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Musimy siê czuæ bezpieczni
Zdjêcia z akcji
ratunkowej
mamy dziêki
¿yczliwoœci
administratorów portalu

26 czerwca na gondoli pod okiem profesjonalistów odby³o siê szkolenie dla szeœcioosobowej ekipy technicznej obs³uguj¹cej kolejkê. Dla przeprowadzenia ewakuacji pasa¿erów z unieruchomionego kabiny trzeba by³o po linie noœnej dotrzeæ na dach wagonu, otworzyæ drzwiczki, wejœæ do œrodka, opasaæ pasa¿erów link¹ asekuracyjn¹ i bezpiecznie opuœciæ ich na dó³ - przy
pomocy „ewakuatora naziemnego”. Poszczególne etapy tej wielce specjalistycznej akcji przedstawiaj¹ kolejne zdjêcia.

Skrzypek na wie¿y Po¿egnania mog¹ byæ radosne

fot. Wies³aw Biernat
24 maja w kawiarni „Zdrojowej” otwarto wystawê prac II
Pleneru Œwieradowskiego - niepe³nosprawnych malarzy
ze Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lubinie. Tematem przewodnim ok. 40 obrazów by³ Dom Zdrojowy.
Mo¿na je teraz nabyæ w drodze licytacji, z której dochód
zostanie przeznaczony na remont pijalni.

18 czerwca gimnazjaliœci odtañczyli na swym balu w kawiarni „Zdrojowej”
poloneza z „Pana Tadeusza” i wyszli na schody do po¿egnalnej fotografii.
My uchwyciliœmy radosne miny klasy trzeciej A, zbiorowej bohaterki naszej noworocznej ankiety, z której wynika, ¿e po trzyletniej edukacji w szko³ach œrednich wszyscy rusz¹ w œwiat i nikt z nich raczej nie wróci do Œwieradowa. Kilka dodatkowych informacji o absolwentach na str. 8.
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21 czerwca w koœciele odprawiono mszê po¿egnaln¹ w intencji przejœcia na emeryturê ks. proboszcza W³adys³awa Dziêgiela (stoi z lewej, a obok ks. dziekan Krzysztof Kurzeja). By³y
przemówienia, kwiaty i upominki od œwieradowian, by³y te¿
gromkie brawa na czeœæ kap³ana, który od 42 lat zwi¹zany jest
ze œwieradowska parafi¹. Wiêcej o tym wydarzeniu na str. 7.

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

Kronika policyjna Razem bezpieczniej
1 czerwca radiowóz wracaj¹cy z
patrolu (z policjantem i pogranicznikiem w œrodku) o ma³o nie zosta³ rozjechany na ul. Lwóweckiej przez nadje¿d¿aj¹cego z przeciwka fiata punto,
którego kierowca nagle skrêci³ na
przeciwny pas ruchu. Z³apano go po
krótkim poœcigu i potwierdzono najgorsze przypuszczenia – kierowca
prowadzi³ nie tylko na pe³nym gazie
benzynowym, ale i alkoholowym: w
wydychanym powietrzu mia³ 2 promile alkoholu. To zdecydowany rekordzista poœród 4 z³apanych w czerwcu
pijanych u¿ytkowników pojazdów. Ten
odpowie przed s¹dem nie tylko za prowadzenie pojazdu „pod wp³ywem”, ale
i za spowodowanie niebezpieczeñstwa
w ruchu drogowym.
2 czerwca na policjê zg³osi³a siê
mieszkanka Czerniawy i poinformowa³a o kradzie¿y 1800 z³ z w³asnego
mieszkania, wyra¿aj¹c zarazem przekonanie, i¿ dokona³a tego jej ciotka ze
Œwieradowa, któr¹ goœci³a u siebie.
Cz³onkowie rodziny pokrzywdzonej
w³¹czyli siê do akcji poszukiwawczej
i szybko zlokalizowali ciotkê w rejonie miejskiego basenu i powiadomili
policjê. Przybyli funkcjonariusze zatrzymali kobietê akurat w momencie,
gdy próbowa³a ukryæ czêœæ skradzionych pieniêdzy w pobliskim lesie –
uda³o siê odzyskaæ 1100 z³. Ciotka,
która by³a pod wyraŸnym wp³ywem alkoholu, nie przyznawa³a siê pocz¹tkowo do kradzie¿y, ale dwie noce spêdzone w areszcie i powrót do stanu
trzeŸwoœci odœwie¿y³y jej pamiêæ, nie

*
Niedawno mieszkaniec Mirska
z³o¿y³ doniesienie na firmê poœcielow¹, która w hotelu „Malachit” prowadzi³a pokaz po³¹czony ze sprzeda¿¹
wyrobów, a on podczas tego pokazu
z³o¿y³ zamówienie na ponad 2 tys. z³.
Gdy jednak wróci³ do domu i przemyœla³ ca³a sprawê, uzna³, ¿e naby³ towar zbyt pochopnie i postanowi³ wycofaæ siê z umowy – co mu zreszt¹
gwarantuj¹ odpowiednie przepisy
chroni¹ce konsumentów. Wielokrotnie powiadamia³ firmê o swej decyzji,
1.
jakie¿ wiêc musia³o byæ jego zdziwienie, gdy z banku otrzyma³ dokumenty
strasz¹ce go windykacj¹ w razie nieuiszczenia pe³nej kwoty zobowi¹zania.
Policja bada teraz, czy by³o to zwyk³e
„niedopatrzenie” ze strony firmy handlowej czy te¿ w grê wchodzi umyœlne oszustwo.
*
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wakacjami dzielnicowi przeprowadzili w
szko³ach ostatnie w tym roku szkolnym pogadanki dla uczniów - ostrzegali ich przed wakacyjnymi zagro¿eniami i radzili, jak siê ich ustrzec.
W obu szko³ach przeprowadzili te¿
egzaminy na kartê rowerow¹. Egzamin sk³ada³ siê z czêœci teoretycznej,
a potem uczniowie musieli potwierdziæ sw¹ wiedzê w czasie jazdy po wyrysowanych na asfalcie „ulicach”, reaguj¹c na znaki, pasy i inne pu³apki
czyhaj¹ce na m³odych rowerzystów.

na tyle jednak, by przypomnieæ sobie,
co zrobi³a z pozosta³ymi 700 z³. Prokurator zastosowa³ wobec niej dozór
policyjny.
13 czerwca w nocy nieznany
sprawca wybi³ 2 szyby wystawowe w
jednym ze sklepów przy ul. Zdrojowej. By³ to najpewniej wybryk chuligañski, jako ¿e ze sklepu nic nie zginê³o, nie licz¹c strat materialnych w
wysokoœci 1000 z³.
19 czerwca policja, Stra¿ Graniczna i Stra¿ Miejska - w œlad za zapowiedzi¹ zamieszczon¹ w poprzednim
„Notatniku” – przez 6 godzin prowadzi³y dzia³ania wymierzone przeciw
kierowcom nieprawid³owo parkuj¹cym na ulicach. Najbardziej niesfornym wypisano 6 mandatów, a wobec
9 osób zastosowano jedynie pouczenie.

U góry - ca³a czerniawska szkó³ka rowerowa zaliczy³a egzamin. U do³u - w
Œwieradowie kilka osób musia³o stan¹æ do poprawki.

(Opr. aka)

Policja wci¹¿ zwalcza zachowania
spo³ecznie uci¹¿liwe: pijañstwo w
miejscach publicznych, zaœmiecanie,
u¿ywanie s³ów wulgarnych, wybryki
chuligañskie i czyny wywo³uj¹ce zgorszenie. Miêdzy 1 a 20 czerwca odnotowano 12 takich przypadków (jednego tylko dnia dziêki czterogodzinnej
akcji wy³apano czterech delikwentów),
a ich sprawcy zwykle dostaj¹ wezwania do s¹du i tylko kilka przewinieñ
mniejszej wagi koñczy³o siê mandatami..

18 czerwca na tarasie zdrojowym
odby³ siê kolejny festyn w ramach
programu „Razem bezpieczniej”, organizowany wspólnie przez policjê,
Stra¿ Graniczn¹ i Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹. Wszystkie trzy formacje
zaprezentowa³y swoje oprzyrz¹dowanie (np. policyjny sprzêt ochronny u¿ywany m.in. w czasie burd stadionowych - fot. obok), pogranicznicy sprawili dzieciom radoœæ wo¿¹c
ich quadem, a stra¿acy – uruchamiaj¹c sikawkê. Uczniowie mogli zajrzeæ w ka¿dy zakamarek specjalistycznych pojazdów, zaœ szczególn¹
frajdê sprawia³a im zabawa w radiowozie.
By³a te¿ czêœæ „powa¿na” – konkurs wiedzy na temat bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz test
sprawnoœciowy. O bezpieczeñstwie
najwiêcej wiedzieli: Mateusz G³owicz,

Krzysztof Gorysz i Pamela Duda, a
w konkursie sportowym wygrali: Filip Kar³owicz, Pawe³ £ynsza i Ewelina Maguda. Nagrody dla zwyciêzców
ufundowa³ burmistrz miasta. (AK)

Wakacyjne rady dla dzieci i m³odzie¿y
1. Unikajcie kontaktu z osobami obcymi, nie przyjmujcie od nich jakichkolwiek propozycji, nie wsiadajcie do samochodu, nie wyra¿ajcie zgody na
wspólny spacer, a gdy ktoœ próbuje Wam zrobiæ coœ z³ego - g³oœno wo³ajcie o
pomoc.
2. K¹pcie siê pod opiek¹ doros³ych w miejscach strze¿onych przez ratowników, zak³adajcie kamizelki ratunkowe p³ywaj¹c ³odzi¹ lub kajakiem.
3. Unikajcie alkoholu, papierosów, a zw³aszcza narkotyków, które dilerzy
czêsto oferuj¹ za darmo, aby zachêciæ do spróbowania i potem od nich uzale¿niæ .
4. O znalezionym niewypale, niewybuchu lub innym podejrzanie wygl¹daj¹cym przedmiocie nale¿y powiadomcie doros³ych lub policjê. W ¿adnym
wypadku nie wolno tych przedmiotów dotykaæ.
5. Zwracajcie uwagê na nieznajomych krêc¹cych siê w pobli¿u mieszkania,
domu lub samochodu. Spróbujcie zapamiêtaæ wygl¹d obcego, zapiszcie numery rejestracyjne jego pojazdu.
6. Jad¹c rowerem trzymajcie rêce na kierownicy, a nogi na peda³ach. Przez
przejœcia dla pieszych rower nale¿y przeprowadziæ. Na drodze rowerzyœci jad¹
jeden za drugim, a nie obok siebie. Bez karty rowerowej nie wje¿d¿aj na ulicê.
7. Na wycieczki i biwaki szczególnie wybierajcie siê w towarzystwie osób
starszych, korzystajcie ze sprawdzonych szlaków wêdrownych.
8. Nie otwierajcie drzwi nieznajomym podaj¹cym siê np. za hydraulika,
pracownika gazowni czy kolegê rodziców. Spójrzcie w wizjer – jeœli nie znacie stoj¹cej za drzwiami osoby, nie otwierajcie jej mieszkania. Gdy wychodzicie z domu, nie zostawiajcie kluczy pod wycieraczk¹, lecz schowajcie je przy
sobie tak, by mikt tego nie widzia³.
9. W lesie nie wolno rozpalaæ ognisk oraz pozostawiaæ szklanych odpadów.

Wakacyjne rady dla rodziców
1. Pieni¹dze, bi¿uteriê, akcje i obligacje najlepiej trzymaæ w banku, bo
z³odzieje szybko znajduj¹ precjoza i pieni¹dze w domowych schowkach.
2. Nie zostawiajcie kluczy pod wycieraczk¹, nie wieszajcie ich tak¿e na
szyjach swych dzieci. Zabezpieczcie drzwi i okna mieszkania, za³ó¿cie dobre
zamki, dobrze jest mieæ instalacjê elektroniczn¹ pod³¹czon¹ do s¹siadów (z
wzajemnoœci¹).
3. Zanotujcie marki i typy posiadanych urz¹dzeñ, ich cechy oraz numery
fabryczne radia, telewizora, DVD, aparatu fotograficznego, roweru itp. Te bez
numerów oznaczcie inicja³ami albo dat¹ urodzenia - ³atwiej bêdzie je rozpoznaæ i udowodniæ, ¿e to nasza w³asnoœæ.
4. Nie afiszujcie siê bogactwem, nie zawierajcie znajomoœci przy kieliszku
i nie zapraszajcie tak poznanych osób do mieszkania.
5. Zainteresujcie siê ludŸmi krêc¹cymi siê wokó³ domu, zapytajcie, kogo
szukaj¹, zapamiêtajcie ich wygl¹d – póŸniej mo¿e siê to przydaæ przy rozpoznaniu z³oczyñców.
6. Nie wpuszczajcie osób, które mówi¹, ¿e chc¹ kupiæ stary zegar lub ksi¹¿kê
– tak siê zaczyna prawie po³owa kradzie¿y, a wizyta bywa czêsto z³odziejskim
wywiadem.
7. Nie tolerujcie w swoim domu (na klatce schodowej, w piwnicy, na strychu) melin pijackich skupiaj¹cych ludzi z marginesu spo³ecznego.
8. Wspó³dzia³ajcie z s¹siadami, podczas ich nieobecnoœci interesuj siê
ludŸmi stoj¹cymi pod ich drzwiami.
9. Wyje¿d¿aj¹c nie zostawiajcie widocznych oznak swojej nieobecnoœci.
Warto poprosiæ s¹siadkê, by opró¿nia³a skrzynkê z korespondencj¹, w dzieñ
by otworzy³a okno, a wieczorem w³¹cza³a na jakiœ czas œwiat³o w mieszkaniu.
10. A najlepiej ubezpiecz swe mieszkanie przed wyjazdem.

Notatnik Œwieradowski - lipiec 2008
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Na bie¿¹co
5 czerwca w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości odbyłem kolejne spotkanie z mieszkańcami budynków przy ul. Grunwaldzkiej w sprawie budowy nowych domów komunalnych. Udało
nam się wypracować kompromis
warunkowany uzgodnieniem wjazdu na planowane osiedle tylko jedną
drogą.
10 czerwca w hotelu Mercure
w Jeleniej Górze uczestniczyłem w
spotkaniu Euroregionu NYSA – o
tyle ważne, że przy EN powstanie
zespół ds. kolei szynowych, który
rozpocznie swoje działania od września br., a ja będę działał na rzecz
przywrócenia do ruchu odcinka Gryfów-Świeradów i puszczenia na tej
trasie kolejki retro. I etap to przejęcie torowiska przez marszałka województwa.
11 czerwca w Jeleniej Górze w
punkcie kontaktowym EWT PolskaSaksonia wspólnie z Anią Mazurek
i Anią Bałazy zaprezentowaliśmy
projekt rewitalizacji parków zdrojowych, składany do tego funduszu
przy wsparciu miasta partnerskiego
Seiffhennersdorf. Wartość projektów w obu miastach – 1,5 mln euro.
12 czerwca spotkałem się z dr.
Tadeuszem Przylibskim z Politechniki Wrocławskiej, który stoi na czele zespołu poszukującego nowych
źródeł wody pitnej dla miasta. Im
bliżej końca poszukiwań, tym bardziej sensacyjne informacje o odkryciach dochodzą do urzędu – ostatnia mówi, że w starym ujęciu Droga Leśna na dnie 6-metrowej studni
jest zaczopowany niezbadany odwiert, dlatego do zespołu dołączą teraz wiertnicy, którzy go spenetrują.
13 czerwca wraz z Dorotą Marek-Miakienko byliśmy na otwarciu
Centrum Informacji Turystycznej w
Starej Kamienicy. Dla nas jest to o
tyle ważne, że zawieźliśmy tam –
poproszeni przez wójta - materiały
promocyjne naszej gminy. Ustaliliśmy też, że w CIT promowana będzie stale nasza kolej gondolowa.
Warto nadmienić, iż w gminie Stara Kamienica jest ok. 400 miejsc w
gospodarstwach agroturystycznych,
których goście są potencjalnymi
klientami naszego uzdrowiska i
gondoli.
16 czerwca w jeleniogórskim
hotelu Mercure wysłuchaliśmy z ust
wicemarszałka Tadeusza Draba informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego się
kwalifikujemy, ponieważ jesteśmy
miejscowością poniżej 5 tys. mieszkańców. Z tego programu otrzymamy jednorazowe dofinansowanie w
wys. 500 tys. zł. Wstępnie planujemy - po dołożeniu wkładu własnego - wybudować świetlice w Świeradowie i Czerniawe z bazą dla OSP
(na razie projekt ten jest w fazie planowania).
18 czerwca wraz z Eugeniuszem Grabasem wyjechaliśmy do
Warszawy, gdzie najpierw odbyliśmy spotkanie z podsekretarzem stanu Maciejem Trzeciakiem w Ministerstwie Środowiska, zajmującym
się programem Natura 2000. Otrzymalismy informacje, że od września
wejdzie w życie modyfikacja programu, której skutkiem będzie objęcie
górnej stacji gondoli i wyciągu
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Świeradowiec prawem obszarów
chronionych, co w najbardziej dramatycznym wariancie może spowodować nakaz zmniejszenia przepustowości obu wyciągów, a jednocześnie zaciągnąć u hiszpańskich inwestorów „hamulec ręczny”. Jednocześnie minister poradził, jak przeprowadzić negocjacje i konsultacje z
zespołem przy wojewodzie, który
będzie badał w terenie wartości
przyrodnicze wspomnianego obszaru. Niestety, skład zespołu jest wciąż
nieznany, a wrzesień już za pasem.
Na wszelki wypadek już dziś wspólnie z gminą Mirsk podejmujemy
działania, aby jak najwięcej wynegocjować dla rozwoju naszych gór.
W MSWiA z dyrektorem Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych, Janem Winterem, podsumowaliśmy dotychczas wykonywane
przez nas prace i poinformowaliśmy
o kolejnym złożonym wniosku.
Efekty tej wizyty być może przełożą
się na finansowe wsparcie w lipcu.
Trzecią wizytę złożyliśmy w
Ministerstwie Sportu i Turystyki,
gdzie namawiałem Małgorzatę Cejmer, dyr. departamentu zajmującego się programem „Moje Boisko
Orlik 2012”, by resort zrezygnował
z drugiego zestawu zaplecza socjalnego przy jednym z dwóch boisk,
które podrożyłoby inwestycję o 200
tys. zł.
19-20 czerwca gościłem inwestora hiszpańskiego Stanisława Husara, z którym domawialiśmy ostatnie szczegóły umowy - do 10 lipca
podpisze ją osobiście szef spółkimatki całego holdingu Aqa. Dokonaliśmy też wizji lokalnej koncepcji tej inwestycji w terenie i przedyskutowaliśmy kilka wariantów
całego przedsięwzięcia, którego
uczestnikami będą również prywatni właściciele gruntów oraz Nadleśnictwo.
20 czerwca otrzymałem informacje z firmy Lama Gold Poznań,
że ruszył remont wyciągu IZERY,
tak więc jeśli zima dopisze, będą się
kręciły oba wyciągi – KAMIENIEC
i IZERY.
Tego samego dnia udało nam
się pozyskać program TVP 1 pt.
„Kawa czy herbata”, którego ekipa
przyjedzie 10 lipca na negocjacje, a
emisja odbędzie się 29 lipca.
24 czerwca wspólnie z burmistrzem Mirska Andrzejem Jasińskim przystąpiliśmy do projektowania przebiegu nowych granic miedzy naszymi gminami. Koncepcja
polega na tym, by przebiegały po
istniejących drogach leśnych. W
następnym numerze przekażę więcej informacji o szczegółach poro-

zumienia.
Tego samego dnia zaprosiłem
do Świeradowa przedstawiciela inwestora irlandzkiego, którego namawiam na budowę SPA. Kolejne spotkanie planujemy w połowie lipca.
Inwestor ten prowadzi m.in. inwestycje hotelowe w Jeleniej Górze i
Wrocławiu.
25 czerwca na Skwerze Unii
zawisła 9-metrowa panorama Karkonoszy i Gór Izerskich – od Kowar
po Czerniawę - autorstwa Jana Ciruta. Panoramę w całości sfinansowali świeradowscy hotelarze.
26 czerwca w rozmowie z Halina Liberacką, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody we Wrocławiu, podjąłem pierwsza próbę – po
wizycie w ministerstwie – uzyskania szczegółowych informacji w
sprawie zmian w programie NATURA 2000 i o działaniach komisji
przy wojewodzie. Wniosek z tych
rozmów jest taki, że powinniśmy
powołać zespół ekspertów złożony
ze znawców siedlisk przyrodniczych, aby mieć obiektywne argumenty przy dalszych konsultacjach
tego programu.
Odwiedziłem również biuro
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei,
gdzie uzgadnialiśmy terminy remontu dróg: Szklarska Poręba –
Świeradów i Mirsk – Czerniawa. Na
razie nie wieje optymizmem; zadania są wprawdzie wpisane w plany
remontów, ale w oparciu o dofinansowanie unijne, a skądinąd wiadomo, że rozstrzygnięcie tego dofinansowania przełożono z czerwca na
wrzesień. Może się więc skończyć
tak, że droga będzie tylko podłatana, a remont rozpocznie się wiosną
2009 r.
Kilka informacji z kolei gondolowej. Doppelmayr przetestował
urządzenia i dokonał technicznego
odbioru kolei oraz przekazał ją naszej załodze. Szafując dalej terminami otwarcia gondoli, z niepotwierdzonych źródeł dowiedzieliśmy się,
że pierwsi pasażerowie będą mogli
wjechać na górę w połowie sierpnia (?!)
Roland Marciniak

Wakacje to czas wielu imprez odbywanych w mieœcie. Szczegó³owe informacje o nich mog¹ na bie¿¹co docieraæ do Pañstwa komputerów, jeœli
tylko dopisz¹ siê Pañstwo do listy odbiorców Informatora Œwieradowskiego
– Newslettera. Wystarczy wejœæ na
stronê – www.swieradowzdroj.pl – na
widocznej poni¿ej ikonie wpisaæ swój
adres majlowy i wys³aæ go klikaj¹c w
strza³kê.
Newsletter daje mo¿liwoœci dotarcia do jak najszerszej rzeszy odbiorców: organizatorom imprez, którym
zale¿y na frekwencji; szperaczom
wszelkich ciekawostek o Œwieradowie,
którzy chcieliby podzieliæ siê swymi
odkryciami; mi³oœnikom turystyki lub
sportu, którzy mog¹ skrzykn¹æ sobie
podobnych do uczestnictwa w zawodach lub rajdzie.
Po wys³aniu informacji na adres it@swieradowzdroj.pl – trafi¹ one do
wszystkich zalogowanych osób w
Newsletterze.

Notatnik Œwieradowski - lipiec 2008

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

Przetarg za przetargiem (4/2008)
Monika Sautycz, podinspektor
ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta, informuje:
10 czerwca ogłoszono przetarg
na dowóz dzieci do świeradowskich
szkół. 26 czerwca otwarto dwie
oferty, jakie napłynęły od przewoźników: PKS Bolesławiec – 1050 zł
za każdy dzień wykonywanej usługi; ZUH Leopold Ochramowicz s.j.
– 1200 zł za każdy dzień. W chwili
oddawania gazety do druku czynności przetargowe trwały, jako że PKS
musiał uzupełnić dokumenty.
11 czerwca ogłoszono przetarg
na remonty cząstkowe dróg gminnych w mieście – II etap. Termin
składania ofert upłynął 3 lipca.
26 czerwca ogłoszono przetarg
na wykonanie boisk sportowych w

ramach budowy kompleksu „Moje
Boisko – Orlik 2012”. Przedmiotem zamówienia jest: boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 26 x 56
m z nawierzchnią trawy syntetycznej boisko wielofunkcyjne (siatkówka/koszykówka) o wymiarach pola
gier 15,1 x 28,1 m z nawierzchnią
poliuretanową.
W zakresie robót jest też: drenaż, budowa ogrodzenia oraz wyposażenie boisk w sprzęt sportowy.
Planowany termin składania ofert –
17 lipca, a wykonanie zadania – do
30 października br.
Zadanie ma być współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki oraz Urząd Marszałkowski i gminę.
(Opr. aka)

Jeœli wszystko pójdzie po myœli inwestora, nasz œwieradowski Orlik 2012
bêdzie mniej wiêcej wygl¹daæ, jak na powy¿szym zdjêciu.

UM wykazuje
Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta 10 lipca 2008 r.
zosta³y podane do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni wykazy w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y
wymienionych ni¿ej nieruchomoœci
w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców:
- lokali mieszkalnych nr 5 i nr 9
znajduj¹cych siê w budynku po³o¿onym w Œwieradowie przy ul. Batorego 7 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³ce oznaczonej ewidencyjnie - nr 26/12, am
6, obr. IV;
- samodzielnych lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynku
po³o¿onym w Œwieradowie przy ul.
Polnej 3 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³ce

oznaczonej ewidencyjnie - nr 41, am
3, obr. IV;
- samodzielnych lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynku
po³o¿onym w Œwieradowie przy ul.
Stokowej 1 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³ce
oznaczonej ewidencyjnie - nr 7/5,
Am, 5 obr. VI;
- lokalu mieszkalnego nr 3 znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym
w Œwieradowie przy ul. 11 Listopada 4 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³ce oznaczonej ewidencyjnie - nr 11, am 5,
obr. V;
- lokalu mieszkalnego nr 1 znajduj¹cego siê w budynku po³o¿onym
w Œwieradowie przy ul. 11 Listopada 18 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste udzia³u w dzia³kach
oznaczonych ewidencyjnie - nr 24/1
i 23/1, am 3, obr. V.

Komunikaty

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

Teraz boisko, póŸniej przykrycie
13 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Czerniawie dokonano oficjalnego otwarcia boiska szkolnego (które funkcjonuje na dobre od zimy). Niemiła pogoda nie mogła zepsuć
miłej uroczystości, niemniej trzeba ją było przenieść na szkolny korytarz, przez co przygotowany przez nauczycieli i uczniów
program artystyczny utracił nieco ze swego rozmachu (ale nie
z uroku). Młodzież w dowcipnie zaprezentowanym show nakreśliła sylwetki najwybitniejszych polskich sportowców,
wśród których nie mogło zabraknąć Roberta Kubicy, Adama
Małysza, „Motylki” Jędrzejczak, Agaty Wróbel, „Diablo” Włodarczyka i „Tigera” Michalczewskiego czy Mateusza Kusznierewicza. Goście w każdym razie bawili się świetnie, a dyrektor Małgorzata Gettner dla każdego z nich miała ciepłe i
krzepiące słowo. I tak:
- dla burmistrza Rolanda Marciniaka – za pomysł zbudowania boiska (właściwie obu boisk szkolnych) i determinację
w urzeczywistnianiu tego pomysłu, wbrew piętrzącym się trudnościom i odmowie dotacji z funduszy centralnych;
- dla radnych – za to, że uwierzyli w sens przedsięwzięcia
i wprowadzili je w czym odpowiednią uchwałą;
- skarbnikowi Iwonie Kosmali – za to, że mimo braku dotacji sięgnęła głębiej do kiesy i znalazła pieniądze na zadanie;
- Eugeniuszowi Grabasowi – za przypilnowanie cyklu inwestycyjnego, od wbicia łopaty po odbiór końcowy;
- Pawłowi Wróblewskiemu, wiceprezesowi wrocławskiej
spółki ROKORD Hale Namiotowe – za sprawne i terminowe
zbudowanie boiska.
E. Grabas przypomniał, że patrzy z satysfakcją na rozwój
czerniawskiej szkoły od 1991 r., czyli od samego początku swej
pracy w urzędzie, i powiedział, że decyzja budowania boiska
jedynie za pieniądze podatników wynikała z potrzeb młodzieży i lokalnej społeczności, te zaś są ważniejsze od chłodnych
kalkulacji; nie można było czekać w nieskończoność na dotacje, dlatego boisko jest i „szanujcie je, jakby było waszą własnością” – zakończył.

Sw¹ przypadaj¹c¹ nañ czêœæ wstêgi tnie wiceprezes P. Wróblewski, który zadeklarowa³, ¿e chêtnie przykryje boisko namiotem, jaki np. stoi w Opolu (fot. poni¿ej).
Powy¿ej: ks. M. Balcewicz sk³ada autograf
na pi³ce ofiarowanej szkole przez burmistrza.
U do³u po lewej - oczywiœcie bolid F1 R.
Kubicy, a zdjêcie poni¿ej przedstawia Agatê
Wróbel (mocno odchudzon¹!).

P. Wróblewski nie krył satysfakcji z faktu, że jego firma
budowała boisko równolegle do świeradowskiego i tak zgrabnie uwinęła się z robotami w terminie, a przy okazji zadeklarował, że chętnie podejmie się przykrycia boiska (a najlepiej
obu) namiotem, których spółka ustawiła już 20 w całym kraju. Nawiązał tym samym do zapowiedzi burmistrza, że kolejnym etapem będzie ustawienie namiotu, którego koszt wraz z
zapleczem sanitarnym nieznacznie tylko przekroczy 1 mln zł,
podczas gdy budowa klasycznej hali wymaga znalezienia w
budżecie kwoty rzędu 6-7 mln zł.
Po przecięciu wstęgi w bramie boiska (pogoda tymczasem wyładniała) i poświęceniu obiektu przez ks. proboszcza
Mariana Balcewicza goście jeszcze wzięli udział w łowieniu
rybek na magnetyczną wędkę, a konkurencję wygrała bezapelacyjnie I. Kosmala, którą młodzież nagrodziła za ten wyczyn
rzęsistymi brawami.
(AK)

Uroki Czerniawy Prawdziwy cud
Fundacja na Rzecz
Rozwoju Społeczności
Lokalnej „ŚwieradówCzerniawa” zaprasza
do udziału w kolejnej
edycji konkursu fotograficznego pn. „Uroki Czerniawy”, organizowanego w trzech kategoriach:
1. Czerniawa i jej mieszkańcy,
2. Czerniawska przyroda,
3. Ciekawostki czerniawskie.
Fotoamatorów prosimy o składanie prac w sekretariacie SP nr 2 w Czerniawie lub przesłanie na adres: Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ŚwieradówCzerniawa” ul. Sanatoryjna 3, 59-850 Świeradów-Zdrój.
Termin – do 31 lipca br.
Regulamin konkursu jest do pobrania na stronie Urzędu Miasta lub w sekretariacie szkoły.
Prezes Fundacji - Małgorzata Gettner

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w imieniu Związku Seniorów Saksonii oraz Saksońskiego Kuratorium ds. Obszarów
Wiejskich serdecznie zaprasza seniorów z Polski (powyżej
60 roku życia – pod warunkiem, że nie są fotografami z zawodu) do udziału w polsko-czesko-niemieckim konkursie fotograficznym zatytułowanym „Prawdziwy cud”.
Autorzy najładniejszych prac otrzymają nagrody rzeczowe a ich prace zaprezentowane zostaną 20 września w Oschatz
na wystawie organizowanej z okazji Dnia Seniora oraz 11.
Dożynek Saksońskich.
Zdjęcia konkursowe (maksymalnie 2 czarno-białe lub kolorowe, format minimalny – 13 x 18 cm, maksymalny – 20 x
30 cm) należy nadsyłać do 22 sierpnia br. na adres:
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, ul. Bankowa 7, 59-800 Lubań.
Na odwrocie zdjęć prosimy umieścić nazwisko, wiek i
adres autora.
Szczegółowe informacje nt. warunków udziału można
znaleźć na stronie internetowej - www.pogranicze-csb.home.pl (dział „Aktualności”).

Ania ma 100 lat
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje „Wielkie urodziny
Ani”, trwające od czerwca do wielkiego finału we wrześniu.
Planujemy:
– konkurs plastyczno-techniczny PORTRET ANI
– zgaduj-zgadulę o życiu Ani
– poszukiwanie sobowtóra Ani
– rewie mody w stylu Ani
Spróbujemy też pobić rekord liczby osób pijących jednocześnie sok z marchwi.
Prace i projekty możemy przygotowywać w czasie wakacji w bibliotece, która w godz. 1100-1400 oferuje:
– poniedziałki: „Duch Gór i nasz region” – zajęcia czytelniczo-literackie oraz plastyczno- techniczne;
– wtorki: „Spacerkiem po mojej okolicy” – zajęcia rekreacyjno-sportowe
– czwartki: „100 lat Ani z Zielonego Wzgórza”
– piątki: dzień komputerowy.
Proponujemy również projekcje bajek i filmów
W lipcu filia MBP w Czerniawie zaprasza dzieci w te same
dni w godz. 1000–1400 na zajęcia „100 lat Ani z Zielonego
Wzgórza”.
(KP)
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Spacery ponad granicami
W maju ponad 50 miłośników przyrody z
Dolnego Śląska i Saksonii wędrowało wspólnie po najpiękniejszych zakątkach powiatu
lubańskiego i Gór Izerskich podczas „transgranicznych spacerów wiosennych”, zorganizowanych po raz drugi przez Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego
„Pogranicze” we współpracy z Regionalnym
Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i
Nadleśnictwem Świeradów.
Spacery wiosenne nasi saksońscy sąsiedzi organizują w maju od 2004 roku – to wędrówki edukacyjne do najpiękniejszych i najciekawszych pod względem przyrodniczym
miejsc regionu, prowadzone przez przyrodników, leśników, ekologów, którzy podczas
wycieczek dzielą się swoją wiedzą i odkrywają przed uczestnikami tajemnice przyrody.
W tym roku instytucje i organizacje zajmujące się ochroną środowiska, edukacją ekologiczną i przyrodniczą zaoferowały w Saksonii aż 318 spacerów, w których udział wzięło

ponad 10 tys. osób.
Po raz trzeci do akcji włączyły się organizacje ze strony polskiej; lubańskie stowarzyszenie „Pogranicze”, RCEE i Nadleśnictwo
Świeradów ponownie zaprosiły mieszkańców
Niemiec i Polski na wspólne poznawanie przyrody Dolnego Śląska. 29 maja zorganizowana została geologiczna wyprawa po Ziemi Lubańskiej „Śladami wygasłych wulkanów”, a
dwa dni później uczestników zaproszono na
górskie szlaki na „Wędrówkę w polsko-czeskich Górach Izerskich”. W obu spacerach
wzięli udział mieszkańcy Lubania i okolicznych miejscowości, przygranicznego Görlitz
i Zittau, a także odległego Drezna.
Polsko-niemieckie „Spacery wiosenne” to
także spotkania między generacjami. Dzieci,
młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy (od 9
do 75 lat) przemierzyli 25-kilometrową trasę
po malowniczych polsko-czeskich Górach
Izerskich i wyznaczyli sobie podobne spotkanie za rok.
Magdalena Guła

Przedszkole bogatsze
14 czerwca odbył się przedszkolny festyn,
którego głównym celem – poza, oczywiście,
wspaniałą zabawą dla dorosłych i dla dzieci było pozyskanie środków na doposażenie placu zabaw oraz zakupienie sprzętu do zabaw
ruchowych w salach.
Pogoda - jak na zamówienie - dopisała.
W tym roku udało nam się uzyskać ok. 4760
zł – 700 złotych więcej niż w poprzednim.
Zawdzięczamy to sponsorom, których pozyskiwali rodzice i pracownicy przedszkola.
Ludzi dobrego serca było tak wielu (około 60 osób i instytucji), że trudno byłoby
wszystkich wymienić, dlatego pozwalam sobie na gościnnych łamach „Notatnika” złożyć
podziękowania:
Z całego serca w imieniu przedszkolaków i własnym dziękuję wszystkim darczyńcom i rodzicom, którzy z ogromnym zaan-

Jedna z rozegranych zabaw sprawnoœciowych

gażowaniem pomagali przy organizacji festynu. Są Państwo Przyjaciółmi przedszkola, a Wasza pomoc będzie miała odzwierciedlenie w uśmiechniętych buziach dzieci.
Z wdzięcznym ukłonem - Anita Steiner

Do nas warto wracaæ
3 czerwca w ramach V Dolnośląskich
Spotkań Pisarzy gościem uczniów była Joanna Papuzińska, prof. UW, krytyk literacki, autorka m.in. lektury „Nasza mama czarodziejka”, opowiadań „Agnieszka opowiada bajkę” i „Skrzydlatek”, cyklu książek
o przygodach diabełka Rokisia.

Pisarka opowiadała dzieciom o swoim
życiu, odpowiadała na pytania, zaproponowała też zabawę, w którą bawiła się będąc w ich
wieku - odgadywanie wyrazów na opak, np.
„Dzień dobry wszystkim - zła noc nikomu”;
takie słowne zabawy bardzo wzbogacają wyobraźnię i fantazję literacką dziecka.
Po spotkaniu autorskim wszyscy chętnie
kupowali książki i ustawili się po autografy,
bo one - jak twierdzi J. Papuzińska - są najlepszym sposobem na rozczytanie młodego
człowieka.
Organizatorzy dziękują J. Piotrowskiemu
- za to, że nie tylko gościł w „Fortunie” pisarzy (już po raz trzeci), lecz także stworzył im
atmosferę, która tak pozytywnie wpływa
na wizerunek. Pisarze chcą nas odwiedzać,
pani profesor zapowiedziała, że za rok urządzi u nas swój benefis na 70. urodziny, a 80lecie - sama Wanda Chotomska. Krąży bowiem o nas w Warszawie opinia, że Świeradów jest piękny, radosny, przyjazny, warto go
odwiedzać, czekają tam mądre dzieci. (KP)

Zaprojektuj stronê!
Zapraszamy gimnazjalistów (i tegorocznych absolwentów gimnazjum) do wziêcia udzia³u w
konkursie na najlepsz¹ stronê internetow¹ dla biblioteki miejskiej.
Komisja konkursowa, w sk³ad której wejdzie informatyk UM oraz nauczyciele informatyki, oceni pomys³, treœæ merytoryczn¹ (w tym poprawnoœæ jêzykow¹ i stylistyczn¹), uk³ad treœci (rozmieszczenie, sposób powi¹zania hiper³¹czami, itp.), estetykê wykonania, przestrzeganie praw
autorskich i zasad estetyki oraz technologiê tworzenia strony.
Uczeñ odpowiada za ca³oœæ treœci swojej strony otrzymuj¹c w³asne prawa autorskie. Dopuszczalny jest udzia³ zespo³u do 3 osób. Termin nadsy³ania prac up³ywa 30 wrzeœnia, a wyniki konkursu zostan¹ og³oszone 10 paŸdziernika br. Na zwyciêzcê czeka g³ówna nagroda - MP4, autorzy
pozosta³ych miejsc otrzymuj¹ dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
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Kolorowa radoœæ
Już po raz trzeci w ramach „Twórczych
17 czerwca dzieci i wychowawcy bawili
spotkań z książką” organizatorzy - MBP i na- się w kolorowe państwa. „Państwo to jest
uczyciele klas początkowych SP nr 1 - udookrągłe jak naleśnik, a ponieważ składa się z
wadniali i podejmowali wątek niezwykłej roli czterech kolorów nosi nazwę ĆWIERĆLANzabawy w życiu człowieka i jej funkcji w kulDU. W pierwszym kraju wszystko jest zieloturze. Elementy pedagogiki zabawy wkroczyły ne...” – tak się zaczynała zabawa, w trakcie
do szkół i przedszkola. Pedagogika zabawy której grupy kolorowe dekorują swoje kraje i
nawiązuje do ważnych nurtów aspektów to jest czas scalenia się, kształtowania poczuwspółczesnej pedagogiki humanistycznej,
cia estetyki. Wygląd innych krajów mobilizuktóra ma sprzyjać i zaspakajać takie potrzeby je do pracy nad swoim; jest tu odrobina rywajak: poczucie bezpieczeństwa, potrzeba szalizacji, ale też wymienianie się przedmiotami
cunku, uznania, akceptacji indywidualności,
o różnych kolorach - to początki współdziałanastawiana jest na naukę akceptacji siebie, na nia. Swoją postawą (mimika, oklaski, śpiew)
stworzenie pozytywnych relacji w grupie. Dlauczniowie podkreślają, że wszystkie kraje są
tego zabawa staje się jedną z metod, dzięki piękne, wszystkie zawody interesujące,
którym człowiek może lepiej poznać swoje wszystkie hymny świetne. Fabuła zajęć pomożliwości, zrozumieć motywy własnych kazuje, iż zakaz konkurowania między krajadziałań i doświadczyć radość w kontakcie z mi jest iluzją, uczestnicy bowiem i tak narudrugim człowiekiem.
Animatorzy wybierają
z repertuaru zabaw tylko te
formy, których reguły pozwalają na dobrowolność
uczestnictwa (w praktyce
oznacza to działanie podkreślające wartość płynącą
z nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami), unikanie rywalizacji
(która jest eliminowana na
rzecz współpracy całej
grupy),
pobudzanie
Jerzy Komiega w zabawie z grup¹ „niebiesk¹”
wszystkich poziomów
komunikowania czy wykorzystanie różnych szają granice, a animatorzy pozwalają przeżyć uczestnikom absurdalny podział na kraje
środków wyrazu (tańca, malowania, śpiewu,
wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu uczucharakteryzacji itp.).
ciami: od poczucia przynależności do jednej
Pozytywne strony metod pedagogiki zagrupy i niechęci do innych, przez rosnącą
bawy to przede wszystkim: skierowanie uwapotrzebę kontaktu z osobami spoza, po uczugi na wszystkich uczestników, a nie na jednostkę; wytwarzanie atmosfery sprzyjającej cie przyjaźni i otwartości wobec innych. Na
końcu następuje wymieszanie kolorów, linie
zabawie; są twórcze, a nie odtwórcze; są barpaństw ulegają zniszczeniu, wszyscy są woldzo różnorodne nie monotematyczne; odrzuni, dzieci się jednoczą, radują i tańczą.
cają sztywne reguły; uczą spontanicznej reAnimatorom z Wrocławia - Iwonie Podakcji; dają radość, wywołują śmiech itp.
lasińskiej i Jerzemu Komiedze – pomagały:
Jest to możliwe dzięki m.in. zabawie: rozluźniającej, ruchowej, niwelującej napięcie Adriana Mazurkiewicz, Monika Kudyba, Gabrysia Wojsa, Joanna Chwaszcz, Monika
psychiczne i ewentualnie sytuacje lękowe, faBrzostowska, Karolina Tetich i Ania Lęba.
bularyzowanej według ustalonego scenariuKrystyna Piotrowska
sza, dramowej.

Wszystkie rybki...

14 czerwca w ramach gryfowskich KWISONALIÓW na scenie (na której dzieñ wczeœniej wyst¹pi³a
francuska piosenkarka In-Grid) i wokó³ niej rozegrano II Turniej Miast (Œwieradów-Mirsk-Gryfów) o
„Galon Wody Œwiêconej Przemienionej w Wino”. Rywalizacja trzech dru¿yn znad Kwisy krêci³a siê
g³ównie wokó³ pstr¹ga. Kolejni uczestnicy musieli odegraæ pantomimê pt. „£owienie na wêdkê” (Bogdan Korta), z³owiæ rybê go³ymi rêkami (Paulina Zakrzewska), przerysowaæ j¹ z obrazka (Terasa Fierkowicz), nawin¹æ ¿y³kê na ko³owrotek (Ania Panek i Mariusz Pysz), zareklamowaæ pstr¹ga (Roland Marciniak) i podaæ nañ przepis (Ania Panek). By³ te¿ rzut pi³k¹ pla¿ow¹ na odleg³oœæ przy zmiennym
wietrze, picie wody przez s³omkê, a na koniec dru¿yny musia³y zbiorowo odœpiewaæ wylosowan¹
pieœñ – nam przypad³ przebój „P³ynie Wis³a, p³ynie”, przerobiony na Kwisê, rzecz jasna. Na zdjêciu
dru¿yna podczas œpiewania, obok prowadz¹cy imprezê Olgierd PoniŸnik.
Zabawa by³a pyszna, Mirsk wygra³, nam przypad³o II miejsce ex equo z Gryfowem, potem wszyscy uczestnicy poszli pod namiot, gdzie organizatorzy przygotowali pieczonego barana, a zwyciêzcy
rozlali wodê œwiêcon¹ cudownie przemienion¹ w wino do kubeczków, z których wypiliœmy toast za
nastêpne spotkanie za rok. (AK)
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Dzieñ Stra¿aka – trzy w jednym
1.

3.

2.

4.

5.

6.
1. Sztandar rocznik 1980 - wyprowadziæ! 2. W. Urbañczyk wbija w
drzewiec nowego sztandaru gwóŸdŸ fundacyjny. 3. Kadry m³ode, a ju¿
bojowo nastawione. 4. B. Sautycz sk³ada przysiêgê na nowy sztandar
OSP. 5. Kapelan stra¿aków - ks. R. Dublañski œwiêci nowy wóz bojowy
œwieradowskich stra¿aków. 6. Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP zawisa na szyi
K. WoŸnego. 7. Stra¿acy te¿ po¿egnali ks. proboszcza W. Dziêgiela ofiarowuj¹c mu statuetkê œw. Floriana. Jak widaæ, dar sprawi³ ksiêdzu nietajon¹
radoœæ. 8. Czym¿e by³yby zawody po¿arnicze bez grochówki z kot³a?
9. Na takiej w³aœnie
œcianie (160 cm) naszemu
9.
zawodnikowi wypad³a zza
pasa pr¹downica i zanim
j¹ podniós³ z trawy i na
powrót umocowa³, minê³y cenne sekundy. 10.
Srebrni „medaliœci” prawie
w komplecie (brakuje Izy
Stachurskiej, która podawa³a medale na tacy i do
dekoracji stanê³a jako
ostatnia). 11. Jeszcze w
tym momencie nasza dru¿yna mog³a liczyæ na zwyciêstwo w tej konkurencji,
ale los znów chcia³ inaczej.

7.

8.

10.

Wprawdzie Dzieñ Stra¿aka, przypada 4 maja, w dzieñ patrona – ale
nasi stra¿acy, uczciwszy w terminie
swoje œwiêto kameralnie, postanowili nadaæ tym obchodom rozmiar i wymiar dot¹d w mieœcie nieznany: po³¹czono je mianowicie z przekazaniem
œwieradowskiej OSP nowego sztandaru, z poœwiêceniem nowego wozu
bojowego i z V Powiatowymi Zawodami Sportowo-Po¿arniczymi Jednostek OSP. Impreza odby³a siê 28
czerwca, a jej organizacja przebiega³a – jak to u s³u¿b mundurowych –
zgodnie z harmonogramem, dopisa³a
pogoda (choæ dwukrotnie niebo zanios³o siê chmurami burzowymi i nawet
lekko pokropi³o), nie zawiod³y zespo³y bior¹ce udzia³ w zawodach, na wysokoœci stanê³a orkiestra dêta z Olszyny – czêsty goœæ naszych imprez – i
tylko mieszkañcy nie przybyli t³umnie
na stadion, przez co ziej¹ce ³ysinami
trybuny sprawiaæ musia³y doœæ przygnêbiaj¹ce wra¿enie.
Przekazanie sztandaru poprzedzi³a
msza polowa, celebrowana przez ks.
proboszcza W³adys³awa Dziêgiela i
kapelana stra¿aków diecezji legnickiej,
ks. dziekana Roberta Dublañskiego. W
homilii przypomniano postaæ œw. Floriana i jego mêczeñsk¹ œmieræ oraz
wydarzenia, które sprawi³y, i¿ zosta³
patronem stra¿aków.
Goœæmi uroczystoœci byli ponadto: Komendant Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej z Lubania – bryg. Roman
Mroczkowski, jego zastêpca – kpt.
Wies³aw Wypych, cz³onek zarz¹du
Oddzia³u Wojewódzkiego OSP RP we
Wroc³awiu – Andrzej K³os, prezes Zarz¹du Powiatowego OSP w Lubaniu –
Micha³ Turkiewicz, oraz burmistrz
Roland Marciniak i przewodnicz¹ca
RM Wioletta Urbañczyk, Komendant
KP w Leœnej Marek Ziêbal, przedstawiciel starosty lubañskiego Piotr Wilk.
Po mszy najpierw po¿egnano stary sztandar, ufundowany w 1980 roku
przez ówczesnych radnych. Dokona³a tego delegacja w osobach Kazimierza WoŸnego, Ryszarda Tkaczka i
Edwarda Marka, a nastêpnie poczet w
sk³adzie: Grzegorz Pacyna, Grzegorz
Kwietniewski i Krzysztof Stasik, po raz
ostatni przemaszerowa³ przed frontem zgromadzonych stra¿aków.
Przewodnicz¹ca W. Urbañczyk
odczyta³a akt fundacji sztandaru , po
czym nast¹pi³ akt poœwiêcenia, wbicie gwoŸdzi fundacyjnych przez burmistrza, przewodnicz¹c¹ i Stanis³awa
Ozgê – przedstawiciela sponsorów, a
nastêpnie Tadeusz Baka, prezes œwieradowskiej OSP, odda³ sztandar w rêce
pocztu w sk³adzie: Boles³aw Sautycz,
Pawe³ Miko³ajczak i Damian Hryciew.
Kolejnym punktem programu by³o
uroczyste przekazanie wozu bojowego SCANIA jednostce OSP i poœwiêcenie pojazdu przez kapelana stra¿aków ks. R. Dublañskiego (który przypomnia³ zebranych na stadionie
uczestnikom imprezy, ¿e jest nie tylko proboszczem w Kamiennej Górze,
ale i stra¿akiem, kierowc¹ bojowego
stara).
Burmistrz Roland Marciniak wrêczy³ kluczyki do auta delegacji stra¿aków – Ryszardowi Tkaczkowi, Kazimierzowi WoŸnemu i Mariuszowi
Knetowi, a dope³nieniem ca³ej uroczystoœci by³o dekoracja medalami i odznaczeniami najbardziej zas³u¿onych
stra¿aków.
Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP
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uhonorowano Kazimierza WoŸnego.
Srebrne medale za zas³ugi dla po¿arnictwa otrzymali: Tadeusz Baka, Ryszard Tkaczek, Wojciech Marek,
Edward Marek, Marek Magoñ i Jadwiga Ko³acz. Br¹zowe medale: Grzegorz
Pacyna, Dariusz Rojek, Krzysztof
Daszko, Kamil Daszko, Gr zegorz
Kwietniewski, Daniel Ochramowicz,
Izabela Stachurska i Edyta Wilczacka.
Odznakê Stra¿aka Wzorowego
otrzymali: R. Tkaczek, M. Knet, Tomasz Prêczewski, Krzysztof Bigus,
Daniel Przyby³a, Mariusz Lipnicki i
Marek Roman.
Wreszcie za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ w OSP nadano odznaki: za 45
lat – K. WoŸnemu, za 30 lat – R, Tkaczkowi, za 25 lat – E. Markowi, za 20 lat
– G. Pacynie, za 15 lat – G. Kwietniewskiemu i M. Magoniowi, za 10 lat
– D. Przybyle, Krzysztofowi Daszko i
I. Stachurskiej, za 5 lat: D. Ochramowiczowi, D. Rojkowi, M. Romanowi,
Kamilowi Daszko, W. Markowi, K. Bigusowi, M. Lipnickiemu, T. Prêczewskiemu i M. Knetowi.
Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³a uroczystoœæ wrêczenia statuetki œw. Floriana ks. W. Dziêgielowi, ¿egnaj¹cemu
siê z parafi¹, burmistrzowi zaœ przekazano pami¹tkowy kordzik stra¿acki.
A potem zaczê³y siê zawody, w
których wystartowa³o 6 jednostek
OSP: z Siekierczyna, Olszyny, Platerówki, Szyszkowej, Œwieradowa i Mirska (oraz 2 dru¿yn m³odzie¿owych –
z Pobiednej i Siekierczyna). Rywalizowano najpierw w sztafecie sportowej: zawodnicy pokonywali œcianê o
wys. 2 m, biegali po równowa¿ni, skakali przez œcian¹ 1,6 m, pilnuj¹c, by
biegn¹c i skacz¹c nie zgubiæ pr¹downicy. I w³aœnie zguba trafi³a siê naszemu zawodnikowi, przez co zespó³
spad³ na ostatnie miejsce. Wydawa³o
siê, ¿e wygramy drug¹ konkurencjê,
typowo po¿arnicz¹ (w³¹czenie pompy, rozwiniêcie wê¿ów, puszczenie
wody oraz – równolegle - ugaszenie
ognia i str¹cenie pacho³ków), ale gdy
B. Sautycz i K. Stasik ustawieniem
sikawki w pionie dali sygna³ obs³udze
pompy, ¿e ogieñ zosta³ ugaszony,
urz¹dzenie zosta³o wy³¹czone, wtedy
ogieñ „odbi³” i trzeba by³o kilkudziesiêciu sekund na ponownie dostarczenie wody. Znów zajêliœmy 6 miejsce
(i takie¿ w ogólnej klasyfikacji). W obu
zawodach (i wœród m³odzie¿y) bezapelacyjnym zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna OSP z Siekierczyna, a nam pozostaje ¿¹dza rewan¿u w nastêpnych
zawodach.
Zarz¹d gminny OSP sk³ada podziêkowania sponsorom za pomoc w
przygotowaniu uroczystoœci z okazji
Dnia Stra¿aka oraz przy organizacji
zawodów stra¿ackich: burmistrzowi
Rolandowi Marciniakowi, przewodnicz¹cej rady Wioletcie Urbañczyk,
Leszkowi i S³awce Dobrzyñskim, Arturowi Ho³ubowi, Janowi Piotrowskiemu, Tadeuszowi i Jadwidze Muszkom,
Czes³awowi Kaczmarczykowi, Waldemarowi Maksymowiczowi, EKOBART, ZPD „Œwierad”, pensjonatowi
BEATKA, dyrektor ZGK – Barbarze
Rychter, oraz wszystkim stra¿akom
ochotnikom i funkcjonariuszom PSP
z Lubania - za ogrom pracy, jaki w³o¿yli w przygotowanie tej uroczystoœci.
Osobne podziêkowania prezes
OSP T. Baka sk³ada Jolancie Ochramowicz, której firma ugotowa³a przepyszn¹ grochówkê; zajadali siê ni¹
wszyscy uczestnicy (by³y jeszcze kie³baski i karkówka z grilla oraz piwo), a
wielu sz³o do kot³a po dok³adkê.
Adam Karolczuk
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Jest czas na pisanie historii
W niedzielê 21 czerwca w œwieradowskim koœciele mia³a miejsce
podnios³a uroczystoœæ – podczas
celebrowanej tego popo³udnia Mszy
œw. ¿egnano ks. proboszcza W³adys³awa Dziêgiela, który po 42-letniej
pos³udze duszpasterskiej w Œwieradowie uda³ siê na zas³u¿on¹ emeryturê, a udzia³ w nabo¿eñstwie wziê³y
t³umy mieszkañców. Przybyli te¿ liczni goœcie, z ks. infu³atem, protonotariuszem apostolskim, W³adys³awem Bochnakiem, który reprezentowa³ ordynariusza diecezji legnickiej
bp. Stefana Cichego oraz w³adze koœcio³a - na czele. Towarzyszyli mu:
ks. dziekan Krzysztof Kurzeja, ks.
Tadeusz Gada³a - proboszcz z Rêbiszowa, ks. Marian Balcewicz - proboszcz z Czerniawy, ks. Jan Nowak
– proboszcz z Biedrzychowic, ks.
Ryszard Kamyk – proboszcz z Grudzy, ks. Tadeusz Jordanek – emerytowany wieloletni proboszcz z Mirska, ks. prof. Zbigniew Radziwo³ek
– wyk³adowca na uczelniach katolickich w Legnicy i Wroc³awiu, ks. Ludwik Adamski – wieloletni proboszcz
w Wiñsku, przyjaciel z tego samego
roku na seminarium. W³adze miasta
reprezentowa³ burmistrz Roland
Marciniak i przewodnicz¹ca rady
Wioletta Urbañczyk, obecni byli te¿
radni, cz³onkowie Bractwa œw. Józefa, m³odzie¿ szkolna.
Ks. W. Bochnak pr zypomnia³
wszystkim drogê, jak¹ podczas swej
51-letniej s³u¿by duszpasterskiej
przeszed³ ks. W. Dziêgiel, jak Jego
pos³uga wpisywa³a siê w pokrêtne
losy Ojczyzny, gdy trzeba by³o si³¹
ducha sprzeciwiaæ siê k³amstwom i
dawaæ odpór fa³szywym œwiadectwom, jak mimo k³ód rzucanych pod
nogi przez kolejne w³adze zdo³a³ wyjednaæ u decydentów zgodê na rozbudowê koœcio³a, jak doprowadzi³
dzie³o budowy do koñca i we wrzeœniu 1979 r. móg³ biskup poœwiêciæ
œwi¹tyniê.
- Zostanie wielko dzie³o dla
wspólnoty parafialnej – mówi³ ks.
infu³at, maj¹c na myœli nie tylko koœció³ i plebaniê w Œwieradowie, ale i

kaplicê w Or³owicach – a ja cokolwiek teraz powiem, i tak mówiê za
ma³o i nieudolnie. Sk³adam ksiêdzu
W³adys³awowi ho³d od bp. Stefana
Cichego i ¿yczê mu, by jego nastêpca móg³ tu spêdziæ lata radosne, a
nasz ksi¹dz W³adys³aw – by mia³ teraz wiêcej czasu na pisanie historii i
na modlitwê.
Po czêœci liturgicznej proboszcz
W. Dziêgiel odebra³ wiele gratulacji,
upominków i kwiatów od oficjalnych
delegacji i od osób prywatnych.
W poniedzia³ek odby³a siê jeszcze jedna uroczystoœæ, tym razem w
kameralnym gronie wœród kolegów
z tego samego rocznika seminarium
– z 19 ¿yj¹cych absolwentów ks.
W³adys³awa przyjecha³o po¿egnaæ 9,
w tym bp Adam Dyczkowski z Zielonej Góry, który niedawno te¿ przeszed³ na emeryturê. Po obiedzie gospodarz zaprosi³ goœci na Stóg Izerski, gdzie przy herbacie podziwiali
panoramê Gór Izerskich.
Ks. W³adys³aw Dziêgiel urodzi³
siê w 1933 roku w miejscowoœci
Grodzisko (gmina i powiat Strzy¿ów)
na Podkarpaciu. Po maturze w 1952
r. w liceum strzy¿owskim wyjecha³
do Wroc³awia, gdzie studiowa³ w
Seminarium Duchownym. 23 czerwca 1957 roku otrzyma³ œwiecenia
kap³añskie z r¹k bp. Boles³awa Kominka – pierwszego biskupa z nominacji Watykanu (wczeœniej kuri¹
zarz¹dzali biskupi z nominacji pañstwa).
Po rocznym sprawowaniu funk-

Przed przybyciem IKARA

fot. Monika Hajny
28 czerwca mieliœmy przez dwie godziny przedsmak naszego lipcowego
zlotu starych samochodów IKAR – tego dnia Œwieradów odwiedzi³o przesz³o 100 za³óg bior¹cych udzia³ w ósmej edycji rajdu im. Leopolda Lancmana, organizowanego przez zaprzyjaŸniony z nami Pojdesztedzki Klub Samochodów Zabytkowych z Czech. Pogoda dopisa³a, a publicznoœæ mia³a okazjê
przez dwie godziny podziwiaæ zabytki motoryzacji, które dziêki swym w³aœcicielom-pasjonatom wci¹¿ s¹ na chodzie i budz¹ zachwyt znawców techniki.
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Zdjêciu obok - laudacja na czeœæ ks. W³adys³awa wyg³oszona przez ks. infu³ata W.
Bochnaka. Powy¿ej - kwiaty od m³odzie¿y szkolnej, poni¿ej - od w³adz miasta.

cji wikarego we wroc³awskiej parafii
Ksiê¿e Ma³e (1957-58), ks. W³adys³aw by³ wikarym w Mieroszowie
(1958-60) oraz Z¹bkowicach (196062), sk¹d dosta³ nominacjê na proboszcza w Ciep³owodach, gdzie kierowa³ parafi¹ do 1966 r.
2 czerwca zosta³ proboszczem
parafii w Œwieradowie, gdzie funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie przez 42

lata. W marcu br. z³o¿y³ na rêce biskupa dymisjê, która zosta³a przyjêta i tym samym ks. W³adys³aw przeszed³ na emeryturê. Nie opuszcza
jednak Œwieradowa, nadal bêdzie
mieszka³ na plebanii i w miarê si³ i
mo¿liwoœci bêdzie pomaga³ nowemu
proboszczowi - ks. Andrzejowi Kry³owskiemu.
(aka)
Zdjêcia Wies³aw Biernat

Nie przesta³em Was kochaæ
Redakcja naszego miesiêcznika poprosi³a mnie o napisanie i ocenienie mojej 42-letniej pos³ugi duszpasterskiej w parafii œwieradowskiej. Ale poproszono mnie o rzecz niemo¿liw¹, bo czy¿ mo¿na cz³owieka do koñca opisaæ, przedstawiæ i zrozumieæ przy pomocy nieudolnych s³ów? Rozumiem proste ludzkie sytuacje, gdy
ktoœ pisze pamiêtnik, ksi¹¿kê, ale to s¹ tylko s³owa, a gdzie jest
dusza, wnêtrze, uczucia i ca³a przesz³oœæ, wszystkie radoœci i troski, wzloty i pomy³ki, o których wie tylko Bóg. Dlatego proszê ode
mnie tego nie oczekiwaæ.
23 czerwca po osi¹gniêciu wieku okreœlonego Prawem Kanonicznym zosta³em przez biskupa legnickiego Stefana Cichego zwolniony z urzêdu administratora i proboszcza parafii œw. Józefa w
Œwieradowie, a moim nastêpc¹ zosta³ ustanowiony ks. mgr Andrzej Kry³owski, dotychczasowy proboszcz w Krotoszycach ko³o
Legnicy, któremu ¿yczê ¿yczliwoœci i zrozumienia od mieszkañców i parafian Œwieradowa oraz wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa
bo¿ego w pos³udze duszpasterskiej.
Ja wyra¿am moj¹ wdziêcznoœæ i podziêkowanie nie tylko moim
wiernym parafianom, ale wszystkim mieszkañcom naszego miasta, których ceni³em i im s³u¿y³em, a od których nie zazna³em ¿adnej przykroœci, którzy mnie szanowali jako cz³owieka i kap³ana.
Cz³owiek rodzi siê z Matki z w³asn¹ twarz¹, z w³asnym obliczem. Dziœ, patrz¹c w moj¹ przesz³oœæ, nie wstydzê siê tej twarzy
i tego oblicza, które da³a mi moja Matka, a tu przez 42 lata Wyœcie j¹ kszta³towali. Moj¹ Ojczyzn¹ i moj¹ mi³oœci¹ by³a i jest ta
parafia, to miasto, ci ludzie, którzy byli i s¹ moimi braæmi i siostrami, którzy byli i s¹ moj¹ rodzin¹. To, ¿e przesta³em byæ ich proboszczem, nie oznacza, ¿e Was przesta³em kochaæ i Wam s³u¿yæ.
Ks. W³adys³aw Dziêgiel

O ka¿dej zmianie
konieczne powiadamianie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - referat ds. świadczeń rodzinnych przypomina,
że uprawniony pobierający świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną jest zobowiązany zawiadomić o wszelkich zamianach
mających wpływ na uprawnienie do tych
świadczeń. Istotne znaczenie mają dochody
rodzinny.
Jeżeli któryś z członków rodziny w trakcie okresu zasiłkowego utraci/uzyska dochód
poprzez:
- uzyskanie/zakończenie prawa do urlopu wychowawczego,
- utratę/uzyskanie prawa do zasiłku dla
bezrobotnych lub stypendium w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych,
- utratę/uzyskanie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej (z wyłączeniem pracy na
podstawie umowy o dzieło),
- utratę/uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a
także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
- wyrejestrowanie/rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
uprawniony powinien przedłożyć:
· w przypadku uzyskania dochodu - zaświadczenie o dochodach za pierwszy pełny
przepracowany miesiąc;
· w razie utraty dochodu - świadectwo
pracy oraz inne dokumenty potwierdzające
w całości lub części tę utratę (np. roczne rozliczenie podatkowe oraz wszystkie PIT-y składające się na rozliczenie);
· gdy dziecko pełnoletnie lub dziecko będące uczniem szkoły ponadgimnazjalnej zrezygnuje ze szkoły lub zostanie skreślone z listy uczniów – trzeba to zgłosić w MOPS;
· gdy osoba pobiera dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a ojciec uzna dziecko (lub sąd
ustali ojcostwo), należy o tym poinformować
referat;
· gdy osoba pobierająca świadczenia (dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, zaliczka alimentacyjna) zawrze związek małżeński, musi to zgłosić w Ośrodku.
Wnioski składa się w urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
(a nie stałego zameldowania). W razie zmiany miejsca zamieszkania trzeba poinformować
o tym referat.
Jeżeli któryś z członków rodziny podejmie pracę za granicą (na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), osoba pobierająca świadczenia zobowiązana jest zgłosić to w MOPS, a wniosek o
świadczenia złożyć w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, pl. Jana Pawła II nr 8,
budynek A, 50-043 Wrocław, tel. (071) 791
63 97.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, musi je zwrócić łącznie z ustawowymi odsetkami.
Anna Salach - p.o. kierownika MOPS

EUROGRANIE
EUROPEJSKIE SPOTKANIA M£ODYCH
MU Z Y K Ó W "E UR OU NION OR CH E STRIES" IM. W£ADYS£AWA BALICKIEGO ODBÊD¥ SIÊ W DNIACH 4-9 SIERPNIA W HALI SPACEROWEJ. SZCZEGÓ£ÓWYCH INFORMACJI O KONCERTACH PROSIMY SZUKAÆ NA AFISZACH
I NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA.
Uwaga, Czytelnicy, ósmy numer „Notatnika
Œwieradowskiego” znajdzie siê w punktach
dystrybucji gazety 12 sierpnia 2008 r.

Pracê mamy, ale nie damy!
Świeradów – rozwijające się uzdrowisko
z mnóstwem hoteli, pensjonatów i restauracji. Mogłoby się wydawać, że miejsca pracy
nie zabraknie dla nikogo. A jednak... Młodzież
poszukująca wakacyjnej pracy żegnana jest
krótkim „nie” lub zasypywana ogromem powodów, dla których nie zostanie zatrudniona.
„Szukamy pracowników na stałe. „Do
pracy na stanowisku pomocy kuchennej potrzebujemy ludzi z minimum średnim wykształceniem.” „Jesteś za młody do tej pracy.” Czy to nie przesada, czy do ścielenia łóżek
i wycierania kurzy trzeba mieć więcej niż szesnaście czy nawet osiemnaście lat?
Niestety – tak wyglądają realia dzisiejszego Świeradowa, którego nie warto nawet porównywać do innych miast na Zachodzie; tam

Nagrody dla najlepszych
W bie¿¹cym roku szkolnym tradycyjnie
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój Roland
Marciniak przyzna³ uczniom, którzy spe³nili
wymagania regulaminowe - œrednia ocen co
najmniej 5,0, zaanga¿owanie spo³eczne, znacz¹ce osi¹gniêcia w konkursach, zawodach i
przegl¹dach. Otrzymali je: Sylwia Elias, Brajan £uczko i Karol Fischer.
Z kolei Rada Rodziców dzia³aj¹ca przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw³a II w
Czerniawie po raz drugi przyzna³a tytu³ „Absolwent Roku 2008”. Mia³a przy tym powa¿ny dylemat, poniewa¿ Rada Pedagogiczna nominowa³a do tej nagrody dwoje uczniów, którzy prezentowali jednakowy poziom wiedzy i
umiejêtnoœci, byli laureatami wielu konkursów
oraz odznaczali siê ogromnym zaanga¿owaniem w ¿ycie szko³y. Ostatecznie, w wyniku
burzliwej dyskusji, tak¿e RR zdecydowa³a o
przyznaniu nagrody „Absolwent roku 2008”
obojgu: Marcie Tekliñskiej i Karolowi Fischerowi.
Laureaci otrzymali statuetkê, nagrodê pieniê¿n¹ oraz dyplom. Przyznano równie¿ tarcze wzorowego ucznia. Otr zyma³o je 18
uczniów klas I-III, którzy pod wzglêdem nauki
i zachowania s¹ wzorami dla swoich kole¿anek i kolegów, oraz tylu samo z klas IV-VI,
maj¹cy œwiadectwa z wyró¿nieniem (œrednia
co najmniej 4,75 oraz wzorowe zachowanie).
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Rada
Rodziców sk³adaj¹ serdeczne gratulacje zdobywcom nagród, a ich rodzicom podziêkowania za trud w³o¿ony w wychowanie.
Sk³adamy równie¿ podziêkowania Radzie
Rodziców za ufundowanie nagród.
(MG)

Na podobnych rozwieszanych w mieœcie og³oszeniach nie ma ani wyraŸnej zachêty dla m³odzie¿y, ani czytelnych sygna³ów zniechêcaj¹cych.
szesnastolatek bez problemu może się zatrudnić praktycznie wszędzie, bo pracodawcy latem z reguły poszukują do pracy młodych ludzi.

Dlaczego u nas tak trudno znaleźć pracę
sezonową, czyżby pracodawcy zapomnieli już,
jak w młodości sami szukali zajęcia na wakacje?
Dorośli narzekają, że młodzież całe wakacje tylko zbija bąki na ławkach przy Zdrojowej, podczas gdy w Świeradowie jest tyle
pracy, że z pewnością mogłaby coś dla siebie
znaleźć. A prawda jest taka, że jedyne dostępne zajęcie to zbieranie jagód, tylko że lasy mają
ograniczone zasoby tych owoców, aby zaspokoić potrzeby wszystkich młodych zbieraczy.
Pytamy więc - dlaczego w Świeradowie nie
ma żadnych ofert pracy dla gimnazjalistów czy
licealistów? Nie chcemy atakować pracodawców, lecz zaapelować do nich: „Ludzie, przypomnijcie sobie lata waszej młodości, może
pomogą wam one zrozumieć młodych ludzi,
którymi przecież też kiedyś byliście.”
(DJ)

Rodzina Szkó³ Jana Paw³a II
Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie, która od 18 maja 2007 roku nosi imiê Jana Paw³a
II, w³¹czy³a siê w dzia³ania Rodziny Szkó³ ogólnopolskiego stowarzyszenia, które skupia
szko³y nosz¹ce to zaszczytne imiê . Zadaniem
jego jest rozpowszechnianie wiedzy na temat
¿ycia i dzia³alnoœci Jana Paw³a II, a tak¿e pielêgnowanie pamiêci o wielkim Polaku. Szko³y
podejmuj¹c wspólne dzia³ania, staraj¹ siê opieraæ swoj¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ na wartoœciach g³oszonych przez papie¿a.
Przedstawiciele szkó³ ka¿dego roku spotykaj¹ siê na zjeŸdzie, za ka¿dym razem organizowanym przez inn¹ placówkê. My uczestniczyliœmy – po raz pierwszy – w XXI zjeŸdzie,
który 23 i 24 maja odby³ siê w gimnazjum w
Lubniu (woj. ma³opolskie, powiat myœlenicki).
Has³em tegorocznego spotkania by³o „Rodzina Bogiem silna, staje siê si³¹ cz³owieka i ca³ego narodu”. Mieliœmy mo¿liwoœæ wys³ucha-

nia wielu wyk³adów i prelekcji prezentowanych
przez wybitnych mówców, a zarazem znawców
tematu. Dwudniowe zjazdy s³u¿¹ równie¿ wymianie doœwiadczeñ, a tak¿e przekazywaniu
informacji o organizowanych konkursach,
przegl¹dach czy wspólnych akcjach oraz nawi¹zywaniu kontaktów i wiêzi pomiêdzy szko³ami nosz¹cych to samo imiê.
Zaszczytem dla naszej szko³y by³o otrzymanie wizerunku papie¿a wraz z fragmentem
jego szaty, ofiarowanego przez kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, a tak¿e okolicznoœciowego
gwoŸdzia do sztandaru w formie bia³ej wst¹¿eczki, który 14 lipca ub. roku zosta³ poœwiêcony w Rzymie przy grobie Jana Paw³a II. Ofiarowane przedmioty zostan¹ umieszczone w
gablocie poœwiêconej papie¿owi.
Ma³gorzata Gettner
Anna Abramczyk

Na nich polegamy
Szymon Janas i Aneta Dworak - oboje tegoroczni absolwenci œwieradowskiego gimnazjum - uhonorowani zostali na
koniec prsti¿ow¹ statutetk¹ „Na nich zawsze mo¿na polegaæ”. Z Anet¹ oraz
King¹, Kamil¹ i Herbertem spotkaliœmy
siê dwa dni po ukoñczeniu szko³y, by
podyskutowaæ o ich ¿yciowych celach i
wyznawanych wartoœciach. Zapis tej
dyskusji zamieœcimy w nastêpnym numerze „Notatnika”

O G £ O S Z E N I A

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.)
zawiadamiam:

O WY£O¯ENIU DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAÑ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ

- od 25 lipca do 25 sierpnia br. w Izerskim
Wspierania
Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Listopada 35 (III p.), w godz. 800-1500.
fot.Centrum
Roksana
Guœliñska
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie zmiany studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê 14 sierpnia o godz. 1600 w Miejskim Zespole Szkó³
w Œwieradowie.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy - ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie zmiany studium, mo¿e wnieœæ uwagi – nale¿y je
sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta - ul. Pi³sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 16 wrzeœnia br.

***

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz uchwa³y
Nr VI/50/2007 Rady Miasta z 28 lutego 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zawiadamiam:

O WY£O¯ENIU DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ WRAZ Z PROGNOZ¥ ODDZIA£YWANIA NA ŒRODOWISKO

- od 25 lipca do 25 sierpnia br. w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Listopada 35 (III p.), w godz. 800-1500.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê 14 sierpnia o godz. 1600 w Miejskim Zespole
Szkó³ w Œwieradowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy - ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi – nale¿y
je sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta - ul. Pi³sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 16 wrzeœnia br.

Notatnik Œwieradowski - lipiec 2008
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Krzy¿ówka z

POZIOMO: 1) Rodzaj ciasteczka z masą karmelową; 7) walczy o czyste plaże; 8) zaborca, okupant; 9) sportowy weteran; 11) balanga biboszy; 13) miasto z Muzeum na Majdanku;
14) kraj azjatycki na 40 wyspach; 17) żywy taniec ludowy; 20) ma swoje święto 23 czerwca;
21) knuta przez klikę; 22) z mlekiem pod nosem; 23) dzieła uznane wielkiego mistrza.
PIONOWO: 1) krwawa zdobycz Irokeza; 2) w parze ze Świeradowem; 3) ćwiczenia przed
defiladą; 4) zrzesza pilotów; 5) pensja za gotowość bojową; 6) uzdrowiskowy torf leczniczy;
10) zdobywczyni nagrody; 12) H.S. autora „Trylogii”; 15) siatkarka z teamu M. Bonitty; 16)
wystrzelony z broni palnej; 18) zespół kół zębatych; 19) rozgłos zdobyty czynami.
Nie lubisz myæ okien?

Nie masz czasu na sprz¹tanie?
Skorzystaj z naszych us³ug
· mycie okien
· sprz¹tanie biur i mieszkañ
· pranie dywanów
i tapicerki obiciowej
· pranie tapicerki
samochodowej
· auto-kosmetyka
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Podsumowanie sezonu
W minionym sezonie Kwisa zajęła bardzo dobre drugie
miejsce w tabeli, tracąc zaledwie 3 punkty do lidera. Gorzej
wypadła runda jesienna, którą zakończyliśmy na 5 miejscu,
gromadząc 23 punkty przy stosunku bramek 36-14. Znacznie
lepiej pod tym względem wypadła runda wiosenna, w której
zostaliśmy zdecydowanymi liderami zdobywając 29 punktów,
przy bramkach 36-13. Ogółem zakończyliśmy sezon z 52 punktami i stosunkiem bramkowym 72-27.
Przypomnę, że wygrywając grupę w sezonie 2005/2006
zdobyliśmy aż 61 punktów przy podobnym stosunku bramek:
70-27. Liderem w klasyfikacji strzelców ponownie został
Wojciech Ostrejko aplikując rywalom 24 gole. Pozostali strzelcy to: Łukasz Krawczyk - 9, Marcin Kicuła - 8, Marcin Rosołek i Robert Franckiewicz – po 7, Krzysztof Rosołek - 4, Michał Rojek - 3, Krystian Kicuła i Aleksander Michalak – po 2,
Łukasz Radziuk -1.
Znakomicie wprowadzili się do zespołu seniorskiego nasi
utalentowani juniorzy: Łukasz Krawczyk, Michał Rojek i Aleksander Michalak. Z ich umiejętności bardzo często korzystał
trener Zygfryd Borkowski. Wypada również wymienić osiągnięcia zespołu juniorów prowadzonych przez Piotra Chowańskiego. Zakończyli rozgrywki na pierwszym miejscu, premio-
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Natomiast ten, kto odgadnie hasło krzyżówki lipcowej i przyśle je (lub przyniesie)
do 24 lipca br. do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 11 Listopada 35, będzie mógł sobie wybrać w nagrodę
którąś z usług oferowanych przez sponsora firmę Niem-Pol.
1

10
2

Mimo nam poinformować, że nagrodę za
prawidłowe odgadnięcie hasła z krzyżówki
czerwcowej – LETNIE UZDROWISKOWE
MUZYKOWANIE – otrzymuje Alina Kasprzak ze Świeradowa, która wraz z osobą
towarzyszącą zostanie ugoszczona kolacją w
„Świerkowej Karczmie” przez Grzegorza Żyłkiewicza.

Firma Niem-Pol oferuje:

tel. 0601 196 755
lub 0609 066 152

3

wanym awansem do ligi
okręgowej. Juniorzy zdobyli
46 punktów, strzelili aż 94
gole, a stracili tylko 15!
Nowy sezon rozpoczyna„Blask złota” to program realizowany
my prawdopodobnie w połoprzez TVP, poświęcony sportowcom niepełwie sierpnia. Jest szansa, że
nosprawnym. Parokrotnie byłem tam gonasz zespół zostanie wzmocściem, jednak nawet sam nie zawsze go ogląniony. Prowadzone są rozmodałem, gdyż czas emisji w TVP to godzina 630
wy z kilkoma piłkarzami,
w sobotę. Dlaczego tak jest? Wielokrotnie pyjednak zarząd uważa, że w
tałem redaktora naczelnego, który zawsze odKwisie grają zawodnicy
powiadał, że tak musi być.
głównie ze Świeradowa, a
Podobnie jest z narodową drużyną handpóźniej, w miarę potrzeb, z
bike, gdy chodzi o temat paraolimpiady w
okolicznych miejscowości.
Pekinie w 2008 r., na którą – co już wiadomo
Mam nadzieję, że ziszczą
– nie pojedzie żaden z zawodników ścigająsię plany władz miasta - włacych się na tych pojazdach. Czy coś się zmieściciela obiektu – że do końca roku powstanie boisko treningowe wraz z nowym zapleczem socjalnym.

Dlaczego nie jedziemy do Pekinu?
ni? Nie sądzę, ponieważ do zawodów tak
wysokiej rangi zawodnik przygotowuje się
bardzo długo.
Jednak brak mojej osoby i reszty polskiej
ekipy na paraolimpiadzie wiele w moim życiu
sportowym nie zmienia. Trenuję, oczywiście,
nadal, z tą tylko małą różnicą, że w tym sezonie jeżdżę na nowym rowerze. Nowy sprzęt
wymaga dopasowania i objeżdżenia, więc na
zawodach pojawię się dopiero w przyszłym
sezonie. Do zobaczenia na trasach!
Grzegorz Żyłkiewicz

Szach i mat (52)

Tomasz Miakienko - kierownik klubu

Warto by³o za³o¿yæ ten klub
Wielkim sukcesem Uczniowskiego
Klubu Sportowego, dzia³aj¹cego przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana
Paw³a II w Czerniawie, zakoñczy³ siê
letni sezon biathlonu. Nasi zawodnicy
zdobyli ³¹cznie 4 medale na VIII Otwartych Mistrzostwach Jeleniej Góry i w
zawodach o puchar dyrektora Szko³y
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej
Porêbie. Rewelacyjnie spisa³a siê Marta
Sumiñska, która w Jeleniej Górze w
biathlonie letnim w swej kategorii wiekowej (rocznik 95) zdoby³a srebrny
medal. Natomiast zawody w Szklarskiej
Porêbie, które odby³y siê 6 czerwca,
by³y uwieñczeniem ca³orocznej pracy
m³odych biathlonistów. Klas¹ dla siebie okaza³ siê Karol Zarbock – z³oty
medalista w swej kategorii (1996).
Marta Sumiñska powtórzy³a wyczyn z
Jeleniej Góry, natomiast miejsce trze-

Nasza „wystrza³owa” trójka biatlonistów

cie zajê³a jej kole¿anka Marta Tekliñska.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e UKS dzia³a
dopiero od wrzeœnia ub. roku, dla trenera i zarazem prezesa UKS - Marty Budziñskiej–Sochy - oraz dla samych zawodników by³o to ogromne osi¹gniêcie. Klub
nie dysponuje bowiem w³asn¹ broni¹
pneumatyczn¹, z której biatloniœci mogliby strzelaæ na treningach. Rywalizacja z
zespo³ami w pe³ni wyposa¿onymi dodatkowo podnosi poprzeczkê, ale - jak widaæ - i z tym sobie poradziliœmy. Zapa³ i
chêci s¹ ogromne. Puchar dyrektora SMS
w Szklarskiej Porêbie dla ch³opców rocznika 96 nale¿y do nas. Czekamy teraz na
kolejn¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia siê.
Warto by³o za³o¿yæ UKS, chocia¿by
dla widoku zadowolonej, odnosz¹cej sukcesy sportowe m³odzie¿y. Bo przecie¿ ich
dobro oraz zdrowe spêdzanie czasu wolnego jest najwa¿niejsze.
(MBS)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w dwóch posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kg1, Wa6, Gd6, h1 (4 figury);
czarne: Ka8, Wb2, pa7, b7, d7, g3 (5 figur).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 25 lipca 2008 r. do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Listopada 35 (II p.).

„Notatnik Świeradowski”. Wydawca: Gmina Miejska Świeradów–Zdrój. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 0661 784 827, a.karolczuk@gmail.com Edycja: EDUSA 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 również w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 11
Listopada 35, tel. 71-36-482. 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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Grzegorz Ambro¿y
Mariusz Leœniewski
Leopold Ochramowicz
Ilona Tomczyk
Krzysztof Wojciechów
Ryszard Wo³yniec
Józef ¯y³kiewicz

– poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami - poœrednik,
licencja zaw. nr 6809
– wycena nieruchomoœci - rzeczoznawca maj¹tkowy,
uprawnienia zaw. nr 4693
http://orlowska-nieruchomosci.gratka.pl
elorlowska@tlen.pl
Biuro w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 10,
tel./fax 075 78 16 545; kom. 0697 284 818
pon.-pt. - po 1700 , sob.-niedz. - 1000 –1700 .
Og³oszenia sprzeda¿y:
1. Dzia³ka budowlana + dzia³ka rolna po³o¿one w Œwieradowie,
ciekawa lokalizacja. £¹czna pow. 2,0081 ha. Dzia³ka budowlana zabudowana domem jednorodzinnym w stanie surowym otwartym.
Cena ca³oœci 930 tys. z³.
2. Dzia³ka rolna w Œwieradowie, pow. 0,3612 ha, 160 tys. z³.
3. Luksusowe mieszkanie w centrum Œwieradowa, pow. 200 m2,
6 pokoi, 2 ³azienki, kuchnia, balkon. Cena 510 tys. z³.
4. Mieszkanie pod Œwieradowem. Wyremontowane, 64 m2, 2
pokoje, kuchnia, ³azienka, garderoba, pomieszczenie przynale¿ne
oraz gara¿. Cena 80 tys. z³.

PRZEWONICY - BUSY

tel. 075 78 16 753, 601 972 485
tel. 075 78 17 104, 601 565 848
tel. 075 78 45 527, 601 844 901
tel. 075 78 16 434, 601 974 885
tel. 075 78 16 226, 601 450 361
tel. 075 78 17 050
tel. 075 78 16 467

PRZEWONICY - AUTOBUSY
Mariusz Leœniewski
Leopold Ochramowicz
Ilona Tomczyk
Ryszard Wo³yniec
Józef ¯y³kiewicz

ZAK£AD US£UG
WODNOKANALIZACYJNYCH
W ŒWIERADOWIE
WYKONUJE:

tel. 075 78 17 104, 601 565 848
tel. 075 78 45 527, 601 844 901
tel. 075 78 16 434, 601 974 885
tel. 075 78 17 050
tel. 075 78 16 467

Miros³aw
Hryniewicz
US£UGI KAFELKARSKIE:

fot.

- PRZY£¥CZA WOD-KAN
DO BUDYNKÓW
- DRENA¯E
- ORAZ WSZELKIE US£UGI
HYDRAULICZNE

tel. domowy (po godz. 18)
075 78 17 138
tel. kom. 508 106 862

Szlachetne zdrowie
Przychodnia „Jo-Med” przy ul. Korczaka
œwiadczy us³ugi medyczne: poradnia internistyczna, chorób uk³adu kr¹¿enia i uzale¿nieñ od tytoniu – dr Aziz Joya; poradnia pediatryczna – dr Alla Skibiñska-Fronc; poradnia dla doros³ych i dzieci – lek. med. Artur
Szulikowski; nowo otwarta poradnia chirurgiczna – dr Jacek Miœkowski i dr Tomasz
¯ó³kowski; poradnia neurologiczna – dr Anna
Jarasz; poradnia otolaryngologiczna – dr
Hooshin Selahi; poradnia ginekologiczna –
dr Gustyñski Marian i dr Danuta Bocho.
Aziz Joya wykonuje czynnoœci lekarza s¹dowego w poniedzia³ki i czwartki w godz. 9001200, oraz w pi¹tki w godz. 1000-1200.

Tel. 075 78 16 168.

TAXI
Robert Bia³y - 609 072 889
Stanis³aw Garsztecki - 601 566 304
Marek G³ozak - 665 990 877
Miros³aw Metelica - 511 667 343
Marian Sojka - 512 858 422
Marian Szarpa³a - 601 797 592
Bohdan Wilczacki - 693 778 400
BUSY
Tadeusz Aficki - 604 499 175
Robert Bia³y - 609 072 889
Jerzy Mackiewicz - 603 314 785
Marian Szarpa³a - 601 797 592

OR£OWSKA NIERUCHOMOŒCI
mgr El¿bieta Or³owska

OG£OSZENIA DROBNE
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga. Tel.
601 506 232, 075 78 17 401 · Uwielbiasz pierogi, a nie umiesz lub nie lubisz ich lepiæ? Zadzwoñ i zamów - pierogi (z miêsem, z kapust¹ i grzybami,
ruskie) dowieziemy pod wskazany adres. Tel. 696 458 522 · Mieszkania do
wynajêcia: 1 - 70 m2, umeblowane, salon kominkowy z kuchni¹, 2 pokoje,
³azienka, taras, ciep³a woda i centralne
ogrzewanie - elektryczne; 2 - 56 m2 ,
umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, ciep³a woda i centralne ogrzewanie
- elektryczne. Tel. 600 404 737, 602
820 744

· terakota
· glazura
Roksana
Guœliñska
· mozaiki · marmury
· uszczelnianie

tarasów i balkonów

Œwieradów-Zdrój
ul. Wyszyñskiego 11B/6

075 78 16 794
0601 614 777

Jêzyk niemiecki? ¯aden problem!
Skorzystaj z us³ug firmy

Niem-Pol
Nasza oferta to:

· t³umaczenia pisemne i ustne
· kursy jêzykowe
· przygotowanie do matury
i egzaminów
· nauka ró¿nymi metodami

mgr Magdalena Olszewska
Œwieradów, ul. Jagie³³y 1/2

tel. 0609 066 152

CENNIK REKLAM
1/2 str. (255 x 175 mm) – 200 z³; 1/4 str.
(175 x 125 mm) – 100 z³; 1/8 str. (125 x
85 mm) – 50 z³; 1/16 str. (85 x 60 mm) –
25 z³
Rabat za 3 emisje wynosi 10 proc.
WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklamê nale¿y wys³aæ w formie gotowego pliku dopasowanego wymiarami na adres - a.karolczuk@gmail.com
2. Wp³atê mo¿na potwierdziæ drog¹ elektroniczn¹ b¹dŸ telefonicznie - nr 0661 784 827.
3. Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwieradów-Zdrój w PKO BP nr 60 1020
2124 0000 8902 0068 9257 z dopiskiem:
„Og³oszenie w Notatniku Œwieradowskim”.
4. Og³oszenia drobne i nekrologi - nieodp³atnie.

US£UGI ELEKTROINSTALACYJNO-POMIAROWE
GRZEGORZ GLIWA
TEL. 0601 582 613
ŒWIERADÓW
UL. KORCZAKA 1B/7
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

FACHOWOŒÆ I GWARANCJA

KONKURENCYJNE CENY (DO UZGODNIENIA)

Auto
Szko³a
DRIVER

TOM-SPORT
Œwieradów-Zdrój, ul. D¹browskiego 2
(50 metrów za pubem „Biesiada”)

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
£ukasz Jednorowski

Wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego
- rowery górskie i turystyczne, serwis
- kije do nordic walking, instruktor
- akcesoria, sprzêt oraz organizacja wycieczek pieszych i rowerowych

og³asza sta³e zapisy
na kurs nauki jazdy kat. B

Verleihung Fahrrader MTB, Trekking, Zubehör, Nordic Walking - Stocke und
Lehrer, Führung über Iser- und Riesengebirge

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

tel. 0607 766 412 (auch deutsch)
www.tom-sport.pl
tomek@tom-sport.pl

Tel. 0601 224 100
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SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):
Œwieradów – komfortowe mieszkanie w centrum, pierwsze piêtro, 60 m2
Œwieradów – nowy komfortowy dom, 220 m2, dzia³ka 1.200 m2, piêkny widok na Stóg Izerski
Œwieradów – mieszkanie 71 m2, 3 pokoje, wysoki standard, spó³dzielcze w³asnoœciowe
Œwieradów – piêtro domu 59 m2, 450 m2, ogrodu 150.000 z³
Œwieradów – grunt 3,3 ha, okolice Malachitu 90 z³/m2
Œwieradów – lokal sklepowy, œcis³e centrum, 20 m2
Œwieradów – centrum, lokal u¿ytkowy, 32 m2, wysoki parter
Œwieradów – centrum, ul. Piastowska 7.651 m2 pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie
Œwieradów – pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 1 mln z³
Œwieradów – pensjonat, 30 miejsc noclegowych, dzia³ka 1.800 m2, 1,5 mln z³
Œwieradów – centrum, dzia³ka 4.200 m2, wa¿ne pozwolenie na hotel na 150 miejsc
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat, 34 miejsca + mieszkanie
Œwieradów – dwie s¹siednie dzia³ki na osiedlu, po 649 m2, pe³ne uzbrojenie
Œwieradów – dom, blisko centrum z lat 80., 246 m2, dzia³ka 600 m2
Œwieradów – piêknie po³o¿ony dom, 130 m2, okolice gondoli, dzia³ka 1.000 m2
Œwieradów – piêkny dom, 300 m2, po³o¿ony przy Parku Zdrojowym, dzia³ka 2.000 m2
Œwieradów-Czerniawa – dom z dzia³k¹ 4.200 m2, przy dojeŸdzie do kolei gondolowej
Œwieradów – pensjonat w trakcie remontu na 105 osób, dzia³ka 1,5 ha
Czerniawa – ³adnie po³o¿ony pod lasem przedwojenny dom, dzia³ka 1.300 m2
Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 + 1.356 m2, 165.000 z³
Czerniawa – 8.452 m2, na lekkim stoku, okolice ul. Rolniczej
Czerniawa – 6.600 m2, centrum blisko uzdrowiska pod us³ugi turystyczne
Czerniawa – 7.785 m2, ul. D³uga, 85 z³/m2
Czerniawa – pensjonat do remontu, 900 m2, dzia³ka 5.700 m2
Wolimierz – dom do remontu, dzia³ka z sadem 0,9 ha, 130.000 z³
Wolimierz – dzia³ka 6.000 m2, 55.000 z³
Mirsk – mieszkanie 79 m2, centrum, II piêtro, 135.000 z³
Bliskie okolice Œwieradowa – pensjonat z gastronomi¹ na ok. 50 miejsc
Na granicy Œwieradowa Czerniawy – 1700 m2, 167.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom dwurodzinny, 460 m2 z widokiem na góry, 420.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
Wieœ nad Zalewem – 15 km od Œwieradowa, dom do remontu, 79.000 z³
Z³oty Potok – wieœ nad Zalewem, dom 735 m2, sala ze scen¹ 180 m2, 500.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – dzia³ka 9.600 m2, 336.000 z³
Wieœ miêdzy Œwieradowem a Mirskiem – du¿y dom na agroturystykê, 350.000 z³
Wieœ miêdzy Œwieradowem a Mirskiem - dzia³ka 0, 75 ha, p³aska, z widokiem na góry
Z³otniki Lubañskie – kamieniczka w rynku po remoncie, nowy gara¿, 220.000 z³
Lubomierz – kamieniczka w rynku do remontu, 115.000 z³
Gryfów centrum – kamienica, 1.000 m2, 450.000 z³
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20 KM OD ŒWIERADOWA.
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

Oferta 298 (wy³¹cznoœæ) – Œwieradów. Ma³y urokliwy
dom przedwojenny przepiêknie po³o¿ony na skraju lasu przy
spokojnej asfaltowej drodze. Parter murowany, piêtro zbudowane z bala. Osobne wejœcie na parter i na piêtro. Powierzchnia domu oko³o 100 m2. Na parterze hol, kuchnia,
³azienka, toaleta, du¿a kot³ownia. Na piêtrze trzy pokoje, hol
i weranda. Dach kryty blachodachówk¹. Ogrzewanie centralne piec na paliwa sta³opalne. Cena 350.000 z³.
Oferta 267 – Œwieradów. Piêkny dom mieszkalny z kanciastych bali modrzewiowych, pow. ok. 300 m2, wraz umeblowaniem, doskonale wkomponowany w teren, po³o¿ony w okolicach Parku Zdrojowego, blisko do
centrum. Dach dwuspadowy, dachówka, okna drewniane, szyby antyw³amaniowe, pe³ne podpiwniczenie: gara¿, sauna, basen, kot³ownia – kocio³
gazowy (zachowano kocio³ na opa³ sta³y). Dzia³ka o pow. 2.000 m2, ogrodzona, przylega z jednej strony do parku, z drugiej strony do lasu, oczko
wodne, nasadzenia kwiatów wieloletnich, ozdobnych krzewów i drzew.
Dom do zamieszkania od razu, doskona³a lokalizacja. Cena 980.000 z³.
Oferta 269 (wy³¹cznoœæ) - Z³otniki Lubañskie. Kamieniczka w rynku
w ma³ej wsi po³o¿onej nad Zalewem Z³otnickim. Powierzchnia mieszkalna
ok. 150 m2, mo¿liwoœæ adaptacji dwupoziomowego strychu. Na parterze
jeden pokój, ³azienka , kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, na piêtrze
trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y hol. Dach i elewacja po remoncie,
wiêkszoœæ okien PCV, centralne ogrzewanie – piec na paliwa sta³opalne.
Dzia³ka 800 m2, ogrodzona, na dzia³ce odebrany budynek gospodarczy,
na parterze gara¿ + poddasze. Cena 220.000 z³.
Oferta 232 (wy³¹cznoœæ) – wieœ nad Zalewem Leœniañskim.
Przedwojenny dom do remontu, po³o¿ony na dzia³ce 600 m2. Dach kryty ³upkiem, wymaga remontu. Na parterze kuchnia, pokój, ³azienka, pomieszczenia gospodarcze, na piêtrze 4 pokoje i pomieszczenia gospodarcze. Powy¿ej strych do ewentualnej adaptacji. Z boku w bryle domu stodo³a. Woda
doprowadzona do domu – hydrofor. Cena 79.000 z³.
Oferta 295 (wy³¹cznoœæ) – Czerniawa. Niewielki stary dom do remontu
po³o¿ony nad strumieniem. Powierzchnia oko³o 100 m2, dzia³ka pod domem
396 m2, dzia³ka po drugiej stronie strumienia – 1.356 m2. Ogrzewanie piecowe, ³azienka prowizoryczna, woda ze studni. Dom zamieszka³y. Na parterze
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka i pomieszczenia gospodarcze, na piêtrze pokój
i pomieszczenia do adaptacji. Dach nie cieknie, kryty z jednej strony pap¹ , a
drugiej ³upkiem. Nowe okna PCV. Cena 165.000 z³.

.

ROBOTY BUDOWLANE
== > W E K T O R < ==
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
MIRSK, ul. Słowackiego 34

O F E R U J E
między innymi:
-

OCIEPLENIA budynków, ELEWACJE

DACHY, POLBRUK
kompleksowe remonty mieszkań
regipsy, gładzie, płytki, malowanie
budowa ogrodzeń różnego typu

Firma nasza to dobra cena i najnowsze technologie.
-

pracujemy na dobrych, sprawdzonych materiałach
zapewniamy możliwość negocjacji cen

tel./fax 075 78 34 677
tel. kom. 502-624-102

UWAGA, REKLAMODAWCY! Reklamy do sierpniowego
numeru „Notatnika” nale¿y sk³adaæ do 25 lipca br.
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Kularze odjechali rowerami
Tomek Dragunowicz osobiœcie pozna³ (i dŸwign¹³) ciê¿ar wygranej.

Po przeszło miesięcznych morderczych kwalifikacjach, przez które
przewinęło się ponad 40 zawodników, 14 czerwca w kręgielni odbył się
III Turniej Bowlingowy o Puchar Burmistrza Świeradowa (puchar jak
puchar, wiadomo, że walczono przede wszystkim o rowery!). Do finałowej rozgrywki przystąpiło 25 mistrzów kuli, w tym 6 pań, a jako że w
ścisłym finale walczyło po sześć osób – wszystkie panie automatycznie
miały zagwarantowane prawo do walki o rower.
Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrodę-niespodziankę - czterogigowy PenDrive, który
trafił w ręce Gabrieli Brutkowskiej.
A potem zaczęło się ostre strzelanie – po 2 rundach wyłoniono dwie
szóstki supergraczy (w obu znaleźli się ubiegłoroczni zwycięzcy – Ania
i Siergiej, tym razem oboje poza podium: on – 4, ona - 6), którzy w
jednej rundzie musieli wykazać swą wyższość.
Wśród panów wygrał Tomasz Dragunowicz, który pokonał Dawida
Kirkowskiego i Szymona Pulikowskiego. Wśród pań: Monika Kowalska przed Gabrielą Brutkowską i Agnieszką Szwarc.
Poza rowerami (od Urzędu Miasta i właściciela kręgielni – Krzysztofa Krasickiego) i pucharami od burmistrza dla zwycięzców – zdobywcy II miejsc otrzymali MP3, a miejsc III – PenDrive’y, a pierwsze trójki
dostały także kupony, karnety i zaproszenia w różne atrakcyjne miejsca
(grota solna, restauracje, kręgielnia). Ponadto zawodnicy, którym w trakcie
turnieju przytrafiło się kilkanaście strike’ów (kompletu strąceń), wyszli
z turnieju ciężsi o piwa i bogatsi o karnety - fundowane w nagrodę przez
kręgielnię.
Turniejowi towarzyszyła wspaniała atmosfera, a uczestnicy zawodów przez cały czas uważali, by zawziętość w walce nie przesłaniała im
idei świetnej zabawy. A że była świetna – dowodzą pochwały kierowane
przede wszystkim przez finalistów spoza Świeradowa.
Organizatorzy turnieju składają podziękowania sponsorom nagród:
sklepowi YES SPORT, Grocie Solnej SOLANA, Park Hotelowi, Pałacykowi, Piwniczce u Wioli, Karczmie Biesiadzie, Świerkowej Karczmie i
Tyrolskiej Chacie, przede wszystkim zaś burmistrzowi miasta.
Na szczególne słowa podziękowań zasługują panie z Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które czynnie wsparły zawody drukując plakaty i dyplomy, przygotowując i tym samym wnosząc swój niebanalny wkład w pomoc przy organizacji imprezy. (AK)

U góry - rodzinna fotografia uczestników turnieju. U
do³u - o sukcesie lub pora¿ce decydowa³ dobór kuli.
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U góry: Ania Zazulak nie
powtórzy³a wprawdzie
ubieg³orocznego sukcesu,
ale postawy przy rzucie
mogliby jej pozazdroœciæ
najwybitniejsi staro¿ytni
rzeŸbiarze. Obok: Roland
Marciniak nie zagra³ w finale, ale imprezê poprowadzi³
od pocz¹tku do koñca, a
mikrofon tylko w fazie fina³owej na chwilê wypuœci³ z
rêki, by unieœæ w górê rêkê
Moniki Kowalskiej (u do³u).

