uczestników, odbiorców), kalkulacjê kosztów: szczegó³owoœæ bud¿etu, ade-
kwatnoœæ i wysokoœæ wydatków z punktu widzenia proponowanych dzia³añ, wk³ad
w³asny wnioskodawcy (gotówkowy, wp³aty sponsorów, wp³ywy z biletów, op³aty
uczestników projektu itp.).

Pozosta³e warunki konkursu okreœla Regulamin Konkursu dostêpny na stro-
nie internetowej www.swieradowzdroj.pl - BIP

Szczegó³owych informacji udziela Dorota Marek-Miakienko, tel. 075 713 64 82.

K o n k u r s   o f e r t

mamy oto spo³eczeñstwo obywatelskie,
z którym mo¿na/warto/trzeba dyskuto-
waæ, spieraæ siê, œcinaæ i przekonywaæ
do swoich racji.

Jeœli nie znajdziemy siê nigdy w cen-
trum takiej debaty, temperatura ¿ycia
spo³ecznego utrzymywaæ siê wprawdzie
bêdzie w granicach bezpiecznych 36 i 6
kresek, kiedy nic nikomu nie dolega, ale
rozum nie przebudzi siê nigdy z fazy
uœpienia. Tu trzeba wrz¹tku myœlowe-
go, emocjonalnej lawy i kreacyjnych
gejzerów, jeœli nie chcemy, by nuda z
tych milcz¹cych sal wyla³a siê na mia-
sto, osiad³a na drzewach jak szadŸ mro-
¿¹ca inwencjê, zapa³ i wyobraŸniê. Ta
sama nuda ju¿ dziœ wygania kolejne
roczniki gimnazjalistów – i to nie dlate-
go, ¿e w mieœcie nic siê nie dzieje, ale z

powodu braku gniewnych pomruków,
z których wy³oni³by siê program na owo
dzianie.

Có¿ jednak z tego, skoro „Notatnik”
ju¿ dwukrotnie wyda³ taki pomruk kie-
rowany ku osobom odpowiedzialnym za
ubytki w nowych kostkowych chodni-
kach i w tablicy „powitalnej” przy ul.
Grunwaldzkiej, skoro z urzêdu nie na-
desz³o ani jedno wyjaœnienie, kiedy, jak,
kto i czy w ogóle ubytki owe zostan¹
uzupe³nione. Jeœli gazeta jeszcze kilka
razy zaadresuje swoje uwagi o niedo-
statkach wizerunku miasta do osób, któ-
re zatykaj¹ d³oñmi uszy, oczy i usta (co
oznacza: nie s³yszê, nie widzê, nie mó-
wiê), mo¿e te¿ zobojêtnieæ na teraŸniej-
szoœæ i przysz³oœæ. Na razie siê nie pod-
dajemy i nadal bêdziemy pokazywaæ
wstydliwe fragmenty naszego miasta.
Mo¿e dokona siê cud i ktoœ wybudzi siê
z b³ogiego letargu.            A. Karolczuk

Drodzy Czytelnicy! Decyzj¹ wydaw-
cy zmienia siê termin ukazywania siê
„Notatnika”, który odt¹d trafiaæ bêdzie
do Pañstwa r¹k z pocz¹tkiem ka¿de-
go miesi¹ca – podyktowane to m.in.
jest chêci¹ przekazywania na bie¿¹co
- nie zaœ z miesiêcznym opóŸnieniem
- informacji z obrad rady. Dla zacho-
wania ci¹g³oœci numer 12 zostanie
wydany w grudniu jako specjalna edy-
cja œwi¹teczno-noworoczna.

Poskramianie Kwisy i Czarnego Potoku
Na sesji Rady Miasta, która od-

była się  28 lutego, radni m.in. pozy-
tywnie zaopiniowali - w formie
uchwały - Studium ochrony przed
powodzią zlewni rzeki Kwisy, przy-
gotowane przez Wrocławską Agen-
cję Rozwoju Regionalnego (w ra-
mach programu rządowego „Odra
2006”). Ale opinia nie była bezkry-
tyczna, dodano bowiem kilka punk-
tów zabezpieczających lepiej Świe-
radów przed skutkami żywiołu.

Zapisano więc, że do programu
należy: wprowadzić budowę zbior-
nika powodziowego na Kwisie po-
wyżej Świeradowa; wyznaczyć miej-
sca ustawienia wodowskazów w gór-
nym biegu Kwisy - by odpowiednio
wcześniej oceniać zagrożenia; zbu-
dować zbiornik na Czarnym Potoku
powyżej Czerniawy – by osłabiać
skutki powodzi i zwiększyć pojem-
ność zlewni; określić sposób zabez-
pieczenia nieruchomości na skrzyżo-
waniu ulic Mokrej i Krętej, uwzględ-
niając szczególnie przebudowę mo-
stu.

Realizacja programu w górnym
biegu Kwisy (od zbiornika w Leśnej
ku źródłom) i na Czarnym Potoku
pochłonie blisko 230 mln zł. W
Świeradowie na Kwisie zostaną wy-
remontowane 2 kładki, rozbudowa-
ne 4 mosty, przebudowany próg, od-
budowane mury, ubezpieczenia i ka-
skada, nastąpi konserwacja koryta,
powstaną też zapory przeciwrumo-
wiskowe.

Wysokości diet radnych ustala-
no na styczniowej sesji, zresztą w
dość burzliwej atmosferze i bynaj-
mniej nie jednomyślnie. 28 lutego
uchwalono (8 głosów za, 4 przeciw),
że dieta przewodniczącej wyniesie

936 zł (poprzednio 1100), wiceprze-
wodniczącego – 468 (280), szefa
Komisji Rewizyjnej – 421 (400),
szefów komisji stałych – 374,40
(240), radnych należących co naj-
mniej do dwu komisji – 327,60, rad-
nego w jednej komisji – 280 (w mi-
nionej kadencji diety szeregowego
radnego nie różnicowano – wynosi-
ła ona 200 zł).

Wysokości powyższych diet od-
noszą się do sytuacji, gdy radni
uczestniczą we wszystkich posiedze-
niach plenarnych i na komisjach.

Obecna na sesji skarbnik gminy
Iwona Kosmala poinformowała ze-

branych, że w związku ze zmianą diet
(uwzględniając także te, jakie zo-
staną wypłacone piętnastemu  rad-
nemu) w budżecie na ten rok trzeba
będzie znaleźć dodatkowo 8700 zł
– także przy założeniu 100-procen-
towej frekwencji. Ale założyć nale-
ży, że sytuacja taka raczej się nie zda-
rzy, jest zatem wielce prawdopodob-
ne, że zarezerwowana w budżecie
kwota wystarczy na pokrycie płatno-
ści. Pani skarbnik przypomniała też,
że w 2005 roku na diety przeznaczo-
no 60 tys. zł, a wypłacono 47,8 tys.
zł, zaś w roku 2006 odpowiednio -
55 i 44,5 tys. zł.                                     (aka)
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Na pocz¹tku wszystkich Czytelników pragnê uspokoiæ - powiat lubañski nie zostanie zlikwido-
wany, wrêcz przeciwnie. Pod koniec ubieg³ego roku w regionalnej TVP3, w lokalnych mediach i
prasie mo¿na by³o us³yszeæ i przeczytaæ, ¿e nasz powiat mo¿e zostaæ zlikwidowany lub ¿e zosta-
nie w nim wprowadzony zarz¹d komisaryczny. Jest to wierutna bzdura, zgodnie bowiem z moimi
informacjami rz¹d obecnie pracuje, aby stworzyæ powiaty o wielkoœci co najmniej 150 tys. miesz-
kañców. Jeœliby zatem powsta³a nowa mapa administracyjna powiatów - lubañski po³¹czy³by siê
najpewniej ze zgorzeleckim, przy³¹czywszy zarazem gminy: Mirsk i Gryfów. Nowa jednostka istotnie
liczy³aby ok. 150 tys. mieszkañców.

Ostatnie dwa miesi¹ce by³y bardzo pracowite dla naszej rady, która m.in. uchwali³a bud¿et oraz
szereg innych uchwa³. W bud¿ecie na 2007 rok nie zarezerwowano, niestety, pieniêdzy na
remonty czy modernizacjê dróg powiatowych po³o¿onych w Œwieradowie. Nadmieniæ nale-
¿y, ¿e w latach  2000–2006 z bud¿etu powiatu z kwoty prawie 7 mln z³ wydanych na remonty
i modernizacjê dróg powiatowych Œwieradów zyska³ ledwie 1,03 proc. tych œrodków, co
wed³ug mojej oceny jest kwot¹ œladow¹. Fakt ten zg³osi³em na styczniowej sesji rady, wnio-
skuj¹c zmianê tego stanu rzeczy (o jakoœci dróg powiatowych w mieœcie nie bêdê pisa³, poniewa¿
ka¿dy j¹ zna bardzo dok³adnie).

Gmina œwieradowska jest wizytówk¹, by nie rzecz - per³¹ powiatu lubañskiego (i nie tylko),
odwiedzan¹ przez turystów z Polski, Europy, a nawet zza oceanu, nale¿y j¹ wiêc w szczególny
sposób traktowaæ.

W trakcie prac nad „Koncepcj¹ Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Zlewni Rzeki Kwisy”
rada w swej uchwale zg³osi³a potrzebê budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Kwisie, za-
bezpieczaj¹cego Œwieradów, oraz budowy suchego zbiornika retencyjnego na Czarnym Potoku
(wspó³pracuj¹cego z planowanym zbiornikiem Mirsk), chroni¹cego Czerniawê.

Norbert W³odarczyk
Radny powiatu lubañskiego

Jesteœmy wiêcej warci ni¿ 1 procent!

W czasie ferii zimowych w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Czerniawie zorganizowane zo-
sta³o zimowisko dla dzieci i m³odzie¿y z osie-
dla. Ze wzglêdu na brak œniegu wiêkszoœæ za-
jêæ odbywa³o siê w budynku szko³y. Uczestni-
cy zimowiska brali udzia³ w licznych konkur-
sach z nagrodami - turnieju tenisa sto³owego,
rozgrywkach w warcaby, w konkursach pla-
stycznych: „Z wizyt¹ w Czarcim M³ynie”, „Ko-
tylion” i konkursie „Remik s³owny”. Pozosta³y
czas wype³nia³y gry i zabawy stolikowe, kom-
puterowe, gra w tenisa sto³owego, Internet i
projekcje filmów na du¿ym ekranie, czytanie
czasopism oraz spacery. Zorganizowano rów-
nie¿ wyjazdy na basen w hotelu „Malachit” oraz
na krêgielniê.

Uczestnicy zimowiska mogli spêdziæ ferie
w mi³ej atmosferze, maj¹c zapewnione bogac-
two wra¿eñ, mieli okazjê rozwin¹æ swoje zain-
teresowania, spróbowaæ swoich si³ w ró¿nych
dziedzinach oraz zjeœæ ciep³y posi³ek (otrzymy-
wali drugie œniadanie, obiad i podwieczorek).

Rafa³ Sieczkowski

Na zimowisku
w „Mrowisku”…

…i w „Ulu”
Has³o zimowiska dla uczniów podstawówki

i gimnazjum brzmia³o - Bezpieczne i zdrowe
ferie szachowe.

Jego uczestnicy poznali historiê i regu³y gry
w szachy, odwiedzili minimuzeum szachów w
Pensjonacie „Szach Mat” w Œwieradowie-Zdro-
ju, rozgrywali turnieje, wykonywali plansze i
figury szachowe do æwiczenia gry w domu,
rozgrywali partie szachowe na ¿ywo na plan-

szy korytarza szkolnego.
W ramach promowania zdrowego stylu

¿ycia i doskonalenia sprawnoœci fizycznej or-
ganizowaliœmy, rozgrywki w dwa ognie pod
has³em „Stop na³ogom - stawiam na sport”,
dwukrotnie odwiedziliœmy krêgielniê i basen
kryty w „Magnolii”, cztery razy inhalowaliœmy
siê jodem w grocie solnej „Solana”, a ducha
pokrzepialiœmy w bibliotece, zapoznaj¹c siê z
twórczoœci¹ Wandy Chotomskiej, i w jelenio-
górskim kinie na filmie „Artur i Miminki”.

Nie mog³o zabrakn¹æ dzia³añ edukacyjnych,
terapeutycznych i wychowawczych, na które
z³o¿y³y siê: wspólne zabawy przy muzyce z
chust¹ KLANZY, realizacja programów „Spójrz
na agresjê inaczej” i „Siedem kroków”, projek-
cja filmów edukacyjnych: „Mo¿liwoœæ reduko-
wania narkomanii”, „Alkoholizm mo¿liwoœci
ograniczenia”, „Bezpieczeñstwo dzieci i m³o-
dzie¿y w przysz³oœci”, spotkanie z dzielnicowy-
mi Paw³em Buler¹ i Bogdanem Borkowskim
oraz stra¿nikiem miejskim Boles³awem Sauty-
czem. Wszystko to sprzyja³o integracji, nauce
przez zabawê, kszta³towaniu prawid³owych
postaw, odreagowaniu napiêæ, frustracji i emo-
cji, likwidowaniu z³ych nawyków, dostarczaniu
pozytywnych wra¿eñ, nabywaniu umiejêtnoœci
reagowania w sytuacjach zagra¿aj¹cych w³a-
snemu i cudzemu zdrowiu, uwra¿liwianiu na
piêkno dzie³ plastycznych i muzycznych.

S³owo o programie KLANZA, które skupia
siê wokó³ idei zak³adaj¹cej potrzebê o¿ywienia
procesu dydaktyczno-wychowawczego, propa-
guj¹c pedagogikê zabawy, czyli „g³êboko prze-
myœlan¹ i dostarczaj¹c¹ wielu prze¿yæ meto-
dykê prowadzenia pracy i ¿ycia w grupie”.

Program zimowiska zosta³ zrealizowaniu
dziêki wsparciu Miejskiej Komisji Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Teresa Fierkowicz

A¿ 60 uczniów œwieradowskiej podstawówki i
gimnazjum spe³nia warunki, by odbyæ tegoroczn¹
„prymusówkê” (wycieczkê dla najlepszych, legity-
muj¹cych siê œredni¹ wyników od 4.50 w górê i
ocen¹ wzorow¹ z zachowania).

Poniewa¿ kompletna lista prymusów jest zbyt
d³uga, na ³amach „Notatnika” wymienimy tych, któ-
rych okreœla siê mianem „Primus Inter Pares”
(pierwsi wœród równych sobie), czyli uczniów pi¹t-
kowych:

Szko³a Podstawowa;

Barbara Erling, Aleksandra Pó³torak - 5.25,
Alicja Pó³torak, Gabriela Wojsa - 5.22,  Karol Bu-
rawski, Marta  Kacik - 5.11, Barbara Bernacka, Emi-
lia Czajka, Marta Krawczyk, Arkadiusz  Lewandow-
ski, Justyna Majczak, Jan Szyd³owski, Ma³gorzata
Wojciechów – 5.0.

Gimnazjum:
Anna Buratyñska – 5.53 Anna RzeŸnik, Martyna

Tomczyk – 5.30, Karolina Tetich – 5.23, Anna Paw-
³owska – 5.18, Waleria Kudera, Dagmara £azorczyk
– 5.16, Marta Bielak – 5.08, Joanna Chwaszcz, Anna
Lêba – 5.07, Roksana Danaj, Kamila Kaczmarek, Blan-
ka Kamiñska, Micha³ Klekowski – 5.0.             (aka)

Primus Inter Pares

W czterdziestym nas Matko na Sybir zes³ali

Zenon Rudnicki Janina Lipnicka

* *

Pan Zenon wraz z mam¹ i dziadkami (rodzi-
ce mamy uznani zostali za bur¿ujów, bo mieli
pola i lasy) zosta³ wywieziony z Wo³kowyska
gdzieœ w okolice Archangielska.

Mia³ trzy albo cztery lata, gdy jakiœ NKWD-
owiec zastrzeli³ mu matkê. By³ za ma³y, by zapa-
miêtaæ, kiedy i gdzie to by³o, za jakie winy zginê-
³a, ale do koñca ¿ycia zapamiêta zabójcê, jak wrê-
czy³ mu o³ówek i powiedzia³: „Bêdziesz nim pisa³
listy do mamy”. Nim umar³a, pracowa³a przy wy-
rêbie i sp³awianiu drewna.

- Nie pamiêtam, co wczoraj jad³em, a tamt¹
scenê mam przed oczami, jakby w³aœnie zda-
rzy³a siê wczoraj – mówi.

Do zawarcia uk³adu Sikorski-Majski w 1941
za g³oœne odezwanie siê w ojczystym jêzyku od-
bierano kartki na chleb, wiêc po polsku rozma-
wia³ i modli³ siê w domu z dziadkami. I ci¹gle
ktoœ przychodzi³ z lokalnych w³adz namawiaæ na
przyjêcie sowieckiego obywatelstwa. Dziadko-
wie odmawiali mówi¹c, ¿e jak wojna siê skoñ-
czy, to oni wróc¹  do Polski, a wtedy ruski otwie-
ra³ d³oñ i zapewnia³, ¿e prêdzej kaktus mu na
niej wyroœnie, nim kiedykolwiek zobacz¹ swój
kraj. Niektórzy siê ³amali i podpisywali zrzecze-
nie – im jako obywatelom ZSRR odmówiono raz
na zawsze prawa do repatriacji.

Dziadek rzeczywiœcie ojczyzny nie zobaczy³
- wykoñczy³ siê przy wyrêbie drzewa i le¿y gdzieœ
pochowany na syberyjskim odludziu. Po jego
œmierci pana Zenona rozdzielili z babci¹ i jako
sierotê powieŸli do Saratowa, gdzie przez 6 ko-
lejnych lat przebywa³ w domu dziecka. Chodzi³
do rosyjskiej szko³y, zapomnia³ ojczystego jêzy-
ka, nawet z innymi polskimi sierotami rozma-
wia³ po rosyjsku.

Ojciec zosta³ w sierpniu zmobilizowany i
syna nie widzia³ na oczy, bo pan Zenon przy-
szed³ na œwiat parê miesiêcy póŸniej. Po wojnie
szuka³ rodziny przez Czerwony Krzy¿, a gdy
wreszcie trafi³ na œlad bliskich – babka umar³a
nie doczekuj¹c powrotu. Nie wiadomo, gdzie jest
pochowana.

W maju 1951 roku Zenon Rudnicki z trans-
portem trafi³ do Dusznik i tam po raz pierwszy
spotka³ siê z ojcem, z którym wita³ siê nie znaj¹c
s³owa po polsku, ale szybko opanowa³ podsta-
wy jêzyka i we wrzeœniu poszed³ od razu do V
klasy w £odzi. Potem skoñczy³ technikum ga-
stronomiczne i ca³e ¿ycie by³ kelnerem w £odzi,
Pabianicach i Jeleniej Górze. Ju¿ jako emeryt 7
lat temu przyjecha³ do Œwieradowa, bo szuka³
spokojnego miejsca na staroœæ, a u nas by³y
wtedy najtañsze mieszkania.

boty, dzieci do szko³y.
- Przez pierwszy rok wci¹¿ chodziliœmy g³od-

ni, bo nikomu ani w g³owie by³o coœ uprawiaæ,
wszyscy myœleli, ¿e lada dzieñ wrócimy do Pol-
ski. Pajdka chleba rano i tyle¿ wieczór, musia³o
nam to wystarczyæ – opowiada pani Janina.

Gdy rozwia³y siê nadzieje na powrót, trzeba
by³o jakoœ zadbaæ o wy¿ywienie, zw³aszcza, ¿e
mama ci¹gle chorowa³a i nie mog³a iœæ do ro-
boty, nawet praca w przydomowym ogródku
by³a ponad jej si³y.

- ¯yæ jakoœ trzeba by³o, wiêc zbiera³o siê ja-
gody i nosi³o na handel do Bernau³a. Albo s³o-
necznik uprawiany w ogródku. 50 km piechot¹
w jedn¹ stronê, bez wzglêdu na pogodê i porê
roku. W zimie to i dwa noclegi po drodze trzeba
by³o zrobiæ, ale zawsze trafialiœmy na porz¹d-
nych Rosjan, którzy i nakarmili, i przenocowali,
nie tylko w drodze, ale w samym mieœcie.

Poniewa¿ mama wci¹¿ chorowa³a, w³adze
uzna³y, ¿e nie mo¿e sprawowaæ opieki nad dzieæ-
mi, które trafi³y do domu dziecka – trójka w jed-
nym miejscu, a najm³odszy 5-letni Micha³, pod
pozorem, ¿e jest za ma³y, by byæ z rodzeñstwem
– do Bernau³a. Gdy po uk³adzie Sikorski-Majski
Polakom pozwolono przenosiæ siê do cieplej-
szych azjatyckich republik, mama w pewnym
momencie postanowi³a zabraæ dzieci i wyjechaæ
z Syberii.

- W domu dziecka wyekwipowali nas na dro-
gê, dali ciep³e ubrania i walonki, mieliœmy tylko
zabraæ Micha³a. Ja przez tydzieñ pilnowa³am na
dworcu przy kasie kolejki, by kupiæ bilet do A³ma-
Aty, a mama obchodzi³a kolejno 8 domów dziec-
ka szukaj¹c brata. Nigdy go nie znalaz³a, wiêc
postanowi³a zostaæ, bo wierzy³a, ¿e Micha³ w
koñcu siê odnajdzie. Pozostaje mi wierzyæ w to,
o czym siê s³ysza³o: ¿e brat zosta³ przysposo-
biony przez bezdzietn¹ rodzinê sowieckiego ofi-
cera. Mo¿e nawet ¿yje do dziœ…

Wrócili do „uczastka” (osiedla), mama roz-
poczê³a poszukiwania przez Czerwony Krzy¿, któ-
re prowadzi³a tak¿e po powrocie do Polski. Mimo
okrutnych prze¿yæ i zmagania siê z chorob¹,
¿ycie zahartowa³o j¹ do tego stopnia, ¿e do¿y³a
93 lat!

Najstarszy brat dotar³ do Sielc nad Ok¹ i prze-
szed³ szlak bojowy z Koœciuszkowcami od Leni-
no do Berlina. Ruszyli jego œladem w 1946, naj-
pierw do Wa³cza, potem do Miêdzylesia, gdzie
pani Janina przypadkowo spotka³a brata. W
styczniu 1947 rodzina przyjecha³a do Czernia-
wy, a w 1955 przeprowadzili siê do domu przy
ul. Lwóweckiej, gdzie Janina Lipnicka mieszka
do dziœ.

Dziœ mo¿na wejœæ na stronê miasta Barnau³
– stolicy Kraju A³tajskiego, licz¹cej ponad 700
tys. mieszkañców, i obejrzeæ miasto, rzekê Ob i
otaczaj¹c¹ je tajgê z satelity (niektóre fragmen-
ty s¹ zamglone, znaczy – Rosjanie nadal utaj-
niaj¹). Przy okazji mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e 27
lutego 2007 r. temperatur¹ noc¹ wynosi³a mi-
nus 27oC, a w dzieñ – minus 14oC. Pani Jani-
na, gdy jej o tym powiedzia³em, odpar³a: To ma³o
jak na luty, wtedy to by³y mrozy!

Losy pozosta³ych Sybiraków przedstawimy
w nastêpnym numerze.

Janina Lipnicka mieszka³a we wsi Krzyw-
cze na Podolu (pow. Borszczów, woj. tarnopol-
skie). W lutym czterdziestego mia³a ju¿ 14 lat,
tak ¿e tamten dzieñ i nastêpne lata dobrze wry³y
siê w jej pamiêæ. WywieŸli wtedy j¹, mamê,
trzech braci rodzonych i brata ciotecznego, któ-
ry wychowywa³ siê w rodzinie. Los zagna³ ich
wszystkich do A³tajskiego Kraju, gdzie osiedli w
posió³ku Borowoj licz¹cym ze 100 domów, gdzie
g³ównym zajêciem by³a praca w lesie i w tarta-
ku. Rodzinie poszczêœci³o siê o tyle, ¿e dostali
domek, podczas gdy wiêkszoœæ zes³añców mu-
sia³a siê zadowoliæ barakami. Doroœli szli do ro- Adam Karolczuk
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Ma³gorzacie Gettner, czerniawian-
ce z urodzenia i ca³o¿yciowego wybo-
ru „stuknie” w tym roku 25 lat pracy
pedagogicznej i 20 lat dyrektorowania
w tutejszej szkole.

Dzieciñstwo i m³odoœæ up³ynê³a jej
we wsi wchodz¹cej w sk³ad gromady
Pobiedna w pow. lubañskim. W 1973
roku wieœ sta³a siê czêœci¹ Œwierado-
wa-Zdroju i na 2,5 roku wesz³a w gra-
nice pow. lwóweckiego. Po 26 latach
historia (chichocz¹c) zatoczy³a ko³o i
Czerniawa znów znalaz³a siê w powie-
cie lubañskim. I wszystko to za ¿ycia
nauczycielki, która wprawdzie zmieni-
³a we wsi/osiedlu piêæ adresów, ale
wyje¿d¿a³a st¹d tylko po naukê.

Od takiego (d³oñ uniesiona tu¿ nad
pod³og¹, wyra¿aj¹ca wzrost ma³ego
dziecka) chcia³a byæ nauczycielk¹!

Gdy po lubañskim liceum wyjecha-
³a do Boles³awca, by w Studium Na-
uczycielskim realizowaæ dzieciêce ma-
rzenia, wiedzia³a, ¿e w swej pasji mo¿e
siê spe³niaæ jedynie w Czerniawie. Dziœ
mówi ¿artobliwie: Nie doœæ, ¿e robiê
to, co zawsze chcia³am, to jeszcze mi
za to p³ac¹.

Mog³a zostaæ w boles³awieckiej
szkole æwiczeñ, ale wola³a szkó³kê w
Czerniawie, gdzie w poniemieckich ³aw-
kach by³y jeszcze otwory po wpuszcza-
nych ka³amarzach, na poszarza³ych
œcianach nie wisia³y ¿adne pomoce
naukowe, a do tzw. suchej toalety wy-
chodzi³o siê na zewn¹trz budynku.

- By³y dwa pomieszczenia i trzy
oddzia³y, dlatego niektóre zajêcia rota-
cyjnie trzeba by³o odbywaæ na koryta-
rzu: muzyka, wychowanie fizyczne, œro-
dowisko – wspomina.

Najdziwniejsze zaœ by³o to, i¿ szko³a
w Czerniawie - czyli w Œwieradowie -

Nie chcia³abym zawieœæ wyborców, za bardzo ich szanujê.

Czerniawa to najlepsza duchowa strawa
funkcjonowa³a jako filia szko³y w Kro-
bicy – czyli podlega³a administracyjnie
gminnej inspekcji oœwiaty w Mirsku.
Gdy M. Gettner rozpoczyna³a pracê, od
roku dzia³a³a nowa placówka w Œwie-
radowie. Wizytator kuratoryjny w ogó-
le by³ zdziwiony, ¿e w Czerniawie ist-
nieje jakaœ oœwiatowa placówka.

- Zrobiono zebranie z rodzicami.
Naczelnik i miejski dyrektor szkó³ prze-
konywali, ¿e nie ma sensu utrzymywaæ
tak ma³ej szkó³ki, ¿e dzieci Czerniaw-
skie sprawnie siê dowiezie do miasta i
odwiezie do domów, ¿e w nowej szko-
le miejsca doœæ, a nieporównywalnie
lepsze warunki, ale rodzice stanowczo
odpowiedzieli: NIE!

To pe³ne determinacji NIE zawa¿y-
³o najpewniej na tym, ¿e urz¹d g³owy
sobie nie zawraca³ budynkiem i trzeba
by³o upodmiotowienia samorz¹du, by
dopiero w 1991 roku dokona³o siê ofi-
cjalne przejêcie czerniawskiej oœwiaty;
budynek z 1929 roku rozbudowano (o
tê czêœæ od ulicy), by pomieœciæ IV kla-
sê, a docelowo kolejne, a¿ do pe³nej
oœmiolatki (pe³nego stanu nigdy nie
osi¹gniêto, bo tymczasem reforma „ob-
ciê³a” podstawówkom dwie klasy). W
1996 r. szkole przyby³y sp³ukiwane to-
alety i salka do gimnastyki korekcyj-
nej, a na prze³omie stuleci – w czêœci
strychowej wygospodarowano kolejne
2 klasy i oddzia³ przedszkolny dla piê-
cio- i szeœciolatków.

Z dwuklasowej szkó³ki rozwinê³a
siê dzisiejsza szko³a dysponuj¹ca 7
pomieszczeniami klasowymi, biblio-
tek¹, przedszkolem, sal¹ gimnastyki
korekcyjnej i pomieszczeniem do tera-
pii pedagogicznej. Kadra rozros³a siê z
trzech do 13 nauczycieli, którzy maj¹
od opiek¹ 96 uczniów (najwiêcej by³o

132). Jest sala komputerowa i trzy
ogólnie dostêpne komputery pod³¹czo-
ne do internetu (2 w œwietlicy „Mrowi-
sko”, jedno w bibliotece).

Szko³a jest dla pani Ma³gorzaty
wszystkim – to nie tylko jedyne w ¿yciu
miejsce pracy, nie tylko zarz¹dzana
przez ni¹ firma i pracownicy, to jakby
obiekt z dusz¹ (trzeba by³o mu niekie-
dy oddaæ w³asn¹), niemal jak dzie³o
sztuki, które we wszystkich stadiach
tworzenia odzwierciedla³o pe³niê arty-
stycznego zaciêcia twórcy. Dzie³a nigdy
nie dokoñczonego, bo niespe³nionym
wci¹¿ marzeniem jest sala sportowa (o
boisku nie wspominaj¹c).

Sala ma oponentów wœród czêœci
radnych, którzy podwa¿aj¹ celowoœæ jej
budowy w sytuacji, gdy pog³êbiaj¹cy
siê ni¿ demograficzny mo¿e spowodo-
waæ likwidacjê szko³y.

- Argumentowa³am wtedy, ¿e na-
wet jak szko³y ju¿ nie bêdzie, zostanie
obiekt, a w nim na przyk³ad dom kultu-
ry z zapleczem sportowo-rekreacyj-
nym. Kto œmia³by w tym momencie
popatrzeæ ludziom w oczy i oœwiadczyæ,

¿e Czerniawie siê to nie nale¿y? – pyta
retorycznie pani dyrektor.

By przyspieszyæ jakoœ jej budowê,
wzmóc naciski na urz¹d, M. Gettner
powo³a³a Fundacjê na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów-
Czerniawa i stanê³a na jej czele. Fun-
dacja z kolei zrealizowa³a projekt pn.
„Pocztówki Czerniawa Zdrój/Bad
Schwarzach – korzenie przysz³oœci”,
trzykrotnie -  „Czerniawa – jaka stra-
wa”, dwukrotnie – konkurs fotograficz-
ny „Uroki Czerniawy”; wszystkie te
przedsiêwziêcia (plus trzyletni sta¿ –
1994-1997 w Radzie Miasta) by³y do-
wodem spo³ecznikowskiej pasji orga-
nizatorki, która z determinacj¹ stara³a
siê kierowaæ œwiat³a reflektorów na
Czerniawê. Trochê ¿a³uje, ¿e nie uda³o
siê przywróciæ osiedlu statusu wsi –
inicjatywa w³adz miasta nie zyska³a
wtedy poparcia lokalnej spo³ecznoœci.

- Najdziwniejsze jest to, ¿e i wtedy,
i obecnie pomys³ ten ma wiêcej zwo-
lenników ni¿ wrogów, tyle ¿e w³adze
„spali³y” inicjatywê zbyt powierz-
chown¹ prób¹ wyt³umaczenia ludziom,
jakie korzyœci mo¿e zyskaæ Czerniawa
z tego tytu³u – wspomina pani Ma³go-
rzata.

Brak zdecydowanego poparcia
czerniawian wp³yn¹³ potem na nega-
tywn¹ opiniê ministerialn¹. Czerniawa
jako wieœ mia³aby do wygrania tanie
kredyty wspieraj¹ce rozwój agrotury-
styki czy unijne dotacje na rozwój in-
frastruktury sportowej na terenach
wiejskich.

Jesieni¹ ub. roku M. Gettner wy-
startowa³a w wyborach do powiatu i –
obok N. W³odarczyka – zdoby³a man-
dat radnego. Tym samym dwójka czer-
niawian zasiad³a w radzie powiatu.

Pani Ma³gorzata zosta³a szefow¹
komisji oœwiaty, wiceprzewodnicz¹c¹
komisji rewizyjnej oraz cz³onkiem ko-
misji rozwoju gospodarczego, finansów
i administracji.

- Za wczeœnie mówiæ o tym, czym
bêdê siê zajmowaæ w komisji oœwiaty,
bo najpierw muszê siê gruntownie ro-
zejrzeæ w dokumentach. Na pewno nie-
zbêdne bêdzie uporz¹dkowanie sfery
dotacji, bo brakuje w niej jasnych regu³,
konieczna jest te¿ analiza wydatków na
Kompleks Edukacyjny w Lubaniu.
Œwieradów ma na pewno do za³atwie-
nia kilka spraw, jak DWD, szko³a spe-
cjalna, drogi czy zbiorniki w górnym
biegu Czarnego Potoku i Kwisy. Gdy
odbiera³am przed dwoma laty tytu³
Cz³owieka Roku, to by³am œwiadkiem,
jak na sesji o drogi œwieradowskie upo-
mnia³ siê radny z Lubania, a nie któryœ
z naszych. Mam nadziejê, ¿e taka sytu-
acja wiêcej siê nie powtórzy i ¿e bê-
dziemy z panem Norbertem pilnowaæ
tak¿e lokalnych interesów – zapewnia
radna Gettner i dodaje: - Jeœli nie przy-
pilnujemy, ludzie nam za niespe³na 4
lata podziêkuj¹ w jeden sposób: czer-
won¹ kartk¹, bynajmniej nie wyborcz¹,
a ja nie chcia³abym zawieœæ wyborców,
za bardzo ich szanujê.

Adam Karolczuk

Z El¿biet¹ Zakrzewsk¹, radn¹ sej-
miku dolnoœl¹skiego, dyrektorem
szpitala w Bogatyni, rozmawia Adam
Karolczuk

 
Czy my mamy w sejmiku coœ do

ugrania? A to „my” – to dawne wo-
jewództwo jeleniogórskie, powiat
lubañski czy gmina œwieradowska?

- Sejmik generalnie zajmuje siê
sprawami ca³ego województwa dol-
noœl¹skiego, a najwa¿niejsze proble-
my do rozwi¹zania w chwili obecnej
dotycz¹ s³u¿by zdrowia. Sejmik ma
pod sob¹ tzw. dawne szpitale woje-
wódzkie, w tym i ten jeleniogórski z
50-milionowym d³ugiem.

Czy¿by Jeleniej Górze grozi³o to
samo co klinikom wroc³awskim?

- Ale¿ nie! Poprzedni zarz¹d sejmi-
ku wypuœci³ 100 mln z³ obligacji, z któ-
rych szpital mo¿e dostaæ np 2 mln z³;
wystarczy na pilne sprawy. placówka
dziœ ju¿ nie generuje strat.

Powiada siê, ¿e na Dolnym Œl¹-
sku tych szpitali jest stanowczo za
du¿o. Staæ nas na wszystkie?

- Nie uwa¿am, ¿e jest ich za du¿o,
bo iloœæ ³ó¿ek wedle standardów UE
jest u nas wci¹¿ za niska. Problem
w tym, ¿e du¿e szpitale nie by³y w
ogóle restrukturyzowane albo by³y
w ma³ym zakresie. Sama kierujê
szpitalem w Bogatyni i nie mam pro-
blemów finansowych, nie bojê siê
komornika, ale to efekt szeroko pro-
wadzonej od 2000 r. restrukturyza-
cji.

Tyle tych szpitali wokó³ Œwierado-
wa, gdzie zatem powinniœmy siê kie-

Œwieradów bez promocji odejdzie w niebyt
rowaæ?

- Przede wszystkim do Bogatyni.
To jasne, ¿e chwali pani swoj¹

placówkê, ale jak do niej dojechaæ?
Jeszcze parê lat temu mieliœmy do-
wozy do Bogatyni…

- Dowozów wprawdzie nie ma,
mimo to bardzo du¿o œwieradowia-
nek i mirszczanek rodzi u nas, mamy
te¿ wielu pacjentów na internie i na
chirurgii. Rozmawia³am z burmi-
strzem o tym, ¿eby uruchomiæ sta³¹
liniê busow¹ na trasie Œwieradów-Bo-
gatynia-Zittau i z powrotem. Nie by-
³aby to tylko linia medyczna, ale i tu-
rystyczna, przyci¹gaj¹ca do Œwiera-
dowa zarówno Niemców, jak i miesz-
kañców Worka Turoszowskiego. Do
Bogatyni najkrótsz¹ drog¹ jest tylko
20 km, czyli bli¿ej ni¿ do Lwówka i
Lubania.

Drugi obszar to, jak s¹dzê, drogi?
- Rzeczywiœcie, ju¿ w tym roku na

drogi zostan¹ wydane du¿e pieni¹dze,
choæ wiadomo, ¿e najwiêksze pójd¹
na obwodnice Wroc³awia, na kierunek
K³odzka  czy Legnicy.

A my na dobr¹ drogê do Szklar-
skiej Porêby nadal bêdziemy czekaæ!

- Ciekawa jestem, czy w ogóle zo-
sta³ sporz¹dzony wniosek dotycz¹-
cy tej drogi?

Przez ostatnich kilka lat gminy
walczy³y o remont nawierzchni dro-
gi Krzewie-Mirsk, a modernizacja i
tak zatrzyma³a siê w Proszówce.
Mo¿e ktoœ w sejmiku wreszcie uzna,

¿e tê drogê nale¿y zmodernizowaæ
od Krzewia a¿ do Szklarskiej, bo to
najkrótsza trasa z Niemiec w Karko-
nosze.

- Jeœli wreszcie ktoœ napisze wnio-
sek, to szanse s¹ naprawdê du¿e.
Wspomnê jeszcze o kolejnym du¿ym
programie finansowanym przez sej-
mik, kierowanym do Zwi¹zku Gmin
Kwisa. To koncepcja na zagospoda-
rowanie Kwisy i jej dop³ywów oraz na
budowê suchych zbiorników. Koszt
ca³ego przedsiêwziêcia rozpisanego
na wiele lat - 520 mln z³. Sama doku-
mentacja z geodezj¹ kosztowa³a mi-
lion. Teraz trwaj¹ konsultacje z gmi-
nami, które musza siê wypowiedzieæ,
czy koncepcja im odpowiada, czy do-
brze usytuowano zbiorniki, czy mury
oporowe stan¹ we w³aœciwym miej-
scu. Potem przyjdzie czas na zdoby-
wanie pieniêdzy na ten cel. To ogrom-
ne zadanie, lepiej jednak raz a dobrze

zainwestowaæ w rzeki i potoki, ni¿ ci¹-
gle w drogi niszczone przez wielk¹
wodê, czego Œwieradów boleœnie do-
œwiadczy³ ubieg³ego lata. Z wod¹ ³¹czy
siê zreszt¹ jeszcze jeden temat – me-
lioracje, które s¹ mi bliskie, bo jestem
cz³onkiem komisji rolnictwa.

Czy¿by to nas dotyczy³o? Nie
mamy rolnictwa.

- Ale macie cieki i rowy melioracyj-
ne.

Raczej chcielibyœmy je mieæ.
- W³aœnie, i to jest zadanie dla gmi-

ny – by ustali³a, jaka jest skala potrzeb,
gdzie s¹ te rowy, co przy nich trzeba
zrobiæ, jakie odcinki s¹ zmeliorowa-
ne, a jakie wymagaj¹ zmeliorowania.
Wiem, ¿e nie macie ¿adnej dokumen-
tacji - to najwiêkszy b³¹d, bo w gó-
rach melioracje to w³aœciwie podsta-
wa gospodarki wodnej.

Wszystkie te zapowiedzi s¹ bar-
dzo przysz³oœciowe, a co Œwieradów
mo¿e od sejmiku zyskaæ dziœ?

– Rozmawia³em z burmistrzem o
promocji, której elementem mo¿e byæ
festiwal „Wielka s³awa”. Jeœli wnio-
sek pójdzie do marsza³ka, s¹dzê, ¿e
impreza ma szansê na dotacjê. Sej-
mik wchodzi w przedsiêwziêcia po-
nadlokalne, a „Wielka s³awa” spe³nia
te warunki. Promocja Gór Izerskich,
by liczyæ na dotacje, te¿ powinna mieæ
charakter ponadlokalny.

Izery, w odró¿nieniu od Karkono-
szy, które le¿¹ na terenie jednego
powiatu jeleniogórskiego - a ten od

lat prowadzi spójn¹ i przemyœlan¹
promocjê - po³o¿one s¹ na terenie
trzech powiatów: lubañskiego, je-
leniogórskiego i lwóweckiego,
miêdzy którymi nie ma – jak dot¹d
– ¿adnego porozumienia.

- W³aœnie dlatego najpierw trzy sta-
rostwa musz¹ zewrzeæ szeregi, a po-
tem wystêpowaæ wspólnie po œrodki
na ten cel. Œwieradowowi te¿ potrzeb-
na jest bardzo du¿a promocja, inaczej
miasto odejdzie w niebyt. Poza uzdro-
wiskiem trzeba jeszcze mieæ to coœ:
wygodne i dobrze oznakowane trasy
rowerowe, szlaki turystyczne, œcie¿ki
spacerowe, a przy nich punkty wido-
kowe, wypoczynkowe, ³aweczki, ko-
sze wszystko zadbane, pilnowane. No
i przyda³by siê wam kompleks spor-
towo-rekreacyjny: boiska, p³ywalnia,
hala sportowa. Skoro Stara Kamieni-
ca mog³a zbudowaæ piêkn¹ salê…

Bo umia³a zrobiæ to w partnerstwie
publiczno-prywatnym.

- A wam kto broni? Zróbcie projekt,
wtedy poszukamy pieniêdzy w sejmi-
ku, totalizatorze, ministerstwie spor-
tu, w funduszach unijnych. Ale zawsze
nale¿y wype³niæ pierwszy punkt: 15
radnych musi podnieœæ rêkê i zag³o-
sowaæ: tak, chcemy mieæ u siebie
kompleks sportowo-rekreacyjny. I w
ogóle potrzebny jest plan wieloletnich
inwestycji w Œwieradowie, dostoso-
wanych do bud¿etu i do œrodków, ja-
kie mo¿na pozyskaæ, plan nie na rok
czy piêæ, ale na 15-20. Byleby gmina
wiedzia³a, co chce w jakiej kolejnoœci
budowaæ.

Dziêkujê za rozmowê.
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Zamiast oddawaæ zarobione przez siebie pieni¹dze dla Skarbu Pañstwa,
sam zdecyduj i przeka¿ swój 1 proc. podatku dochodowego na jedyn¹ w Œwie-
radowie-Zdroju organizacjê po¿ytku publicznego: Fundacjê na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów–Czerniawa, dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Czerniawie.

Nr konta Fundacji: 66 1090 1997 0000 0001 0236 0584
Prezes - Ma³gorzata Gettner

Zostaw  swój  1%  w   Œwieradowie
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ZAK£AD US£UG WODNO-KANALIZACYJNYCH
W ŒWIERADOWIE ZDROJU

WYKONUJE:
- PRZY£¥CZA WOD-KAN DO BUDYNKÓW
- DRENA¯E
- ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU US£UGI  HYDRAU-
LICZNE

tel. domowy (po godz. 18) – 075 78 17 138
tel. kom. 0508 106 862

Auto Szko³a
DRIVER

£ukasz Jednorowski
Œwieradów-Zdrój

ul. Zdrojowa 8
og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

Kontakt - tel. 0601 224 100

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI  ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów-Zdrój ul. Zakopiañska 8/2

Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty
w Œwieradowie i okolicach

 Tel. 75 78 16 359 , 0601 766 836, 0502 934 936
 WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):

Œwieradów - dwa mieszkania (46 m2 i 69 m2 ) ul. Zdrojowa, I piêtro,3.000 z³/m2

Czerniawa – mieszkanie 4-pokojowe, 119 m2, 120.000 z³
Œwieradów - mieszkanie 67 m2 do remontu, ogrzewanie gazowe, 54.000 z³
Œwieradów stylowy apartament 116 m2 blisko centrum, 300.000 z³
Œwieradów - nowy komfortowy dom, dzia³ka 1215 m2, 520.000 z³
Œwieradów przy trasie na Szklarsk¹ - dom do remontu, dzia³ka 1,07 ha, 185.000 z³
Œwieradów - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka ok. 3 ha, 320.000 z³
Œwieradów - nowy dom do zamieszkania, 450.000 z³
Œwieradów - blisko centrum, dom do remontu, dzia³ka 815 m2, 120.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 2000 m2, piêknie po³o¿ona (ko³o Malachitu), 70.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2

Œwieradów - 5.600 m2 pod us³u2i turystyczne, 100 z³/m2

Œwieradów - dzia³ka budowlana na osiedlu, 660 m2, pe³ne media, 52.000 z³
Œwieradów - dzia³ka rolna, 1,42 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy, 160.000 z³
Œwieradów - pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 800.000 z³
Czerniawa - dzia³ka 5600 m2, asfalt, gaz ziemny, 68.000 z³
Czerniawa - dzia³ka 2.809 m2, 60.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 15 z³/m2

Czerniawa - dom do remontu, 78.000 z³
Wolimierz - dom do remontu, dzia³ka 1 ha, 150.000 z³
Miêdzy Mirskiem a Œwieradowem - du¿y dom, dzia³ka 0,95 ha, 198.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 42.000 z³
Z³otniki Lubañskie - zabytkowy ratusz, 59.000 z³
Okolice Chmielenia - du¿y dom do remontu, 4 ha ziemi, 210.000 z³
Grudza ko³o Pasiecznika - du¿y stylowy dom do remontu, 57.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w Rynku, 1000 m2, 350.000 z³

DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20KM OD ŒWIERADOWA
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA,

DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE
PILNIE POSZUKUJEMY: mieszkania dwu-, trzypokojowego, dzia³ek w Œwieradowie, do-

mów do 200.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie, dzia-
³ek i domów miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod
pensjonat, ma³ych domów w okolicach Œwieradowa.

BURMISTRZ MIASTA  ŒWIERADÓW- ZDRÓJ OG£ASZA
1. Drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci  niezabudowanej nierucho-

moœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka: nr  14,  am. 10, obrêb VI, o powierzchni
4.385 m2  (Ps VI). KW brak. Cena wywo³awcza  – 80.000 z³ + 22 % VAT . Wadium - 8.000 z³.
Przetarg odbêdzie  siê  16 marca 2007 r. o godz.1000.

Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona przy ul. Koœciuszki w pobli¿u hotelu Mala-
chit. Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, w czêœci poroœniêty samosiej-
kami.  Dojazd w¹sk¹ drog¹ utwardzon¹. Piêkne walory widokowe.  Na dzia³ce znajduj¹ siê pozosta-
³oœci kamienne po by³ej budowli. Dostêpne media: linia energetyczna. Do czasu  dozbrojenia tere-
nu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorga-
nizowania gospodarki wodno-œciekowej we w³asnym zakresie. Dzia³ka  przeznaczona na cele  za-
budowy  mieszkaniowej niskiej intensywnoœci.

Na podstawie Ustawy 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 Nieru-
chomoœci Rolnych, dzia³aj¹cej na rzecz Skarbu Pañstwa.

2. Trzeci  nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka: nr  63, am. 2, obrêb V, o powierzchni 2.650
m2 (Bp).  KW  brak. Cena wywo³awcza  – 36.000 z³ + 22 % VAT. Wadium - 4.000  z³. Przetarg
odbêdzie  siê  16 marca 2007 r. o godz.1200.

Nieruchomoœæ gruntowa nie zabudowana po³o¿ona przy ul. Osiedlowej, z dala od centrum mia-
sta i ruchu samochodowego. Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿nicowanym poziomie. Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: linia energetyczna, telefoniczna, sieæ wodoci¹gowa, gazowa.
Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca zobo-
wi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki-œciekowej we w³asnym zakresie. Dzia³ka przezna-
czona pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.

3. Drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci  niezabudowanej nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka: nr  73/2, am. 2, obrêb V, o powierzchni
5.502 m2. (Bp) KW brak. Cena wywo³awcza  – 60.000  z³ + 22 % VAT. Wadium - 6.000  z³. Przetarg
odbêdzie  siê  16 marca 2007 r. o godz.1400.

Nieruchomoœæ gruntowa nie zabudowana po³o¿ona przy ul. Osiedlowej z dala od centrum mia-
sta i ruchu samochodowego. Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poro-
œniêty traw¹ i samosiejkami. Dojazd  drog¹ utwardzon¹  - ul. Osiedlow¹ lub Podgórn¹. Obci¹¿enia:
Przez teren dzia³ki przechodzi sieæ gazowa o œrednicy 250 mm oraz  napowietrzna linia energetycz-
na. Do czasu  dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca
zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki œciekowej we w³asnym zakresie. Dostêpne
media: sieæ wodoci¹gowa, linia energetyczna, telefoniczna,  gazowa. Nieruchomoœæ przeznaczona
pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej i us³ug nieuci¹¿liwych.
Przetargi odbêd¹ siê w siedzibie UM (pok. nr 8). Wadium na okreœlon¹ dzia³kê nale¿y wp³acaæ
przelewem do 12 marca 2007 r. na konto UM: nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959  w Banku
PKO BP SA  I/O Œwieradów-Zdrój. Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê
uznania konta Urzêdu.Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku
uchylania siê  zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ponosi nabywca w
kancelarii notarialnej. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany
przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakoñczenia przetargu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami UM (pok.
nr 8), nr 075 78 17 558, grunty@swieradowzdroj.pl; www.swieradowzdroj.pl

Szanowni Pañstwo,

noœl¹skim pod wzglêdem pozyskania œrodków ze ZPORR w prze-
liczeniu na jednego mieszkañca.

O koniecznoœci odprowadzania podatku VAT za ciep³o by³o ju¿
wiadomo we wrzeœniu 2005 r. i od tego w³aœnie miesi¹ca ZGK
rozpocz¹³ naliczanie i odprowadzanie tego podatku. Sta³o siê tak
po zasiêgniêciu przez dyr. R. Berliñskiego niezbêdnych informacji
potwierdzaj¹cych koniecznoœæ takiego dzia³ania. Przedstawiony
przez UKS protokó³ dotyczy roku 2003, a wiêc okresu, kiedy kie-
rownikiem ZGM by³a M. Barañska, a g³. ksiêgow¹ (do paŸdziernika
2004 r.) - E. WoŸniak. Jest wysoce prawdopodobne, ¿e UKS naka-
¿e zap³atê nieodprowadzonego podatku VAT za rok 2004 i 8 mie-
siêcy 2005 roku. W bud¿ecie gminy nie ma i nie mo¿e byæ œrod-
ków na pokrycie zobowi¹zañ podatkowych ZGK, bowiem ustawa
o finansach publicznych tego zabrania.

Do czasu lektury ostatniego NŒ nie nosi³em siê z zamiarem
wracania do minionej ju¿ kampanii wyborczej. Nie mogê jednak
nie odnieœæ siê do stwierdzenia, którego u¿y³ R. Marciniak w „ra-
porcie otwarcia”. Napisa³ on mianowicie, ¿e „...mój poprzednik w
kampanii wyborczej twierdzi³, ¿e dyrektor ZGK odchodzi z pracy z
powodów zdrowotnych” i dalej „... to by³ tylko blef wyborczy”. Z
takim przedstawieniem sprawy zgodziæ siê nie mogê. Istotnie, w
trakcie debaty internetowej, w której ochoczo udzia³ zadeklarowa³
równie¿ R. Marciniak, po czym równie szybko siê z niej wycofa³,
uchylaj¹c siê od odpowiedzi na zadane mu pytania, stwierdzi³em,
¿e jest uzgodnione z R. Berliñskim i postanowione, ¿e odejdzie on
z zajmowanego przez siebie stanowiska z powodów zdrowotnych.
I tak siê faktycznie dzieje. Przejœcie na rentê zdrowotn¹ poprze-
dzone jest zwykle okresem chorobowym. Mam nadziejê, ¿e powo-
dy, dla których R. Berliñski przebywa obecnie na zwolnieniu lekar-
skim, s¹ R. Marciniakowi znane. Je¿eli natomiast uwa¿a on, ¿e
pracownik bezprawnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, powi-
nien poinformowaæ o tym ZUS.

W tym miejscu pozwolê sobie na wyst¹pienie w podobnym co
wyst¹pienie R. Marciniaka tonie. W przekonaniu wielu obywateli
naszego miasta i moim równie¿ o mistyfikacji (blefie) mo¿na z
pewnoœci¹ mówiæ w kontekœcie kampanii wyborczej R. Marcinia-
ka. Choæby pobie¿na lektura oœwiadczeñ maj¹tkowych ówczesne-
go radnego pozwala na stwierdzenie, ¿e kreowany przez niego
wizerunek prê¿nie dzia³aj¹cego przedsiêbiorcy bran¿y turystycz-
nej mo¿e wywo³aæ wy³¹cznie uœmiech politowania, nie mówi¹c o
innych elementach tego wizerunku.

 LIST Y
z zainteresowaniem oczekiwa³em raportu otwarcia zapowiedzianego

przez R. Marciniaka w grudniu. S¹dzi³em, ¿e bêdzie to jednolity materia³
przedstawiaj¹cy sytuacjê naszej gminy. Tymczasem otrzymaliœmy wyj¹-
tek z tzw. raportu otwarcia, tj. kilka informacji tak dobranych i przedsta-
wionych, ¿eby wynika³o z nich, z jak wielkimi problemami pozostawiony-
mi przez „poprzednika” musi siê zmierzyæ R. Marciniak.

Mam obawê, czy w kolejnych odcinkach znajdzie siê informacja o
spodziewanej nadwy¿ce bud¿etowej za 2006 rok w wysokoœci ok. 200
tys. z³ oraz informacja o œrodkach na rachunku bie¿¹cym gminy pod ko-
niec pierwszej dekady stycznia. Wiem, ¿e by³a to kwota nie mniejsza ni¿
1,1 mln z³. Zadania, o których koniecznoœci przeniesienia na rok 2007
napisa³ R. Marciniak, s¹ w istocie zrealizowane (oczyszczalnia œcieków i
wodoci¹gowanie Czerniawy) b¹dŸ ich realizacja jest bardzo zaawansowa-
na (ul. Polna). Budowa ulic: Brzozowej, Wiœniowej, Osiedlowej, Podgór-
nej i czêœci ulicy Kolejowej nie zosta³a zrealizowana w 2006 roku tylko
dlatego, ¿e dopiero drugi przetarg okaza³ siê skuteczny. Œrodki na realiza-
cjê tych zadañ by³y i s¹ zabezpieczone. Informacje dotycz¹ce zaawanso-
wania robót publikowane by³y w wiadomoœciach samorz¹dowych w ka¿-
dym numerze NŒ.

W kontekœcie opisanych wy¿ej spraw ¿yczy³bym R. Marciniakowi po-
dobnej skutecznoœci w pozyskiwaniu dla miasta œrodków zewnêtrznych.
Nasza gmina w 2006 roku uplasowa³a siê na trzecim miejscu w woj. dol-
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Szanowni Klienci!
Uprzejmie informujemy, ¿e dla poprawy jakoœci  obs³ugi klien-
tów Urzêdu Miasta od 1 marca br. nastêpuj¹ce us³ugi bêd¹
kompleksowo realizowane w budynku Izerskiego Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci, przy ul. 11 Listopada 35, II
piêtro, pokój nr 24B, telefon 075 713 64 82 do 83, w godzi-
nach od 800-1600 od poniedzia³ku do pi¹tku:
- przyjmowanie wniosków i wydawanie zaœwiadczeñ dotycz¹cych
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej;
- przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleñ oraz zaœwiadczeñ
dotycz¹cych zarobkowego przewozu taksówkami osobowymi na
obszarze gminy;
- przyjmowanie wniosków i wydawanie  decyzji  oraz zaœwiadczeñ
dotycz¹cych  zezwoleñ na  sprzeda¿ napojów alkoholowych;
- przyjmowanie wniosków i  faktur  oraz wydawanie  decyzji   oraz
zaœwiadczeñ dotycz¹cych stypendiów socjalnych, dokonania  prze-
lewu drog¹ elektroniczn¹ i wydrukowanie  potwierdzenia.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e wp³aty w zakresie op³aty skarbowej
zwi¹zane z realizacj¹ ww. us³ug  mog¹ byæ dokonywane w kasie
ZGK na parterze budynku (od g. 800 do 1300) oraz w Banku PKO BP
przy ul. Zdrojowej (od g. 915 do 1615).
Pozosta³e op³aty nale¿y dokonywaæ na rachunek gminy - nr 33
1020 2124 0008 5020 0656 959 w ww. banku.
Serdecznie przepraszamy za powsta³e  utrudnienia.

Zbigniew Szereniuk

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Szach i mat (39)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w trzech posuniêciach. Pozycja kon-
trolna – bia³e: Ka4, Gg2, p.a5, b3 (4 figury); czarne: Kb2, Sc6, p.a6,
b7, c5 (5 figur). Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 marca 2007 r.
do Miejskiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.

7        Notatnik Œwieradowski - luty -marzec 2007
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naczelny - tel. 0661 784 827, karolczuk@o2.pl). Edycja: EDU-SA Agencja Public Relations, 53-117 Wrocław, ul. Skierniewicka 16, tel. 0601 75 48 75. Zapraszamy wszystkich
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Bale, bale... i po karnawale!

O G £ O S Z E N I A   D R O B N E
* Kupiê mieszkanie, dom, dzia³kê, grunty rolne okolice

Œwieradowa, tel. 602 804 195 - Bogus³aw Zasêpa.
* Sprzedam dzia³kê (z mo¿liwoœci¹ zabudowy) o pow. 0,99

ha w okolicach Œwieradowa, tel. 667 711 694.

20 stycznia w Kawiarni
Zdrojowej odby³a siê II Gala
Sportu organizowana przez
TKKF Ognisko KWISA. By³o
uroczyœcie, wytwornie i za-
bawnie, choæ frekwencja (73
osoby) o po³owê ni¿sza ni¿ w
ubieg³ym roku. Atrakcj¹ wie-
czoru by³ niew¹tpliwie Kaba-
ret Elita, który bawi³ nas do
pó³nocy. Zosta³y og³oszone
wyniki plebiscytu na Sportow-
ca Roku (o czym ju¿ w „No-
tatniku” by³o).

Powodzeniem cieszy³a siê
licytacja gad¿etów, wœród któ-
rych najwy¿sz¹ cenê zyska³
tort ofiarowany przez jelenio-
górsk¹ cukierniê „Brystolka” –
2100 z³. Pi³ka z podpisami pi³-
karzy TKKF Kwisa przesz³a w
rêce nowego w³aœciciela za
1400 z³, koszulka Legii sprzed
90 lat – za 1050 z³, a koszulka
startowa Eweliny Staszulonek
z zawodów w Calgary – za 900
z³.

Ogó³em wp³ywy z biletów,
kotylionów i licytacji kszta³to-
wa³y siê na poziomie 9000 z³,
ale wysokie koszty organiza-
cyjne sprawi³y, ¿e po uregu-
lowaniu wszystkich nale¿no-
œci w kasie klubu zosta³o ok.
3500 z³. Kwota ta zostanie
wydatkowana na rozpo-
wszechnianie sportu wœród
m³odzie¿y oraz wspieranie ini-
cjatyw sportowych w mieœcie.

Zarz¹d TKKF Ognisko
KWISA dziêkuje wszystkim
sponsorom – za wsparcie im-
prezy, uczestnikom – za stwo-
rzenie wspania³ej atmosfery, a
tak¿e Neli Choros-Kaliszczak,
zespo³owi muzycznemu RE-
LAX oraz personelowi Kawiar-
ni Zdrojowej za pomoc w

przygotowaniu balu i profe-
sjonaln¹ obs³ugê.

27 stycznia Kawiarnia
Zdrojowa goœci³a ponad 80
uczestników VIII Balu Chary-
tatywnego zorganizowanego
przez Radê Rodziców Miej-
skiego Zespo³u Szkó³. Atrakcj¹
wieczoru by³y m.in. licytacje i
konkursy z cennymi nagroda-
mi. Licytowano m.in. tort od
Józefa Dru¿gi (400 z³), poro-
¿e ofiarowane przez anonimo-
wego myœliwego (400 z³), p³y-
tê podarowan¹ przez Asiê Ry-
barczyk z zespo³u Sumptu-
astic (260 z³). Dodatkowe
kwoty wp³ynê³y z loterii fan-
towej, sprzeda¿y kotylionów i
z tañca z ró¿¹.

Nabywcy kotylionów mo-
gli wygraæ wycieczkê do Pra-
gi (ufundowan¹ przez BP
Tom-Woj.), siedmiodniowe
zabiegi w pensjonacie ALMA,
karnety do fryzjera, na si³ow-
niê, do obu grot solnych czy
obiad w barze „U Bo¿eny”.

Dochód z balu w wysoko-
œci ok. 3.500 z³ zasili konto
Rady Rodziców, a czêœæ tej
kwoty zostanie przeznaczona
na zakup sztandaru dla gim-
nazjum. Uroczystoœæ jego
wrêczenia odbêdzie siê 25
maja – w dniu nadania szkole
imienia Ratowników Gór-
skich.

10 lutego w Rezydencji
BASIEÑKA zebra³o siê 66
uczestników IV Balu Walen-
tynkowego zorganizowanego
przez Radê Szko³y Podstawo-
wej nr 2 w Czerniawie. Dot¹d
bale odbywa³y siê budynku
szko³y i po raz pierwszy im-

preza zagoœci³a w lokalu. Ro-
dzice upiekli ciasta, rozprowa-
dzane by³y losy w loterii fan-
towej (wygrywa³o siê szampa-
ny i czekolady) i kotyliony,
odby³a siê te¿ nieplanowana
licytacja perfum damskich i
mêskich przekazanych przez
jedn¹ z uczestniczek. Dochód
w wysokoœci 1450 z³ Rada
Szko³y przeznaczy m.in. na
organizacjê uroczystego
nadania szkole imienia Jana
Paw³a II, które zaplanowano
na 18 maja.

17 lutego BASIEÑKÊ wy-
brali tak¿e organizatorzy VII
Wielkiego Balu Karnawa³owe-
go – Stowarzyszenie Pomo-
cy Spo³ecznej GODNE SPO£E-
CZEÑSTWO. Fina³ œwiera-
dowskiego karnawa³u by³ naj-
liczniej obsadzony – na sali
bawi³o siê 120 osób, którym
przygotowano bogaty pro-
gram wype³niony tañcem,
muzyk¹, konkursami. Nie mo-
g³o i tym razem zabrakn¹æ li-
cytacji przedmiotów przekaza-
nych przez darczyñców. Hali-
na Pokorska tradycyjnie poda-
rowa³a swój obraz, który po-
szed³ za 450 z³. Dwie grafiki
Zofii Dietrich – za 200 z³, tort
Józefa Dru¿gi – te¿ za 200 z³,
naczynie szklane z wygrawe-
rowanym Domem Zdrojo-
wym autorstwa Katarzyny Ja-
worskiej – za 100 z³. Najwy¿ej
licytowano tygodniowe wcza-
sy dla dwóch osób w ko³o-
brzeskiej ETNIE, ufundowane
przez Marka Olszówkê, w³a-
œciciela Domu Kuracyjnego
Lukas w Œwieradowie – 1000
z³. Wœród uczestników balu
wylosowano kolejne dwuty-
godniowe dwuosobowe po-
byty wraz z zabiegami: w Po-
³czynie i w œwieradowskim

Leo, oba ufundowane przez
Micha³a Leonowicza. Wszyst-
kie nagrody „pobytowe” tra-
fi³y w rêce goœci spoza Œwie-
radowa. Uzupe³nieniem tych
ekstraprezentów by³y karnety
do jaskiñ solnych, na krêgiel-
niê oraz szampany. Goœcie
przez ca³y czas trwania balu
czêstowali siê chlebem ze
smalcem i kiszonym ogór-
kiem (z Czarciego M³yna) oraz
ciastami upieczonymi przez
cz³onkinie Stowarzyszenia. A
dla ducha by³a muzyka w wy-
konaniu zespo³u FAMILIA,
wystêp zaprezentowany przez
grupê Just 7even pod kierun-
kiem Patryka Daszuty. Ozdob¹
wieczoru by³ Jakub Szmyrski
ze sw¹ partnerk¹ Monik¹
£abenck¹ z Lubawki - para
tancerzy, która zaprezentowa-
³a siê w karnawa³owych ryt-
mach.

Dochód z balu wynosz¹-
cy 7000 z³ zostanie przekaza-
ny na koszty leczenia osób
znajduj¹cych siê w trudnym
po³o¿eniu materialnym.

Nawi¹zuj¹c do artyku³u
pt: „Sanki gór¹” w stycznio-
wym „Notatniku”, pragnê wy-
jaœniæ, ¿e:

1.  20 stycznia w Kawiarni
Zdrojowej odby³a siê II Gala
Sportu, a nie II Bal Sportow-
ca,

2. Og³oszono wyniki ple-
biscytu na Sportowca Roku
2006, nie zaœ na najlepszego
zawodnika,

3. III miejsce zaj¹³ £ukasz
Lech, a nie Leszek Lech.

Trochê dziwi¹ takie po-
my³ki kogoœ, kto by³ obecny
na imprezie.

A tak na marginesie - co
znaczy „nasza dru¿yna dobi³a
dna”? Czy¿by to nowa forma
motywacji? Panie Redaktorze,
proszê okazaæ trochê szacun-
ku ludziom, którzy pracuj¹ i
trenuj¹. Kosztuje ich to wiele
wysi³ku i wiele wyrzeczeñ.
Mo¿e obecnoœæ na meczach i

 LIST Y
kibicowanie oka¿e siê lepsz¹
form¹ motywacji? Zapraszam
na stadion.

Izabela Stachurska

Od redaktora: W sprawie
omy³ek nie mam nic na uspra-
wiedliwienie poza tym, ¿e by³o
to ostatnie ogniwo zamykaj¹-
ce sk³ad gazety, a drukarnia a¿
przebiera³a nogami z niecier-
pliwoœci. Poœpiech zrodzi³ te
wszystkie niedomówienia i
przejêzyczenia (za co £ukasza
Lecha gor¹co przepraszam).

Co do oceny pi³karzy-se-
niorów, có¿, swoboda wypo-
wiedzi nie zosta³a jeszcze cof-
niêta ¿adnym aktem ustawo-
dawczym. Ale skorzystam z tej
lepszej formy motywacji i
chêtnie zajrzê na œwieradow-
skie boisko w rundzie wiosen-
nej, by pokibicowaæ naszym.
I wierzê, ¿e zgasz¹ sw¹ „czer-
won¹ latarniê”

Adam Karolczuk(aka)

KURS RZEMIOS£A ARTYSTYCZNEGO - wszystkich za-
interesowanych udzia³em w zajêcia z zakresu obróbki szk³a
i drewna prosimy o zg³aszanie siê  do Izerskiego Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci przy ul. 11 Listopada 35 -
II p. (tel. 075 71 36 482).

O G £ O S Z E N I E

Dyrektor Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju in-
formuje, ¿e zapisy dzieci do klas pierwszych szko³y podstawowej
oraz gimnazjum na rok szkolny 2007/2008 bêd¹ trwaæ do 15 kwiet-
nia br.

Rodzice (prawni opiekunowie) proszeni s¹ o zg³aszanie siê se-
kretariacie szko³y w godzinach 8-16 z odpisem aktu urodzenia dziec-
ka i PESELEM.

*
Do tego samego dnia rekrutacjê prowadziæ te¿ bêdzie przed-

szkole w Œwieradowie. Karty zg³oszenia mo¿na pobraæ (i sk³adaæ)
w pok. nr 9 lub 10.

Przypominamy, ¿e rodzice 6-latków s¹ obowi¹zani zapisaæ dzieci
do przedszkola.

Zapisuj¹c dziecko niepe³nosprawne nale¿y mieæ przy sobie orze-
czenie o niepe³nosprawnoœci lub opiniê poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

Czas na zapisy
Biblioteka po raz drugi przyst¹pi³a do akcji czytelniczej „Z

ksi¹¿k¹ na walizkach, czyli Dolnoœl¹skie Spotkanie Pisarzy z
M³odymi Czytelnikami”. Rok temu goœciliœmy Grzegorza Kas-
depke, autora opowiadañ i bajek dla dzieci, dziennikarza, autora
scenariuszy filmowych i telewizyjnych.

W tym roku uda³o siê nam zaprosiæ Wandê Chotomsk¹,
poetkê, autorkê setek wierszy, piosenek, utworów scenicznych,
opowiadañ dla dzieci.

Nim j¹ zobaczymy i us³yszymy (2 czerwca), biblioteka za-
prasza do wziêcia udzia³u w konkursie plastyczno–techniczno–
literackim pn. Moja przyjaŸñ z Wand¹ Chotomsk¹. Zaprasza-
my do tworzenia rymowanek i ilustracji do utworów poetki, a
prace prosimy sk³adaæ do biblioteki do 30 marca.

Czekamy na Chotomsk¹
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Szus certyfikowany

U góry m³odzi narciarze z certyfikatami w rêkach. Poni¿ej Ola Pó³torak odbiera dyplom z r¹k trenera.

9 lutego miały się odbyć VII
Zawody Narciarskie o Puchar
Flinsa. Zapisała się rekordowa
liczba uczestników – ponad 50,
ale imprezę odwołano z uwagi na
bezpieczeństwo zawodników –
tego bowiem dnia nawierzchnia
stoku była bardziej „betonowa”
niż śnieżna. Szusy na czymś ta-
kim kończyłby się bolesnymi
upadkami. Ale nie był to dzień
całkiem zmarnowany, bo radosne
chwile przeżyli uczestnicy szkół-
ki narciarskiej, którzy tego dnia
kończyli trwający przez całe fe-
rie kurs i otrzymali z rąk trene-
rów: Adam Hajnego i Tomka
Mitkiewicza, stosowne certyfika-
ty ukończenia kursu jazdy na
nartach.

Przez dwa tygodnie, po dwie
godziny dziennie od poniedziałku
do piątku 20 adeptów narciarstwa
(a raczej adeptek, bo zdecydowa-
nie przeważały dziewczęta) w wie-
ku od 8 do 15 lat, podzielonych na
dwie 10-osobowe grupy wedle po-
siadanych umiejętności, ćwiczyło
skręty i pługi – wszystko z myślą o
wzięcia udziału w zawodach. Oby
mieli jeszcze taką szansę tej zimy!

Kurs został sfinansowany przez
Urząd Miasta, który wyłożył na ten
cel 2,5 tys. zł. W kwocie tej mie-
ściły się honoraria instruktorskie i
opłata za korzystanie z wyciągu
Kamieniec (zresztą z bonifikatą;
wyciąg Bambino był do dyspozycji
kursantów za darmo).

Tomek, który narciarstwa uczy
od 6 lat i może się poszczycić wy-
edukowaniem ponad  200 narcia-

rzy (z całej Polski, także Niemiec,
Holandii, a nawet Rosji) w wieku
od 3 do 60 lat na stokach Szklar-
skiej Poręby, Karpacza, Harracho-
va i Rokitnicy, jest pełen podziwu
dla uczestników kursu świeradow-
skiego:

- Nasza młodzież wykazała się
ponadprzeciętnym zapałem i zdol-
nościami. Od razu widać, że dzie-
ciaki są na dobrym powietrzu cho-
wane,  a wniosek stąd taki, że spor-
towe zainteresowania trzeba rozwi-
jać od najmłodszych lat. Są zdolne
i pod dobrą opieką mogą udowod-

nić, że war-
to nawiązać
do dawnych
czasów, kie-
dy narciar-
stwo zjaz-
dowe i bie-
gowe nie
odbiegało
poziomem
od tych
upra wi a-
nych w in-
nych gór-
skich miej-
s c o w o -
ściach.

 (aka)

Urz¹d Miasta w Œwieradowie-Zdroju sk³ada gor¹ce podziêkowania Bartoszo-
wi Kuderze za nieodp³atne udostêpnienie wyci¹gu Bambino uczestnikom szkó³-
ki narciarskiej

16 lutego w Zak³adzie Rado-
czynnym dokonano otwarcia tê¿ni
radonowej, a przeciêcia wstêgi
obok prezes Doroty Gi¿ewskiej do-
konali: wiceminister skarbu Pawe³
Piotrowski i przewodnicz¹cy Sek-
cji Krajowej Uzdrowisk NSZZ „So-
lidarnoœæ” Zdzis³aw Skwarek. Obaj
goœcili na odbywaj¹cym siê w tych
dniach w Œwieradowie zjazdu Sek-
cji Krajowej, na otwarciu obecni
byli te¿ szefowie „Solidarnoœci” ze
wszystkich uzdrowisk w kraju.

M³odoœci”.
Do pozosta³ych wa¿niejszych

wskazañ do leczenia radonem nale¿¹:
choroba Bechterewa, nerwice, neu-
ralgie, zapalenia nerwów i nadciœnie-
nie têtnicze w I i II okresie choroby.
W neuralgiach i zapaleniach nerwów
zabiegi radonowe stosowane s¹ w
celu zwalczania bólu.

Zarz¹d Uzdrowiska w ramach
promocji zaprasza œwieradowian do
koñca marca na bezp³atn¹ inhalacjê
radonow¹ w Zak³adzie Radoczynnym
– wa¿ne jednak, by osoby pragn¹ce
z tej promocji skorzystaæ zapozna³y
siê z wywieszonymi w Zak³adzie in-
formacjami dotycz¹cymi przeciw-
wskazañ dla kuracji radonowej.

Radon
w tê¿ni

Kosztem 12 tys. z³ zyskaliœmy
„ciechociñsk¹ miniaturkê”, kilkaset
razy mniejsz¹ od najs³ynniejszych w
Polsce tê¿ni, ale niczym nie ró¿ni¹c¹
siê co do zasady dzia³ania, tyle ¿e
przeciskaj¹ca siê przez ga³¹zki tarni-
ny woda nie wydziela soli, lecz emi-
tuje bezwonny gaz – radon.

Inhalacja czynna w tê¿ni radono-
wej jest unikatowym zabiegiem i to
nie tylko na skalê polsk¹, lecz rów-
nie¿ europejsk¹. Radon, promienio-
twórczy gaz szlachetny, nale¿y do
gazów leczniczych stosowanych w
lecznictwie uzdrowiskowym w for-
mie k¹pieli, inhalacji i kuracji pitnej.

Wyjœciowym radonowym two-
rzywem leczniczym jest mineralna
woda lecznicza, która oprócz charak-
terystycznego dla ka¿dego Ÿród³a
sk³adu chemicznego zawiera radon i
jego pochodne. Radon jest dobrze
rozpuszczalny w wodzie, a jeszcze
lepiej w t³uszczach. Z ³atwoœci¹ prze-
chodzi z wody do powietrza, dlate-
go podczas ka¿dego zabiegu nastê-
puje wdychanie tego gazu, którego
po³owa zostaje jednak wydalona z
ustroju ju¿ w ci¹gu pó³ godziny.

W ca³ej Polsce jedynie w L¹dku i
w Œwieradowie znajduje siê wystar-
czaj¹ce stê¿enie radonu pozwalaj¹ce
na wykorzystanie wody radonowej
do zabiegów leczniczych. Spostrze-
¿enia kliniczne gromadzone przez
dziesi¹tki lat w uzdrowiskach Austrii,
Niemiec, Rosji i Polski przemawiaj¹
za korzystnym oddzia³ywaniem lecz-
niczym radonu w wielu chorobach.
Uwa¿a siê, ¿e radonoterapia jest naj-
skuteczniejsza w chorobach reuma-
tycznych i wywiera dzia³anie stymu-
luj¹ce na uk³ad hormonalny. Stymu-
luje wydzielanie estrogenów u kobiet
i testosteronu u mê¿czyzn. S¹ to
hormony witalnoœci, st¹d do Œwie-
radowa przylgnê³a nazwa „Doliny

Pierwszy radonowy krok za nami.
Teraz trzeba zrobiæ drugi - zapisaæ gmi-
nê do Europejskiego Stowarzyszenia
Uzdrowisk Radonowych, które skupia
10 kurortów niemieckich, 4 austriackie,
1 czeskie i - a¿ trudno uwierzyæ - ani jed-
nego polskiego. W paŸdzierniku dr Boh-
dan £asisz przygotowuje (wraz z gmin¹
i Uzdrowiskiem) XIV Dolnoœl¹skie Spo-
tkania Reumatologów i VI Spotkania Pol-
sko-Niemieckie, a jeden dzieñ obrad
przebiegaæ bêdzie pod has³em - RADON
JAKO MEDIUM. Œwieradów musi wte-
dy zaistnieæ medialnie z atutem: nasz
radon wystêpuje w wymarzonym
wprost stê¿eniu - ani go za du¿o, ani za
ma³o, dla zdrowia w sam raz.

To dopiero pocz¹tek radonowej re-
wolucji, byleby jej teraz nie zaniechaæ.

Medium

(aka)
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