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Ulga dla Kwisy Pierwszy œlad

22 czerwca - przeciêcie wstêgi na nowej oczyszczalni œcieków. Z lewej by³y szef rady
Mariusz Kiedrzyn i obecna szefowa Wioletta Urbañczyk, z prawej obecny burmistrz Roland Marciniak i poprzedni Zbigniew Szereniuk: ci¹g³oœæ w³adzy, zadañ i zamierzeñ.

Fot. Rafa³ Matelski
Zdjêcie powy¿ej przedstawia przysz³¹ nartostradê,
któr¹ narciarze maj¹ szusowaæ ju¿ tej zimy. Trasa zaczyna siê przy górnej stacji
kolei gondolowej na Stogu
Izerskim, a koñczy po 2400
metrach przy dolnej stacji.
O zaawansowaniu tej najwiêkszej inwestycji Œwieradowa - str. 6.
Obok Park Hotel pêdzla
Edwarda Dwurnika, który z
grup¹ malarzy goœci³ w tym
hotelu na prze³omie maja i
czerwca na kolejnym plenerze, o którym szerzej piszemy na str. 5.

Adam Zaj¹c (pokazuje rêk¹) osobiœcie oprowadzi³ goœci po ca³ym obiekcie.

Krzysztof Wargocki, ks. W³adys³aw Dziêgiel, Eugeniusz Grabas i Walery Czarnecki wpatrzeni w kipiel jednego ze zbiorników oczyszczalni.
Relacja z otwarcia obiektu - str. 3.

Wykres obrazuje liczbê inkasentów op³aty uzdrowiskowej rozliczaj¹cych siê w poszczególnych miesi¹cach 2006 r. Podpisano 53 umowy o pobieranie tej op³aty, któr¹ inkasenci zobowi¹zani byli rozliczyæ do
dnia 20 ka¿dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który zosta³a ona pobrana. Jak widaæ, w ¿adnym z analizowanych miesiêcy odsetek rozliczaj¹cych siê inkasentów nie przekroczy³ 50 proc. O tych i
innych problemach zwi¹zanych z t¹ op³at¹ hotelarze us³yszeli na spotkaniu z burmistrzem 13 czerwca.
Relacjê zamieszczamy na str. 6.
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BAZA NUMERÓW
URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 78-16-119; Sekretarz Miasta
– Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16234; Sekretariat Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza – Krystyna Kisiel: 7816-489 fax 78-16-585; biuro Rady
Miasta – Jolanta Bobak, Diana Timoftiewicz-¯ak: 78-17-666; zamówienia publiczne – Monika Sautycz:
78-17-562; Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego, kierownik – 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: 78-16324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kierownik – Danuta ¯y³kiewicz: 78-16344; meldunki i dowody osobiste – Halina Stettner: 78-16-929;
Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak,
Boles³aw Sautycz: 78-16-896;
obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzysowe, ochrona przeciwpo¿arowa –
Tadeusz Baka: 78-16-841; ksiêgowoœæ – Anna Leœniak, Magdalena
Szukiewicz, Katarzyna Barczyszyn:
78-16-452, Alicja Piotrowska,
Anna Bardziñska: 78-16-659; 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; dzia³alnoœæ gospodarcza i stypendia socjalne - Ewelina Ostrowska: 78-16-221;
Informatyk - Tomasz Chmielowiec:
78-16-361; Miejskie Biuro Informacji Turystycznej: 78-16-350, fax: 7816-100.

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 Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych: 78-16-114.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 7816-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45- 712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16394.
Emeryci, inwalidzi, kombatanci i Sybiracy - ul. 11 Listopada 35, II p.

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czerniawa: 78-45-573; Zastêpca Naczelnika OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Kronika policyjna
Policja prowadzi postêpowanie w
sprawie ra¿¹cego naruszania praw pracowniczych przez jedn¹ z miejscowych
firm budowlanych (ju¿ nieistniej¹c¹).
Przedsiêbiorca od kilku lat potr¹ca³ z
uposa¿eñ 30 pracowników sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne, lecz nie odprowadza³ ich do ZUS-u. Nazbiera³o siê tego
25 tys. z³, a ca³y proceder podpada tak¿e pod paragraf przew³aszczenia, za co
grozi do 5 lat wiêzienia. W lipcu sprawa
trafi do prokuratury.
Po prawie roku nieoczekiwany fina³
znalaz³a sprawa kradzie¿y w hotelu „Magnolia”, gdzie w noc sylwestrow¹ 2005/
06 skradziono gotówkê i precjoza o
³¹cznej wartoœci 250 tys. z³. Dziêki ustaleniom policjantów sekcji kryminalnej z
Lubania uda³o siê wykryæ sprawców,
którymi okazali siê dwaj mieszkañcy
gminy Mirsk. Co ciekawe, obaj znaleŸli
siê na liœcie podejrzanych bezpoœrednio
po kradzie¿y, a jednemu z nich nawet
postawiono zarzuty, lecz nie dysponowano dowodami i sprawê umorzono.
Ustalono te¿ personalia osób, które pomaga³y z³odziejom ukryæ ³up, po którym,
oczywiœcie, nie ma œladu – poza nieruchomoœci¹ zakupion¹ w pow. lubañskim. Jej odebraniem zajmie siê teraz
prokurator. O postêpach œledztwa bêdziemy informowaæ w kolejnych numerach „Notatnika”.
W czerwcu policji uda³o siê ustaliæ
sprawców serii kradzie¿y samochodów,
jakie mia³y miejsce w 2004 i 2005 roku.
25-latka z Leœnej przyzna³a siê do zwiniêcia golfa z os. Korczaka, który potem
z dwoma kolegami czêœciowo rozebra³a i porzuci³a pod Lubomierzem, oraz
kradzie¿y passata i VW sharana. Sprawa ma charakter rozwojowy, a zarzuty
mog¹ byæ postawione nawet 5 osobom.
Na razie sprawczyni odsiaduje karê w
wiêzieniu za podobne wyczyny w pow.
boles³awieckim.
By podczas kontroli drogowej mo¿na by³o okreœliæ, czy kierowca znajduje
siê pod wp³ywem narkotyków, w czerwcu burmistrz zakupi³ i przekaza³ policji
kilkadziesi¹t narkotestów.
A ponadto:
30 maja do mieszkania œpi¹cego
czerniawianina wszed³ sobie z³odziej i
zabra³ stamt¹d pi³ê spalinow¹ wart¹ 450
z³, po czym chcia³ j¹ natychmiast sprze-

daæ. Tego samego dnia zosta³ zatrzymany i teraz odpowie przed s¹dem.
31 maja uczennica zg³osi³a kradzie¿
swej komórki przed sto³ówk¹ w DWD.
Policja szybko znalaz³a sprawcê – okaza³ siê nim gimnazjalista, który w obecnoœci mamy z³o¿y³ wyjaœnienia i wyrazi³
skruchê. Skrucha dzia³a³a nieca³a dobê,
jako ¿e nazajutrz bêd¹c na lekkim rauszu zdemolowa³ z innym gimnazjalist¹
urz¹dzenia na placu zabaw przy ul. Wyszyñskiego, za co obaj odpowiedz¹
przed s¹dem rodzinnym.
5 czerwca mieszkaniec Czerniawy
zg³osi³ kradzie¿ telefonu komórkowego
wartego 300 zl. Policja szybko ustali³a,
¿e komórkê zabra³ mu z mieszkania jego
nieletni kolega, który zd¹¿y³ aparat
sprzedaæ anonimowemu nabywcy.
Z 7 na 8 czerwca pewien 45-latek z
Wroc³awia, rencista na kuracji w Œwieradowie, zabawi³ siê nieco „po spo¿yciu”, usi³uj¹c wybiæ szybê w „¯abce”.
Patrol schwyta³ go na gor¹cym uczynku, wiêc „szklarzem” móg³ siê zaj¹æ s¹d
24-godzinny, który wymierzy³ mu 4 miesi¹ce wiêzienia (w zawieszeniu na 2 lata)
i zobowi¹za³ do naprawienia szkody.
11 czerwca pielêgniarka oddzia³owa sanatorium dzieciêcego w Czerniawie poinformowa³a policjê o zjawisku
podduszania prowadz¹cym do chwilowych omdleñ. Tym razem by³o groŸnie,
bo skoñczy³o siê na utracie przytomnoœci u dwu dziewczynek, które przewieziono do szpitala w Jeleniej Górze. Na
szczêœcie szybko wróci³y do sanatorium, a trójk¹ ch³opców w wieku 13-14
lat z Bogatyni i Wroc³awia zajm¹ siê teraz s¹dy rodzinne.
Tego samego dnia zg³oszono w³amanie do sejfu w jednym z pokojów
hotelu „Pod Jeleniem”, sk¹d niemieckiemu goœciowi skradziono 300 euro.
Policja znalaz³a na miejscu przestêpstwa
œlady biologiczne, które bêd¹ porównywane z DNA pobranym paru osobom.
21 czerwca personel St. Lukas zawiadomi³ o znalezieniu w ³azience cia³a
65-letniej kuracjuszki z Niemiec. Czynnoœci nie potwierdzi³y udzia³u osób trzecich, ale prokurator nakaza³ przeprowadzenie sekcji zw³ok, która jednoznacznie okreœli³a, i¿ przyczyn¹ zgonu by³a
ostra niewydolnoœæ uk³adu kr¹¿enia.
Z mat. policyjnych opr. A. Karolczuk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z 28 marca 2007 r.
S¹d Rejonowy w Lwówku Œl¹skim II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu sprawy Mariusza
G¹siorowskiego, oskar¿onego o to, ¿e:
27 marca 2007 r. w Œwieradowie-Zdroju powiatu lubañskiego pomimo orzeczonego prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Lwówku Œl¹skim z 23 lutego 2007 r. o sygn. akt
II K 98/07 trzech lat zakazu prowadzenie pojazdów niemechanicznych w postaci rowerów,
prowadzi³ po drodze publicznej rower znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci ze wskazaniem
0,46 mg/dm3 wydychanego powietrza, tj. o czyn z art. 178a§2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2
kk
I. Uznaje oskar¿onego Mariusza G¹siorowskiego za winnego pope³nienia zarzucanego
mu czynu w czêœci wstêpnej wyroku i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art.11§2 kk
wymierza mu karê 6 (szeœciu) miesiêcy pozbawienia wolnoœci;
II. Na podstawie art. 69§1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt. 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskar¿onego Mariusza G¹siorowskiego kary pozbawienia wolnoœci warunkowo zawiesza na okres
próby wynosz¹cy 3 (trzy) lata;
III. Na podstawie art. 71§1 kk orzeka wobec oskar¿onego Mariusza G¹siorowskiego karê
grzywny w wysokoœci 60 (szeœædziesiêciu) stawek dziennych, przy przyjêciu jednej stawki w
kwocie 10 (dziesiêciu) z³otych;
IV. Na podstawie art. 63§1 kk zalicza oskar¿onemu Mariuszowi G¹siorowskiemu na poczet
orzeczonej wobec niego kary grzywny dwa dni zatrzymania w sprawie, przyjmuj¹c i¿ jeden
dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoœci równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny;
V. Na podstawie art. 42§ 1 i 2 kk orzeka wobec oskar¿onego Mariusza G¹siorowskiego
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych okreœlonego rodzaju - w postaci motocykli i
motorowerów oraz pojazdów niemechanicznych - w postaci rowerów na okres 3 (trzech) lat;
VI. Na podstawie art. 50 kk orzeka wobec oskar¿onego Mariusza G¹siorowskiego podanie
wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez jego og³oszenie w prasie lokalnej tj. w „Notatniku
Œwieradowskim”;
VII. Na podstawie art. 627 kpk i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 23.06.1973 r. o op³atach w
sprawach karnych zas¹dza od oskar¿onego Mariusza G¹siorowskiego koszty s¹dowe na
rzecz Skarbu Pañstwa i nie wymierza mu op³aty;
VIII. Na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 29 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze
zas¹dza od Skarbu Pañstwa na rzecz adw. Bogus³awa Króla kwotê 360 z³otych z tytu³u nieop³aconej obrony z urzêdu oraz dalsze 79.20 z³ z tytu³u podatku VAT.

Na bie¿¹co
Mogê oficjalnie poinformowaæ, ¿e ruszy³a budowa kolei gondolowej i zadania wynikaj¹ce z za³¹cznika umowy dzier¿awy
miêdzy gmin¹ a spó³k¹ s¹
wykonywane na bie¿¹co.
Zwieziono m.in. okablowanie do oœwietlenia stoku,
podpory pod lampy i instalacje wodoci¹gow¹ do naœnie¿ania, a na ca³ym terenie operuj¹ 4 koparki i
spychacz, pojawia siê coraz wiêcej sprzêtu, urz¹dzeñ i ludzi. Regularnie co tydzieñ spotykam siê z przedstawicielami spó³ki
gondolowej, aby na bie¿¹co œledziæ postêpy robót i omawiaæ problemy techniczno-organizacyjne do rozwi¹zania
przez gminê, takie jak: pod³¹czenie inwestycji do wodoci¹gów i kanalizacji
miejskiej, miejsce poboru wody z Kwisy itp. Trwaj¹ te¿ ustalenia w sprawie
organizacji ruchu ko³owego w mieœcie
w trakcie prowadzenia inwestycji i po
jej zakoñczeniu. Zaczyna siê ziszczaæ
inwestycja, nad któr¹ przez ostanie 10
lat pracowa³o wiele osób.
1 czerwca spotka³em siê z przedstawicielem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej ze Zgorzelca w sprawie odbudowy progu zniszczonego
przez ubieg³oroczn¹ powódŸ, a niezbêdnego do spiêtrzenia wody dla gondoli.
Dwa tygodnie póŸniej we Wroc³awiu w
dyrekcji RZGW uzyska³em zapewnienie, ¿e próg zostanie odbudowany w
tym roku.
4 czerwca uczestniczy³em w przeja¿d¿ce poci¹giem retro z Jeleniej Góry
do Lwówka – przejazd by³ form¹ lobbingu na rzecz utrzymania ruchu na tej
trasie.
8 czerwca odby³em spotkanie z hydrotechnikiem w sprawie nowo projektowanego ujêcia wody na Kwisie, który zanalizowa³ te¿ mo¿liwoœci pozyskania nowych ujêæ wody pitnej dla Œwieradowa i Czerniawy oraz wykorzystania starych ujêæ. Wynika, ¿e najszybciej do odtworzenia nadaje siê ujêcie
Droga Leœna. Szacunkowy koszt – 0,5
mln z³, prognozowana wydajnoœæ – 220
m szeœc. na dobê.
13 czerwca uczestniczy³em w spotkaniu w starostwie poœwiêconym bezpieczeñstwa w powiecie (z udzia³em
policji, stra¿y po¿arnej, sanepidu, nadzoru budowlanego, zarz¹dzania kryzysowego). W ocenie wiêkszoœci s³u¿b
na tle innych gmin wypadamy ca³kiem
nieŸle.
Tego samego dnia poprowadzi³em
kolejne spotkanie z hotelarzami i restauratorami, w którym udzia³ wziê³a
radna wojewódzka El¿bieta Zakrzewska
i przedstawiciele „Gazety Wyborczej”.
Dyskutowano o wspólnej promocji
gminy i podmiotów dzia³aj¹cych w
bran¿y turystycznej.
14 czerwca podczas rozmowy z dy-

rektorem Agencji Mienia Wojskowego
we Wroc³awiu uzyska³em informacjê,
¿e jest wielu chêtnych do kupna stra¿nicy w Œwieradowie, a rozstrzygniêcie
przetargu nast¹pi do koñca br.
15 czerwca zapozna³em siê z ofertami kolejnych firm - z Jeleniej Góry i
Warszawy - wykonuj¹cych sztuczne
boiska szkolne. Wkrótce og³osimy
przetarg na budowê dwóch boisk szkolnych w Œwieradowie i Czerniawie o
wymiarach 20 x 40 m + dwie 4-torowe
bie¿nie po 60 m. Koszt – po 400 tys. z³
ka¿de.
18 czerwca wraz burmistrzem Mirska - Andrzejem Jasiñskim, i starost¹
Nowego Miasta - Pavlem Smutnym –
goœciliœmy u starosty £aŸni Libverda Jana Pospišila, by powo³aæ zespó³ ds.
pozyskiwania funduszy z Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej. Na nastêpnym spotkaniu w lipcu w Mirsku przyst¹pimy do opracowania wspólnej strategii rozwoju dla naszych czterech
gmin.
19 czerwca nast¹pi³a zmiana organizacji ruchu wokó³ DW Magnolia III,
na razie próbnie na tydzieñ, aby wyci¹gn¹æ wnioski ze wzmo¿onego ruchu
pojazdów w tym miejscu wynikaj¹cego z budowy kolei gondolowej. Przez
trzy najbli¿sze miesi¹ce jeŸdziæ tamtêdy bêdzie co dzieñ kilkadziesi¹t pojazdów technicznych i dowo¿¹cych ludzi
do pracy. Nale¿y dodaæ, ¿e niebawem
ul. Zakopiañska bêdzie zamkniêta dla
ruchu z powodu uk³adania instalacji
wodno-kanalizacyjnych dla gondoli.
Tego samego dnia spotka³em siê z
Grzegorzem Ga³abud¹ z Wroc³awia,
specjalist¹ od wyliczania taryf za wodê
i œcieki, ale o szczegó³ach poinformujê
Pañstwa niebawem.
21 czerwca podczas rozmowy z architektem z biura projektowego J. Korzenia, które projektuje nam rewitalizacjê centrum miasta, wysz³o na jaw
sporo problemów do rozwi¹zania, jako
¿e ul. Zdrojowa jest g³ówn¹ arteri¹ handlow¹ miasta, do której ka¿dy – mieszkaniec, turysta i zaopatrzeniowiec –
chce (i powinien) dojechaæ autem.
Tego samego dnia rozmawia³em z
przedstawicielami EnergiaPro i Dolnoœl¹skim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich o odbudowie lamp oœwietlenio-

dokoñczenie obok

WYMIENIAMY DOWODY
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie książeczkowe dowody osobiste tracą ważność. Prosimy zatem o pilne
składanie wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych, im
później bowiem złożymy wniosek, tym dłuższy będzie czas oczekiwania na otrzymanie nowego dowodu.
Powyższa informacja dotyczy ok. 900 mieszkańców naszego
miasta. (H.S.)
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wych wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej, zabranych przez powódŸ. Koszty, jakie powinna ponieœæ gmina, wynios¹ ok. 80
tys. z³, a ¿e nie mamy tego zadania w
tegorocznym bud¿ecie, lampy znów
zaœwiec¹ ponownie dopiero w przysz³ym roku.
22 czerwca nast¹pi³o uroczyste
otwarcie oczyszczalni œcieków.
Tego dnia odby³em pierwsza rozmowê z now¹ ksiêgow¹ ZGK - Ew¹ Kamyk, która poda³a wstêpne liczby dotycz¹ce funkcjonowania zak³adu. Otó¿,
Drodzy Pañstwo, parking miejski przy
ul. Sienkiewicza za ostatnie 17 miesiêcy przyniós³ 116 tys. z³ przychodów, a
koszty w tym okresie wynios³y 170 tys.
z³, co oznacza, ¿e miesiêcznie klienci
ZGK dok³adali 3200 z³, co jest chyba
ewenementem na skalê krajow¹.
Nie by³ to koniec wa¿nych wydarzeñ,
jako ¿e wraz z Andrzejem Jasiñskim
uczestniczyliœmy w spotkaniu z przedstawicielem Alstan Group w sprawie
budowy wyci¹gów na terenie Œwieradowa i Mirska. W najbli¿szym czasie
firma wyst¹pi do obydwu samorz¹dów
z listem intencyjnym dotycz¹cym tych
inwestycji.
23 czerwca bra³em udzia³ w obchodach 50-lecia œwiêceñ kap³añskich ks.
pra³ata W³adys³awa Dziêgiela, z udzia³em biskupa legnickiego ks. Stefana Cichego.
25 czerwca z³o¿y³em wizytê w Wydziale Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych w MSWiA, by porozmawiaæ o
szansach na wsparcie finansowe na remont ul. Leœnej (s¹ du¿e, jak siê okazuje). Ponadto z³o¿y³em komplet dokumentów do 700-tysiêcznej promesy
na remonty ulic: Spadzistej, Spokojnej,
Zielonej, £owieckiej oraz mostu na ul.
Wilczej.
Z³o¿y³em te¿ wizytê w Ministerstwie
Zdrowia, gdzie poinformowano mnie o
tym, ¿e do koñca paŸdziernika 2008 r.
musimy wykonaæ operaty uzdrowiskowe. Bêdzie to nie lada wyzwanie dla
gminy, bo potrzebne bêd¹ liczne badania powietrza, wody uzdrowiskowej,
ha³asu, i innych czynników mog¹cych
mieæ wp³yw na walory uzdrowiskowe.
26 czerwca spotka³em siê z deweloperem, zainteresowanym budow¹ nowego przedszkola. Tworzymy koncepcjê przedsiêwziêcia i szukamy dla niego miejsca, ale jeszcze za wczeœnie na
konkrety.
Tego dnia przyst¹piliœmy do modernizacji stadionu, na któr¹ z³o¿¹ siê: remont murawy, zakup bramek aluminiowych, wykonanie ³apaczy pi³ek za bramkami. Wydamy na to ok. 40 tys. z³. Niestety, budynek tzw. si³owni nie nadaje
siê do dalszego u¿ytku, w jego miejsce
trzeba bêdzie zbudowaæ nowy obiekt.
27 czerwca na sesji radni (przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê) podnieœli mi wynagrodzenie o 700 z³ netto
(do 4900 z³ na rêkê).
29 czerwca w Poznaniu spotka³em
siê z prezesem firmy Lama Gold w
sprawie uruchomienia w tym sezonie
zimowym wyci¹gu orczykowego IZERY. Z przeprowadzonych rozmów i z³o¿onych deklaracji przez prezesa mogê
powiedzieæ, ¿e s¹ du¿e szanse, by Lama
zainwestowa³a w swój wyci¹g, i tym
samym przybêdzie nam kolejna nartostrada o d³. 500 m.
Tego samego dnia w Izerskim Centrum odby³a siê druga gie³da pracy, tym
razem w bran¿y gastronomicznej i hotelowej. Wystawi³o siê 11 firm, które
z³o¿y³y zapotrzebowanie na 13 pracowników, a chêtnych do pracy by³o 18.
Roland Marciniak
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Ulga dla Kwisy
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa oczyszczalni œcieków dla
Œwieradowa, ul. Wiejska – Z/2.02/I/1.2/96/04
Nowa oczyszczalnia już od kilku miesięcy przerabiała świeradowskie ścieki, ale dopiero 22
czerwca zamknięto ostatecznie inwestycję, którą tego dnia uroczyście i oficjalnie przekazano do eksploatacji.
Rozpoczęta 21 kwietnia ub.
roku budowa co rusz napotykała na
liczne przeszkody, które znacznie
przesunęły pierwotnie planowany
termin zakończenia inwestycji.
Najpierw podczas robót ziemnych
pod zbiorniki oczyszczalni wykonawca – krakowska firma AZE
Zając, Kokoszko” - natrafił na nielegalne wysypisko odpadów asfaltowych. Konieczne było uzgodnienie sposobu utylizacji niebezpiecznych odpadów, a to z kolei wstrzymało roboty ziemne. Kolejny poślizg spowodowany był niemożnością dokonania szybkiego przewiertu przez Kwisę dla kolektora sanitarnego – potrzebny był zajmujący
więcej czasu przekop. Powódź z
sierpnia 2006 podtopiła i zamuliła
teren oczyszczalni, co uniemożliwiło wprowadzenie ciężkiego
sprzętu. Wreszcie cementowania
Górażdże nie dostarczyła na czas
cementu do firm produkujących
betonowe studnie, bez których nie
można było zakończyć budowy. To
wszystko kilkakrotnie przesuwało
datę zakończenia robót i dopiero 4
kwietnia br. wykonawca zgłosił
oczyszczalnię do odbioru.
Uroczystości na obiekcie miały
bardzo podniosły charakter, a zaproszenie na otwarcie przyjęli
m.in.: starostowie - lubański Walery Czarnecki, i lwówecki – Artur
Zych, zastępca prezesa zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Bogumiła Turzańska-Chrobak, dyrektor oddzia-

łu jeleniogórskiego WFOŚiGW –
Zdzisław Rzewuski, kierownik delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Zbigniew Napierała, szef zespołu za-

2.
rządzającego projektem w imieniu
gminy – Krzysztof Wargocki,
wreszcie obaj szefowie firmy wykonawczej – Adam Zając i Jerzy
Kokoszko. Partnerskie Nowe Miasto reprezentowała wicestarosta
Radoslava Žáková.
Biało-czerwoną wstęgę nacinano na raty i parami. Najpierw Anna
Mazurek (UM) i Krzysztof Wargocki, następnie Adam Zając i Barbara Rychter - dyrektor ZGK, zarządca oczyszczalni, potem obecny burmistrz Roland Marciniak i
poprzedni – Zbigniew Szereniuk,
który inwestycję rozpoczął, po nich
przewodniczący Rady Miasta: były
- Mariusz Kiedrzyn, i obecna –
Wioletta Urbańczyk, wreszcie Walery Czarnecki i Bogumiła Turzańska-Chrobak. Ostatecznego zaś
przecięcia dokonali R. Marciniak
i Z. Szereniuk, którzy zabrali sobie na pamiątkę po kawałku wstęgi. Ks. proboszcz Władysław Dzięgiel, który poświęcił obiekt, powiedział, że czystość środowiska oznacza także czystość i szlachetność
naszego życia i naszej duszy. I
dodał: „Pracą swych rąk i za pomocą techniki człowiek współdzia-

Rzeczpospolita stawia nas na podium
Jeszcze nie wysch³a farba na
certyfikacie, jaki przyznano Œwieradowowi za 8 miejsce w rankingu Europejska gmina – europejskie miasto, gdy znów trzeba by³o jechaæ do
Wroc³awia po kolejne wyró¿nienie.
Tym razem sekretarz miasta Sylwia
B³aszczyk odebra³a 30 maja dyplom
za 3 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej oceniaj¹cym wykorzystanie
unijnych dotacji na Dolnym Œl¹sku.
Kwota 7,2 mln z³ (do koñca 2006 r.)
da³a w przeliczeniu na 1 mieszkañca
1573 z³. Lider – gmina Kroœnice (z
rejonu stawów milickich) – osi¹gn¹³
3073 z³ (blisko 24,5 mln z³ dotacji),
a lokuj¹ca siê przed nami Nowa Ruda
– 1750 z³ (42,7 mln z³).

ła ze Stwórcą, aby Ziemia stawała się coraz
godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny, a
doskonaląc dzieło stworzenia przyczynia się do
rozwoju ludzkiej społeczności.”
Następnie Adam Zając oprowadził gości po
obiekcie, wyjaśniając,
jak funkcjonują urządzenia oczyszczalni, a
na koniec Radoslava
Žáková i Zdzisław Rzewuski odsłonili tablicę 1.
informacyjną o inwestycji współfinansowanej przez UE,
WFGWiOŚ oraz UM.

Warto nasze osi¹gniêcia zestawiæ z uzdrowiskami dolnoœl¹skimi:
8 – Jedlina-Zdrój (954 z³), 16 – L¹dek (724), 19 – Szczawno (652), 22
– Kudowa (559), 47 – Duszniki
(293). A s¹siedzi? 91 – Leœna (109
z³), 107 – Gryfów (22 z³), a Mirska
nie ma liœcie, tak zreszt¹, jak i powiatu lubañskiego.
Owe 7,2 mln z³ to kwota nieco
myl¹ca, bo dotacje do oczyszczalni i
wodoci¹gu oraz ujêcia £u¿yca w
Czerniawie przekroczy³y 10 mln z³,
ale znaczna czêœæ pieniêdzy rozliczana jest dopiero w tym roku, co zapewne wp³ynie na wynik rankingu za
rok 2007.
(aka)
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Dalsza część uroczystości odbyła się w kawiarni „Zdrojowej”,
gdzie przy poczęstunku K. Wargocki i A. Zając zapoznali zebranych
z procesem inwestycyjnym i parametrami technicznymi obiektu.
Kolejni mówcy zwracali uwagę nie
tylko na trudności towarzyszące
inwestycji, ale także na zaangażowanie i solidność firm, pracowitość
zatrudnionych na budowie ludzi,
słowa szczególnego uznania kierując pod adresem Anny Mazurek,
która towarzyszyła tej inwestycji,
od fazy składania wniosku, poprzez
przygotowanie dokumentacji i budowę, aż po odbiór techniczny.
Roland Marciniak w uznaniu zasług pani Ani wręczył jej ogromny
bukiet kwiatowo-owocowy (fot. 1).
Przedstawiciel WIOŚ poinformował, że oczyszczalnia spełnia za-

kładane parametry, a wszystkie
wskaźniki dotyczące oczyszczonych ścieków mieszczą się grubo
poniżej dopuszczalnych granic.
Bogumiła Turzańska-Chrobak
podkreśliła, że przy takich okazjach
rzadko słyszy się tak wiele pochwał,
jakie padły pod adresem inwestora
i wykonawcy, dodając, iż jest pod
wrażeniem poczynań miasta konsekwentnie realizującego zadania,
które inne gminy wykonują później, wolniej lub wręcz z rezerwą.
Poza toastem, jakim wszyscy
zebrani wznieśli szampanem, inwestorów i wykonawców czekał
jeszcze toast spełniony szklanką
wody (fot. 2) – jak zapewniano –
nabranej z wylotu do Kwisy (ale
może to był tylko taki element kampanii propagandowej?). (AK)
Łączny koszt oczyszczalni typu
ECOLOCHIEF o przepustowości
1329 m3/d wyniósł 5.529.120 zł, z
czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 4.138.331 zł, a z WFGWiOŚ 1.284.000 zł. Połowa, czyli 642.000
zł, to dotacja, a reszta to nisko oprocentowana pożyczka, z której po
spłaceniu połowy resztę Fundusz
umorzy, o ile umorzona kwota zostanie przeznaczona na inwestycje ekologiczne. W najkorzystniejszym wariancie udział finansowy gminy wyniesie niewiele ponad 1 mln zł.

Nowy okres zasi³kowy
W zwi¹zku z planowanymi zmianami w przepisach prawa, a tym samym druków wniosków, Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, i¿
przyjmowanie wniosków na nowy
okres zasi³kowy 2007/2008 rozpocznie siê 16 lipca. Do tego czasu mo¿na
skompletowaæ potrzebne dokumenty:
1. orygina³y zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o dochodach za 2006
rok ka¿dego pe³noletniego cz³onka rodziny;
2. oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego dochodu
w roku kalendarzowym 2006, je¿eli
cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na
podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne;
3. oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego w roku kalendarzowym 2006 innego dochodu
niepodlegaj¹cego opodatkowaniu (powy¿sze oœwiadczenia do pobrania w
MOPS);
4. zaœwiadczenie w³aœciwego or-

ganu gminy lub nakaz p³atniczy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2006;
5. zaœwiadczenie komornika o ca³kowitej lub czêœciowej bezskutecznoœci egzekucji alimentów, a tak¿e o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów
w roku 2006.
Je¿eli sytuacja dochodowa z roku
2006 rodziny uleg³a zmianie do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. dokument okreœlaj¹cy datê utraty dochodu
2. dokument okreœlaj¹cy wysokoœæ uzyskanego dochodu z pierwszego pe³nego miesi¹ca przez cz³onka rodziny
Wnioski na zaliczkê alimentacyjn¹
na okres zasi³kowy 2007/2008 nale¿y
sk³adaæ u w³aœciwego Komornika S¹dowego we wrzeœniu.
Osoby zamierzaj¹ce ubiegaæ siê o
stypendia unijne proszone s¹ o pobranie zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego w dwóch egzemplarzach.

Stawiamy szlaban medialny œmieciom, pora na ksi¹¿ki, czytajmy dzieciom!

Rapowana wizyta
31 maja szkołę świeradowską odwiedziła Wanda Chotomska, wybitna pisarka dla
dzieci, autorka ok. 150 książek, inspiratorka wielu imprez i działań animujących czytelnictwo. Zna ją prawie cała Polska, gdyż
stale jeździ na spotkania autorskie do szkół i
bibliotek w różnych zakątkach kraju.
Biblioteka Miejska uczestniczy w akcji
Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH - DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA PISARZY Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI - i rok temu przekazaliśmy jej organizatorom prośbę dzieci i
nauczycieli klas początkowych, by właśnie
W. Chotomska przyjechała do Świeradowa.
Prośba została spełniona i wszyscy mogliśmy się na własne przekonać, że pani
Wanda jest osobą obdarzoną wielką fantazją,
wyobraźnią, a przede wszystkim umiejącą
szybko nawiązać kontakt z dziećmi. Najpierw
uważnie wysłuchała wierszy napisanych
przez Kamila Brzostowskiego i Kamilę Fierkowicz - finalistów konkursu poetyckiego
„Moja przyjaźń z Wandą Chotomską”. Kamila wyrecytowała:
Niechaj ca³a Polska dzisiaj siê dowie,
Jak dzieci kochaj¹ pani¹ Wandê
w Œwieradowie.
Ju¿ z utêsknieniem na Ni¹ czekamy,
Ksi¹¿ki i wiersze chêtnie czytamy.
Piszemy wiersze i rysujemy,
Fragmenty ksi¹¿ek ilustrujemy.
Jak do nas tylko w maju przybêdzie,
Wœród uczniów szko³y sobie zasiêdzie.
Bêdziemy s³uchaæ, jak piêknie czyta,
Bo pani Wanda to fajna kobita!

Na ¿abi¹ nutê
30 maja odbył się dziewiąty Festiwal Piosenki Dziecięcej „Na żabią nutę”, w jury którego zasiadły m.in. solistki znanego zespołu
muzycznego „Sumptuastic” – świeradowianka Joanna Iwanowska i Izabela Tracz (na

Byczek u redaktora!
W informacji o dyktandzie ukaza³y siê
nieœcis³oœci. Redaktor odczyta³ - jak siê okaza³o - protokó³ z b³êdami, pomijaj¹c Monikê
Brzostowsk¹ i Emiliê Czajkê, które bezb³êdnie napisa³y dyktando i zdoby³y tytu³ Mistrza
Ortografii 2007 Szko³y Podstawowej.
Od I Dyktanda organizatorem - oprócz
Biblioteki Miejskiej - s¹ nauczyciele z MZS
w Œwieradowie i MBIT.
Od redakcji: Istotnie, ca³kowicie umknê³y
mi nazwiska mistrzyñ, za co obie – Monikê
i Emilkê – gor¹co przepraszam. (AK)

Następnie teatralna grupa „Izeskie skrzaty” prowadzona przez Grażynę Kasprzak
przedstawiła humorystyczne scenki napisane przez W. Chotomską, która aktywnie włączyła się w inscenizację i razem z nimi występowała, po czym sama zaproponowała
znakomity przepis na ziemniaczaną zapiekankę, którą napisała naprędce przed przyjazdem do Świeradowa i przekazała rękopis
na pamiątkę. Z dziećmi zaśpiewała to jako
zapiekankę-rapowankę, która zaczynała się
tak:
Umyte ziemniaki
Ugotuj w mundurkach
Potrafi to synek, potrafi to córka
To ³atwe i proste jak 2 x 2
Tak ³atwe, ¿e nawet potrafiê to ja.
Zapiekanka-rapowanka, rap-rap-rap
Jak ziemniaki ugotujesz, no¿yk ³ap
Co dalej? Kolejnoœæ czynnoœci jest taka
Odkroiæ czêœæ górn¹ ka¿dego ziemniaka
Nó¿ trzeba od³o¿yæ i wzi¹wszy ³y¿eczkê
W czêœæ doln¹ zag³êbiæ ³y¿eczkê jak w beczkê
Zapiekanka-rapowanka, rap-rap-rap
Nó¿ odk³adaj, nic nie gadaj, ³y¿kê ³ap

Kończyła zaś tak:
Zapiekaj ziemniaki, a¿ ser siê roztopi
A potem przy stole raperski daj popis
Smacznego kolego, widelec puœæ w ruch
I rapuj, i rapuj, i rapuj za dwóch.

Prawda, jak lekko, śpiewnie i rytmicznie? Pani Wanda powtarzała często dzieciom,
że należy ćwiczyć pamięć właśnie poprzez
rymy, bawiąc się słowami, co udowodniła rapując historię o drabie, krabie i schabie. Nic
dziwnego, że zarówno dzieci, jak i nauczy-

zdjęciu wśród uczestników).
24 uczniów ze Świeradowa i Pobiednej
podzielono na 3 kategorie wiekowe, osobno
zaś rywalizowało 8 duetów (po raz pierwszy). Jurorzy oceniali poprawność wykonania linii melodycznej utworu, interpretację
piosenkę, dykcję i doboru repertuaru do wieku wykonawców. Wybór był bardzo trudny,
jako że zawodnicy
zadziwili wysokim
poziomem umiejętności wokalnych.
W kategorii
klas młodszych
podstawówki wygrała Marysia Salawa (klasa III
MZS); przed Mateuszem Kapszewiczem (kl. II
MZS) i Marcinem Karpińskim
(kl. III z Pobiednej).
W kategorii
klas starszych: I - Adrianna Witczak, II –
Arleta Kubecka (obie kl. VI z Pobiednej);
III – Marta Teklińska (kl. VI MZS).
Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Karolina Bień przed Aleksandrą Teklińską i Martyną Tomczyk.
Jurorzy przyznali też dwa równorzędne
I miejsca duetom: Marysi Bronickiej i
Magdzie Wołoszyn (kl. III SP) oraz Iwonie
Droździńskiej i Klaudii Paluch (kl. I gimnazjum).
Na zakończenie wokalistki „Sumptuastic” ku radości wszystkich uczestników
zaśpiewały ulubiony przebój młodzieży pt.
„Kołysanka”.
GK

ciele byli zachwyceni pisarką, która na
zakończenie
podpisywała
autografy cierpliwie czekającym na swoją
kolej dzieciom,
za co w nagrodę każde z nich
o t r z y ma ł o
W. Chotomska wys³ucha³a najpierw, co dzieci maj¹ do powiedzenia, a potem
imienną rymoporwa³a je do wspólnej rapowanej zabawy.
waną dedykację.
kultury czytelniczej. A w tym dniu dzieci
Joanna Papuzińska - profesor Uniwersy- ustawiły się w dużych kolejkach, aby zakutetu Warszawskiego, krytyk literacki, autor- pić książki pani Wandy.
ka znanej lektury szkolnej „Nasza mama czaNa pewno na długo zapadnie w pamięci
rodziejka”, goszcząca również w tym dniu ta wyjątkowa wizyta pisarki, której niejedna
w Świeradowie, twierdzi, że także organizo- kobieta mogłaby pozazdrościć figury, urody
wany kiermasz po spotkaniu z autorami jest i młodzieńczego wigoru (a zbliża się do 80dla wielu dzieci jedyną okazją, aby nabyć tki), o czym sam burmistrz mógł się przekowłasną książkę, wzbogacić, a może nawet nać porwany przez naszego gościa w taneczzainicjować domowy księgozbiór, którego ne pląsy.
posiadanie jest niezbywalnym składnikiem
(KP)

W Pobierowie na zdrowie
W Dzieñ Dziecka uczniowie klas kszta³cenia
zintegrowanego ju¿ po raz drugi wyjechali na zielon¹ szko³ê do PUCHATKA w Pobierowie, gdzie
realizowaliœmy program „W Krainie Or³a Bia³ego”,
którego najwa¿niejszym zadaniem jest budzenie
dumy narodowej i poszanowanie symboli narodowych. Dzieci, poznaj¹c legendy i podania polskie, zwiedzaj¹c zabytki, obserwuj¹c i dostrzegaj¹c piêkno krajobrazu Ojczyzny, ucz¹ siê kochaæ i
szanowaæ swój kraj. Pobyt 22 osób sfinansowa³a Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Podczas pobytu moczyliœmy nogi w Ba³tyku,
poznawaliœmy roœlinnoœæ nadmorsk¹, zwiedzaliœmy katedrê w Kamieniu Pomorskim (gdzie wys³uchaliœmy koncertu organowego), Muzeum Przy-

rodnicze w Miêdzyzdrojach (tam zobaczyliœmy rysunek or³a z IX w.), ruiny koœcio³a i muzeum w Trzêsaczu, a podczas rejsu statkiem mogliœmy podziwiaæ klifowy brzeg wyspy Wolin.
Nadmorska przygoda zaowocowa³a wystaw¹
pami¹tek, prac plastycznych, dyplomów, piór mew
i ³abêdzi, muszelek, bursztynów i zdjêæ, wszystko
wyeksponowane na wystawie w szkole.
To by³a dla wszystkich szko³a ¿ycia: dzieci du¿o
siê nauczy³y, sta³y siê bardziej samodzielne i zda³y
pierwsze egzaminy z umiejêtnoœci radzenia sobie
z w³asnymi s³aboœciami.
Zdrowych, spokojnych i s³onecznych wakacji
spêdzonych na œwie¿ym powietrzu ¿ycz¹: B. Bielak, P. Chajecka, T. Fierkowicz, G. Kasprzak i I. Salawa wraz ze swoimi podopiecznymi.

„Ja tam u was by³em, pilnujcie mi tych szlaków...”
Dziesi¹ta rocznica pobytu Papie¿a-Polaka w
Legnicy obfituje w uroczystoœci upamiêtniaj¹ce to
wydarzenie, na które zapraszana jest spo³ecznoœæ
Szko³y Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II w Czerniawie.
2 czerwca uczestniczyliœmy we mszy œwiêtej
w Krzeszowie, gdzie poczet sztandarowy w sk³adzie: Sara Magryn, Sylwia Elias i Karol Fischer przeszed³ chrzest stoj¹c w strugach deszczu. Ale nie
ociekaj¹ce wod¹ g³owy okaza³y siê najwiêkszym
zmartwieniem uczniów, lecz mokn¹cy sztandar, którego nie mo¿na by³o nijak ochroniæ.
9 czerwca reprezentacja szko³y uczestniczy³a
w otwarciu odcinka szlaku papieskiego Sobieszów- Chojnik. W zamyœle fundacji
Szlaki Papieskie z Krakowa, której prezes
- Urszula W³asiuk - uczestniczy³a w uroczystoœci, jest utworzenie szlaku papieskiego na ca³ej d³ugoœci trasy, jak¹ w 1956
roku przeby³ na rowerze Karol Wojty³a
wraz z grup¹ znajomych. Wiod³a ona od
Boles³awca do Œwidnicy. Bardzo wa¿na dla
nas by³a obecnoœæ profesora Janika,
uczestnika tej rowerowej wyprawy, który
potwierdzi³, ¿e w 1956 roku przeje¿d¿ali
przez Œwieradów. Profesor pamiêta ulewny deszcz towarzysz¹cy im miêdzy Œwieradowem a Szklarsk¹ Porêb¹. Potwierdzi³a
to tak¿e pani prezes.
Uroczystoœæ otwarcia szlaku rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ u podnó¿a Chojnika, w której poczet sztandarowy naszej
szko³y – w tym samym sk³adzie (na zdjêciu) - uczestniczy³ wraz z pocztami z czte-

rech innych szkó³ papieskich. Dla odmiany tego
dnia towarzyszy³ nam niemi³osierny skwar, który
wprawdzie nie szkodzi³ sztandarom, ale za spowodowa³ liczne zas³abniêcia, dlatego zrezygnowaliœmy
z wejœcia na Chojnik i po mszy wróciliœmy do Œwieradowa. Szczególne uznanie nale¿y siê uczniom,
którzy swoim zachowaniem godnie reprezentowali szko³ê i nasze miasto, udowodniaj¹c, ¿e zas³u¿yli
na tak wielkiego patrona.
Podziêkowania sk³adamy równie¿ na rêce
Krzysztofa Tekliñskiego i Adama Fischera, którzy
nieodp³atnie udostêpnili swój œrodek lokomocji.
Ma³gorzata Gettner
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Festyn do... Liberca Malowali nas
2 czerwca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie odby³ siê festyn
zorganizowany przez Radê Szko³y. Impreza mimo nienajlepszej pogody zgromadzi³a wielu chêtnych ludzi w ró¿nym
wieku, a czeka³y na nich niespodzianki
pokrzepiaj¹ce ducha i cia³o. Z programem artystycznym wyst¹pi³y „Izerskie
Œpiewaki” oraz Zespó³ Tañca Towarzyskiego „Iskierki”, do tañca przygrywa³
zespó³ „Duet”, który goœci³ dziêki hojnoœci gminy (za co dziêkujemy panu
burmistrzowi).
Zg³odniali goœcie mogli posiliæ siê
daniami przygotowanymi przez rodziców: sa³atkami, ciastami, kie³baskami na
gor¹co i wieloma innymi smako³ykami.

Wielk¹ pomys³owoœæ wykazali rodzice uczniów klasy
I, na czele z Marlen¹
Zubek, którzy przygotowali kawiarenkê „na ludowo”.
Do
wielu
uczestników festynu uœmiechn¹³ siê
los, który pozwoli³
im wygraæ nagrody-niespodzianki w
loterii fantowej.
Ca³kowity dochód w wys. 2000 z³
zosta³ przeznaczony na zorganizowanie
wycieczki do Liberca, na któr¹ pojad¹

uczniowie wyró¿niaj¹cy siê podczas
przygotowañ do uroczystoœci nadania
imienia szkole.
(B£)

Bezpiecznie i bez barier
15 czerwca na tarasach zdrojowych odbył się festyn Bezpieczne
miasto bez barier, zorganizowany
przez Urząd Miasta, strażaków, policję i świetlicę „Ul”. Młodzież z podstawówki i gimnazjum (były też dzie-

Od 12 do 15 czerwca w partnerskim
mieœcie Seifhennersdorf w Saksonii grupa uczniów II kl. gimnazjum (Kinga Dobrzeniecka, Patrycja WoŸnicka, Wiktor
Liszkowski, Pawe³ Paciejewski i Till Kolb)
uczestniczy³a wraz z rówieœnikami niemieckimi i czeskimi w miêdzynarodowych warsztatach plastycznych.
Najciekawszym, a zarazem najwiêkszym zadaniem projektu by³o wykonanie rzeŸby lub te¿ p³askorzeŸby z masywnej bry³y gazobetonu. Dobrani w
dwójki - ka¿dy z pilnikiem w rêku - tworzyliœmy du¿e formy przestrzenne o
zró¿nicowanych kszta³tach (na zdjêciu).
Przedstawialiœmy te¿ pêdzlem wybrany
przez siebie temat. Ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ wyra¿enia w³asnych emocji, a prace przedstawia³y obrazy barwnej wyobraŸni, otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ
lub te¿ ca³kiem abstrakcyjne malowid³a.
Uczestnicz¹c w tych zajêciach mieliœmy
szansê na chwilê oderwaæ siê od codziennoœci i przenieœæ siê w œwiat detali, barw, wyobraŸni. (PW)

ci z Zielonej Góry i DWD) miała wiele okazji do wszechstronnego zaznajomienia się z zasadami bezpieczeństwa w każdej życiowej sytuacji.
Maluchy kolorowały plansze przestrzegające m.in. przed skokiem do
nieznanej wody,
chodzeniem po torach, chowaniem
się pod drzewo w
czasie burzy, rozmawianiem z nieznajomymi czy grą
w piłkę w pobliżu
ulicy. Dla nich zorganizowano też
gry i zabawy ruchowe.
Starszaki penetrowały radiowozy i wozy strażackie, brały

Sztuka bez granic

To i owo na ksi¹¿kowo
· Biblioteka codziennie od 1 lipca
do 20 wrzeœnia (oprócz œród i sobót)
w godz. 10-14 bêdzie prowadziæ Gie³dê Podrêczników Szkolnych. Uczniowie mog¹ wyceniæ swoje podrêczniki
i sprzedaæ je swoim m³odszym kolegom.
· Przepraszamy naszych czytelników – z powodu inwentaryzacji
ksiêgozbioru biblioteka czynna bêdzie
od 23 lipca.
· W czasie wakacji w soboty bi-
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udział w testach wiedzy o policji i o
ruchu drogowym, uczyły się udzielać
pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a GOPR-owcy prezentowali im,
jak się pomaga ofiarom gór. Frajdą
była też przejażdżka czterokółką Straży Granicznej. Program kulturalny
wypełnili laureaci Festiwalu Piosenki Dziecięcej, którzy mieli okazję zaprezentować się szerszej publiczności, oraz „Izerskie Skrzaty” w spektaklu ekologicznym pt. „Wybory miss
lasu”.
Zgłodniałych nakarmiono kiełbaskami z grilla i grochówką z wojskowego kotła, a przez cały czas festynu
trwała loteria fantowa, z której 600złotowy dochód rozdzielono wśród
rodziców czworga niepełnosprawnych uczniów. Niesprzedane gadżety zasilą podobną loterię podczas
wakacji na festynie kolonijnym. (AK)

blioteka jest nieczynna, ale za to w
inne dni dla dzieci bêd¹ organizowane zajêcia od godz. 10 do 14. Ich plan
wisi w szkole i w bibliotece, informacje mo¿na równie¿ uzyskaæ pod nr.
tel. 075 78 16 394. Przewidziane liczne atrakcje.
· Og³aszamy konkurs dla uczniów
klas IV-VI szkó³ podstawowych. ¯eby
wygraæ, nale¿y napisaæ recenzjê
ksi¹¿ki „Rodzina Penderwicków”, która jest dostêpna w bibliotece.

Miedziana zabawa
3 czerwca na tarasach Domu
Zdrojowego odbyło się zakończenie Rajdu KGHM Polska Miedź
2007, którego tradycje sięgają jeszcze lat 70. Ponad 1000 uczestników imprezy po trzydniowej wędrówce w górach zeszło do Świeradowa, gdzie czekała na nich bogata oferta kulinarna i kulturalna.
Żurek młodości przygotowało
dla nich Uzdrowisko (odpowie-
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Od 27 maja do 2 czerwca Barbara Buczyńska już po raz czwarty
zaprosiła do Park Hotelu malarzy,
którzy w Świeradowie od lat szukają natchnienia (i plenerów). Grupę zorganizowała i przywiozła – jak
zwykle – niezawodna Halina Pokorska z Nowogardu, a niewątpliwą gwiazdą tegorocznego pleneru był znany warszawski artysta
Edward Dwurnik. Poza nim świeradowskie pejzaże przenosili na
płótno: Przemysław Tarabicki
(Szczecin), Czesław Tumielewicz
(Gdańsk), Florian Kohut (Cieszyn)

oraz łodzianie: Krystyna Raczkiewicz i Edward Habdas, któremu tak
się u nas spodobało, że został tydzień dłużej.
Efektem pleneru było ok. 30
obrazów, które pokazano 2 czerwca na wernisażu w hali spacerowej.
Mniej więcej dziesięć prac znalazło nabywców, którzy zapłacili za
nie średnio 2-2,5 tys. zł. (aka)
Na zdjęciu artyści podczas
wernisażu w hali spacerowej (od lewej): E. Habdas, Cz. Tumielewicz,
E. Dwurnik, K. Raczkiewcz, P. Tarabicki i F. Kohut

T³um zadowolony,
ogród doposa¿ony
16 czerwca po południu dźwięki
muzyki obwieściły miastu rozpoczęcie festynu w ogrodzie przedszkola.
Sprzyjająca pogoda przyciągnęła wielu dorosłych z dziećmi, a organizatorzy zapewnili rozrywkę każdemu bez
względu na wiek. Bufet kusił wypiekami i daniami barowymi, dzieci zaklejały buźki watą cukrową (co nie
przeszkodziło niektórym wziąć mikrofon do ręki i odśpiewać coś z
przedszkolnego repertuaru), a dodatkowe słodycze mogły wygrać w kilku konkursach. Pod wieczór deszcz
nieco przerzedził tłum uczestników,
ale gdy tylko się przejaśniło – wszyscy wrócili i bawili się do godz. 22.
Powodzeniem cieszyła się licytacja podarunków ofiarowanych przez
polityków: srebrnych spinek od Radka Sikorskiego, albumu od Macieja

dzialne też za parkingi, toalety i
rozlew piwa), a karkówkę, bigos i
kiełbasy – Hotel Malachit. Konsumpcję wzbogaciła oferta artystyczna przygotowana przez Dom
Zdrojowy, na którą złożyły się występy: jeleniogórskiej grupy Izerband, zespołu z repertuarem preslejowskim, tancerzy break dance
oraz tancerzy „towarzyskich”.
Za wzorowe przygotowanie zakończenia rajdu oficjalne podziękowania na ręce prezes Doroty Giżewskiej złożył Leszek Lechowski,
komandor rajdu, potwierdzając tym
samym wysokie kompetencje
Uzdrowiska do organizacji tego
typu imprez.
Mariusz Olesiak

Płażyńskiego, popielnicy od Jarosława Kaczyńskiego, medalu okolicznościowego od Bogdana Borusewicza i
akwaforty od Izabeli Jarugi-Nowackiej. Do tego zestawu Józefa Drużga
dorzucił – tradycyjnie już – tort własnego wypieku, a debiutująca jako
ofiarodawczyni pianistka Natalia
Nesterova – bluzkę.
Listę dobroczyńców uzupełnili
m.in.: Urząd Miasta, ZM Niebieszczańscy, FM Polmex, Marek Hasiec,
Piekarnia Górska, Arkadiusz i Przemysław Wojdyniakowie, Karolina
Olszówka, Krzysztof Piotrowiak,
Nadleśnictwo Świeradów, Jadwiga
Muszka, Maria Kropidłowska, Janusz Bryl i Jadwiga Romanowicz.
Dzięki nim wszystkim dochód z festynu wyniósł aż 4000 zł – kwota ta
w całości zostanie przeznaczona na
zakup zabawek ogrodowych i huśtawek. (AK)

Promocja, wizerunek, finanse
Niemieckim tropem
Kolejne spotkanie burmistrza z hotelarzami
mia³o miejsce 31 maja w hotelu „Malachit”. Roland Marciniak zaproponowa³ przyby³ym dwie akcje promuj¹ce Œwieradów: w prasie niemieckiej i w
„Gazecie Wyborczej”. Promocja wœród Niemców
mia³a podtrzymaæ s³abn¹ce zainteresowanie Œwieradowem, zaœ najpoczytniejsza krajowa gazeta uruchomi³aby „drug¹ turystyczn¹ nogê”. Dyskutowano jednak g³ównie o Niemcach; hotelarze zwrócili
uwagê na kilka niepokoj¹cych zjawisk, jak: niska
jakoœæ us³ug zdrowotnych w sanatoriach, brak wysoko kwalifikowanej kadry medycznej i zabiegowej,
nadu¿ywanie formu³ SPA i WELNESS. Wprawdzie
dla kas chorych zza Odry wci¹¿ licz¹ siê tylko 3
polskie uzdrowiska – Œwieradów, Œwinoujœcie i
Ko³obrzeg – ale zdaniem Wies³awa Buczyñskiego
z Park Hotelu ju¿ daje siê zauwa¿yæ odp³yw kuracjuszy do Czech i na Wêgry.

Druga noga silniejsza
Gdy hotelarze wraz z restauratorami przybyli
na spotkanie 13 czerwca do Zdroju i dowiedzieli
siê, ¿e jedno og³oszenie w wydaniach weekendowych gazet w Berlinie, Bremie, DreŸnie, Hamburgu, Kolonii, Lipsku, Norymberdze, a nawet w lokalnym piœmie Górnych £u¿yc kosztuje od 400 do 800
euro (ramka o powierzchni 45-60 cm2) plus VAT,
zapa³ do promocji na zachodnim rynku szybko
ostyg³. Pomocne w tym studzeniu okaza³o siê te¿
wyst¹pienie Marcina Augustyniaka (zaproszonego
przez burmistrza) – kierownika sprzeda¿y „Gazety
Wyborczej” z Wroc³awia – który do spotkania bardzo dobrze siê przygotowa³. Przybli¿y³ zebranym
nie tylko dane dotycz¹ce nak³adów gazety w wybranych aglomeracjach (Warszawa, Wroc³aw, Katowice, Poznañ, Szczecin – 270 tys. ezg.) i liczbê
czytelników, ale tak¿e podzieli³ ich wedle wieku, p³ci,
1 czerwca rozpocz¹³ dzia³alnoœæ nowy lokal
gastronomiczny - Chata Tyrolska, ul. Zakopiañska
17 (to druga chata w dorobku Micha³a Rutkowskiego, po Izerskiej). Otwarcie by³o huczne i muzyczne, przez lokal przewinê³o siê ok. 150 goœci,
pogoda dopisa³a, apetyty te¿.
Nazwa ma zwi¹zek nie tyle ze stylem architektonicznym, co z kuchni¹, której tajniki przez tydzieñ
poznawa³a 3-osobowa za³oga pod kierunkiem Hermanna Oberhammera – rodowitego Tyrolczyka,
który we w³oskim Brunico (region Bolzano, nieopodal austriackiej granicy) ma knajpê dla narciarzy
na wys. 2200 m. Nazwy potraw brzmi¹ z w³oska
(Carbonara, Aglio Olio, Ragu) – to makarony w
sosach, lub z niemiecka (Kaiserschmarr) – naleœnik z ¿urawin¹.
Jacek D¹browski z Tomaszowa Maz., kucharz
z 5-letnim sta¿em (wczeœniej 3 hotele i 2 restauracje), zdradza, ¿e tajemnica tej tyrolsko-w³oskiej
kuchni tkwi w u¿ywaniu oryginalnych sk³adników
(w³oskie makarony, odpowiednie pomidory, zio³a),

Przewodnicz¹ca zostaje!
5 czerwca zwo³ano nadzwyczajn¹ sesjê Rady
Powiatu Lubañskiego, w trakcie odby³o siê g³osowanie nad odwo³aniem przewodnicz¹cej rady
- Ewy Gutek.
By³o wiele powodów, aby tej zmiany dokonaæ, ¿e wymieniê tylko najwa¿niejsze - antagonizowanie œrodowiska lekarskiego (wrêcz szukanie
zemsty na tym œrodowisku) czy nieumiejêtne i
stronnicze prowadzenie obrad. Jednak¿e najbardziej istotnym faktem przemawiaj¹cym za odwo³aniem jest z³amanie ustawy o samorz¹dzie powiatowym, zw³aszcza art. 25a, który mówi, ¿e
radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ
ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ
zaufanie wyborców do wykonywanego mandatu,
a w szczególnoœci jeœli chodzi o prawdopodobieñstwo pope³nienia przestêpstwa ³apownictwa, poplecznictwa albo nepotyzmu.
Dlaczego mówiê o tym w kontekœcie przewodnicz¹cej? Choæby dlatego, ¿e Ewa Gutek zatrudni³a siê od razu na czas nieokreœlony w Szpitalu Powiatowym jako pielêgniarka epidemiolo-

wykszta³cenia i preferencji turystycznych. Nie by³o
wiêc ¿adnego problemu z przekonaniem hotelarzy,
i¿ warto wykupiæ miejsce w specjalnym dodatku,
zw³aszcza ¿e modu³ o wymiarach ok. 4,7 x 5,7 cm
kosztuje tylko 200 z³.
Dodatek ukaza³ siê 30 czerwca w wymiarze 8
stron, bo do akcji w³¹czy³a siê Szklarska Porêba i
Jelenia Góra - w ten sposób wpisaliœmy siê w ogólny kontekst karkonosko-izerski. Œwieradowski samorz¹d wykupi³ jedn¹ stronê na informacje o walorach uzdrowiska, górach i gondoli, a 21 hotelarzy podzieli³o miêdzy siebie 60 modu³ów na kolejnych dwu stronach.
Natomiast dyskusjê o promocji w mediach niemieckich na razie od³o¿ono na nieokreœlon¹ przysz³oœæ.

Nie ma nawet po³owy

dego miejsca noclegowego w Œwieradowie z op³aty uzdrowiskowej statystycznie wp³ywa rocznie 231
z³. Skoro turysta/kuracjusz za dzieñ p³aci 2 z³, oznacza³oby to, i¿ przeciêtne ³ó¿ko zajête jest przez 115
dni w roku. Prze³o¿ywszy to na tzw. ob³o¿enie otrzymamy wskaŸnik 31,5 proc. Hotelarze sk³onni s¹
do dramatyzowania, ale w takie wykorzystanie bazy
noclegowej chyba nikt nie uwierzy. Licz¹c ostro¿nie – miasto powinno rocznie dysponowaæ z tytu³u
op³aty uzdrowiskowej i dotacji pañstwa kwot¹ ok.
3 mln z³! Gdyby za³o¿yæ, ¿e gondola wymusi w szybkim czasie podwojenie miejsc noclegowych (dwunastokrotnie mniejsze £aŸnie Liberda maj¹ tylko
trzy razy mniej miejsc noclegowych od Œwieradowa, a tam nie ma ¿adnego wyci¹gu), na rozwój infrastruktury oko³ouzdrowiskowej powinniœmy mieæ
nie mniej ni¿ 6 mln z³ rocznie.
(aka)

Nim na parkiet wyszed³ M. Augustyniak, Katarzyna Barczyszyn z Urzêdu Miasta (na zdjêciu) poinformowa³a
hotelarzy o wskaŸnikach poboru op³aty
uzdrowiskowej. Optymistycznie zabrzmia³y jedynie doniesienia o rosn¹cych wp³ywach z tego tytu³u w latach
2004-06 (odpowiednio 399 – 529 – 666
tys. z³) i sposobach wydatkowania tych
kwot. Informacja z ok³adki, ¿e odsetek
rozliczaj¹cych siê inkasentów nie siêga
nawet po³owy, przek³ada siê na wymierne straty bud¿etu miasta, które nastêpnie nale¿y pomno¿yæ przez dwa – bo w
œlad za ka¿d¹ z³otówk¹ wp³acon¹ do
kasy miejskiej nap³ywa druga z³otówka z bud¿etu pañstwa.
Kolejna informacja zapewne
umknê³a uwadze zebranych, tymczasem poszerza ona znacznie pole wyobraŸni. Otó¿ – jak wyliczono – z ka¿-

Chata makaronowa
a smak sosów zale¿y g³ównie od
doboru przypraw. W spisie jest
jeszcze strucla jab³kowa (wywodzi siê z tradycji na wskroœ austriackiej) podawana na ciep³o z
bit¹ œmietan¹. To niby zwyk³e ciasto, ale nadzienie z jab³ka ma w
sobie jeszcze to „coœ”, które owiane jest tajemnic¹. Wa¿ne, by smakowa³o.
H. Oberhammer zapowiedzia³,
¿e wpadnie w sierpniu sprawdziæ,
czy Chata Tyrolska zas³uguje aby
na sw¹ nazwê i czy receptury dañ
nie odbiegaj¹ zanadto od tych,
jakie wpoi³ naszych kucharzom.
(aka)

H. Oberhammer i M. Rutkowski podczas otwarcia Chaty Tyrolskiej

giczna - bez uprawnieñ pielêgniarki epidemiologicznej. Tego faktu ju¿ dalej nie bêdê komentowa³, dodam tylko, ¿e prawo mówi wyraŸnie, i¿
przez dodatkowe zajêcia rozumie siê wszelkie
czynnoœci niezwi¹zane z wykonywaniem mandatu radnego, zarówno zarobkowe, jak i niezarobkowe, a podjêcie zatrudnienia jest ewidentnym
dodatkowym zajêciem zarobkowym o charakterze sta³ym.
Naruszenie zakazów wymienionych w cytowanym artykule nie jest obwarowane ¿adnymi
sankcjami prawnymi, poniewa¿ ustawodawca
tak skonstruowa³ przepis prawny, aby sami radni
mieli mo¿liwoœæ napiêtnowania i ukrócenia podobnych zachowañ, które promuj¹ w³asny interes, a nie interes wyborców, oraz - co najwa¿niejsze - ¿eby mieli mo¿liwoœæ pokazania przed
swoimi wyborcami, jak wype³niaj¹ powierzony
im mandat radnego.
Niestety, w wyniku g³osowania nie odwo³ano przewodnicz¹cej; przeciw by³o 9 radnych, 7
za, a jeden siê wstrzyma³. Od siebie dodam, ¿e
g³osowa³em za odwo³aniem.
Norbert W³odarczyk – radny powiatowy

Za du¿o winni

Pierwszy œlad
W 10 dni ponad 20 pilarzy i 20 ludzi do sprz¹tania, wspomaganych 4 koñmi, 2 ci¹gnikami leœnymi i 2 traktorami z wci¹garkami ogo³oci³o 10,6
ha lasu izerskiego, wytyczaj¹c trasê przysz³ej nartostrady (2400 d³ugoœci i 40 m szerokoœci) oraz
8-metrow¹ przecinkê pod kolej gondolow¹ (na d³ugoœci 2180 m). Leœnicy nie kryj¹ podziwu dla tempa prac, które na dobr¹ sprawê w momencie druku gazety bêd¹ ju¿ zamierzch³¹ histori¹.
Edward Ptak, który nadzoruje wszystkie roboty, a potem bêdzie zarz¹dza³ gondol¹, zapowiada
wnet ruch na wszystkich frontach tej budowy – od
czubka góry po sam dó³.
Najszybciej swój wycinek przejê³a zakopiañska
firma ARECO Polska, wyspecjalizowana w zak³adaniu instalacji zaœnie¿ania. Jej zadaniem bêdzie
poprowadzenie prawie 5 km rur, którymi pop³ynie
woda z Kwisy przez ul. Grunwaldzk¹, Sienkiewicza, Zakopiañsk¹ a¿ do górnej stacji. Wzd³u¿ nartostrady co 60 metrów stanie przy³¹cze dla armatek œnie¿nych (a obok tak¿e maszt oœwietleniowy
– do jazd nocnych). Wed³ug harmonogramu pierwszy „roboczy” sztuczny œnieg powinien sypn¹æ w
paŸdzierniku.
Nastêpn¹ firma to KRAKBAU, która zaczê³a
w³aœnie roboty przy obu stacjach i która posadowi
fundamenty g³ówne pod ca³¹ technologiê kolei.
Tylko na Stogu Izerskim – jak siê oblicza – trzeba
bêdzie przerzuciæ ok. 2 tys. m3 ziemi i ska³.
KRAKBAU posiada, rzecz jasna, wszystkie
mo¿liwe certyfikaty i referencje, krajowe i zagraniczne, a w swym dorobku ma m.in. hotel Holiday
Inn oraz salony Volvo i Mercedesa - wszystko w
Krakowie, siedzibê niemieckiej telewizji ZDF w Mainz, mieszkania, akademiki i biura we Francji, a tak¿e hale, mosty, falochrony.
G³ównym wykonawc¹ gondoli (dla której Doppelmeyer wykona³ ju¿ czêœæ podpór) jest Mostostal Czechowice, który zbudowa³ dot¹d 10 kolei linowych i 50 wyci¹gów narciarskich. Spojrzawszy
na listê dokonañ w ostatnich 14 latach, mo¿na by
odnieœæ wra¿enie, ze spó³ka montowa³a wszystkie
mo¿liwe wyci¹gi w Polsce, by wymieniæ najwa¿niejsze: orczyki i podwójn¹ kanapê na Szrenicê,
modernizacjê gondoli na Szyndzielniê i kolei na
Guba³ówkê, kanapy: na Hali G¹sienicowej, w Bia³ce Tatrzañskiej, w Krynicy, Go³dapi, Ustroniu, a
ostatnio wygrali bardzo intratny kontrakt na modernizacjê kolejki na Kasprowy Wierch.
Ekipê wykonawców uzupe³nia jeszcze jednak
krakowska spó³ka WOJEWÓDZKI – jej zadaniem
bêdzie u³o¿enie rury kanalizacyjnej od górnej stacji
a¿ po skrzy¿owanie Sienkiewicza/11 Listopada,
gdzie œcieki „gondolowe” zostan¹ w³¹czone w sieæ
kolektorów.
Na pytanie, czy œwieradowianie bêd¹ siê mogli
zatrudniæ przy budowie kolei i infrastruktury towarzysz¹cej, E. Ptak zapewnia, ¿e wielu chêtnych znajdzie pracê – mog¹ swe oferty sk³adaæ w biurze kolei
przy ul. Willowej 5 („Harbulówka”). Pan Edward
zapowiada te¿ powtórzenie w najbli¿szym czasie
castingu na obs³ugê techniczn¹ kolei, jako ¿e poprzedni nie wy³oni³ ludzi o odpowiednich predyspozycjach. (AK)

OG£OSZENIA

Finanse wyznaczaj¹ rozmiary mo¿liwych do
realizacji zadañ bie¿¹cych ZGK. Zaleg³oœci podatkowe z tytu³u nieodprowadzonego w latach 20032005 podatku VAT od energii cieplnej to oko³o 200
tys. z³otych (decyzja Urzêdu Skarbowego w sprawie umorzenia ca³ej kwoty b¹dŸ samych odsetek
spodziewana jest w najbli¿szych dniach).
W wyniku stwierdzenia nieprawid³owoœci w
dotychczasowym wynagradzaniu pracowników
parkingu wyp³acono zaleg³e (od 2005 r.) wynagrodzenia z tytu³u nadgodzin i godzin nocnych - razem ok. 39 tys. z³.
W przypadku przejœcia poprzedniego dyrektora ZGK na rentê zak³ad zobowi¹zany bêdzie do
wyp³aty 6-miesiêcznego wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop - razem ok. 46 tys. z³.
W najbli¿szym czasie czekaj¹ nas: przegl¹dy
nieruchomoœci komunalnych w celu okreœlenia ich
potrzeb remontowych i modernizacyjnych; przy³¹czanie kolejnych nieruchomoœci do wodoci¹gu w
Czerniawie; przetargi na najem lokali u¿ytkowych
(Zdrojowa 1 i 10) i dzier¿awê parkingu. (BR)

ZKGK poszukuje pracowników do
oczyszczalni œcieków z wykszta³ceniem technicznym (œrednim lub zawodowym) o profilu mechanicznym lub elektrycznym; pracowników ogólnobudowlanych. Oferty mo¿na
sk³adaæ w siedzibie zak³adu, ul. 11 Listopada 35.
*
ZGK og³asza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu u¿ytkowego w Œwieradowie, ul. Zdrojowa 10 (MBIT). Preferowana dzia³alnoœæ turystyczna. Przetarg odbêdzie siê 23 lipca br. o godz.1200 w siedzibie zak³adu. Szczegó³owe informacje w
sekretariacie - tel. 075 78 16 343.

Drobne

Sprzedam samochód VW Passat Kombi V6
TDI 2500 cm3, AWD, model 2002. Pierwszy
w³aœciciel w Polsce. Stan bardzo dobry,
39.900 z³. Tel. 601 776 043.
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Te¿ mi Dzieñ Sportu!
W Dzień Dziecka młodzi
świeradowianie przemierzali
trasy Ulicznego Biegu „Kwitnących Rododendronów”, organizowanego przez TKKF
Ognisko KWISA. Na prośbę
szkoły, która chciała tę imprezę połączyć z Dniem Sportu,
biegi przesunięto z 7, ale chyba nie wyszło to sportowej rywalizacji na dobre, bo i uczniowie, i nauczyciele potraktowali
ją dość ulgowo. Dość powiedzieć, że zamiast masowego
uczestnictwa na starcie doliczono się raptem 60 biegaczy,
w tym 44 z podstawówki i 16
(!) z gimnazjum. Warto nadmienić, że w podstawówce
uczy się 214 dzieci, a w gimnazjum – 215. Procentowo
przedstawia się to żałośnie: o
ile podstawówkę reprezentował średnio co piąty uczeń, o
tyle gimnazjum niespełna już
tylko co czternasty. Żeby przynajmniej 370 niebiegających
uczniów utworzyło tego dnia
szpaler wzdłuż trasy i dopingowało swych kolegów, to

2 czerwca w 28 kolejce
podejmowaliœmy lidera KSK
Jelenia Góra. Goœcie chcieli pr zypieczêtowaæ swój
awans do IV ligi i znalaz³o
to swoje odbicie w wyniku:
Kwisa przegra³a a¿ 0-6 (do
przerwy 0-4). By³ to mecz
podwy¿szonego ryzyka ze
wzglêdu na agresywnych kibiców dru¿yny goœci, dlatego konieczna by³a ochrona
policji, stra¿y granicznej i
firmy Impel.

obronê Bazaltu. £. Krawczyk
móg³ ju¿ 2 minuty póŸniej
postawiæ kropkê nad i, ale jego
strza³ trafi³ w s³upek.
Kwisa gra³a w sk³adzie:
S³awek Swarzyñski (w bramce), Piotr Chowañski, Pawe³
Cierpicki, Rafa³ Sergiejczuk,
Tomasz Sergiejczuk £ukasz
Pelc, Micha³ Niebieszczañski,
Marcin Kicu³a, Adam Mackiewicz, Marcin Roso³ek, Krzysztof Roso³ek, £ukasz Radziuk,
£ukasz Krawczyk, Robert

Bo¿e Cia³o nasi pi³karze
uczcili pierwszym zwyciêstwem w rundzie wiosennej;
po golach W. Ostrejki i £.
Krawczyka wygraliœmy 2:1 z
Piastem Zawidów. W 30 kolejce na zakoñczenie sezonu
„Kwisa” pokona³a walcz¹cy o
utrzymanie Bazalt Sulików
1:0. W pierwszej po³owie w³aœciwie nie by³o ciekawych akcji, dominowa³a walka w œrodku pola, z której zwyciêsko
najczêœciej wychodzili pi³karze
Kwisy. Tu¿ po przerwie nadzieje goœci pogr¹¿y³ W.
Ostrejko, który przytomnie
znalaz³ siê w polu karnym i
strzeli³ silnie tu¿ przy s³upku.
Warto pochwaliæ tutaj £.
Krawczyka, który w tej akcji
kompletnie rozmontowa³

Franckiewicz, Wojciech
Ostrejko, Krystian Kicu³a,
Adam Ozga.
Z dorobkiem 15 punktów
zajêliœmy 16 miejsce (ostatnie) w lidze okrêgowej, odnotowuj¹c 4 zwyciêstwa, 3 remisy i 23 pora¿ki. Strzeliliœmy 21
bramek trac¹c 88. Przedostatni w lidze Bazalt mia³ 17 punktów wiêcej, a lider Karkonosze
– 46 pkt. By zostaæ w okrêgówce, nasz dorobek powinien siêgn¹æ 35 punktów.
(TM)

Pi¹tka dziewcz¹t na starcie reprezentuj¹ca ¿eñsk¹ czêœæ gimnazjum
to smutna okazja do refleksji nad marazmem w sporcie szkolnym.

przynajmniej uratowano by
ideę uczestnictwa biernego. A
tak - też mi Dzień Sportu!
Z kl. I-II nie wystartowała ani jedna dziewczynka, natomiast dziewczęcą reprezentację gimnazjalną na 115
uczennic reprezentowała piątka zawodniczek, czyli jedna
na 23! Gdy prowadzący zawody nauczyciel wychowania fi-

Jak zawsze o honor!
Przebieg kilku kolejnych
meczów rundy wiosennej pi³karzy TKKF KWISA opisujemy na
tych ³amach korzystaj¹c z wyników i komentarzy zamieszczanych na stronie klubu –
www.tkkfkwisa.prv.pl
29 kwietnia na wyjeŸdzie
przegraliœmy z Czarnymi Lwówek 1:3, a honorow¹ bramkê
zdoby³ junior £. Krawczyk.
1 maja nie uczciliœmy Œwiêta Pracy nale¿ycie, bo goszcz¹c
Or³a Lubawkê oddaliœmy im inicjatywê, powtarzaj¹c wynik z
Czarnymi, choæ w 1 minucie wyrastaj¹cy na snajpera £. Krawczyk zdoby³ prowadzenie. W 30
minucie pad³o wyrównanie, a
potem to ju¿ by³o „z górki”. Wed³ug opinii obserwatorów spotkanie wypaczy³ sêdzia, który nie
chcia³ dostrzec brutalnych fauli
Or³a.
7 maja pojechaliœmy do NowogrodŸca, by „modelowo” ulec
Chrobremu 0:4. Co ciekawe, u

zycznego zażartował, że sześć
klas gimnazjalnych wystawiło „aż” pięć dziewcząt, właściwie wystawił tym samym
świadectwo wszystkim wuefistom – że są tak nieskuteczni
w przekonywaniu podopiecznych, iż warto wziąć udział w
zawodach.
W tej sytuacji organizatorzy zawodów postanowili odstąpić od przyznania nagrody
zbiorowej dla klasy, z której
rekrutowałoby się najwięcej
biegaczy, by nie robić wstydu

nauczycielom.
Z kronikarskiego obowiązku nadmienimy jeszcze,
że rok temu w „Kwitnących
Rododendronach” pobiegło 37
dziewcząt i 40 chłopców, a w
biegu jesiennym odpowiednio
52 i 37.
Z tym większą satysfakcją
pozwalamy sobie ogłosić na
łamach „Notatnika” nazwiska
tych, którzy stanęli na podium
i odebrali dyplomy oraz nagrody: Kl. I-II chłopcy (3 startujących, dziewcząt nie było) Bartek Pacholik, Damian
Porada, Piotr Drzymała; kl.
III-IV dziewczęta (10) – Aneta Smolak, Marta Krawczyk, Natalia Minkus; kl. IIIIV chłopcy (6) – Kamil Baryczka, Mariusz Smolak,
Piotr Mika; kl. V-VI dziewczęta (12) – Magda Bant,
Patrycja Juchniewicz, Ola
Półtorak; kl. V-VI chłopcy
(13) – Patryk Pakiet, Mateusz Morgaś, Mateusz Staszulonek; gimnazjalistki (5) –
Kamila Witkowska, Kamila Burawska, Dorota Bakota; gimnazjaliści (11): Paweł
Lech, Patryk Łazarczyk,
Mateusz Oś.
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy – nieobecnych zapraszamy jesienią.
(aka)

siebie te¿ dostaliœmy ³upnia 0:3,
a zarówno wtedy, jak i teraz trzy
bramki pada³y dopiero w koñcówkach meczów.
13 maja podejmowaliœmy
Twardego Œwiêtoszów. Kwisa
dyktowa³a warunki gry wprawiaj¹c rywali w konsternacjê, ale i
tak wygrali goœcie 2:1. Nawet honorowa bramka przydarzy³a nam
siê po golu samobójczym.
20 maja przyjecha³a do nas
broni¹ca siê przed spadkiem
Granica Bogatynia, która wygra³a 1:0. Œwietny jest komentarz na
stronie klubowej: Powodem
twardej gry by³ fakt, i¿ Granica za
wszelk¹ cenê chce unikn¹æ degradacji, a Kwisa jak zawsze walczy³a ambitnie o honor. Na pociechê zostaje fakt, ¿e nie daliœmy sobie wbiæ znów 6 goli, jak
jesieni¹.
Za to 27 maja bez problemu pi³karze Apisu Jêdrzychowice za³adowali nam 4 gole nie
trac¹c ¿adnego. (aka)

Uroki fotografii
Rozstrzygniêto trzeci¹ edycjê konkursu fotograficznego „Uroki Czerniawy”. W kategorii przyrodniczej przyznano dwie II nagrody: A. Abramczyk za zestaw „¯ycie owadów na czerniawskiej ³¹ce” oraz M. Jurewiczowi za zdjêcie „Przymrozek”. III
miejsce dla K. Marsza³ka za pracê „Po zachodzie”. W kategorii
„Mieszkañcy Czerniawy i ich ¿ycie” przyznano tylko II nagrodê –
otrzyma³ j¹ M. Jurewicz za zestaw „Na szlaku”. W kategorii „Ciekawostki fotograficzne” jury oceni³o najwy¿ej zdjêcie M. Jurewicza „Pa³ac fabrykanta”. II miejsce zdoby³ K. Marsza³ek za zestaw „Ogród”.
Najlepsze prace uka¿¹ siê nastêpnym numerze „Notatnika”,
a uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê 18 sierpnia podczas
imprezy „Czerniawa - jaka strawa?” (przy restauracji „Czarny
Potok”)
Ma³gorzata Gettner

Z notatnika kierownika

Od redakcji: Pi³karze wracaj¹ zatem do klasy A, a my w
nastêpnym numerze zamieœcimy podsumowanie sezonu
i pokusimy siê o posezonowe
refleksje.

Uzdrowiskowy ból g³owy
Podczas Wielkiej Majówki wraz z grupą studentów z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (specjalizacja
uzdrowiskowa) odwiedziliśmy kurorty dolnośląskie
(Cieplice, Świeradów,
Czerniawę, Kudowę, Polanicę, Duszniki, Jedlinę) i
czeskie (Łaźnie Libverda,
Jonskie Łaźnie). Pod lupę
wzięliśmy obiekty, hale
spacerowe, pijalnie wód,
zagospodarowanie parkowe, zieleń oraz dostępność
obiektów.
Wszyscy jednogłośnie
orzekli, że świeradowska
hala spacerowa bije wszystkie odwiedzone pod względem swojej oryginalności i
wielkości, jednak jej zagospodarowanie i dostępność
dla turystów wypadły już
znacznie gorzej. Inne hale
(choćby kudowska), co
prawda mniejsze, są dłużej
otwarte, mieszczą kawiarnie,
w których turyści i kuracjusze mogą wypić kawę czy
herbatkę z pysznym ciastkiem czy lodami. Praktycznie na każdej hali znajdują
się pijalnie wód, ale i tutaj
spotkała nas niespodzianka.
O ile w czeskich uzdrowiskach woda mineralna jest
udostępniona samoobsługowo i nieodpłatnie, o tyle u
nas bez wyjątku siedzą panie z kasami fiskalnymi, w
które nabijają: raz za kubeczki jednorazowe, raz za wodę.
Jak widać, królestwo fiskusa nie zna granic śmieszności.

Przy ocenie parków i
ukwiecenia Świeradów wypadł bardzo blado i przez
studentów został oceniony
najgorzej. W porównaniu z
innymi uzdrowiskami, w
których na klombach królują
kolorowe bratki i inne kwiaty jednoroczne, nasze miasto
jest szare i bure, a to, co rośnie na rabatach i klombach
przydrożnych, bardziej przypomina wybujałe chwasty
niż element dekoracyjny
miasta. Sam park został oceniony jako mały, ale bardzo
ładnie utrzymany – wykoszona trawa, czysto (czego
nie można powiedzieć o sporej części parku np. w Dusznikach).
Także ul. Zdrojowa
wzbudziła - delikatnie mówiąc - niesmak wśród studentów z powodu zbyt dużej ilości zaparkowanych samochodów, brzydkich elewacji i nieprzyjemnego zapachu dobywającego się ze
studzienek kanalizacyjnych.
Po naszej eskapadzie
przeprowadziliśmy ranking
– zajęliśmy 6 miejsce (za
nami tylko Jedlina i Czerniawa). Gdyby natomiast udało
nam się uporać z niedociągnięciami, mamy szansę na
miejsce 3 – za Kudową i Polanicą.
Dorota Marek-Miakienko
PS. Korzystając z okazji
chciałabym złożyć podziękowania Elżbiecie Mączko i
całej obsłudze Zakładu Borowinowego - za oprowadzenie nas po obiekcie po godzinach pracy.

Szach i mat (42)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹.
Pozycja kontrolna – bia³e: Ka5, Wb7, pb6, c7 (4 figury);
czarne: Kc5, Wf8, pa3 (3 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 lipca 2007 r. do Miejskiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.

„Notatnik Świeradowski”. Wydawca: Gmina Miejska Świeradów–Zdrój. Redaguje zespół: Monika Hajny (tel. 75 71 36 482, merkury15@wp.pl), Adam Karolczuk (redaktor
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 Czytelników do współredagowania miesięcznika. Teksty (także literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomości redakcji) oraz zdjęcia można składać w Miejskim Biurze
Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10, tel. 75 78 16 350, fax 75 78 16 100; it@swieradowzdroj.pl. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności oraz zastrzega
sobie prawo skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń oraz odmowę publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Dawne wspomnienia – œwie¿e doznania
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Piêkna - trochê s³oñca, trochê chmur, nieco
wietrznie – ale nie upalna pogoda przyci¹gnê³a w
niedzielê 1 lipca t³umy na ul. Zdrojow¹ i na oba tarasy, gdzie odbywa³o siê zakoñczenie III Miêdzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych
IKAR. W imprezie wziê³o udzia³ ok. 50 jedno- i
dwuœladów, których rozpiêtoœæ wiekowa waha³a siê
od 1920 (francuski Matis) do 1988 (Chevrolet).
Kierowcy rozgoœcili siê w Œwieradowie ju¿ w
pi¹tek, by nazajutrz ruszyæ na trasê po Worku Turoszowskim (a kto mia³ specjalne dokumenty na
wywóz zabytków – tak¿e po Czechach i Niemczech). Wieczorny Bal Komandorski w „Marzeniu”
nie os³abi³ koncentracji szoferów, wiêc mogli w niedzielny poranek stan¹æ do próby zrêcznoœciowej,
polegaj¹cej na przejechaniu slalomu z pi³k¹ na
masce (a pi³ka w gumowym ringu). Wprost ze slalomu pojazdy uda³y siê na taras, gdzie zaprezentowa³y siê licznie zgromadzonej publicznoœci, która

1. Miss publicznoœci - warszawa i ch³opcy radarowcy AD 1966; 2. Jeden z braci Szczepaników w klimat
swego wozu BMW DIXI (1930) wplót³ dŸwiêki harmonii; 3. Kierowca javy trochê przeszar¿owa³ na trasie slalomu; 4. Steyr
220 (1939) - w³aœnie ten wóz najbardziej siê spodoba³ burmistrzowi,
który nagrodzi³ w³aœcicieli pucharem; 5. Angielski motor BSA (1930) i
jego czeski kierowca - J. Kohout; 6. Kabaret PAKA wœród wielu przeœmiesznych kawa³ków odœpiewa³ m.in. wi¹zankê piosenek beatlesowskich poœwiêconych rodakom udaj¹cym siê do pracy na Wyspach; 7.
Mo¿e byæ u nas fanklub trabantów czy starych skód, mo¿e Niemiec
zachwycaæ siê naszym mikrusem - burmistrz R. Marciniak wypuszcza
na trasê pana Bergmanna z Berlina. Gdy ten podczas uroczystoœci zakoñczenia imprezy nie odebra³ dyplomu, ¿artowano, ¿e musia³ wczeœnie wyjechaæ, jako ¿e droga do
domu zajmuje 6 godzin; 8. Matis
(1920) - najstarszy wóz na zlocie.

stan ducha mog³a od razu zmieniæ w rozkosze podniebienia, jako ¿e w tym samym czasie trwa³ tam
te¿ Izerski Jarmark Ekologiczny.
Konferansjerkê i program artystyczny zapewni³ jeleniogórski kabaret PAKA, bawi¹c niekiedy
widowniê do ³ez.
Po og³oszeniu wyników rajdu burmistrz Roland
Marciniak wrêczy³ ufundowany przez siebie puchar
w³aœcicielom auta Steyr 220 z 1939 roku, które
uzna³ za najefektowniejsze na zlocie. Publicznoœæ
mia³a nieco inne gusta i za sw¹ miss uzna³a warszawê z 1966 r., przerobion¹ na wóz milicyjny.
Organizatorzy IKAR-a podziêkowali sponsorom
(Urz¹d Miasta, Farecla, Elektrownia Turów, Klub
Motorowy ELTUR, Anstal, Mercedes Miros³aw Wróbel, Browar Okocim) i œwieradowskim hotelom,
które przygarnê³y uczestników imprezy (Malwa,
Fortuna, Pa³acyk, Œwieradów, Dêbowy Dwór, obie
Chaty – Izerska i Tyrolska – oraz Marzenie).

BOWLING CLUB
w ŒWIERADOWIE-ZDROJU
zaprasza na
II Turniej o Mistrzostwo Miasta i Puchar Burmistrza
Eliminacje trwaj¹ do 10 lipca, a fina³ odbêdzie siê 13 lipca o godz. 17. Zwyciêzca oprócz tytu³u i pucharu otrzyma
nagrodê g³ówn¹ – rower górski. Zdobywcy kolejnych
miejsc zostan¹ nagrodzeni m.in. zaproszeniami do restauracji œwieradowskich oraz karnetami na krêgle i do jaskini
solno-jodowej GALOS.
Zapraszamy do udzia³u i do kibicowania!

8

Izery wabi¹ rowery

Czerwiec w Świeradowie okazał się miesiącem rowerowym.
Najpierw Grabek Promotion Sp. z o.o., organizator Bike Maratonów, przywiódł 10 czerwca w Góry Izerskie setkę kolarzy (już nie amatorzy, jeszcze nie profesjonaliści), którzy ścigali się w I edycji czteroetapowego Bike Adventure. Ten górski maraton można by śmiało nazwać wyścigiem „trzech koron”, jako że 190kilometrowa trasa wiodła po najpiękniejszych,
ale i najtrudniejszych zakątkach Rudaw, Karkonoszy i Gór Izerskich. W Świeradowie wyścig kończył się czasówką na Stóg Izerski. Trasa liczyła 11,5 km i wiodła z dolnego tarasu
zdrojowego, następnie ul. Parkową, 3 Maja,
Graniczną, Zieloną, Górską, Dąbrowskiego,
Staroizerską do Agrafki, w górę na Polanę
Izerską, skąd tzw. starą telefoniczną udali się
do Łącznika, wreszcie asfaltem – najpierw w
dół, a potem pod
górę - na Stóg Izerski. Najlepszy wynik panów – 37
min. 4 sek., pań –
47 min. 53 sek.
Kolejny Bike
Maraton zagości w
Świeradowie 4
sierpnia.
23 czerwca ponownie zawitał Cezary Zamana z
setką kolarzy, którzy rok temu przy-
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jechali do nas z Karkonoszy, posilili się, odpoczęli i odjechali, a w tym roku w ramach pętli
karkonosko-izerskiej wyznaczyli sobie u nas
prolog czasówką na Stóg.
Wprowadzenia kolarzy na trasę dokonał
burmistrz Roland Marciniak w towarzystwie
wicestarosty Nowego Miasta - Radoslavy kolej, i wiceprzewodniczącego rady w Mirsku Piotra Konsura (fot. obok).
W odróżnieniu od poprzedników zawodnicy pojechali najprostszą drogą po asfalcie, a najszybciej 6-kilometrową trasę pokonał pan Cezary – 20 min. 54 sek.
Nazajutrz miejscem zmagań kolarzy były
Karkonosze, a kulminacyjnym punktem – wspinaczka na Przełęcz Karkonoską.
- Chcę rowerzystom z całej Polski pokazać
Izery, a w przyszłości rozbudować imprezę do
trzech etapów – zapowiada C. Zamana. (AK)

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów-Zdrój ul. Zakopiañska 8/2
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty
w Œwieradowie i okolicach
Tel. 75 78 16 359 , 0601 610 991, 0502 934 936
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):

Œwieradów – stylowy apartament 116 m2,blisko centrum, 300.000 z³
Œwieradów – apartament, 5 pokoi, 160 m2, 319.000 z³
Œwieradów – 51 m2, dwa pokoje po remoncie, 130.000 z³
Œwieradów – centrum, mieszkanie 74 m2 z ma³ym lokalem 360.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, ³adnie po³o¿ony, dzia³ka 800 m2, 130.000 z³
Œwieradów – nowy dom do zamieszkania, 450.000 z³
Œwieradów – okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2
Œwieradów – dzia³ka 1.950 m2, 75.000 z³
Œwieradów – dom do remontu dzia³ka 1.000 m2, 190.000 z³
Œwieradów – pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 1 mln z³
Œwieradów – grunt pod wyci¹giem 3,3 ha , mo¿liwoœæ zabudowy 1,52mln z³
Czerniawa – dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 2.000 m2, 330.000 z³
Czerniawa – dom po czêœciowym remoncie dzia³ka 0,17 ha, 300.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 300.000 z³
Czerniawa – ruiny hotelu do odbudowy, dzia³ka 3.550 m2, 180.000 z³
Czerniawa – ma³y dom nad strumieniem do remontu, 78.000 z³
Czerniawa – pensjonat po czêœciowym rem. 1.085 m2 , 600.00 z³
Czerniawa – pensjonat do remontu, 1000m2, dzia³ka 1,5ha, 1,4 mln z³
Czerniawa – obrze¿a 1,32 ha, w tym 1ha przedwojennego stawu 100.000 z³
Wieœ miêdzy Œwieradowem a Mirskiem – stary dom z nowym dachem, 150.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – 9.600 m2 z warunkami zabudowy, 150.000 z³
Mirsk, 46m2 – IV piêtro, mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe , 57.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 60.000 z³
Lubomierz – piêkna kamienica w rynku, 1.000 m2, 400.000 z³
10 km od Œwieradowa – odrestaurowany dom z kamienia, dzia³ka 3 ha , 490.000 z³
10 km od Œwieradowa – dzia³aj¹ca agroturystyka 2,48 ha, 320.000 z³
Wolimierz – 1,6 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy, 54.000 z³
Na granicy Wolimierza – 5.600 m2, widok na góry, 35.000 z³
10 km od Œwieradowa – 3.500 m2, ³adnie po³o¿one przy asfalcie, 28.000 z³
Gryfów centrum – lokal u¿ytkowy, 87 m2, 145.000 z³
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20 KM OD ŒWIERADOWA
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA,
DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE
PILNIE POSZUKUJEMY: mieszkania dwu-, trzypokojowego, dzia³ek w Œwieradowie, domów do 200.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie,
dzia³ek i domów miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod
pensjonat, ma³ych domów w okolicach Œwieradowa.

OR£OWSKA NIERUCHOMOŒCI
Nowo otwarte biuro nieruchomości w Świeradowie-Zdroju
Świeradów-Zdrój, ul. Piastowska 10
tel. 075 78 16 545, tel. kom. 697 284 818
Licencjonowany poœrednik w obrocie nieruchomoœciami El¿bieta Or³owska - nr licencji zawodowej 6809,
polisa ubezpieczeniowa w PZU nr 0091748
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y:
MIESZKANIA, LOKALE, DOMY, DZIA£KI I INNE NIERUCHOMOŒCI
POSZUKUJEMY:
- dzia³ki rekreacyjnej w Œwieradowie-Zdroju b¹dŸ Czerniawie,
- dzia³ki dla dewelopera w Œwieradowie-Zdroju,
- mieszkania dwupokojowego w Œwieradowie-Zdroju.

US£UGI ELEKTROINSTALACYJNO-POMIAROWE
GRZEGORZ GLIWA - TEL. 601 582 613

KORCZAKA 1B/7, 59-850 ŒWIERADÓW ZDRÓJ

ZAK£AD US£UG
WODNO-KANALIZACYJNYCH
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU
WYKONUJE:
- PRZY£¥CZA WOD-KAN DO BUDYNKÓW
- DRENA¯E
- ORAZ WSZELKIE US£UGI HYDRAULICZNE

UPRAWNIENIA „E”, „D” I „P” - DO 1 kV i POWY¯EJ 1 kV
POMIARY EKSPLOATACYJNE i ODBIORCZE DO 1 kV.
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WYKONYWANIE POMIARÓW PRZYRZ¥DAMI NOWEJ GENERACJI
KOMPUTEROWE WYDRUKI WYNIKÓW POMIARÓW
KONKURENCYJNE CENY (DO UZGODNIENIA)

U W A G A,
R E K L A M O D A W C Y!

CENNIK REKLAM

Reklamy do sierpniowego numeru
„Notatnika” mo¿na sk³adaæ do 24 lipca br.

1/2 str. – 200 z³, 1/4 str. – 100 z³
1/8 str.– 50 z³, 1/16 str. – 25 z³
Rabaty: 3 emisje – 10 proc.

tel. domowy (po godz. 18) – 075 78 17 138
tel. kom. 508 106 862
O G £ O S Z E N I A

D R O B N E

Do wynajêcia:
1. Mieszkanie, 120 m2, 6 pokoi, kuchnia, WC, ³azienka i 2 du¿e przedpokoje.
2. Mieszkanie, 60 m2, 2 pokoje, ³azienka, kuchnia i dwa przedpokoje. 500 z³/
mies. + media.
3. Pomieszczenia na sklep/magazyn, parter, 70 m2, okna i drzwi wejœciowe
od ulicy, wykafelkowana, gotowa do eksploatacji. 1000 z³/mies. + media.
4. Pomieszczenie na magazyn/sklep, parter, 80 m2, doskona³e na sprzeda¿
hurtow¹ lub samoobs³ugow¹. Doskona³y dojazd i parking. 900 z³/mies. +
media. Tel. 601 776 043.

A

Auto Szko³a
DRIVER
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

Kontakt - tel. 0601 224 100
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WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczona do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci przy ul. 11 Listopada 35 (II p.) wraz
z dowodem wp³aty.
2. Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy
Œwieradów-Zdrój nr: PKO BP

60 1020 2124 0000 8902 0068 9257
z dopiskiem „Og³oszenie w Notatniku Œwieradowskim”.
4. Og³oszenia drobne i nekrologi s¹ nieodp³atnie.

POWIAT LUBAÑSKI
I PARTNERZY £KT
ZAPRASZAJ¥!
Turyœci, którzy zatrzymaj¹ siê na kilka dni w
Powiecie Lubañskim i posiadaj¹ £u¿ycka Kartê
Turystyczn¹ lub LausitzCard, mog¹ skorzystaæ ze
specjalnej oferty rabatowej u Partnerów £KT.
W lipcu br. oficjalnie koñczy siê projekt Powiatu Lubañskiego pod nazw¹ „£u¿ycka Karta turystyczna”, w wyniku którego stworzony zosta³ regionalny produkt turystyczny w postaci turystycznej karty rabatowej.
Utworzony transgraniczny system rabatowy
wraz z ofert¹ partnerów projektu ma przekonaæ turystê, i¿ pobyt na Ziemi Lubañskiej zapewnia wyœmienity wypoczynek i wyj¹tkowe wra¿enia.
Projekt siê koñczy, ale w³aœciwa wspó³praca
samorz¹du i podmiotów prywatnych dopiero siê
zaczyna - £u¿ycka Karta Turystyczna daje podstawy takiej kooperacji. Jednym z proponowanych
rozwi¹zañ jest utworzenie lokalnej organizacji turystycznej, która bêdzie kontynuowaæ dzia³ania rozpoczête przez powiat w celu integracji lokalnych
podmiotów turystycznych oraz szerokiej promocji
regionu.
Ale aby urlop na Ziemi Lubañskiej by³ udany,
nie wystarczy poznaæ tutejsz¹ historiê, zobaczyæ
zabytki i delektowaæ siê urokami przyrody: ponad
sto obiektów noclegowych, drugie tyle kawiarni i restauracji, uzdrowisko, salony odnowy - wszystko
to zapewnia komfort i udany relaks. W powiecie
lubañskim prawdziwy klimat tworz¹ ludzie – mi³¹ i
kompetentn¹ obs³ugê goœcie znajd¹ u wymienionych obok Partnerów £u¿yckiej Karty Turystycznej
(£KT).
£KT to transgraniczna karta turystyczna, która
uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty rabatowej w powiecie lubañskim lub u niemieckich
partnerów uczestnicz¹cych w systemie LausitzCard
(LC). £KT jest rozpowszechniana bezp³atnie przez
obiekty noclegowe uczestnicz¹ce w systemie £KT.
Z karty mo¿e korzystaæ jej okaziciel oraz osoby towarzysz¹ce pod warunkiem potwierdzenia noclegu u jednego z partnerów £KT.

daje kilkudniowy wypoczynek na Ziemi Lubañskiej.
Jej g³ówny oœrodek - Lubañ - by³ niegdyœ znany jako centrum p³óciennictwa, piwowarstwa, produkcji ceramiki budowlanej czy chusteczek, a dziœ
jest ceniony ze wzglêdu na inicjatywy ekologiczne
oraz rekonstrukcjê dawnej œródmiejskiej zabudowy. W Lubaniu warto zobaczyæ XIV-wieczne mury
obronne i Basztê Brack¹, pozosta³oœci pierwszego ratusza (Wie¿a Kramarska), obecny renesansowy Ratusz, Dom pod Okrêtem oraz potê¿ny spichlerz z bazaltowych bloków – Dom Solny. W XIX
w. miasto by³o wa¿nym oœrodkiem przemys³owym
z tego okresu pochodzi neogotycki koœció³ œw. Trójcy, gmach s¹du.
Mniejsze podlubañskie miejscowoœci chlubi¹
siê malowniczymi, œredniowiecznymi koœcio³ami.
Przyk³adami mog¹ tu byæ koœcio³y w Rudzicy, Koœcielniku, Uniegoszczy, Radostowie i Stankowicach. Z tego samego okresu (XIII-XVI w.) pochodz¹
liczne kamienne krzy¿e pokutne, stawiane przez
os¹dzonych zabójców zazwyczaj na miejscu zbrodni.
Najs³ynniejsz¹ budowl¹ Ziemi Lubañskiej jest
Zamek Czocha, powsta³y jako czeska twierdza
w umocnionym Okrêgu Kwisy. Baœniow¹ sceneriê
zamku i ci¹gn¹cego siê poni¿ej prze³omu Kwisy
wykorzystano ju¿ w kilkudziesiêciu filmach. S¹siednie warownie (Œwiecie i Rajsko) s¹ dziœ malowniczymi ruinami. Z pocz¹tku XX w. pochodz¹ imponuj¹ce zapory Jeziora Leœniañskiego i Z³otnickiego. Powsta³e elektrownie wodne s¹ dziœ zabytkami
techniki i wci¹¿ czynnym Ÿród³em czystej energii.
Le¿¹ca nieco na pó³noc od brzegów Jeziora
Z³otnickiego Olszyna jest od dawna znana z produkcji solidnych mebli, a od kilku lat przyci¹ga mi³oœników sportów motorowych.
W myœl zasady, i¿ ma³e jest piêkne, mo¿na tak¿e
odwiedziæ najmniejsza gminê w Polsce – Platerówkê. Wieœ o tej nazwie zasiedlona zosta³a po wojnie
przez ¿o³nierki z batalionu kobiecego im. Emilii Plater.
Na terenie Powiatu Lubañskiego (g³ównie
w okolicach Platerówki, Grabiszyc, Wolimierza
i Czerniawy) zachowa³o siê ponad 100 domów
przys³upowych i przys³upowo-zrêbowych, nazywanych niekiedy domami ³u¿yckimi. W sumie na obszarze Górnych £u¿yc i pó³nocnych Czech zachowa³o ok. 19 tysiêcy takich wiejskich domów, których g³ówn¹ czêœæ stanowi drewniana izba mieszkalna na parterze, zaœ czêœæ górna (dach lub piêtro
i dach) opiera siê na zewnêtrznych podporach

(przys³upach).
Wznosz¹ce siê na 1100 m n.p.m. zbocza Gór
Izerskich daj¹ mo¿liwoœæ objêcia wzrokiem sporych po³aci Sudetów Zachodnich, Górnych £u¿yc i
Pogórza Kaczawskiego. Ni¿ej po³o¿one punkty widokowe to Kamienna i Harcerska Góra w Lubaniu,
wie¿a zamku Czocha, ca³y rejon Zacisza, Z³otnik
Lubañskich oraz Nowa Karczma.
Cenione przez kuracjuszy z Europy s¹ wody
zdrojowe Œwieradowa i Czerniawy, które od czterech wieków wykorzystywane s¹ w leczeniu chorób reumatycznych oraz chorób uk³adu kr¹¿enia.
Mo¿na ich kosztowaæ m.in. w Hali Spacerowej
Domu Zdrojowego – to najd³u¿szy tego typu obiekt
w Polsce (100 metrów piêknej modrzewiowej krytej hali).
Powiat Lubañski, to obszar wystêpowania wielu zabytków przyrody. Najbardziej znany jest licz¹cy sobie ok. 1250 lat cis w Henrykowie (gmina
Lubañ) – to najstarsze drzewo w Polsce i w Europie Œrodkowej. W regionie wystêpuje wiele chronionych gatunków roœlin i zwierz¹t. Spoœród 152
gatunków tutejszych ptaków a¿ 137 jest ca³kowicie chronionych - ornitolodzy z chêci¹ obserwuj¹
je w okolicy kompleksu stawów w Siekierczynie.
Ziemiê Lubañsk¹ przecina coraz gêstsza sieæ
oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych.
Dawnym handlowym szlakiem „Via Regia” prowadzi p¹tnicza „Droga œw. Jakuba”. Dziêki licznym
stadninom malownicze okolice mo¿na przemierzaæ
konno. Niezapomnianych prze¿yæ dostarczaj¹ sp³ywy kajakowe rzek¹ Kwis¹. Polecamy tak¿e spacery po starym Lubaniu lub odpoczynek przy dŸwiêkach muzyki i szumie Ÿróde³ w Œwieradowie-Zdroju.
Dostêp do wszystkich atrakcji regionu u³atwia
£u¿ycka Karta Turystyczna.

Jeœli ktoœ posiada ju¿ niemieck¹ wersje karty
– równie¿ mo¿e liczyæ na specjalne wzglêdy po
polskiej stronie.
£KT funkcjonuje dziêki wspó³pracy Powiatu
Lubañskiego i partnerskiego powiatu Löbau-Zittau
realizowanej m.in. w ramach projektu „£u¿ycka
Karta Turystyczna”.
UROKI POGRANICZA
Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców powiatu lubañskiego zna i docenia lokalne atrakcje turystyczne.
Historia, przyroda, sztuka, tajemnice, rzemios³o, turystyka aktywna, uzdrowiska – takie atrakcje

WIÊCEJ INFORMACJI W POLSCE:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubañ
tel./fax +48 (75) 64 64 315
promocja@powiatluban.pl
www.powiatluban.pl
W NIEMCZECH:

Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz Niederschlesien mbH
Tzschirnerstraße 14a, 02625 Bautzen
tel. 03591/4877-0, fax 03591/487748
info@lausitzcard.com

Nr 1 do 30 - Partnerzy £KT:
1. Miasto Lubañ
2. Muzeum Regionalne w Lubaniu
3. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w
Lubaniu
4. £u¿yckie Centrum Rozwoju w Lubaniu
5. Emil Mendyk Przewodnik Sudecki, Wroc³awski i
Saksoñski
6. „Motel £u¿ycki” w Lubaniu
7. Pokoje Goœcinne w Lubaniu
8. Restauracja „Przy Ratuszu” w Lubaniu
9. Kawiarnia-Galeria-Herbaciarnia „W Siódmym
Niebie” w Lubaniu
10. Sklep Kosmetyczny „Twój Styl” w Lubaniu
11. Zajazd „Eureka” w Lubaniu
12. Miasto i Gmina Leœna
13. Hotel i Restauracja „Leliwa” w Leœnej
14. Oœrodek Wypoczynkowy „Baworowa” w Leœnej
15. Wypo¿yczalnia Sprzêtu Wodnego w Leœnej –
firma „Leliwa”
16. Zamek Czocha
17. Sala Tortur i Muzeum Podzamcza zamku
Czocha
18. Rejs statkiem „Zamek Czocha” po Jeziorze
Leœniañskim
19. Klub Kajakarski „Kwisa” w Leœnej
20. Oœrodek „Z³oty Sen” w Z³otnikach Lubañskich
21. Agroturystyka „Galeria Hartha” w Zaciszu
22. Gospodarstwo Eko-Turystyczne „Bikówka” w
Œwieciu
23. Goœcinny dom przys³upowy w „Educare” w
Wolimierzu
24. Dom goœcinny „Przydêbie” w Wolimierzu
25. Gospodarstwo agroturystyczne „Alchemik” w
Wolimierzu
26. Gospodarstwo agroturystyczne „Wolimierz 4”
w Wolimierzu
27. Dworek „Saraswati” w Pobiednej
28. Miasto Œwieradów-Zdrój
29. Pensjonat „Malwa” w Œwieradowie-Zdroju
30. Centrum Tur ystyczne „Tom-Woj”
w Œwieradowie-Zdroju.
Uwaga! Aktualny wykaz partnerów oraz
regulamin korzystania z £KT znajduje siê na
stronach:

www.lkt.com.pl
www.lausitzcard.com

Publikacja jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia –
Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w Euroregionie Nysa
oraz budżet państwa.
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