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Diamenty są wieczne

29 kwietnia br. - Diamentowe Gody Leokadii i Boles³awa Zabramskich, którzy stoj¹  (w
œrodku) w otoczeniu rodziny i przyjació³ na schodach koœcio³a po odnowieniu œlubów ma³-
¿eñskich. O losach diamentowej pary piszemy na str. 5.

U góry: 18 maja w koœciele czerniawskim odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru
Szko³y Podstawowej nr 2 przez biskupa legnickiego Stefana Cichego. Szko³a decyzj¹ Rady
Miasta przyjê³a imiê Jana Paw³a II.
Z lewej: 25 maja Gimnazjum nr 1 w Œwieradowie przyjê³o - tak¿e decyzj¹ RM - imiê Ratow-
ników Górskich. Na zdjêciu gimnazjaliœci sk³adaj¹ œlubowanie na wiernoœæ sztandarowi.
Relacje z obu uroczystoœci zamieszczamy na str. 4.

19 maja pod powy¿szym tytu³em w hali spacerowej Domu Zdrojowego odby-
³a siê Wielka Gala Operowo-Operetkowa, której goœæmi by³a orkiestra i soliœci
Opery Polskiej z Wroc³awia. Relacja z koncertu - str. 7, fotoreporta¿ - s. 8.

O mi³oœci i... z humorem

Wzorce  ratownicze

Patron zobowi¹zuje
Fot. Wies³aw Biernat
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URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta – Roland Marci-
niak: 78-16-119; Sekretarz  Miasta
–  Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16-
234; Sekretariat Burmistrza i Zastêp-
cy Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-
16-489 fax 78-16-585; biuro Rady
Miasta – Jolanta Bobak, Diana Ti-
moftiewicz-¯ak: 78-17-666; zamó-
wienia publiczne – Monika Sautycz:
78-17-562; Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego,  kierownik – Rafa³
May:   78-17-092,  Ryszard    Szczy-
gie³:   78-17-558,   Bogumi³a  Ta-
sulis: 78-17-297; Referat Gospodar-
ki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œro-
dowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 78-17-071,  Anna Mazurek,
Andrzej Groñski: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-
324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kierow-
nik – Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobi-
ste  –  Halina   Stettner: 78-16-929;
Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak,
Boles³aw Sautycz: 78-16-896;
obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzy-
sowe, ochrona przeciwpo¿arowa –
Tadeusz Baka: 78-16-841; ksiêgo-
woœæ – Anna Leœniak, Magdalena
Szukiewicz, Katarzyna Barczyszyn:
78-16-452, Alicja Piotrowska,
Anna Bardziñska: 78-16-659; kadry
– Joanna Szczekulska: 78-16-553;
Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu, p.o. kierownika –
Dorota Marek-Miakienko, Monika
Hajny: 71-36-482; Izerskie Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci -
Mariusz Pysz: 713-64-82; dzia³al-
noœæ gospodarcza i stypendia socjal-
ne - Ewelina Ostrowska: 78-16-221;
Informatyk - Tomasz Chmielowiec:
78-16-361; Miejskie Biuro Informa-
cji Turystycznej: 78-16-350, fax:  78-
16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 78-
16-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko-
³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45- 712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-
394.
Emeryci, inwalidzi, kombatanci i  Sy-
biracy - ul. 11 Listopada 35, II p.

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czernia-
wa: 78-45-573; Zastêpca Naczelni-
ka OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Kronika policyjna Na bie¿¹co

Na podst. mat. policyjnych
opr. A.Karolczuk

dokoñczenie obok

W nocy z 6 na 7 maja niezidentyfi-
kowany z³odziej odjecha³ z niestrze¿o-
nego parkingu przy Domu Kuracyjnym
Berliner golfem IV, nale¿¹cym do nie-
mieckiego goœcia.

Z 8 na 9 maja byæ mo¿e ten sam
amator cudzych bryk pozbawi³ w³asno-
œci niemieckiego goœcia hotelu Œwiera-
dów – bez problemu dosta³ siê na przy-
hotelowy parking i umkn¹³ stamt¹d audi
A3.

12 maja policja interweniowa³a w
domu jednego z mieszkañców Czernia-
wy, który znêca³ siê nad pe³noletnimi
córkami. Wniosek o ukaranie sprawcy
zostanie wnet skierowany do s¹du.

15 maja tak¿e policja zosta³a po-
nownie wezwana do jednego z miesz-
kañ w Czerniawie, gdzie niepracuj¹cy, za
to nadu¿ywaj¹cy alkoholu 44-latek znê-
ca³ siê nad rodzicami i siostr¹ (w dodat-
ku zaliczy³ ju¿ odsiadkê za to samo). Cier-
pliwoœæ rodziny wyczerpa³a siê, gdy rzu-
ci³ w ojca popielniczk¹, rani¹c mu bole-
œnie twarz. Sprawca poddany zosta³ do-
zorowi policyjnemu, a za pope³nione
wystêpki grozi mu do 5 lat wiêzienia.

15 maja kolejny mieszkaniec Œwie-
radowa trafi³ na 15 dni za kraty, bo nie
uiœci³ grzywny na³o¿onej mu przez s¹d
za popijanie alkoholu w miejscu publicz-
nym.

19 maja echa nastrojów „wielkosta-
dionowych” dotar³y i do Œwieradowa.
Tego dnia juniorzy TKKF KWISA podej-
mowali rywali z Hutnika Pieñsk i za-
iskrzy³o ju¿ w czasie meczu; gra prowa-
dzona by³a nie fair, jako ¿e dochodzi³o
do przepychanek i wyzwisk, a tu¿ po
gwizdku koñcowym dosz³o do szarpa-
niny, która nie przerodzi³a siê w bójkê
tylko dziêki przytomnej reakcji trenerów
i przedstawicieli obu klubów. Gdy wy-
dawa³o siê, ¿e sprawa rozejdzie siê po
koœciach, m³odym œwieradowianom
puœci³y nerwy i zaczêli napastowaæ go-
œci, gdy ci opuszczali szatniê, a z braku
merytorycznych argumentów u¿yli kijów
„chor¹giewkowych” – na szczêœcie nikt

nie odniós³ obra¿eñ. Policja, któr¹ we-
zwali sêdziowie, uspokoi³a szeœciu naj-
bardziej zapalczywych awanturników, z
których najm³odszy mia³ 16 lat. Wszczê-
to postêpowanie w tej sprawie, która
bêdzie mia³a konsekwencje prawne i
dyscyplinarne. W ka¿dym razie zarz¹d
klubu, od pocz¹tku œciœle wspó³pracu-
j¹cy z policj¹, podj¹³ decyzjê o zawiesze-
niu dru¿yny juniorów, co oznacza, ¿e
m³odzi pi³karze nie rozegraj¹ trzech
ostatnich meczów (oddamy je walkowe-
rami).

Z 19 na 20 maja wracaj¹cego z dys-
koteki m³odego œwieradowianina napa-
d³o dwóch niezidentyfikowanych mê¿-
czyzn. Powalili ofiarê na ziemiê, skopali
i obrabowali. Pokrzywdzony straci³ trzy
zêby, dozna³ te¿ ogólnych obra¿eñ, a
policja rozpoczê³a intensywne poszuki-
wania napastników.

Przed dwoma laty pisaliœmy w „No-
tatniku” o bulwersuj¹cym fakcie porwa-
nia z ulicy niepe³nosprawnego Niemca,
który zosta³ wywieziony do Czerniawy,
tam obrabowany, pobity i wyrzucony z
auta. Za sprawc¹ – polskim Cyganem,
mieszkañcem Lubelszczyzny, rozes³ano
listy goñcze. W kwietniu zatrzyma³a go
policja w Ma³opolskiem, a sprawa wró-
ci³a do œwieradowskiego Rewiru Dziel-
nicowych, gdzie odwieszono postêpo-
wanie. Napastnikowi grozi kara od 2 do
12 lat wiêzienia.

Policja zaprasza miejscowych i przy-
jezdnych na dolny taras zdrojowy,
gdzie 15 czerwca o godz. 12 rozpocz-
nie siê festyn „Bezpieczne miasto - bez
barier”. W programie m.in. konkursy z
nagrodami, pokazy: technik walki
wrêcz, break dance, sprzêtu stra¿ac-
kiego i policyjnego. Organizatorzy:
Policja, OSP Œwieradów-Czeniawa,
MZS, Œwietlica Œrodowiskowa UL,
Stra¿ Miejska. Szczegó³y na stronie
www.swieradowzdroj.pl  i na afiszach.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2007 r.

S¹d Rejonowy w Lwówku Œl¹skim II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu
sprawy Stanis³awa Machnika, oskar¿onego o to, ¿e:

21 sierpnia 2006 r. w Œwieradowie-Zdroju powiatu lubañskiego znajdu-
j¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci 1,42 mg/dm3 alkoholu w wydychanym po-
wietrzu) kierowa³ w ruchu l¹dowym samochodem dostawczym m-ki Ford
Transit nr rej. DW 18214; tj. o czyn z art. 178a§1 kk

I.  oskar¿onego Stanis³awa Machnika uznaje za winnego pope³nienia za-
rzucanego mu czynu w czêœci wstêpnej wyroku i za to na podstawie art.
178a §1 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 orzeczo-
nej oskar¿onemu Stanis³awowi Machnikowi kary pozbawienia wolnoœci
warunkowo zawiesza na okres próby wynosz¹cy 2 (dwa) lata;

III. na podstawie art. 50 kk w zw. z art. 39 pkt. 8 kk orzeka podanie
wyroku do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w prasie lokalnej tj.
w „Notatniku Œwieradowskim”;

IV. na podstawie art. 42§ 2 kk orzeka wobec oskar¿onego Stanis³awa
Machnika zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres
3 (trzech) lat i na poczet tego zakazu zalicza mu okres zatrzymania prawa
jazdy od 21.08.2006 r.;

V. na podstawie art. 44§ 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa
dowodów rzeczowych w postaci: samochodu ciê¿arowego marki Ford
Transit o numerze rejestracyjnym DW 18214, numer VIN WFOVXXG-
BVVDK78135, dowodu rejestracyjnego seria 7265000 zapisanych pod nu-
merem 1,3 w postanowieniu w przedmiocie dowodów rzeczowych z dnia
27.08.2006 r. przez przekazanie do w³aœciwego organu;

VI.  na podstawie art. 44§ 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Pañ-
stwa dowodu rzeczowego w postaci umowy kupna sprzeda¿y sporz¹dzo-
nej 14 marca 2004 r. zapisanego pod numerem 2 w postanowieniu w przed-
miocie dowodów rzeczowych z 27.08.2006 r. przez pozostawienie w ak-
tach sprawy;

VII.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskar¿onego Stanis³awa Mach-
nika od ponoszenia kosztów s¹dowych obci¹¿aj¹c nimi Skarb Pañstwa, a
na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o op³atach w spra-
wach karnych nie wymierza mu op³aty.

WYMIENIAMY DOWODY
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku wszystkie ksią-

żeczkowe dowody osobiste tracą ważność. Prosimy zatem o pilne
składanie wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych, im
później bowiem złożymy wniosek, tym dłuższy będzie czas ocze-
kiwania na otrzymanie nowego dowodu.

Powyższa informacja dotyczy  ok. 950 mieszkańców naszego
miasta. (H.S.)

Z raportu otwarcia – TV Dami
z Jeleniej Góry przygotowała na
nasze zlecenie letni 20-minutowy
film promocyjny, który rozprowa-
dzimy m.in. wśród gestorów bazy
hotelowo-gastronomicznej.

Zaczęliśmy w gronie fachow-
ców analizować możliwości zbudo-
wania nowego przedszkola w ra-
mach partnerstwa publiczno-pry-
watnego, które po nowelizacji usta-
wy daje gminom szersze możliwo-
ści w tym zakresie.

Zapewne wszyscy czekają z nie-
cierpliwością na informacji o gon-
doli - zapewniam Państwa, że je-
steśmy bliżej celu niż dalej, ale od
wszelkich komentarzy powstrzy-
mam się do czasu, nim do lasu nie
wjadą pierwsze koparki, na razie
nie czas na niepotrzebne rozbudza-
nie apetytów, bo to już raz przera-
bialiśmy.

26 kwietnia powołałem zespół
złożony z pracowników Urzędu
Miasta, który będzie nadzorował
realizację zaleceń pokontrolnych w
Zakładzie Gospodarki Komunal-
nej.

7 maja Świeradów wizytowali
kontrolerzy z Urzędu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu, którzy oce-
niali skutki powodzi na ul. Leśnej.
Jest naszym ogromnym sukcesem,
że po 8 miesiącach od ubiegłorocz-
nej powodzi udało nam się wpro-
wadzić tę właśnie ulicę do proto-
kołów powodziowych, co otwiera
drogę do uzyskania dotacji z
MSWiA.

8 i 14 maja odbyłem spotkania
z przewoźnikami (szczegóły obok).

Od 8 do 12 maja codziennie
towarzyszyłem uczestnikom mię-
dzynarodowego projektu SOKRA-
TES, którym prezentowałem wa-
lory naszego miasta.

11 maja w Mirsku spotkałem
się z burmistrzem Andrzejem Ja-
sińskim i nadleśniczym Wiesła-
wem Krzewiną w sprawie wspól-
nego, jednolitego oznakowania tu-

rystycznego w Gó-
rach Izerskich.
Konsultantem w
tym spotkaniu był
p rzedstawic ie l
PTTK z Jeleniej
Góry, który udzieli
nam wskazówek
przy wykonaniu
tego oznakowania.

Tego samego
dnia na stadionie
miejskim obserwo-
wałem naszych
młodych zawodni-
ków, którzy po raz

pierwszy wystartowali w biatlonie
letnim (broń i tarcze strzelnicze
przywieźli ze sobą nauczyciele ze
szkoły sportowej w Szklarskiej Po-
rębie).

15 maja wraz z sekretarzem
miasta spotkaliśmy się w Jindřicho-
vicach ze Zbynkiem Vlkiem, pre-
zesem stowarzyszenia, które przy-
stępuje do rewitalizacji tamtejsze-
go wiatraka. My z naszej strony
chcielibyśmy do tego projektu włą-
czyć rewitalizację Czarciego Mły-
na, gdzie już 28 maja odbyło się
spotkanie z czeskim projektantem
zajmującym się tego typu obiekta-
mi. Oczkujemy z jego strony wy-
konania najpierw koncepcji, a na-
stępnie projektu rewitalizacji czer-
niawskiego młyna.

16 maja na zaproszenie pani
prezes Uzdrowiska Doroty Giżew-
skiej uczestniczyłem w spotkaniu
z przedstawicielami bawarskiej
gminy Weissenstadt, której bur-
mistrz chce wykorzystywać walo-
ry wód radonowych. Jego wizyta w
Świeradowie miała na celu podję-
cie współpracy przy wspólnych ba-
daniach nad leczniczym zastoso-
waniem tych wód.

W ostatnich 2 tygodniach
wraz z Tadeuszem Baką odbyliśmy
kilka spotkań z członkami zarzą-
du wojewódzkiego OSP we Wro-
cławiu, by uzyskać dotację do za-
kupu średniego wozu strażackiego.
Na razie dysponujemy kwotą 260
tys. zł, a brakuje nam drugie tyle i
wciąż liczymy na dotacje z ZG
OSP.

22 maja podczas kolejnego
wyjazdu do Warszawy najpierw
złożyłem wizytę w Ministerstwie
Sportu, gdzie rozmawiałem o moż-
liwości uzyskania dotacji do obu
przyszkolnych boisk wielofunkcyj-
nych. Szansa na dofinansowanie
istnieje, ale o efektach rozmów po-
informuję w następnym numerze
„Notatnika”.

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

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


3        Notatnik Œwieradowski - czerwiec 2007

Has³o „nowe domy” bêdzie aktualne dopiero za rok

Izerskie mosty

Projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

Budowa oczyszczalni ścieków dla
miasta Świeradów-Zdrój przy ul.
Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04

Zakończono czynności odbio-
rowe oczyszczalni ścieków wraz
kolektorem doprowadzającym ście-
ki do oczyszczalni. W imieniu
gminy odbioru dokonała komisja
powołana przez burmistrza w skła-
dzie: Eugeniusz Grabas, Tadeusz
Baka i Anna Mazurek (UM), Bar-
bara Rychter i Tadeusz Serdakow-
ski (ZGK), Krzysztof Wargocki,
Krzysztof Szewioła, Andrzej Ma-
tusiak i Andrzej Zawadzki (w imie-
niu Zarządzającego).

Kontroli dokonała Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej, Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny oraz Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska
i Państwowa Inspekcja Pracy we
Wrocławiu (Delegatury w Jeleniej
Górze).

Pozytywne wyniki kontroli
umożliwiły nam złożenie zawiado-
mienia o zakończeniu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Po weryfikacji do-
kumentacji odbiorowej i dokonaniu
kontroli oczyszczalni PINB wydał
pozwolenie na użytkowanie
oczyszczalni ścieków. Uzyskaliśmy
również zaświadczenie z WIOŚ po-
twierdzające zakończenie zadania
inwestycyjnego oraz że spełnia
wymogi ochrony środowiska i efekt
ekologiczny został osiągnięty.

W czerwcu planowane jest uro-
czyste otwarcie oczyszczalni ście-
ków dla miasta Świeradów-Zdrój
przy ulicy Wiejskiej, która wybu-
dowaliśmy dzięki pomocy finanso-
wej Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu.

Opr. Anna Mazurek

8 maja br. w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci do-
sz³o do spotkania burmistrza Rolan-
da Marciniaka z przewoŸnikami dzia-
³aj¹cymi w mieœcie. Goœæmi byli
Edward Ptak – kierownik gondoli ds.
technicznych, i nadleœniczy Wies³aw
Krzewina. Pierwszy z nich uspokaja³
przewoŸników kursuj¹cych na Stóg
Izerski, ¿e kolej gondolowa nie po-
winna byæ zagro¿eniem dla ich inte-
resów. Za przyk³ad poda³ Krynicê,
gdzie gondola od lat wozi turystów
na Jaworzynê, a miasto - dwukrot-
nie tylko wiêksze od Œwieradowa -
ma 10 razy wiêcej wydanych licencji
dla przewoŸników. Zapewni³ te¿, ¿e

kolej nie ograniczy³a popytu na busy
i taksówki. Z kolei nadleœniczy, który
wys³ucha³ pretensji kierowców pod
adresem w³aœcicieli aut nielegalnie
je¿d¿¹cych po izerskich trasach, za-
chêca³, by ka¿dorazowy taki przypa-
dek zg³aszaæ do niego osobiœcie.

Wa¿nym ustaleniem poczynio-
nym w trakcie tego spotkania by³o
rozdzielenie przewoŸników od w³a-
œcicieli taksówek (busów) i w ten
sposób 14 maja dosz³o do kolejnej
dyskusji burmistrza – tym razem z
taksówkarzami (na zdjêciu). Zasy-
gnalizowali oni m.in. potrzebê zwiêk-
szenia kontroli nad wydawanymi li-
cencjami (ich zdaniem po ulicach jeŸ-

dzi zbyt wielu nielegalnych przewoŸ-
ników, którzy na dodatek maj¹ uk³a-
dy z niektórymi recepcjami hotelo-
wymi), ustanowienie drugiej strefy
na kursy do Czerniawy (na pierwszej
im siê nie op³aca), a tak¿e koniecz-
noœæ wydzielenia miejsc postojo-
wych na ul. Zdrojowej (bêdzie 6 ta-
kich miejsc: przy aptece, przy „Krysz-
tale”, naprzeciw dawnego „Spara”  i
obok banku). Kolejne spotkanie za-
planowano na 18 czerwca, a bur-
mistrz zapowiedzia³ zaproszenia na
nie policjanta i urzêdnika ze staro-
stwa odpowiedzialnego za wydawa-
nie licencji.

(aka)

W jednej strefie siê nie op³aca

23 maja zjechały do nas dwie
5-osobowe delegacje miast izer-
skich – Nowego Miasta i Łaźni
Libverda – by wziąć udział w ak-
cie uroczystego podpisania umów
partnerskich ze Świeradowem.
Uroczystość ta odbyła się w Urzę-
dzie Miasta, gdzie po wygłoszeniu
deklaracji wyrażających nadzieję
na owocną współpracę między izer-
skimi gminami, zwłaszcza w dzie-
dzinie turystyki, ale też kultury i
wymiany młodzieży, włodarze
trzech miast: Jan Pospišil z Łaźni
Libverda (na zdjęciu z lewej), Ro-
land Marciniak (w środku) oraz
Pavel Smutny z Nowego Miasta (z
prawej) złożyli swe podpisy pod
aktem partnerstwa. Część oficjalną
w urzędzie spełniono toastem za
szybkie zmaterializowanie się lite-
ry umów.

Po wspólnym obiedzie, którym
burmistrz podejmował gości w
Domu Kuracyjnym Berliner, obie
delegacje udały się na zwiedzanie
Domu Zdrojowego, a zakończył ich
wizytę turniej samorządowy w krę-

gle, który wygrała drużyna Łaźni
Libverda, a my zajęliśmy zaszczyt-
ne trzecie miejsce (ale też i ostat-
nie). I trudno się dziwić, bo od dłuż-
szego czasu Czesi zza miedzy (a
wśród nich starosta Nowego Mia-
sta) są stałymi gośćmi na świera-
dowskiej kręgielni – jest do niej
bliżej niż do Liberca – więc nie-

którzy ich zawodnicy mieli za sobą
niezły trening.

Następne robocze spotkania
gmin izerskich odbywać się już
będą w Mirsku (który też jest part-
nerem Nowego Miasta i Świerado-
wa).

(aka)

Następnie udałem się do zarzą-
du PKP SA, gdzie z dyrektorem
odpowiedzialnym za nieruchomo-
ści rozmawiałem o możliwościach
przejęcia świeradowskiego dworca
i torowiska. Z PKP próbowałem
także uzgodnić formę użytkowania
terenu pod projektowane ujęcie
wody na Kwisie – chodzi o część
dawnego placu składowego drew-
na wokół torów (za tartakiem). W
tej sprawie czeka nas kolejna tura
rozmów.

Wreszcie w MSWiA złożyłem
wniosek z załączonym protokołem
pokontrolnym komisji wojewody
dotyczącym ul. Leśnej.

23 maja w Urzędzie Miasta
wraz ze starostami Nowego Mia-
sta i Łaźni Libverda podpisaliśmy
umowy partnerstwa między naszy-

mi gminami. Rezultatem tych
umów będzie powołanie w czerw-
cu zespołu roboczego, w skład któ-
rego wejdzie również gmina Mirsk,
i razem będziemy występować do
funduszy unijnych o dotacje na re-
alizację wspólnych projektów. Ale
pierwsze efekty współpracy pojawi-
ły się już teraz – z Łaźni Liberda
nadeszła mianowicie oferta zatrud-
nienia kilku pielęgniarek uzdrowi-
skowych. Podczas naszych najbliż-
szych targów pracy propozycję tę
przedłożymy osobom zaintereso-
wanym.

29 maja odbyłem spotkanie ze
związkowcami Straży Granicznej,
które poprosiły nas o wsparcie ich
protestu przeciw decyzji o likwida-
cji Łużyckiego Oddziału SG.

Roland Marciniak

Bezśnieżna zima, bezdeszczowa
wiosna i upalne – w opinii meteoro-
logów – nadchodzące lato sprawiają,
że władze gminy zaczęły czynić przy-
gotowania na wypadek okresowej su-
szy. 10 maja burmistrz Roland Mar-
ciniak zwołała posiedzenie Gminne-
go Centrum Reagowania, na którym
gościem był Marek Radwan, szef Po-
wiatowego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. Dyskutowano m.in. o tym,
jakie wyciągnąć wnioski na najbliższą
przyszłość z suchego lata 2003 r. (a
obecne też będzie rok po wielkiej wo-
dzie) i jak przygotować plan skutecz-
nych działań, wskazano rejony w
gminie najbardziej zagrożone klęską,
ustalono, jaka grupa mieszkańców
będzie najbardziej potrzebowała po-
mocy (ze szczególnym uwzględnie-
niem obiektów noclegowych), ocenio-
no stan techniczny, wydajność istnie-
jących ujęć wody oraz procent ich wy-
korzystania, zapoznano się z rezerwo-
wymi źródłami, z których można po-
bierać wodę dla celów spożywczych i
gospodarczych, sporządzono analizę
możliwości gromadzenia rezerw, omó-
wiono przygotowania do sporządze-

nia umowy z Uzdrowiskiem, które
dysponuje nadwyżkami wody, by z
nich skorzystać w razie kryzysu, usta-
lono wreszcie, w jakich okoliczno-
ściach mieszkańcom trzeba będzie
ograniczyć zużycie wody do mycia
aut, podlewania ogródków oraz napeł-
niania przydomowych basenów i sta-
wów.

W czerwcu zaplanowano ćwicze-
nia, które mają dać odpowiedź na py-
tanie, w jakim stopniu możliwe będzie
zasilenie ujęcia Wrzos wodą z nie-
czynnego ujęcia Droga Leśna. Odda-
lone od siebie o 1300 m zostanie po-
łączone strażackimi wężami, w które
wodę wtłoczy motopompa o przepu-
stowości 8 m3 na godzinę. Nowocze-
sne modele pomp mają dwukrotnie
większą wydajność, ale jedna kosztu-
je ok. 100 tys. zł. Gdyby latem zabra-
kło wody (oby nie!), a do tego czasu
świeradowska OSP dostanie wreszcie
nowy wóz bojowy, zainstalowana tam
autopompa zwiększyłaby przepusto-
wość na Drodze Leśnej o 1,6-2,4 m3.

Koordynatorem akcji przeciw-
działającej suszy jest szef GCR – Ta-
deusz Baka.                              (aka)

Jak siê broniæ przed susz¹?

Robocza czêœæ obrad sesji Rady
Miasta, która odby³a siê 30 maja, po-
przedzona zosta³a uroczystym wrêcze-
niem Krzy¿a Zes³añca Sybiru, który
burmistrz Roland Marciniak przypi¹³
Zdzis³awowi Krawcowi (na zdjêciu).

Potem radni d³u¿szy czas dyskuto-
wali nad wyst¹pieniem Barbary Rych-
ter, dyrektora ZGK, która przedstawi³a
informacjê na temat stanu gminnego
zasobu mieszkaniowego i perspekty-
wach jego rozwoju. Z raportu tego wy-
nika, ¿e zaleg³oœci remontowo-budow-
lane w mieœcie s¹ ogromne, a komplek-
sowy przegl¹d wszystkich budynków
pod k¹tem oceny ich stanu techniczne-
go nie mo¿e nabraæ tempa, gdy¿ ZGK
nie mo¿e znaleŸæ fachowca z uprawnie-
niami, który by oceni³ tak¿e stopieñ za-
gro¿eñ budowlanych. Z³owieszczo za-
brzmia³a te¿ informacja dyr. B. Rychter,
i¿ z ka¿dym przyjazdem przedstawicie-
la powiatowego nadzoru budowlanego
wyd³u¿a siê lista domów, z których w³a-
œciwie nale¿a³oby natychmiast wykwa-
terowaæ mieszkañców.

Radni chcieli wiedzieæ m.in., co sta-
nie siê z rozbudow¹ domu przy ul. Li-
powej 3 i jakie s¹ szanse na wprowa-
dzenie do miasta budownictwa spo³ecz-
nego. W odpowiedzi us³yszeli, ¿e wyko-
nawca wypowiedzia³ umowê, a dodat-
kowo rzeczoznawca potwierdzi³, i¿ nad-

budowa jest niemo¿liwa z przyczyn tech-
nicznych. Teraz mówi siê z kolei o do-
stawieniu czterech mieszkañ (po dwa
przy ka¿dej „œlepej” stronie domu) –
oczywiœcie znów trzeba zacz¹æ od pro-
jektu, zezwoleñ i znalezienia Ÿróde³ finan-
sowania.

Co do nowego budownictwa bur-
mistrz zasygnalizowa³, i¿ rozwa¿a mo¿-
liwoœæ przekazania deweloperowi „Par-
tyzanta” (dom przy ul. �ródlanej) wraz z
otaczaj¹cym gruntem, a ten w zamian
zbudowa³by - po kosztach - dom wielo-
rodzinny (nie mniej ni¿ 20 mieszkañ),
najpewniej w Czerniawie. W tym samym
systemie planowane jest wzniesienie

nowego przedszkola. Trzeba, rzecz ja-
sna, jeszcze takiego wykonawcê zna-
leŸæ; tak czy inaczej has³o „nowe domy”
zacznie byæ aktualne za rok, po wejœciu
w ¿ycie nowego planu zagospodarowa-
nia.

Wœród przeg³osowanych uchwa³ na
uwagê zwracaj¹ dwie:

Pierwsz¹ wprowadzono poprawki
do bud¿etu, dziêki którym mo¿na zacz¹æ
procedurê wy³aniania wykonawcy obu
boisk szkolnych. Jak wiadomo, mamy
w Ministerstwie Sportu obiecan¹ dota-
cjê na ten cel, ale nim resort podejmie
decyzjê, bêdzie za póŸno na rozpocznie
i zakoñczenie budowy. Niemniej gmina
ryzykuje rozpoczynaj¹c zadanie bez do-
tacji, bo jeœli siê zdarzy, ¿e bêd¹ to obiet-
nice bez pokrycia, wtedy trzeba znaleŸæ
œrodki na sfinansowanie ca³ej inwesty-
cji.

Drug¹ uchwa³¹ radni wyrazili s¹ ne-
gatywn¹ opiniê wobec zapowiedzi likwi-
dacji £u¿yckiego Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej w Lubaniu, zobowi¹zuj¹c burmi-
strza do wszczêcia wszelkich dzia³añ
zmierzaj¹cych do odst¹pienia od tej kon-
cepcji. Burmistrz ma m.in. przekazaæ do
KG SG i MSWiA stanowisko RM, która
w uzasadnieniu podaje, ¿e pograniczni-
cy od lat wspieraj¹ na naszym terenie
dzia³ania policji i Stra¿y Miejskiej i po-
zbawienie nas tej wspó³pracy wp³ynie na
obni¿enie poczucia bezpieczeñstwa
wœród mieszkañców i przyjezdnych.

(aka)

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

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


Notatnik Œwieradowski - czerwiec 2007        4

Ojciec Œwiêty wyrazi³ pragnienie:
„...dobrze by by³o umieœciæ w mojej
biografii trasy, wszystkie trasy, na któ-
rych by³em, ¿ebym tak by³ wroœniêty
w polsk¹ ziemiê...”.

Gmina Œwieradów-Zdrój wspólnie
z Fundacj¹ „Szlaki Papieskie” z Krako-
wa czyni starania, aby taki w³aœnie
szlak, rzetelnie oznaczony w oparciu o
dokumenty i wiarygodne wspomnienia
osób towarzysz¹cych ks. Wojtyle w tu-
rystycznych wêdrówkach, zosta³ wy-
znaczony na terenie miasta. Stan¹æ ma
równie¿ tablica z map¹ zawieraj¹c¹ do-
k³adny przebieg trasy przejazdu papie-
¿a przez Sudety.

W dniach 19-20 maja trasê Szlaku
Papieskiego ze Œwieradowa do Œwid-
nicy przejecha³a grupka kolarzy, nato-
miast 27 maja o godz. 2336 na ul.
G³ówn¹ w Czerniawie wkroczy³a szta-
feta „Kwietnego Biegu”, imprezy bie-
gowej upamiêtniaj¹cej pierwsz¹ piel-
grzymkê Jana Paw³a II do Polski. Po
50 minutach biegu sztafeta dotar³a do
ul. Nadbrze¿nej, gdzie nast¹pi³o z kolei
przekazanie szarfy reprezentantom
gminy Mirsk.

W naszej sztafecie pobiegli: Jakub
Sojka, Adam Harasim, Marcin Stachur-
ski (juniorzy z TKKF Ognisko „Kwisa”),
Wojciech Marek, Pawe³ Skowron oraz
£ukasz WoŸny (cz³onkowie OSP w
Czerniawie-Zdroju).

9 czerwca na Zamku Chojnik w So-
bieszowie odbêdzie siê z kolei uroczy-
ste otwarcie „Szlaku Papieskiego”,  na
które wybiera siê delegacja Szko³y Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Paw³a II w Czer-
niawie-Zdroju wraz z niedawno poœwiê-
conym sztandarem.

Pod sztandarami do przysz³oœci
18 maja przy dźwiękach orkiestry

dętej z Olszyny (która od pewnego
czasu jest już stałym gościem wielu
świeradowskich wydarzeń) biskup
legnicki Stefan Cichy w towarzystwie
przybyłych księży z diecezji i okolicz-
nych parafii wszedł do kościoła w
Czerniawie, by przewodzić Mszy św.
z okazji poświecenia sztandaru Szko-
ły Podstawowej nr 2, która przyjęła
imię Jana Pawła II. Obecne były m.in.
świeradowskie władze z burmistrzem
i przewodniczącą rady i radnymi, sta-
rosta lubański, poczty sztandarowe
szkół noszących imię papieża: z Lu-
bomierza, Gierałtowca i Gryfowa.

Bp. S. Cichy wygłosił homilię, w
której przypomniał zebranym postać
Jana Pawła II i jego wkład w dzieło
umacniania wiary. Powiedział, że
papież był orędownikiem prawdy, od
początku mówił NIE LĘKAJCIE
SIĘ, to człowiek wielkiej wiary i
modlitwy, a przy tym niestrudzony i
pracowity, otwarty na drugiego czło-
wieka, zwłaszcza chorego i niepełno-
sprawnego, dla którego nauczyciele
i uczniowie byli wartością samą w
sobie. Przyjęcie Jego imienia ozna-
cza, że odtąd Jan Paweł ma być dla
nauczycieli i uczniów wzorem postę-
powania, zachowania, otwartości my-
ślenia.

Następnie poświęcił sztandar,
który do kościoła wniósł poczet w
składzie: Roland Marciniak, Wiolet-
ta Urbańczyk i Teresa Fierkowicz.

Po uroczystościach w kościele z
bp. Cichym na czele goście udali się
do szkoły, po której oprowadziła ich
pani dyrektor Małgorzata Gettner.

Przekazanie sztandaru, który ode-
brał poczet złożony z uczniów, odby-
ło się natomiast w sali widowisko-

wej czerniawskiego Domu Zdrojowe-
go. Goście złożyli na ręce pani dyrek-
tor okazjonalne upominki i wiązanki
kwiatów, a proboszcz Władysław
Dzięgiel odczytał list gratulacyjny ks.
kard. Stanisława Dziwisza, metropo-
lity krakowskiego, który stał u boku
Jana Pawła II od początku pontyfika-
tu aż po ostatnie chwile Jego życia.

W części artystyczne Izerskie
Śpiewaki zaprezentowały program
słowno-muzyczny, duchowo nawią-
zujący swym klimatem do idei i war-
tości, jakie prezentował patron szko-
ły.

25 maja odbyła się podobna uro-
czystość, związana z nadaniem świe-
radowskiemu gimnazjum imienia
Ratowników Górskich i przekaza-
niem sztandaru. Sztandar został po-

święcony podczas mszy w kościele,
skąd korowód uczniów przemasze-
rował - za orkiestrą dętą z Olszyny -
do szkoły, gdzie w obecności władz
miasta, radnych, rodziców i zaproszo-
nych gości nastąpiło oficjalne prze-
kazanie sztandaru. Wśród przybyłych
uwagę zwracała – z uwagi na cha-
rakterystyczne czerwone kurtki – licz-
na grupa ratowników górskich ze
Świeradowa, a także kierownictwo
GOPR: Jacek Dębicki – szef ZG z Za-
kopanego, Krzysztof Bielecki – wi-
ceszef, oraz Maciej Abramowicz –
naczelnik Grupy Karkonoskiej.

K. Bielecki gratulował szkole
wyboru patrona, podkreślając, iż jest
to pierwsza w Polsce placówka
oświatowa, która takiego właśnie
wyboru dokonała. Dodał, że ucznio-
wie wybrali ideę która łączy się z bez-

interesownym niesieniem pomocy
drugiemu człowiekowi, gdy ten znaj-
dzie się w potrzebie, i życzył, by prze-
łożyli z czasem ten patronat na ochot-
niczą służbę.

W kuluarach K. Bielecki nadmie-
nił, że do ratownictwa można trafić
różnymi drogami: poprzez turystykę,
narciarstwo, przez ochronę środowi-
ska czy wspinaczkę górską. Ważne
by kandydaci na ratowników umieli
słuchać i patrzeć na to, co się dzieje
wokół, wykazywać się wrażliwością
i gotowością ruszania na ratunek w
każdych warunkach.

Uczniowie przygotowali pokaz
multimedialny poświęcony ratownic-
twu górskiemu: jego historii, prekur-
sorom, bohaterom, ofiarom (po obu
stronach). Szefostwu GOPR ten wi-
zualny seans podobał się do tego stop-
nia, że poprosili o przysłanie im pły-
ty do Zakopanego.

Jednym z punktów programu
było wbijanie pamiątkowych gwoź-
dzi w drzewiec sztandaru, do które-
go zaproszono przedstawicieli GOPR
i sponsorów, a także wieloletnich
przyjaciół szkoły.

Uroczystość w sali zakończył pro-
gram artystyczny uczniów, po którym
goście wzięli udział w odsłonięciu
tablicy pamiątkowej (tablica ku czci
patrona gimnazjum wmurowana zo-
stała naprzeciw tablicy ku czci M.
Skłodowskiej-Curie, patronki Szko-
ły Podstawowej), a następnie udali się
na zwiedzanie okolicznościowej eks-
pozycji poświęconej ratownictwu
górskiemu.

(aka)

U góry - Izerskie Œpiewaki towarzyszy³y uroczystoœciom zarówno w koœcie-
le, jak i w Domu Zdrojowym. Poni¿ej - Jacek Dêbicki, szef ZG GOPR, ods³oni³
tablicê upamiêtniaj¹c¹ nadanie gimnazjum imienia Ratowników Górskich

Szlaki papieskie

Byki i byczki
Tylko 16 uczniów (9 z podsta-

wówki i 7 z gimnazjum) przystą-
piło 23 maja do IX Ogólnomiej-
skiego Konkursu o Tytuł MI-
STRZA ORTOGRAFII 2007. Nikt
nie napisał dyktanda bezbłędnie; po
1 błędzie zrobiły Noemi Strózik i
Anna Lęba (G), po dwa Kamil Za-
rębiński i Mateusz Ambroży (SP),
a po 3 – Marta Kacik i Rafał Tka-
czyk (SP) oraz Karolina Tetich i
Joanna Chwaszcz (G).

Gorzej wypadali młodsi – w su-
mie popełnili 74 błędy (przy 24
gimnazjalistów).

Najlepsi otrzymali w nagrody
książki, a organizatorem dyktanda
była Biblioteka Publiczna.

(aka)

Zarz¹d Spó³ki „Kolej Gondolowa Œwieradów-Zdrój” SA og³asza
konkurs na nazwê œwieradowskiej gondoli.

Swoje propozycje prosimy sk³adaæ w Izerskim Centrum Wspiera-
nia Przedsiebiorczoœci, w zaklejonych kopertach opatrzonych napi-
sem KONKURS, wewn¹trz któych nale¿y napisaæ propozycjê nazwy (lub
kilka) i dodaæ imiê, nazwisko oraz swój adres.

Organizatorzy dla zwyciêzcy nazwy, która wygra i stanie siê zna-
kiem rozpoznawczym gondoli, przewidzieli cenn¹ nagrodê, a kilku
uczestników, których propozycje zajm¹ nastêpne miejsca, otrzyma
karnety upowa¿niaj¹ce do wjazdu kolejk¹ na Stóg Izerski.

KONKURS  NA  NAZWÊ  GONDOLI

Zmora bibliotek
Co roku obiecujemy, ¿e zapominal-

skim czytelnikom nie bêdziemy darowaæ
surowych kar za przetrzymywanie ksi¹-
¿ek po terminie. W regulaminie bibliote-
ki okreœlono zasady wypo¿yczeñ i zwro-
tu ksi¹¿ek “je¿eli czytelnik mimo upo-
mnieñ wysy³anych przez bibliotekê od-
mawia zwrotu ksi¹¿ek lub uiszczenia na-
le¿nych op³at, biblioteka dochodzi swo-
ich roszczeñ na drodze prawnej”, czyli
mo¿e wytyczyæ proces w s¹dzie i wy-
s³aæ komornika.

Obecnie ok. 200 osób zalegaj¹ ze
zwrotem ksi¹¿ek. Najgorzej jest z m³o-
dymi: przychodz¹  niemal¿e co drugi
dzieñ do biblioteki, wypo¿yczaj¹ lektu-

ry, opracowania, bardzo dobrze zdaj¹
maturê, dostaj¹ siê na studia i kontakt
im siê z bibliotek¹ gwa³townie urywa, a
w nastêpnym roku szkolnym m³odsi
daremnie wypytuj¹ o „Granicê”, „Mi-
strza i Ma³gorzatê”, „Nad Niemnem”,
„Pana Tadeusza”, „Syzyfowe prace”,
„Lalkê”, „Potop”... W katalogu jest wpi-
sanych po kilkanaœcie pozycji, a na pó³-
kach – braki.

Wysy³amy upomnienia, ale skutki s¹
ró¿ne, przychodz¹ na przyk³ad zdener-
wowane mamy i babcie, ¿e biblioteka
mia³a œmia³oœæ wys³aæ upomnienie, a
dziecko trzyma³o lektury „tylko” przez
rok, albo ¿e by³o tak zajête, i¿ zapomnia-
³o, ¿e wyjecha³o studiowaæ i zabra³o ze
sob¹ itd. Jeszcze gorzej by³o wówczas,
gdy przychodzi³o do p³acenia kary. „Nic
nie wiedzia³em” (mimo, ¿e na wezwa-

niu jak wó³ napisano) albo „Nie mam
przy sobie pieniêdzy”. Szkoda, ¿e czy-
telnicy nie przejmuj¹ siê naszymi upo-
mnieniami, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e i
tak  nikt nie czyta tych ksi¹¿ek i nic mu
nie grozi.

Taki pogl¹d to nic ob³êdniejszego -
coraz powszechniejsze jest, ¿e bibliote-
ki wypowiadaj¹ wojnê zapominalskim
czytelnikom, coraz czêœciej wynajmuj¹c
firmy windykacyjne i kieruj¹c sprawy do
s¹dów (!). Niedawno rekordzista w
Szczecinie zap³aci³ a¿ 700 z³ za przetrzy-
mywanie „Antka”, bo mu siê zsumowa-
³o za zw³okê, za koszty postêpowania
komornika, s¹du i biblioteki.

Ta beztroskoœæ czytelników przera-
¿a bibliotekarzy. Obecnym rekordzist¹
jest ktoœ, kto trzyma ksi¹¿kê od 1984 r.
Przypominamy, tak na wszelki wypadek,

¿e nie ma problemu z odnalezieniem nie-
uczciwych czytelników, istnieje przecie¿
centralne biuro adresowe, które skutecz-
nie odnajduje ludzi.

Apelujemy do zapominalskich: od-
dawajcie ksi¹¿ki z w³asnej woli, nawet
jeœli s¹ pogryzione przez psa, zalane
kaw¹, poplamione t³uszczem, wypaæka-
ne czekolad¹, pomazane farb¹ – byleby
wróci³y.

Na liœcie 450 ksi¹¿ek przetrzymywa-
nych w domach, których d³ugo nie wy-
po¿ycz¹ Pañstwo w naszej bibliotece
znajduje siê m.in. Lord Jim, Lochy Wa-
tykanu, Dziennik panny s³u¿¹cej, Potop,
Janko Muzykant, Odprawa pos³ów grec-
kich, Antygona,  Mitologia… i tak dalej.

Jak napisa³ Henryk Sienkiewicz:
„Gdy siê ktoœ zaczyta,  zawsze albo siê
czegoœ nauczy, albo zapomni o tym, co
mu dolega, albo zaœnie - w ka¿dym ra-
zie wygra”. I dlatego biblioteka poleca:
D. Steel – „Dom” (o wielkim uczuciu,
pieni¹dzach i tajemnicy z przesz³oœci);
M. Szwaja (ostatnio opisana w Nowi-
nach Jeleniogórskich – autorka wielu
bestsellerów, wielbicielka Karkonoszy,
autorka przezabawnych ksi¹¿ek o tema-
tyce wspó³czesnej; idealne do powtórek
dla maturzystów i kandydatów na stu-
dia s¹ zakupione ksi¹¿ki z cyklu: Zamiast
korepetycji – Fizyka, Jêzyk polski, Ma-
tematyka, Chemia i inne; A. Stasiuk -
„Jad¹c do Babadag”; H. Coben - „Tylko
jedno spojrzenie”; N. Fisher - „Kod czer-
wony”, „Organy ¿yciowe”; R. Cook -
„Marker”; „Astma – zwiêz³y poradnik”,
L. Lewartowska  -  „Gdy bol¹ plecy”.

KP
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Diamenty są wieczneLeokadia
Kto wie, co tata gajowy móg³ przy-

gotowaæ Lodzi na jej 10 urodziny – z
„prezentem” uprzedzi³ go sowiecki rz¹d,
który 10 lutego 1940 roku rozpocz¹³
pierwsz¹ falê wywózek polskiej ludno-
œci z terenów zagarniêtych Polsce pod-
czas IV rozbioru - na mocy tajnych pro-
toko³ów umowy Ribbentrop-Mo³otow.

Szczegó³y tamtego dnia we wspo-
mnieniach wiêkszoœci Sybiraków nak³a-
daj¹ siê na siebie jak przez kalkê, takie
s¹ podobne. Poranny ³omot do drzwi,
godzina na zabranie podrêcznego baga-
¿u, marsz na stacjê, bydlêce wagony,
d³uga podró¿ przez po³acie skutego
mrozem imperium.

Dla Leokadii Kulik, jej rodziców, star-
szego brata i m³odszej siostry kresem
tej podró¿y, rozpoczêtej w powiecie gro-
dzieñskim, by³ Ural: najpierw Permska
ob³ast, potem Mo³otowska, na koniec
Swierd³owska. Potem ciê¿ka harówka w
lesie (na przemian z prac¹ w kopalni z³o-
ta), mrozy dochodz¹ce do 50 stopni,
potworny g³ód, dzieñ podobny do dnia,
przemijaj¹ce pory roku, których urody
nikt nie smakuje. W 1942 ojciec z lasu
trafia do fabryki zbrojeniowej w Swier-
d³owsku – rodzina nie wie, jak to mog³o
w przysz³oœci zawa¿yæ na ich losie.

Jesieni¹ 1944 roku, gdy Armia Czer-
wona opuœci³a ju¿ przedwojenne tereny
II Rzeczypospolitej, rz¹d sowiecki po-
stanowi³, ¿e syberyjskich zes³añców
trzeba przerzuciæ na Ukrainê, gdzie ¿o³-
nierskie ¿ony i wdowy z dzieæmi nie na-
d¹¿a³y ze sprzêtem ko³choŸnych zbio-
rów.

- W dzieñ wywózki ojciec skoñczy³
szychtê w fabryce i poprosi³ stra¿nika,
by puœci³ go do miasta na drobne zaku-
py. A ten – nielzia! Wiêc tato daje mu w
zastaw kartki na chleb, rzecz cenniejsz¹
od z³ota, co ma byæ gwarantem powro-
tu. Stra¿nik go puszcza, tato biegnie
przez miasto na œwierd³owsk¹ stacjê, ale
jak w ogromnej pl¹taninie torów znaleŸæ
transport na Ukrainê, w dodatku nie na-
ra¿aj¹c siê na schwytanie? Jakiœ kole-
jarz wskazuje mu w³aœciwy sk³ad, tato
znajduje nasz wagon, gdzie wszyscy
czekamy z bij¹cym sercem, ¿e móg³by
nie zd¹¿yæ. Moœcimy go wœród tobo³ów,
by nikt go nie zobaczy³, i nie zastana-
wiamy siê, co mo¿e staæ siê na miejscu.
Wysiadamy gdzieœ w Charkowskim re-
jonie, komendant transportu, pó³ Rosja-
nin, pó³ Gruzin, liczy wszystkich i coœ
mu siê nie zgadza, bo jednej osoby nie
ma na liœcie. „Wy sk¹d?” „Cz³owieku,
co za ró¿nica, gdzie bêdê pracowa³,
mogê w Swierd³owsku, mogê i na Ukra-
inie, dobrze wiesz, ¿e jak bym tam zo-
sta³, móg³bym ju¿ nie wróciæ do Polski”
– t³umaczy tata. W komendancie prze-
wa¿y³a chyba dusza gruziñska, „Masz
szczêœcie” – mówi i dopisuje go do li-
sty, rodzina jest uratowana…

Co to by³ za widok – ci¹gn¹ce siê
kilometrami pola nie zebranych zbó¿,
kukurydzy i s³oneczników, zagony dyñ i
kawonów, pokosy zgni³ego prosa, nie
wykopane kartofle – taki widok rozpo-
star³ siê przed oczami wyg³odnia³ych
Sybiraków (od czterech lat nie mieli
ziemniaka w ustach), których los rzuci³
do sowchozu Socnastup. A¿ trudno by³o
uwierzyæ, ¿e dziesiêæ lat wczeœniej na tej
¿yznej ziemi g³ód zabi³ kilka milionów
Ukraiñców, a z gleby wyrwano wszyst-
ko, co nadawa³o siê do jedzenia, do
ostatniego ŸdŸb³a trawy.

- To by³o jak bajka – po raz pierw-
szy od zsy³ki mogliœmy siê najeœæ
wprost na polu, nikt nie racjonowa³, nie
zabrania³. Zbo¿e woziliœmy wo³ami do
spichlerzy lub na stacjê, a zim¹ od rana
do wieczora albo krêciliœmy korbami
wialni, by to zbo¿e wyczyœciæ, albo su-
szyliœmy tytoñ…

W domowym archiwum przecho-
wa³a siê wystrzêpiona ksi¹¿eczka cz³on-
kowska Zwi¹zku Patriotów Polskich ze
sk³adkami op³acanymi od stycznia 1945
roku – to by³a gwarancja mo¿liwego

powrotu do Polski, nieznana by³a tylko
data. 9 maja na pole przygalopowa³ na
koniu predsiedatiel z okrzykiem, ¿e woj-
na siê skoñczy³a, ¿eby rzucaæ pracê, bo
pora œwiêtowania nasta³a. Ale na praw-
dziwe œwiêto musieli czekaæ do koñca
lutego 1946 roku – wtedy ruszyli do kra-
ju. I znów szczêœliwy los dopomóg³, bo
m³odsza siostra zachorowa³a na tyfus,
a lekarz (polski ̄ yd) ostrzeg³, by nigdzie
tego nie rozg³aszaæ, bo ruscy wstrzy-
maj¹ wyjazd, on te¿ nigdzie o tym nie
zamelduje, tylko bêdzie leczyæ ma³¹ w
poci¹gu. I wyleczy³.

Dojechali do Wroc³awia, sk¹d po
trzytygodniowym pobycie w Pañstwo-
wym Urzêdzie Repatriacyjnym wsadzili
ich na ciê¿arówkê i przywieŸli do Œwie-
radowa – ojciec by³ wszak gajowym, a
lasy potrzebowa³y fachowców. Osiedli
w nieistniej¹cym ju¿ domu przy Drodze
Leœnej, po szeœcioletniej tu³aczce wszy-
scy cali i zdrowi, w miejscu, które odt¹d
bêd¹ nazywaæ swoj¹ now¹ ojczyzn¹.

By³ 24 kwietnia 1946 roku.
Boles³aw
Skoro rodzinie Zabramskich miesz-

kaj¹cej we wsi Abramowszczyzna w
powiecie wilejskim (woj. wileñskie) los
oszczêdzi³ podobnych dramatów - ¿ad-
nych deportacji, wywózek, niewolniczej
pracy – to i opis dziejów krótki. Bole-
s³aw ma 19 lat, gdy wybucha wojna.
Okupant najpierw pieczêtuje siê czer-
won¹ gwiazd¹, potem swastyk¹, a po-
tem znów wracaj¹ bolszewicy. Boles³aw
z matk¹ prowadz¹ 14-hektarowe gospo-
darstwo (starsza o 16 lat siostra z mê-
¿em maj¹ ponad dwukrotnie wiêkszy
area³ w innej wsi), uprawiaj¹ rolê i ho-
duj¹ inwentarz, bo niezale¿nie od tego,
kto jest okupantem, kontyngent w zbo-
¿u i ¿ywcu trzeba oddawaæ jednemu i
drugiemu.

Gdy w letniej ofensywie 1944 r. ru-
ski front przetoczy³ siê przez Bia³oruœ i
wszed³ do Polski, Boles³aw, chc¹c unik-
n¹æ branki do Armii Czerwonej, ucieka
ze szwagrem i kilkudziesiêcioma inny-
mi rodakami do „leœnych”. Ale party-
zancki ¿ywot wyda³ im siê niepewny i
niebezpieczny, podjêli wiêc tygodniowy
marsz, pe³en niebezpieczeñstw, ku no-
wej polskiej granicy – do Bia³egostoku.
Partyzanci zostali w leœnych ostêpach i
jeszcze kilka lat po wojnie próbowali
wywalczyæ stary porz¹dek.

W Bia³ymstoku wraz ze szwagrem
zaci¹gaj¹ siê 21 wrzeœnia 1944 r. do I
Armii, z któr¹ najpierw id¹ pod dogory-
waj¹c¹ powstañcz¹ Warszawê. Do sto-
licy Boles³aw dochodzi ju¿ bez szwagra,
bo ten uznawszy, ¿e doœæ tej wojaczki,
trzeba wracaæ do gospodarstwa, do
¿ony i piêciorga dzieci, uciek³ z oddzia-
³u. Szybko go z³apali i ma³o brakowa³o,
a zap³aci³by g³ow¹, skruszy³ jednak ser-
ca dowódców opowieœciami o dzieciach
i ¿onie, dezercjê mu darowali, dla odby-
cia kary wys³ali na pierwsz¹ liniê i tak
walcz¹c wci¹¿ w szpicy dotar³ na przed-
pola Berlina, gdzie zosta³ ranny. Po wyj-
œciu ze szpitala od razu skierowa³ siê do
Zwi¹zku Radzieckiego, gdzie czeka³a zie-
mia i rodzina. Z czasem gospodarstwo
przejmie ko³choz, dzieci siê wykszta³c¹
i rozpierzchn¹ siê po republice, urodz¹
mu wnuki, a on sam do¿yje upadku Kra-
ju Rad, powstania niepodleg³ej Bia³oru-
si, XXI wieku i 93 lat!

Tymczasem Boles³aw szlakiem bo-
jowym I Armii - jako ³¹cznoœciowiec w 5
Samodzielnej Kompanii Kablowo-Tycz-
kowej – idzie przez Zachodnie Pomo-
rze, forsuje Odrê, zdobywa Berlin. Gro-
madzi dyplomy i ordery za wyzwolenie
kolejnych pomorskich miast. Rozkazem
od gen. ̄ ymierskiego dostaje przydzia³
na 10 ha ziemi wraz z zabudowaniami
gospodarskimi, ale nie odpowiada mu
pomorski adres, wiêc krótko po demo-
bilizacji w sierpniu 1945 roku l¹duje w

Œwieradowie, zamiast dziesiêciu hekta-
rów dostaje dwa, wybiera sobie dom
przy Drodze Leœnej, gdzie wprawdzie
jeszcze mieszkaj¹ Niemcy, ale za to w
stajni parskaj¹ dwa konie, mucz¹ dwie
krowy, obok zaœ wóz stoi na gumowych
ko³ach. Z Niemcami je¿d¿¹ do lasu na
zrywkê, potem zwo¿¹ d³u¿yce do tarta-
ku – Boles³aw dokonuje wyboru ¿ycio-
wej drogi i a¿ do emerytury zwi¹zuje siê
z nadleœnictwem.

Na razie jest rok 1945. Jak i inni
posiadacze koni i wozów zmuszony jest
do odpracowania specyficznego szar-
warku: przeciêtnie trzy razy w miesi¹cu
wypada mu kurs tym wozem do Lwów-
ka po zaopatrzenie dla sklepów. 6-7 go-
dzin w jedn¹ stronê, zim¹ saniami, za³a-
dunek i roz³adunek, a na drugi dzieñ
normalnie do lasu, gdzie z czasem za-
mieni³ konie na samochody – zosta³
pomocnikiem kierowcy w OTL.

Leokadia i Boles³aw
Zaganiany wokó³ spraw leœnych,

Boles³aw nawet nie zwróci³ uwagi, ¿e
wœród nowych s¹siadów krêci siê 16-
latka. Ka¿dy mia³ swoje ¿ycie i swoje
towarzystwo – t³umaczy to po latach. Nie
by³o – jak w „Samych swoich” – pod-
gl¹dania panny przez okno ani s¹siedz-
kich umizgów. Oboje spotykali siê jed-
nak czêsto na zabawach w Domu Lu-
dowym (dziœ krêgielnia), gdzie gra³a
prawdziwa orkiestra, a bufet zaopatry-
wano obficie. I tak od tañca do tañca,
od s³owa do s³owa uczucie jakoœ m³o-
dymi zaw³adnê³o, a kropkê nad „i” po-
stawi³ brat Leokadii, te¿ leœnik, który
odchodzi³ do wojska i nie ¿yczy³ sobie
wesela pod jego nieobecnoœæ (zak³ada³,
¿e mo¿e nie dostaæ przepustki), wiêc by
mu nie robiæ przykroœci, Leokadia i Bo-
les³aw powiedzieli sobie sakramentalne
TAK przed o³tarzem 20 kwietnia 1947
roku. Panna m³oda wprowadzi³a siê do
mê¿a – do ma³ego pokoiku na piêtrze
(na dole w kuchni wci¹¿ mieszkali Niem-
cy) i wprzêg³a siê w wir codziennych
obowi¹zków (jak to w gospodarstwie
rolnym). Rok póŸniej urodzi³ im siê je-
dyny syn Ryszard. Jest budowlañcem,
mieszka z ¿on¹ we Wroc³awiu, ma dwój-
kê doros³ych dzieci.

Mo¿e siê to wydaæ dziwne – sze-
œcioletni pobyt na zes³aniu wraca w pa-
miêci Leokadii niczym upiorny kalejdo-
skop, dzieñ po dniu, a szeœædziesiêcio-
letnie ma³¿eñstwo pani Zabramska kwi-
tuje paroma s³owami:

- Ca³a tajemnica naszego zwi¹zku
polega na tym, ¿e jedno umie drugiemu
ust¹piæ. Ja trochê nerwus jestem, wiêc
w kryzysowych sytuacjach chowa³am
siê gdzieœ na dwie-trzy godziny, by w
ciszy mieæ czas na przemyœlenia. ̄ ycie
za krótko trwa, by chowaæ na d³u¿ej ura-
zy…

W 1953 roku m³odzi przeprowadzi-
li siê do domu za tartakiem, z którego
omal nie przenieœli siê w Zielonogórskie.
A by³o to tak: Niemka zamê¿na z Pola-
kiem mieszkaj¹ca w Polsce mog³a na

mocy ustaw wróciæ do rodzinnego
domu – tego¿ w³aœnie za œwieradow-
skim tartakiem.

- Wybra³em siê z ¿on¹ do nich w
odwiedziny, by oceniæ szansê na prze-
prowadzkê – wspomina Boles³aw. –
Owszem, lasy piêkne, rozleg³e, tartaki jak
u nas, ale te piaszczyste drogi, w które
zapada³y siê ko³a, ile¿ ja kubików po tym
piachu wozem przewiozê, dwa, trzy? A
u nas drogi twarde i z góry jadê z dzie-
siêcioma kubikami.

Abramscy wrócili do domu i dla
unikniêcia problemów zgodzili siê opu-
œciæ dom przy Nadbrze¿nej, zaœ w³adza
w 1956 przydzieli³a im budynek przy 22
Lipca (dziœ 11 Listopada), naprzeciw
warzywniaka. Obok mieli stodo³ê, a po-
wy¿ej 5 ha dzier¿awionej ziemi, na któ-
rej z czasem powsta³o osiedle Korcza-
ka.

W 1965 roku Leokadia siê zbunto-
wa³a, bo jak¿e to – m¹¿ codziennie do
pracy, a ona zostaje na gospodarstwie i
urabia siê po ³okcie? Zdecydowa³a, ¿e
te¿ znajdzie pracê – zdobywa fach kel-
nerski, zatrudnia siê w Fortunie, potem
w Mimozie. Tym samym z FWP zwi¹za-
na jest do emerytury. Oboje przeprowa-
dzaj¹ siê na Górsk¹, gdzie mieszkaj¹ do
dziœ; zajmuj¹ parter domu, a na piêtrze
mieszka siostra z rodzin¹ (ta sama, któr¹
w transporcie do Polski lekarz uratowa³
od tyfusu).

Tak niewiele oboje maj¹ do powie-
dzenia o tych wspólnie spêdzonych 60
latach, ¿e okruchy wspomnieñ trzeba z
nich wyrywaæ jak drzazgi. Najbardziej
zapada w pamiêæ opowieœæ, jak w ka¿d¹
niemal niedzielê, latem i zim¹, rano szli
do koœcio³a i z powrotem. A po po³u-
dniami albo na tañce do Domu Ludo-
wego, albo do kina – w sumie 12 km
spacerowania. PóŸno wraca³o siê do
domu, a rano jak gdyby nigdy nic – do
roboty!

Pracuj¹c w FWP, Leokadia  mia³a
okazjê pojeŸdziæ po œwiecie (Wêgry,
NRD, Czechy) i po kraju (Bieszczady,
Pomorze, liczne uzdrowiska). M¹¿ (nie
licz¹c rodzinnych wczasów w pierw-
szym okresie) wola³ siedzieæ w domu –
przywi¹zany do gór, lasu i przyrody.

29 kwietnia pañstwo Zabramscy
obchodzili uroczyœcie Diamentowe
Gody. By³a msza w koœciele i przyjêcie
w kawiarni Zdrojowej („Przez ca³e ¿ycie
przygotowywa³am w domu wszystkie
przyjêcia, tak¿e te na Srebrne i Z³ote
Gody, a¿ uzna³am, ¿e nadszed³ czas, by
je ktoœ przygotowa³ za mnie”), by³y kwia-
ty i upominki od burmistrza oraz spóŸ-
niony o 10 lat medal Za D³ugoletnie Po-
¿ycie Ma³¿eñskie od prezydenta RP, by³y
wspomnienia i ³zy, by³o „Sto lat” i ¿ycze-
nia ¯elaznych (65 lat) i Brylantowych
Godów (70 lat) – ka¿dego dnia zawsze
razem, na dobre i na z³e, w smutku i ra-
doœci, w zdrowiu i chorobie, jak przez
ostatnich prawie 22 tys. dni.

Adam Karolczuk

Urz¹d Miasta i Gminy Mirsk, Nadle-
œnictwo Œwieradów-Zdrój oraz Urz¹d
Miasta Œwieradów-Zdrój

og³aszaj¹ konkurs na logo i identy-
fikacjê graficzn¹ gmin izerskich.

Znaki te pos³u¿¹ do celów identyfi-
kacyjnych, popularyzatorskich, rekla-
mowych, korespondencyjnych, bêd¹
wykorzystywane na plakatach, papie-
rach firmowych i innych drukach wyda-
wanych przez gminy izerskie.

Konkurs jest ogólnopolski, przezna-
czony dla osób maj¹cych ukoñczone 18
lat, z których ka¿da mo¿e nades³aæ od 1
do 3 projektów zapisanych na p³ycie CD
w rozdzielczoœci 300 dpi, w trybie
CMYK.

Nale¿y do³¹czyæ wydruki kompute-
rowe na kartce A4 za znakiem na polu
15 x 15 cm oraz wersjê zmniejszon¹ -
1,5 x 1,5 cm, z zastosowaniem znaku
na papierze firmowym i na wizytówkach
(obie wersje musz¹ zawieraæ wariant
czarno-bia³y).

Logo mo¿e zawieraæ nazwê „Gmi-
ny Izerskie” lub jej skrót.

Regulamin konkursu znajduje siê na
stronach www.swieradowzdroj.pl oraz
www.mirsk.pl

Projekty (w zaklejonych kopertach
z napisem Konkurs na Logo Gmin Izer-
skich i god³em autora, a wewn¹trz ko-
perty oprócz projektu/-ów powinna zna-
leŸæ siê druga koperta opatrzona tym
samym god³em, w której nale¿y zamie-
œciæ nazwisko i adres autora) nale¿y
dostarczyæ osobiœcie lub wys³aæ do 30
czerwca na jeden z adresów:

1. Izerskie Centrum Wspierania
Przedsiêbiorczoœci, ul. 11-go Listopada
35, 59-850 Œwieradów-Zdrój (II piêtro,
pokój nr 24 b);

2. Urz¹d Miasta i Gminy w Mirsku,
pl. Wolnoœci 39, 59-630 Mirsk (sekre-
tariat lub pokój nr 9)

G³ówna nagroda wynosi 1.000 z³.
Informacja o rozstrzygniêciu kon-

kursu zostanie og³oszona w prasie i na
stronach internetowych najpóŸniej do 15
lipca.

WYMYŒL IZERSKIE LOGO

17 maja przedszkole by³o miejsce
fina³u I ŒWIERADOWSKIEGO PRZE-
GL¥DU MA£YCH FORM RECYTATOR-
SKICH DLA PRZEDSZKOLAKÓW. W te-
macie przegl¹du - „Cztery pory roku” -
swobodnie porusza³o siê 12 m³odych
artystów uczestników, w tym troje ze
Œwieradowa oraz 6 z Krobicy, 2 z Po-
biednej i jeden z Mirska. Jury wysoko
oceni³o ich zdolnoœci, talent sceniczny,
a przede wszystkim odwagê, nagradza-
j¹c bez wyj¹tku wszystkie dzieci. Wœród
laureatów znaleŸli siê œwieradowianie:
Jola I¿ycka (jedno z dwóch trzech
miejsc), Patrycja Stowska (jedno z
dwóch drugich), a bezdyskusyjnym
zwyciêzc¹ okaza³a siê Klara Kopeæ (na
zdjêciu) recytuj¹ca wiersz „Dzieñ wio-
sny”.

Wiosna wygrywa
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Auto Szko³a
DRIVER

Œwieradów-Zdrój
ul. Zdrojowa 8

og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B
KONKURENCYJNE CENY

MO¯LIWE RATY
Kontakt - tel. 0601 224 100

ZAKŁAD USŁUG
WODNO-KANALIZACYJNYCH
W ŚWIERADOWIE ZDROJU

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

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

OG£OSZENIA DROBNE

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

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

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

Œwieradów - 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 - dom do remontu, ³adnie po³o¿ony, dzia³ka 800 m2, 150.000 z³
Œwieradów - nowy dom do zamieszkania, 450.000 z³
Œwieradów - dom ok. 300 m2, blisko centrum, dzia³ka 1100m2, 520.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2

Œwieradów - dzia³ka budowlana na osiedlu, 660 m2, pe³ne media, 66.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 1950 m2, 75.000 z³
Œwieradów - pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 1 mln z³
Czerniawa - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 2000 m2, 330.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 280.000 z³
Czerniawa - ruiny hotelu do odbudowy, dzia³ka 3550 m2, 180.000 z³
Czerniawa - ma³y dom nad strumieniem do remontu,  78.000 z³
Czerniawa - pensjonat do remontu, 1000m2, dzia³ka 1,5ha, 1,4 mln  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
Okolice Chmielenia - du¿y dom do remontu, 4 ha ziemi, 210.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w rynku, 1.000 m2, 400.000 z³
Ok. Œwieradowa (10 km) - odrestaurowany dom, dzia³ka 3 ha nad strumieniem, 600 tys. z³
Œwiecie - 4600m2 przy asfaltowej drodze,  27.000 z³
Wolimierz  - 1,6ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy, 54.000 z³
Na granicy Wolimierza - 5.600 m2, widok na góry, 35.000 z³
10 km od Œwieradowa, 3500 m2, ³adnie po³o¿one przy asfalcie, 27.000 z³

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

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

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

Sprzedam dzia³ki: 0,35 ha pod budowê (z decyzj¹ o warunkach zabudo-
wy) i 0,79 ha, obie w Œwieradowie, tel. 506 388 275,  075 78 16 075.

Tomasz Miakienko - Licencjonowany Zarz¹dca Nieruchomoœciami - po-
dejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa ob-
s³uga. Tel. 691 759 530, 075 78 17 401.

Przedsiêbiorstwo ALMAK poszukuje murarzy i zbrojarzy. Praca na tere-
nie Œwieradowa. Tel. 693 030 528.

 LIST Y
Apel zawiedzionego cz³owieka

Chcia³abym wyraziæ wdziêcznoœæ wszystkim darczyñcom, któ-
rzy wsparli ideê zakupu wyczynowego roweru dla mego syna Be-
niamina, i zarazem poinformowaæ ich, ¿e pieni¹dze, które na ten
cel przekazywali Przemkowi, nigdy do Beniamina nie trafi³y.

Ju¿ w paŸdzierniku ub. r. zamówiony rower by³ z³o¿ony, lecz z
powodu nieprzekazania pieniêdzy przez Przemka, który wci¹¿ zwo-
dzi³ nas kolejnymi terminami, musieliœmy to zamówienie anulo-
waæ.

Synowi tak bardzo na tym rowerze zale¿a³o, ¿e dla realizacji
marzenia znalaz³ sobie pracê i zarobi³ czêœæ kwoty, resztê mu do-
³o¿y³am i wreszcie kupi³ upragniony pojazd.

Na pocz¹tku by³am Przemkowi bardzo wdziêczna za jego ini-
cjatywê pomocy Beniaminowi, skoro jednak zawiód³ nasze zaufa-
nie, zawiód³ równie¿ zaufanie darczyñców, dlatego uwa¿am, i¿
powinien Pañstwu te pieni¹dze oddaæ. A ja czujê siê w obowi¹zku
poinformowaæ wszystkich ludzi dobrej woli, i¿ zostali po prostu
oszukani.                                                                   Irena Daszuta

Burmistrz Œwieradowa i Dyrektor Przedszkola Miejskie-
go zapraszaj¹ na Rodzinny Festyn,

który odbêdzie siê 16 czerwca w ogrodzie przedszkol-
nym w godz. 15-22. Przygrywaæ bêdzie zespó³ „Feniks”,
przedszkolna kuchnia zaspokoi ró¿norodne gusty (bigos,
grochówka, pierogi, placki ziemniaczane, frytki, kie³baski,
itd.), a na deser du¿a porcja domowego ciasta za symbo-
liczn¹ z³otówkê. Dla dzieci loteria fantowa, konkursy i za-
bawy ruchowe.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ bêdzie licytacja (pocz¹tek godz. 17)
atrakcyjnych zabawek i przedmiotów (z autografami), któ-
rych ofiarodawcami s¹: premier Jaros³aw Kaczyñski, Ma-
ciej P³a¿yñski – wicemarsza³ek senatu, Radek Sikorski –
senator RP.

Festyn dla ka¿dej rodziny

W imieniu dzieci z Przedszkola Miejskie-
go oraz w³asnym sk³adam serdeczne po-
dziêkowania

Karolinie Olszówce
i Krzysztofowi Piotrowiakowi

szefom kompleksu hotelowego LUKAS
- za wspania³e meble ogrodowe przekaza-
ne na rzecz naszej placówki.

Anita Steiner

P O D Z I Ê K O W A N I E

Informujemy, że reklamy do lipcowego numeru „Notatnika” można składać
do 27 czerwca br.

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

26 maja na tarasach Domu Zdrojowego odby³
siê I Piknik Zdrowia, organizowany i sponsorowa-
ny przez Uzdrowisko „Œwieradów–Czerniawa”,
burmistrza miasta, starostê lubañskiego, KGHM
MiedŸ Polska SA, NZOZ Jo-Med, Biuro Nierucho-
moœci „Scheiner”.

Goœcie Pikniku skorzystali z bezp³atnych ba-
dañ: poziomu cholesterolu i cukru we krwi (220
osób),  pomiaru ciœnienia krwi (230), spirometrii i
konsultacji lekarskiej (90), BMI (190), komputero-
wego badania poziomu relaksu (40 osób). Stano-
wisko zielarskie odwiedzi³o ponad 400 osób, po-
nadto rozprowadzono ponad 1500 ulotek o tema-

Badanie i od¿ywianie
tyce diet cukrowych, nisko-cholesterolowych, wa-
rzywnych oraz z przepisami surówek (w ich degu-
stacji wziê³o udzia³ ponad 1000 osób).

W czêœci artystycznej bra³y udzia³ zespo³y: Izer–
Band z Jeleniej Góry, Szarlotki z Mys³akowic (folk-
lorystyczny) oraz Izerskie Œpiewaki z SP nr 2 w
Czerniawie, zaprezentowano te¿ pokazy tañca to-
warzyskiego, break dance, jazdy akrobacyjnej na
rowerze i Aikido.

Najm³odsi œwieradowianie wspólnie bawi³y siê
z grup¹ dzieci niepe³nosprawnych ze Œwierzawy
uczestnicz¹c w wielu konkursach z nagrodami.

W Domu Zdrojowym w dniach 20-26 maja
odbyły się I Warsztaty Malarskie artystów nie-
pełnosprawnych,  których prace zostały przed-
stawione uczestnikom Pikniku Zdrowia, a na-
stępnie wystawione na aukcję.

Oferty ich kupna należy składać w Dziale
Marketingu w Domu Zdrojowym - tel. 075 78
20 569.

Dochód ze sprzedaży obrazów jest prze-
znaczony na remont zdrojowej wieży widoko-
wej.

Kup obraz – napraw wie¿ê!
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Potêga sztukiKwarc i siekierezada

Roland Marciniak tak siê identyfikowa³ z konkurencj¹
dla wójtów i burmistrzów, ¿e a¿ siê upodobni³ do buli.

Gdy – pamiętając jeszcze suk-
ces ubiegłorocznej „Wielkiej Sła-
wy” – zaczęliśmy snuć domysły,
która z wielkich gwiazd opery sta-
nie w tym roku na czele zespołu
śpiewaków w czasie gali, nadeszła
do nas informacja o nagłej choro-
bie Bogusława Kaczyńskiego. Nie
dopuszczaliśmy myśli o tym, że
impreza mogłaby wypaść z majo-
wej ramówki muzycznej, a gdy po-
twierdziły się najgorsze przypusz-
czenia – iż stan zdrowia nie pozwa-
la panu Kaczyńskiemu przyjąć na
siebie obowiązków organizatora,
zostało nam już niewiele czasu na
przygotowanie spektaklu, który do-
równywałby blaskowi ubiegłorocz-
nej imprezy.

A jednak niemożliwe stało się
faktem – rozpatrywaliśmy wiele
ofert, jakie napłynęły do Świerado-
wa, a na Operę Polską zdecydowa-
no się właściwie w ostatniej chwi-
li. Na pozostałe sprawy (krzesła, te-
lebimy, scena) organizatorzy mieli
raptem dwa tygodnie, a jednak
wszystko zostało zapięte na ostat-
ni guzik i 19 maja do hali spacero-
wej zawitało grono nie mniej uta-
lentowanych gwiazd sceny opero-
wej i operetkowej, które – jak się
wydaje – zaspokoiły najbardziej
wybredne gusty 700-osobowej wi-
downi.

Galę otworzyli: pani prezes
Uzdrowiska – Dorota Giżewska,
oraz burmistrz Roland Marciniak,
a potem halą zawładnęła muzyka.
Orkiestrę Opery Polskiej poprowa-
dził Krzysztof Tracz. To całkowi-
cie prywatne przedsięwzięcie arty-
sty, który kierował kilkoma filhar-
moniami i operami, szefował też
wrocławskiej Akademii Muzycz-
nej, a od 14 lat z Operą Polską ob-
jeżdża Europę. W repertuarze gru-
py znalazło się też słynne „Nabuc-
co” Verdiego, pokazywane w
mniejszych miejscowościach w
Polsce ponad 300 razy. W hali
muzycy dwukrotnie zaprezentowali
się instrumentalnie: na otwarcie
zagrali uwerturę z „Carmen”, a
następnie wstęp do III aktu „Tra-
viaty” oraz  uwerturę do „Cyrulika
sewilskiego”. Nie mogło też, oczy-
wiście, zabraknąć „Marsza Radetz-
ky’ego” Straussa (ojca), w takt któ-
rego – jak rok temu - klaskała wi-
downia.

Do Świeradowa M. Tracz przy-
wiózł przede wszystkim Jolantę
Żmurko, która niedawno obchodzi-
ła 25-lecie pracy scenicznej w Ope-
rze Dolnośląskiej. Aria Violetty z
„Traviaty” Verdiego w jej wykona-
niu na pewno na długo zapadnie w
pamięć widzom gali, ale i pozosta-
li wykonawcy mimo młodego wie-
ku dorównywali jej pasją w kreowa-
nych postaciach ze słynnych dzieł.
Na scenie zobaczyliśmy Małgorza-
tę Ratajczak, Agnieszkę Macie-
jewską, Monikę Michaliszyn, Janu-

sza Borowicza, Rafała Bartmiń-
skiego i Rafała Majznera. Koncert
prowadził dowcipnie Jarosław Za-
wartko, który w pewnym momen-
cie zrzucił maskę konferansjera i
okazało się, że jako bas-baryton
świetnie sobie radzi także wokal-
nie, jak choćby w duecie z A. Ma-
ciejewską („Księżniczka czarda-
sza”).

Repertuar był bardzo zróżnico-
wany, od poważnego do frywolne-
go, co gwarantowali twórcy: Bizet,
Moniuszko, Strauss, Verdi, Rossi-
ni, Donizetti, Lehar, Offenbach,
Puccini i Kalman, przy czym Ver-
di najczęściej, a Kalman tylko raz
(co ciekawe – nie zabrzmiała ani
jedna nuta Mozarta). Ze sceny roz-
brzmiewały niekiedy utwory bar-
dzo znane, jak choćby „Usta
milczą, dusza śpiewa”, „Habanera”
(Carmen), „Wielka sława to żart”,
„Aria ze śmiechem”, „Aria z ku-
rantem”, „Kobieta zmienną jest”,
„Co się dzieje, oszaleję”.

Do nowości tegorocznej gali za-
liczyć należy scenografię, która od
razu kojarzyła się z miejscem ta-
jemnych schadzek kochanków, i
kilkakrotny występ baletu, wpraw-
dzie z trzech tylko par złożonego,
ale świetnie radzącego sobie z pi-
ruetami i podrzutami na niewiel-
kiej scenie. Trzykrotnie zatańczo-
no Straussa, ale największe wraże-
nie robił brawurowo wykonany
kankan z „Orfeusza w piekle”.
Gdy na scenie odśpiewano słyn-
ny toast z „Traviaty” (Libiamo ne
lieti calici - Więc pijmy na chwa-
łę miłości), który artyści wznieśli
świeradowską wodą mineralną,
gdy przebrzmiały już słowa po-
dziękowań, a artyści powoli scho-
dzili z kwiatami ze sceny, widzom
zafundowano nieoczekiwane za-
kończenie – żart muzyczny G.
Rossiniego w stylu buffo „Dwa
koty”, „wymiauczany” fantastycz-
nie przez M. Michaliszyn i A. Ma-
ciejewską. Ponieważ żadne słowa
nie oddadzą maestrii obu sopra-
nów, proponujemy naszym Czy-
telnikom, którzy z różnych powo-
dów nie mogli w tamten sobotni
wieczór przybyć na koncert, by
zajrzeli na stronę internetową -
www.ewalewandowska.pl/mate-
rialy_do_pobrania.php - i tam
kliknęli na „Dwa koty” w wyko-
naniu Ewy Lewandowskiej i Lu-
cyny Białas. Interpretacja nieco
inna od tej świeradowskiej, ale kli-
mat utworu w pełni zachowany.
Natomiast na scenie w hali zdro-
jowej gdy w pewnym momencie
obie panie rzuciły się na siebie z
pazurami (nie przestając miau-
czeć), można było odnieść wraże-
nie, że naprawdę wydrapią sobie
oczy. Oto potęga sztuki!

Tekst Adam Karolczuk
Zdjęcia Wiesław Biernat

Na marginesie Wielkiej Gali Operowo-Operetkowej

Monika Sautycz bez ¿adnego treningu pobieg³a na szczud³ach lekko i susami, a
Darkowi Wilczackiemu pokonanie 6-metrowego s³upa zajê³o kilkanaœcie sekund.

Tomek Chmielowiec potoczy³ oponê, jakby go nie do-
tyczy³o prawo ziemskiego ci¹¿enia.

„Bowling Club” w Świerado-
wie-Zdroju zaprasza na II Turniej o
Puchar Burmistrza Miasta.

Eliminacje odbywać się będą do
końca czerwca w kręgielni w Świe-
radowie - trzeba przyjść i zagrać, a
przy okazji poznać regulamin elimi-
nacji i szczegóły turnieju. Można też
zadzwonić - tel. 075 78 17 582.

Finał przewidziano na początku
lipca, jednakże dokładna data zale-
żeć będzie od liczby chętnych i zo-
stanie podana po zamknięciu listy za-
wodników. Do wygrania atrakcyjne
nagrody rzeczowe i nagrody-niespo-
dzianki. Zapraszamy!

Kulaj z nami
- z nagrodami

26 maja na stadionie w Siekierczy-
nie rozegrano jubileuszowe XV Samo-
rz¹dowe Igrzyska Zwi¹zku Gmin KWI-
SA, w których do rywalizacji przyst¹pi-
³o 11 gmin. Jako ¿e gmina s³ynie z ba-
zaltowych kopalni, dru¿ynom ponada-
wano nazwy naturalnych kruszców, a
nas oczywiœcie obdarowano  kwarcem.
Imprezie towarzyszy³a upalna pogoda,
która jednak nie mog³a zepsuæ atmos-
fery przyjaznej rywalizacji. By³o wszyst-
ko jak na prawdziwe igrzyska przysta-
³o: g³os Olgierda PoniŸnika w megafo-
nach (jak co roku), przemarsz wokó³
murawy (na marginesie: œwietnie utrzy-
manej, gêstej, soczystej – jak oni to
robi¹?), uroczyste otwarcie przez wój-
ta gminy, zapalenie znicza, wypuszcze-
nie setek go³êbi z klatek, a tak¿e och³o-
dzenie uczestników nag³ym deszczem
z sikawki zamontowanej na 130-letnim
wozie stra¿ackim.

Konkurencje by³y zró¿nicowane,
bardziej zespo³owe ni¿ indywidualne, z
po³o¿eniem akcentu na znacz¹cy udzia³
pañ. Zaczêliœmy sztafet¹ na szczud³ach
i zajêliœmy 7 miejsce – najgorsze w ca-
³ych igrzyskach. Potem by³o znacznie
lepiej. W „siekierezadzie”, sztandarowej
konkurencji Siekierczyna, polegaj¹cym
na r¹baniu klocka i uk³adaniu bierwion
na stoliku zajêliœmy 2 miejsce, w pchniê-
ciu 7,5-kilogramow¹ kostk¹ bazaltow¹
(liczy³a siê suma czterech rzutów) - 4,
w toczeniu opon traktorowych – 5.  Ko-
bieca 5-osobowa dru¿yna ¿eñska
wsparta burmistrzem zaczê³a przeci¹-
ganie liny szturmem, od dwukrotnego
pokonania Olszyny, by w æwieræfinale
równie szybko ulec Gryfowowi  (które-
go za³oga by³a – u¿ywaj¹c s³ów prowa-
dz¹cego – bardziej wyjedzona), co da³o
nam miejsce od 4 do 6.  Francuska gra
w bule przeznaczona by³a dla w³odarzy
gmin – burmistrz Œwieradowa rzuca³
najlepiej i w ten sposób zdoby³ jedyne
dla zespo³u zwyciêstwo. We wspinacz-
ce na 6-metrowy s³up mieliœmy 5 miej-
sce, a w najbardziej zespo³owej (12
osób) sztafecie-niespodziance na za-
koñczenie igrzysk - 4.

77 zdobytych punktów pozwoli³o
nam zaj¹æ najbardziej nielubiane przez
zawodników miejsce – czwarte (rok
temu szóste). A ¿e tegoroczna rywali-
zacja by³a niezwykle zaciêta i wyrówna-
na, do podium zabrak³o nam 2 punk-
tów (trzeci by³ Siekierczyn, drugi Lubañ
gmina – obie dru¿yny po 79 pkt), a do
zwyciêstwa – jednego (zwyciêska Olszy-
na mia³a 80 pkt). Zupe³nym zaskocze-

niem by³o ostatnie miej-
sce Mirska z 36 punkta-
mi.

Na punkty w œwiera-
dowskim zespole zapra-
cowali: Tadeusz Baka,
Anna Ba³azy, Sylwia
B³aszczyk, Pawe³ Bo-
dzoñ, Tomasz Chmielo-
wiec, Andrzej Groñski,
Roland Marciniak, Dawid
Miakienko, Ewelina
Ostrowska, Anna Panek
(kapitan), Monika i Bo-
les³aw Sautyczowie, Ha-
lina Stettner, Diana Ti-
moftiewicz-¯ak, Wiolet-

ta Urbañczyk, Dariusz
Wilczacki, Anna Bardziñ-
ska. A w czasie rywaliza-
cji poza wspó³zawodni-
kami naszych do boju
zagrzewali jeszcze: Iza-
bela Jurczak, Krystyna
Kisiel, Rafa³ May, Ry-
szard Nowak, Joanna
Szczekulska, Ryszard
Szczygie³.

Za rok igrzyska zor-
ganizuje Mirsk, za dwa
lata – my, mamy wiêc
doœæ czasu, by wymyœliæ
niebanalny, atrakcyjny i
ciekawy program zawo-
dów. (aka)

Sobotnie muzykowanie
W każdą sobotę o godz. 16 w ramach letniego sezonu koncertowe-

go w Świeradowie odbywać się będzie impreza muzyczna, której szcze-
gółowy opis zostanie każdorazowo podany na plakatach lub na stronie
www.swieradowzdroj.pl

Stare, ale jare
Od 29 czerwca do 1 lipca Œwieradów znów bêdzie goœciæ mi³o-

œników starych automobilów.  30 czerwca wozy rusz¹ na trasê raj-
du, a 1 lipca czeka ich najpierw próba sprawnoœciowa a potem wszy-
scy zgromadz¹ siê wokó³ Domu Zdrojowego, by odebraæ nagrody.
Imprezê poprowadzi i uœwietni swym wystêpem Kabaret PAKA.

Szczegó³owe informacjê o zlocie starych pojazdów mo¿na
znaleŸæ na stronie www.ikar.auto.pl
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Powy¿ej - Toast z „Traviaty” na zakoñczenie, ale po¿egnaniem by³ miaucz¹cy duet „Dwa Koty” Verdiego (obok), w
którym z pazurami rzuci³y siê na siebie Agnieszka Maciejewska (z lewej) i Monika Michaliszyn.

Jolanta ¯murko jako Violetta w „Traviacie”. Obok Ma³-
gorzata Ratajczak w Habanerze z „Carmen” Bizeta.

Monika Michaliszyn œpiewa bolero z „Nieszpo-
rów sycylijskich” Verdiego.

Powy¿ej - fina³ kankana z „Orfeusza w piekle” Offenbacha. Obok - Janusz Borowicz w „Arii o plotce” Rossiniego („Cyrulik sewilski”).

Nagle konferansjer Janusz Zawartka (z lewej) sta³ siê basem-barytonem i
zaœpiewa³ z Agnieszk¹ Maciejewsk¹ i Rafa³em Majznerem ariê z „Ksiê¿niczki
Czardasza” Kalmana.

Prezes Uzdrowiska - Dorota Gi¿ewska, i burmistrz Roland Marciniak (w g³êbi)
otwieraj¹ galê. Z boku - Rafa³ Bartmiñski w arii z Krainy uœmiechu” Lehara.

O mi³oœci i... z humorem
Wielka Gala Operowo-Operetkowa - 19 maja 2007 r.
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