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Gala namiêtno�ci rozpala

Ma³gorzata Walewska jako Carmen

Leszek �widziñski i Edyta Ciechom-
ska w tanecznym interludium
podczas wykonywania arii �Co siê
dzieje, oszalejê� z �Ksiê¿niczki Czar-
dasza�

Blisko 1000 osób wype³ni³o szczelnie ca³¹ d³ugo�æ hali spacerowej.

II Festiwal WIELKA S£AWA TO ̄ ART roz-
pocz¹³ siê 19 maja w hali spacerowej w pi¹t-
kowy wieczór � wystêpem kabaretowego
kwartetu smyczkowego MoCarta (fot. z pra-
wej). Zespo³u nie trzeba nikomu przedsta-
wiaæ, bo praktycznie przez okr¹g³y rok nie
schodzi z telewizyjnej sceny kabaretowej, co
innego jednak kilkuminutowe przerywniki na
ekranie, a co innego przykucie uwagi widza
na dwie godziny.

To niewiarygodne, co potrafi zrobiæ czte-
rech wirtuozów smyczka (bezsprzecznie
wszechstronnie wyedukowanych) ze swym
sprzêtem, wspomagaj¹c siê gad¿etami, któ-
re �graj¹�, choæ instrumentami nie s¹: ko-
mórkami, smykami czy pulpitami.

Niew¹tpliwe mistrzostwo wykazali gra-
j¹c piccicato (palcami jednej rêki, druga
schowana w kieszeni) Rag Klonowego Li-
�cia, który zgrabnie przeszed³ beethove-
nowsk¹ Elizê�, a zakoñczy³ siê �La Bamb¹�.

Pod ich smyczkami melodia Don Juan
del Marco nie wiadomo kiedy stawa³a siê
Katiusz¹, a ta zaraz przetacza³a siê w ostry
rock, wszystko za� koñczy³o siê spastiszo-
wanym sygna³em Polskiej Kroniki Filmowej.

Bolero na dwie rêce i dwa smyczki (który-
mi uderzano w struny) na wiolonczeli to arcy-
mistrzostwo, a pojedynek na czardasze (kto
szybciej) dotyka³ wrêcz granic ludzkiej wy-
obra�ni.

Ale najwa¿niejsze w wystêpie grupy Mo-
Carta by³o to, ¿e �smyki� bawi³y siê form¹ i

Maria Meyer jako Ordonka

tre�ci¹, zaskakuj¹c i czaruj¹c, a przy tym pano-
wie jakby mimochodem przypominali widzom,
¿e w tej zabawie najwa¿niejsza jest MUZYKA.

Sobotni wieczór nale¿a³ do artystki Te-
atru Rozrywki w Chorzowie � Marii Meyer,
która na pó³torej godziny wcieli³a siê w rolê
Hanki Ordonówny, przywo³uj¹c w spektaklu
�Mi³o�æ ci wszystko wybaczy� ponad 20 pio-
senek z jej repertuaru, w tym tak znanych �
poza tytu³ow¹ � jak �Pierwszy znak�, �Ulicz-
ka w Barcelonie�, �Sam mi mówi³e��, �Ja
�piewam piosenki�, �Trudno�. W kameral-
nym nastroju M. Meyer oszczêdn¹ sceno-
grafi¹, bez zbêdnych gestów, przenios³a za-
s³uchanych widzów w �wiat warszawskich
kabaretów lat 20. i 30. XX w.

Galê niedzieln¹ planowano odbyæ na gór-
nym tarasie, jednak pogoda na to nie pozwoli-
³a. Arty�ci przenie�li siê wiêc do hali spacero-
wej, która na ca³ej d³ugo�ci wype³ni³a siê wi-
dzami � ostatni raz takie morze g³ów falowa³o
bodaj 35 lat temu � podczas festiwalu woj-
skowych orkiestr dêtych. Hala ma sw¹ ma-
giczn¹ moc przyci¹gania, co od lat zgodnie
przyznaj¹ wszyscy, którzy w niej wystêpowali,
a jedyna niedogodno�æ to zbytnie oddalenie
od sceny, co sprawia, ¿e im dalej od �rodka,
tym mniej widaæ (ale za to ca³y czas dobrze
s³ychaæ).

Jest co� magicznego w krz¹taninie or-
kiestry, gdy muzykanci stroj¹ instrumenty,

gdy dyrygent wchodzi na scenê, staje za pulpitem i
rozlegaj¹ siê pierwsze d�wiêki uwertury � w ów nie-
dzielny wieczór orkiestra Filharmonii Dolno�l¹skiej z
Jeleniej Góry pod batut¹ S³awomira Chrzanowskiego
powita³a wszystkich uwertur¹ do operetki �Lekka ka-
waleria� Franza Suppe.

Specyficzn¹ atmosferê koncertu wspó³tworzy³ tak-
¿e Bogus³aw Kaczyñski, który swym melodyjnym g³o-
sem nie tylko zapowiada³ artystów, ale te¿ wprowa-

dza³ s³uchaczy w nieskomplikowane fabu³y
oper i operetek, z których pochodzi³y wy-
brane przez �piewaków arie.

Galê �Wielkiej s³awy� tworzy³ gwiazdo-
zbiór wybitnych g³osów polskiej (a tak¿e
�wiatowej sceny operetkowej i operowej), z
mezzosopranistk¹ Ma³gorzata Walewsk¹ na
czele, która miêdzy wystêpami w Atenach i
Helsinkach znalaz³a kilka godzin, by zapre-
zentowaæ siê �wieradowskiej widowni. War-
to by³o czekaæ rok, ¿eby wys³uchaæ choæby
przejmuj¹co piêknej habanery z opery �Car-
men� Bizeta � na tê interpretacjê pani Wa-
lewskiej nikt, nawet ci najbardziej odporni
na powaby opery, nie mogli pozostaæ obo-
jêtni. M. Walewska wyst¹pi³a trzykrotnie
solo, �piewaj¹c jeszcze ariê z �Orfeusza i
Eurydyki� Wilibalda Glucka i z �Samsona i
Dalili� Camilla Saint-Saënsa (debiutowa³a
ni¹ rok temu w Nowym Jorku), a tak¿e w
duecie z Micha³em Bajorem � wykonuj¹c
pie�ñ, która swego czasu zapowiada³a film
�Quo Vadis� (napisa³a do niej s³owa, a Bajor
zagra³ w tym filmie rolê Nerona).

Dokoñczenie na str. 8
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URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta � Zbigniew
Szereniuk: 78-16-119; Zastêpca
Burmistrza � Walery Czarnecki:
78-17-680; Sekretarz Miasta �
Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik � Iwona Kosmala: 78-
16-659; Sekretariat Burmistrza i
Zastêpcy Burmistrza � Krystyna
Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-
585; biuro Rady Miasta � Jolan-
ta Bobak, Diana Timoftiewicz-
¯ak: 78-17-666; zamówienia pu-
bliczne � Monika Sautycz: 78-
17-562; Referat Gospodarki Nie-
ruchomo�ciami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, p.o. kie-
rownika � Rafa³ May: 78-17-092,
Ryszard Szczygie³: 78-17-558,
Bogumi³a Tasulis: 78-17-297;
Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony �rodowiska,
kierownik � Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, An-
drzej Groñski: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-
324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kie-
rownik � Danuta ¯y³kiewicz: 78-
16-929, dzia³alno�æ gospodarcza
i stypendia socjalne - £ukasz Kor-
dyjak: 78-17-601; meldunki i
dowody osobiste � Halina Stet-
tner: 78-16-929; Stra¿ Miejska �
Ryszard Nowak: 78-16-896;
obrona cywilna, zarz¹dzanie kry-
zysowe, ochrona przeciwpo¿aro-
wa � Tadeusz Baka: 78-16-841;
ksiêgowo�æ � Anna Le�niak,
Magdalena Szukiewicz, Kata-
rzyna Barczyszyn: 78-16-452,
Gra¿yna Wojciechowicz: 78-16-
659; kadry � Joanna Szczekul-
ska: 78-16-553; Referat Promo-
cji Gminy, Turystyki, Kultury i
Sportu, p.o. kierownika � Dorota
Marek-Miakienko, Monika Haj-
ny, Mariusz Pysz: 78-16-350, fax
�78-16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343, dyrektor
� Rados³aw Berliñski: 78-16-
425.

MIEJSKI O�RODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

Sekretariat: 78-16-321, kierow-
nik � Teresa Diagiel: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych: 78-16-114.

Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373,
78-16-668, fax 78-16-224; Szko³a
Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379: �wietlica �rodowisko-
wa UL: 78-45-712; Miejska Bi-
blioteka Publiczna: 78-16-394;
Klub AA � 78-16-114; Klub Senio-
ra, Zwi¹zek Emerytów, Zwi¹zek
Sybiraków: ³¹czy sekretariat UM -
78-16-489; Ochotnicza Stra¿ Po-
¿arna � Naczelnik OSP �wiera-
dów-Czerniawa: 78-45-573; Za-
stêpca Naczelnika OSP w �wie-
radowie: 78-16-426.

O G £ O S Z E N I E
Burmistrz Miasta �wieradów-Zdrój informuje, ¿e od 12 maja do 2 czerwca

2006 r. zosta³ podany do publicznej wiadomo�ci, poprzez wywieszenie na tabli-
cy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego nr 15, wykaz
nieruchomo�ci zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetar-
gowym, po³o¿onych w �wieradowie-Zdroju przy ul. Lipowej, oznaczonych geo-
dezyjnie jako dzia³ki nr 83/1 i 83/2 am 4 obr. V.

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo pierw-
szeñstwa w jej nabyciu, powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie wymienionej nieru-
chomo�ci w terminie 6 tygodni, licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.

Szanowni Pañstwo!

W nocy z 16 na 17 kwietnia jeden
ze �wieradowian (27 lat) wyszed³ z gru-
p¹ kolegów z dyskoteki �Pod Or³em�,
podszed³ do siedz¹cego na murku obok
banku innego mieszkañca miasta (32
lata), bez ¿adnego ostrze¿enia powali³
go na chodnik i zacz¹³ biæ i kopaæ, po-
woduj¹c liczne obra¿enia i z³amanie oboj-
czyka. Krewki napastnik zosta³ zatrzy-
many i oddany pod dozór policji, nie
wolno mu te¿ opuszczaæ kraju. Za na-
pa�æ i pobicie kodeks przewiduje karê
wiêzienia do lat 5.

Z 26 na 27 kwietnia z niestrze¿o-
nego parkingu przy Hotelu �wieradów
nieznany sprawca odjecha³ VW bor¹
nale¿¹cego do niemieckiego go�cia. W³a-
�ciciel swe straty oceni³ na 27 tys. z³, a
inny go�æ hotelowy, któremu �przy
okazji� z³odziej w³ama³ siê do golfa i
wymontowa³ poduszkê powietrzn¹.

17 maja po po³udniu na os. Kor-
czaka dosz³o do scysji s¹siedzkiej miê-
dzy jednym z lokatorów, który siedzia³
na le¿aku przed gara¿em, a dwoma m³o-
dzieñcami z osiedla. Skoñczy³o siê tym,
¿e ów siedz¹cy nagle wsta³, chwyci³
le¿ak i j¹³ nim ok³adaæ m³odzieñców,
powoduj¹c u jednego z³amanie szczê-
ki, a u drugiego z³amanie ¿ebra. Policja
prowadzi w tej sprawie postêpowa-
nia, a czyn �s¹siedzki� zagro¿ony jest
kar¹ do 5 lat pozbawienia wolno�ci.

18 maja jeden z mieszkañców
�wieradowa zg³osi³, ¿e parê dni wcze-
�niej zaginê³a mu ¿ona. Policja szybko
ustali³a, ¿e dziwnym trafem tego same-
go zagin¹³ te¿ jej znajomy, a oboje znik-
nêli z pola widzenia po wziêciu wy-
p³at w swoich firmach. �Zguby� odna-
laz³y siê 22 maja rano, oczywi�cie bez
grosza przy duszy. ¯eby by³o cieka-

Raz, Dwa, Trzy w �wieradowie!

Tegoroczne �Majowe Dni Kwitn¹-
cych Rododendronów� wype³-
nione s¹ wieloma wydarzeniami
kulturalnymi. Z pewno�ci¹ naj-
wa¿niejszym z nich jest festiwal
�Wielka S³awa To ̄ art�, który po-
dobnie jak w roku ubieg³ym spo-
tka³ siê z bardzo dobrym przyjê-
ciem go�ci i mieszkañców nasze-
go miasta. Wartym podkre�lenia
jest fakt, ¿e wydarzenie to odbi³o
siê szerokim echem w ca³ym re-
gionie jeleniogórsko-legnickim.
Trzy festiwalowe dni zgromadzi-
³y ponad 1300-osobow¹ widow-
niê, a w wielkim koncercie galo-
wym uczestniczy³o oko³o 800
osób, spo�ród których znacz¹c¹
czê�æ stanowili mieszkañcy Je-
leniej Góry, Legnicy, Boles³awca,
Zgorzelca, Lubania i innych miej-
scowo�ci regionu oraz �wierado-
wianie. Powinni�my pielêgnowaæ
i rozwijaæ tê imprezê. Z pewno-
�ci¹ wyró¿nia siê ona spo�ród
innych imprez organizowanych w
okolicach naszego miasta - kli-
matem, poziomem i oryginalno-
�ci¹. Niechaj przedsiêwziêcie to
bêdzie znakiem rozpoznawczym
�wieradowa�Zdroju, miejsca, o
którym tak serdecznie wypowia-
da³ siê maestro Bogus³aw Ka-
czyñski podczas koncertów i w
rozmowach prywatnych, mó-

wi¹c: Bóg mia³ dobry dzieñ two-
rz¹c to miejsce na Ziemi.

Innego rodzaju imprez¹ kultu-
raln¹, a jak s¹dzê - równie¿ intere-
suj¹c¹ - bêdzie koncert zespo³u
�Raz, dwa, trzy� i poprzedzaj¹ce
koncert wystêpy m³odych zespo-
³ów muzycznych ze �wieradowa i
Mirska. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy
siê �wietnie bawiæ tego majowego
popo³udnia i wieczora, czego
wszystkim ¿yczê.

Pocz¹tek czerwca przyniesie
równie¿ wa¿ne wydarzenia dla na-
szego miasta zwi¹zane z obchodzo-
nymi w tym roku uroczysto�ciami
60. rocznicy nadania naszemu mia-
stu praw miejskich oraz 60. roczni-
cy utworzenia Parafii pw. �w. Józe-
fa. Te dwie bardzo istotne rocznice
zbiegaj¹ siê z 40. rocznic¹ pos³ugi
duszpasterskiej w �wieradowie�
Zdroju ks. kanonika W³adys³awa
Dziêgiela. Dla uczczenia tych wy-
darzeñ dnia 5 czerwca odbêdzie siê
Msza �wiêta i koncert muzyki ka-
meralnej. Rocznicowe obchody
u�wietni swoj¹ obecno�ci¹ Biskup
Ordynariusz Stefan Cichy, w obec-
no�ci którego posadzony zostanie
�D¹b Papieski�.

Zapraszam wszystkich do
uczestnictwa w rocznicowych ob-
chodach.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk

wiej, przez tydzieñ oboje nie opu�cili
granic miasta. Policja przekaza³a kobietê
mê¿owi, który wraz z czworgiem dzieci
bêdzie siê teraz zastanawiaæ nad jej po-
stêpkiem.

W nocy z 18 na 19 z parkingu przy
Hotelu Averon z³odziej zamierza³ przy-
w³aszczyæ sobie VW borê na niemiec-
kich numerach, ale skoñczy³o siê na
uszkodzeniu zamka drzwi i stacyjki.
W³a�ciciel nie sta³ siê ubo¿szy o 40 tys.
z³, o tyle¿ nie wzbogaci³ siê z³odziej.

Nie mia³ natomiast szczê�cia nie-
miecki w³a�ciciel golfa stoj¹cego na nie-
strze¿onym placu przy Hotelu Berli-
ner � tej samej nocy z³odziejowi uda-
³o siê wóz uruchomiæ i odjechaæ nim, a
straty wynosz¹ 24 tys. z³.

W pewnym �wieradowskim bu-
dynku wielorodzinnym jeden z loka-
torów trochê sobie popi³ (nic dziwne-
go, skoro prowadzi w mieszkaniu me-
linê), po czym wyszed³ na klatkê scho-
dow¹ i tam za³atwi³ swoje potrzeby
fizjologiczne. S¹siedzi oczywi�cie na-

tomiast zawiadomili policjê, która skie-
rowa³a wniosek do s¹du o ukaranie nie-
chluja 500-z³otow¹ grzywn¹. Okazuje
siê, ¿e obwiniony by³ ju¿ karany za-
równo za takie wystêpki, jak i za awan-
tury po wódce. ZGK prowadzi obecnie
postêpowanie w celu wyeksmitowania
uci¹¿liwego lokatora.

Policja prowadzi aktualnie trzy po-
stêpowania wobec osób maj¹cych kom-
putery z nielegalnym oprogramowaniem
i dysponuj¹cych zbiorami pirackich p³yt
z grami.

Bêd¹ te¿ kierowane wnioski do s¹du
przeciwko siedmiu kierowcom przy³a-
panych w ostatnim miesi¹cu na prowa-
dzeniu auta po pijanemu. W�ród nich
by³a kobieta, która w Czerniawie wsia-
d³a � maj¹c 2 promile alkoholu � do auta
konkubenta i po ujechaniu kilku metrów
uderzy³a w stoj¹ce na poboczu audi, po-
woduj¹c w nim wgniecenie zderzaka i
zarysowania lakieru.

16 maja dosz³o do spotkania burmistrza Zbigniewa Szereniuk z R. Kry-
nickim z Opola, cz³onkiem Towarzystwa Mi³o�ników Kolei, który zapro-
ponowa³ uruchomienie linii drezynowej � od Krobicy do sk³adu drewna
przy tartaku. Aby przekonaæ w³adze miasta do swego pomys³u, przy-
wióz³ ze sob¹ lekk¹ drezynê spalinow¹ i zaprosi³ burmistrza na prze-
ja¿d¿kê, która uda³a siê nad podziw (zwa¿ywszy na nieu¿ywane od po-
nad 20 lat tory). Maszynê posadowiono na szyny przy skrzy¿owaniu z ul.
Sêpi¹ i obaj przejechali kilkaset metrów w stronê nieczynnej stacji kole-
jowej. Dalej siê nie da³o, bo jednak miêdzy podk³adami wyros³y zbyt
du¿e drzewa.

Burmistrz podj¹³ ju¿ kroki, by przekonaæ PLK w do przekazania toro-
wiska na ten cel. P. Krynicki dla wykazuje du¿¹ determinacjê dla swej
inicjatywy, zapowiada przywiezienie kilku drezyn, w tym jednej mog¹cej
zabraæ 11 pasa¿erów, i jest przekonany, ¿e wycieczki te stan¹ siê jedn¹ z
atrakcji turystycznych sezonu letniego.

Gdyby pomys³ wypali³, trzeba bêdzie odtworzyæ kilka metrów torowi-
ska w³a�nie w okolicach ul. Sêpiej, bo gdy j¹ asfaltowano, zerwano szy-
ny, co uniemo¿liwia ci¹g³¹ jazdê od stacji do tartaku.

(aka)

Kwietny Bieg 2006 ma upamiêtniæ Pierwsz¹ Pielgrzymkê Ojca �wiêtego do Pol-
ski. Tegoroczny odbywaæ siê bêdzie równocze�nie na dwóch trasach � wokó³ krakow-
skich b³oñ i wokó³ granic Rzeczypospolitej. Druga trasa wyniesie 3530 km, przebie-
gnie przez 210 gmin, a w ka¿dej powstan¹ komitety organizacyjne odpowiedzialne za
wytypowanie osób nios¹cych bia³o-czerwon¹ szarfê na poszczególnych odcinkach.

W Czerniawie przekazanie szarfy nast¹pi 8 czerwca na ul. D³ugiej o godz. 1:43.
Sztafeta pobiegnie do Krobicy, gdzie o godz. 2:13 szarfê przejmie zmiana, która
pobiegnie przez �wieradów do Rozdro¿a Izerskiego, by tam  przekazaæ szarfê uczest-
nikowi ze Szklarskiej Porêby.

Wiêcej informacji - www.kwietnybieg.pl lub www.10czerwca.pl
Osoby zainteresowane wziêciem udzia³u w biegu prosimy o kontakt z Miejskim

Biurem Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 10, tel. 78 16 350.

Kto poniesie szarfê?

Bêdzie turystyczna atrakcja?

Zespó³ Raz, Dwa, Trzy, rodem z
Zielonej Góry, istnieje od 14 lat i dzi�
nale¿y do najlepszych w kraju.  Lider
grupy Adam Nowak wspó³pracuje z naj-
bardziej twórczymi muzykami w kraju,

nagrywaj¹c p³yty, których muzyka za-
skakuje wielo�ci¹ barw i u¿ytych �rod-
ków. Ogromnym atutem pozostaj¹ jego
poetyckie teksty. Godne pozazdroszcze-
nia jest zgranie muzyków, o czym nie-

bawem i my siê przekonamy � ju¿ w
sobotê, 27 maja zapraszamy na p³ytê
boiska przyszkolnego, gdzie o godz.
20 rozpocznie siê koncert grupy Raz,
Dwa, Trzy, która wyst¹pi w sk³adzie:

Adam Nowak - gitara, �piew; Grzegorz
Szwa³ek - pianino elektryczne, akor-
deon, klarnet; Jacek Olejarz � perku-
sja; Jarek Treliñski - gitara elektrycz-
na; Mirek Kowalik - gitara basowa.

Oby tylko dopisa³a pogoda!

Kronika policyjna
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Wiadomo�ci komunalne

Burmistrz Miasta �wieradów-Zdrój og³asza drugi nieograniczony
przetarg ustny na zbycie prawa w³asno�ci niezabudowanej nieru-
chomo�ci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka: nr 23/3,
am. 9, obrêb VI, o powierzchni 6.198 m2 (£IV). KW � brak.

Cena wywo³awcza � 50.000 z³, wadium � 5.000 z³. Ponadto na-
bywca poniesie koszty przygotowania nieruchomo�ci do zbycia
w wysoko�ci 1.978 z³.

Nieruchomo�æ gruntowa niezabudowana, po³o¿ona przy ul. Ko�ciusz-
ki, z dala od centrum miasta i ruchu samochodowego. Kszta³t dzia³ki
nieregularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poro�niêty traw¹ i sa-
mosiejkami. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowañ i Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta dzia³ka zbywana z przeznaczeniem
na cele rolne.

Uzbrojenie: linia energetyczna i telefoniczna. Obci¹¿enia: dojazd dro-
g¹ nr 20 w rzeczywisto�ci stanowi¹c¹ ³¹kê.

Przetarg odbêdzie siê 14 czerwca 2006 r. o godz.1100 w Urzêdzie
Miasta, pok. nr 8.

Wadium nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Urzêdu Miasta nr 33
1020 2124 0000 8502 0065 6959 � w Banku PKO BP I/O �wieradów-
Zdrój � do 9 czerwca br.

Za zgodn¹ z terminem podanym w og³oszeniu ustala siê datê uzna-
nia konta Urzêdu Miasta.

Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci. W przy-
padku uchylania siê zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarial-
nej wadium nie podlega zwrotowi.

Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wska-
zany przed przetargiem nr konta bankowego, w terminie 3 dni robo-
czych od daty zakoñczenia przetargu.

Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty
s¹dowej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki
Nieruchomo�ciami (pok. nr 8), tel (075) 78 17 558, grunty@swiera-
dowzdroj.pl

www.swieradowzdroj.pl
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Burmistrz Miasta �wieradów�Zdrój uprzejmie informuje, ¿e na tabli-
cy og³oszeñ w siedzibie UM przy ul. Pi³sudskiego 15, zgodnie z art. 35
ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
(Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z pó�n. zm.) zosta³y wywieszone � na
okres od 4 maja do 14 czerwca 2006 r.

poni¿sze wykazy:
� nr 05/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze przetargowej nieruchomo�ci grunto-

wej po³o¿onej przy ul. Sanatoryjnej, stanowi¹cej dzia³kê nr 39/2, am 7, obrêb I,
o powierzchni 2531 m2,

� nr 06/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze przetargowej nieruchomo�ci grunto-
wej po³o¿onej przy ul. Lwóweckiej, stanowi¹cej dzia³kê nr 26/4, am 5, obrêb V,
o powierzchni 13.041 m2,

� nr 07/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze przetargowej nieruchomo�ci grunto-
wej po³o¿onej przy ul. Lipowej, stanowi¹cej dzia³kê nr 49/2, am 7, obrêb I,
o powierzchni 2157 m2,

� nr 08/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze przetargowej nieruchomo�ci grunto-
wej po³o¿onej przy ul. Sudeckiej, stanowi¹cej dzia³kê nr 18/3, am 8, obrêb I,
o powierzchni 2012 m2,

� nr 09/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze przetargowej nieruchomo�ci grunto-
wej po³o¿onej przy ul. Sosnowej, stanowi¹cej dzia³kê nr 43/1, am 5, obrêb V,
o powierzchni 827 m2 (nieruchomo�æ obci¹¿ona s³u¿ebno�ci¹ drogi dojazdo-
wej i wieloletni¹ umow¹ dzier¿awy do dnia 21.01.2015 r.; prawo pierwokupu
przys³uguje dzier¿awcy),

� nr 10/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze bezprzetargowej (na poprawê zago-
spodarowania posesji przyleg³ej) nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej przy ul.
Nadbrze¿nej, stanowi¹cej dzia³kê nr 12/1, am 5, obrêb I, o powierzchni 600 m2,

� nr 11/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze bezprzetargowej (na rzecz wieloletnie-
go dzier¿awcy) nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej przy ul. Sosnowej, stano-
wi¹cej dzia³kê nr 57/5, am 5, obrêb V, o powierzchni 1.566 m2,

� nr 12/2006 � dotycz¹cy zbycia w drodze bezprzetargowej (na rzecz wieloletnie-
go dzier¿awcy) nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej przy ul. Sosnowej, stano-
wi¹cej dzia³kê nr 81/4, am 4, obrêb V, o powierzchni 1.034 m2.

Natomiast 12 maja zosta³ wywieszony wykaz nr 13/2006 � dotycz¹cy zbycia
w drodze przetargowej nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej przy ul. Le�nej, stano-
wi¹cej dzia³kê nr 46, am 5, obrêb VI, o powierzchni 4.601 m2.

Burmistrz Miasta informuje, ¿e zgodnie z art. 34 ww. ustawy pierwszeñstwo
w nabyciu po cenie ustalonej w sposób okre�lony w ustawie przys³uguje osobie,
która spe³nia warunki: przys³uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy
ustawy lub odrêbnych przepisów, jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieru-
chomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grud-
nia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

Termin z³o¿enia wniosku o nabycie nieruchomo�ci wynosi 6 tygodni, licz¹c od
dnia wywieszenia wykazu, czyli do 14 czerwca (wykaz nr 13 � do 22 czerwca).

W przypadku niezg³oszenia siê osób fizycznych lub prawnych w tych terminach
zostan¹ og³oszone przetargi na zbycie ww. nieruchomo�ci.

Wszelkie informacje dotycz¹ce wykazów mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospo-
darki Nieruchomo�ciami i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 8,
tel. (075) 78 17 558.

O G £ O S Z E N I E

Projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

22 marca br. Burmistrz Miasta
Zbigniew Szereniuk podpisa³ umo-
wê z firm¹ �AZE Zaj¹c, Kokoszko�
s.j. z siedzib¹ w Skrzydlnej na bu-
dowê oczyszczalni �cieków dla mia-
sta �wieradów-Zdrój przy ul. Wiej-
skiej typu ECOLO-CHIEF o przepu-
stowo�ci Q = 1329 m3/d, tj. wyko-
nanie robót budowlanych i dostaw
zwi¹zanych z realizacj¹ Projektu:

BUDOWA OCZYSZCZALNI
�CIEKÓW DLA MIASTA
�WIERADÓW-ZDRÓJ
PRZY UL. WIEJSKIEJ
� Z/2.02/I/1.2/96/04

którego ca³kowita warto�æ wynosi
5.637.000 z³, w tym dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego � 4.227.750 z³.

Postêpowanie przetargowe pro-
wadzone by³o w oparciu o ustawê
Prawo Zamówieñ Publicznych w
trybie przetargu nieograniczonego.
Termin sk³adania ofert wyznaczony
zosta³ na 3 marca. Wp³ynê³o 5 ofert,
z których 4 zosta³y odrzucone z po-
wodu niespe³nienia warunków
udzia³u w postêpowaniu. Za najko-
rzystniejsz¹ uznano ofertê firmy
�AZE Zaj¹c, Kokoszko� s.j. Nie z³o-
¿ono ¿adnych protestów. 22 marca
podpisano umowê na wykonanie
robót budowlanych i dostaw zwi¹-
zanych z budow¹ oczyszczalni �cie-
ków na kwotê 5.137.183,91 z³. Ter-
min budowy up³ywa 30 sierpnia.

12 kwietnia wykonawcy przeka-
zano plac budowy, do którego do-
prowadzono energiê elektryczn¹ i
wodê, wykonano zaplecze, wyciê-
to drzewa koliduj¹ce z urz¹dzenia-
mi oczyszczalni, uporz¹dkowano te-
ren pod roboty ziemne, wytyczono
geodezyjnie podstawowe obiekty
kubaturowe oczyszczalni �cieków.
Obecnie trwa wytyczanie geodezyj-
ne kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej.

22 maja rozpoczê³y siê prace
ziemne na terenie oczyszczalni, a 29
maja rusz¹ roboty zwi¹zane z bu-
dow¹ kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej.

4 maja br. Burmistrz Miasta Zbi-
gniew Szereniuk podpisa³ umowê z
Konsorcjum Firm: Zak³ad Us³ug Re-
montowo Budowlanych i Instala-
cyjnych Jan Chro¿nowski z siedzi-
b¹ w Jeleniej Górze, FUNAM Sp. z
o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu � na
wykonanie robót budowlanych
zwi¹zanych z realizacj¹ Projektu:

MODERNIZACJA UJÊCIA
WODY £U¯YCA I WODOCI¥-

GOWANIE CZERNIAWY
� Z/2.02/I/1.2/95/04

którego ca³kowita warto�æ wynosi
5.306.440 z³, w tym dofinansowa-

nie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego 3.979.830 z³.

Postêpowanie przetargowe pro-
wadzone by³o w oparciu o ustawê
Prawo Zamówieñ Publicznych w
trybie przetargu nieograniczonego.
Termin sk³adania ofert wyznaczony
zosta³ na 28 lutego br. Wp³ynê³y 4
oferty, z których 3 zosta³y odrzuco-
ne z powodu niespe³nienia warun-
ków udzia³u w postêpowaniu.

Z³o¿ono 3 protesty: jeden na
tre�æ SIWZ (zosta³ oddalony) oraz
dwa na czynno�ci odrzucenia ofert
(jeden oddalono, drugi uwzglêdnio-
no w czê�ci).

21 marca protestuj¹cy odwo³a³
siê do Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych. Na rozprawie 4 kwiet-
nia Zespó³ Arbitrów uwzglêdni³ od-
wo³anie i nakaza³ powtórzenie czyn-
no�ci oceny ofert. Przy powtórnym
rozpatrywaniu ofert Komisja Prze-
targowa wezwa³a firmê ZURBII do
uzupe³nienia oferty, nastêpnie uzna-
no j¹ ponownie za najkorzystniejsz¹
dla gminy.

Plac budowy zosta³ przekazany
wykonawcy 18 maja, termin zakoñ-
czenia prac budowlanych up³ywa 30
wrze�nia br.

Opr. Anna Mazurek

Jan Chro¿nowski za³o¿y³ sw¹ fir-
mê w 1987 r., od pocz¹tku specjali-
zuj¹c siê w uk³adaniu sieci wod-
nych, kanalizacyjnych i gazowych.
Na swym koncie ma m.in. wodo-
ci¹g w Podgórzynie czy gazyfika-
cjê Karpacza. W �wieradowie
obecny dwukrotnie: w 1994 r. (ga-
zyfikacja) i w 2003 r. (kanalizacja).

Firma zatrudnia od 60 do 80
osób, notuje roczny przerób w wy-
soko�ci 8 mln z³, �redniorocznie
dzia³a na 3-4 frontach. Jej najwiêk-
sze zlecenie opiewa³o dot¹d na 3
mln euro. W Czerniawie ZURBII
u³o¿y blisko 13 km rur wodoci¹go-
wych.

(aka)

�wieradów po raz trzeci

1. Dobiega koñca budowa Izer-
skiego Centrum Wspierania Przed-
siêbiorczo�ci w �wieradowie-Zdro-
ju przy ul. 11 Listopada 35. Firma
realizuj¹ca zadanie � PBU ,,Izery� ze
�wieradowa-Zdroju � zg³osi³a za-
koñczenie robót budowlanych. Za-
rz¹dzeniem Burmistrza Miasta powo-
³ana zosta³a komisja odbiorowa, któ-
ra rozpoczê³a prace zwi¹zane z oce-
n¹ techniczn¹ wykonanych robót,
jak równie¿ ich zakresem w kontek-
�cie dokumentacji technicznej i wy-
tycznych wniosku, w oparciu o któ-
ry gmina otrzyma³a dofinansowanie
na jego realizacjê z funduszu Phare.

2. Wed³ug informacji uzyska-
nych od firmy ,,EKO-BART� Barto-
sza Kudery obs³uguj¹cej zorganizo-
wan¹ w dniach 16-19 maja br. akcjê
wywozu zbêdnych rzeczy (mebli
wielkogabarytowych, z³omu, zu¿y-
tych pieców, popêkanych umywa-
lek, popsutego sprzêtu AGD itp.),
,,wystawka� cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem. Wystawianych
przez mieszkañców zbêdnych rzeczy
i przedmiotów jest znacznie wiêcej
ni¿ w latach ubieg³ych. Podsumowa-
nie przeprowadzonej akcji, a przede
wszystkim jej koszty zostan¹ Pañ-
stwu przekazane w nastêpnym wy-
daniu �Notatnika�.

3. Pilnych remontów wyma-
gaj¹ gminne place zabaw. Na pod-
stawie z³o¿onej oferty przez ich wy-
konawcê � Przedsiêbiorstwo ,,HOL-
TEX� z Lubawki � koszt niezbêd-
nych remontów i konserwacji wy-
niesie 7.062 z³. Remonty zostan¹ wy-
konane do koñca maja.

Wykonany te¿ zosta³ dodatko-
wy plac zabaw obok by³ego przed-
szkola, przy ul. Sanatoryjnej w
Czerniawie. Za jego wykonanie i
monta¿ gmina zap³aci³a 5.189,50 z³.

W najbli¿szym czasie planowane
jest równie¿ wykonanie drewnia-
nego ogrodzenia placu zabaw od
strony ul. Sanatoryjnej. Obecnie
zbierane s¹ obecnie oferty od miej-
scowych zak³adów stolarskich na
jego wykonanie.

4. Trwaj¹ remonty cz¹stkowe
dróg. Zadanie realizuje firma ,,EKO-
IN¯YNIERIA� Sp. z o.o. z siedzib¹
w Jeleniej Górze. Podjête zosta³y rów-
nie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do przebu-
dowy najbardziej uszkodzonego od-
cinka ul. Pi³sudskiego � od skrzy¿o-
wania z ul. Wyszyñskiego do skrzy-
¿owania z ul. Dojazdow¹. Wed³ug
sporz¹dzonego kosztorysu inwe-
storskiego kompleksowa przebudo-
wa tego odcinka drogi wraz z wy-
mian¹ kolektora deszczowego kosz-
towaæ bêdzie ok. 300 tys. z³.

Wykonano ju¿ pierwsze prace
przy oznakowaniu miasta: poprawio-
no mocowanie oraz ustawienie zna-
ków drogowych, zamontowano lu-
stro na skrzy¿owaniu ulic Zakopiañ-
skiej i Krótkiej. Aktualnie zbierane
s¹ oferty na wykonanie oznakowa-
nia poziomego dróg gminnych.

Opr. Eugeniusz Grabas
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W pierwszomajowy s³oneczny poranek grupa dzieci z zespo³u �Izerskie �piewaki� pod kierownic-
twem El¿biety Kar³owicz wyjecha³a do Seifhennersdorfu. Zostali�my zaproszeni przez burmistrza Zbi-
gniewa Szereniuka, który by³ honorowym go�ciem na dorocznym festynie po�wiêconym rozbójnikowi
Karaskowi.

Po przybyciu na miejsce organizatorzy festynu gor¹co nas powitali i oprowadzili po obiekcie, a by³
to olbrzymi kompleks wypoczynkowy z zapleczem gastronomicznym, terenami zielonymi, rekreacyjnymi
i placami zabaw dla dzieci. Przydzielono nam miejsce w domku letniskowym i poinformowano
o miejscu i godzinie wystêpu naszego zespo³u.

Podczas rozmów prowadzonych miêdzy w³adzami obu miast zespó³ w nowych strojach rozpocz¹³
próbê przed wystêpem. Dzieci bez ¿adnego oporu �piewa³y piosenki ze swego repertuaru, a wokó³ nas
gromadzi³a siê coraz wiêksza grupa s³uchaj¹cych przechodniów. Brawom nie by³o koñca.

Przyszed³ wreszcie czas na prezentacjê. �Izerskie �piewaki� wyst¹pi³y przed uczestnikami festynu,
dopingowane przez wdziêczn¹ niemieck¹ widowniê i pozosta³ych zgromadzonych artystów.

Po wspólnym posi³ku wszyscy mieli�my wolny czas na zwiedzanie, na zabawy oraz podziwianie
rêkodzie³a zza zachodniej granicy. Pe³ni wra¿eñ i zadowolenia, pó�nym popo³udniem, powrócili�my do
domu.

          Lucyna Fischer

Majówka z rozbójnikiem

Najlepsi w mowie, pi�mie i czytaniu
Pióro dla Martyny

25 kwietnia br. w Miejskim Ze-
spole Szkó³ odby³ siê Konkurs Re-
cytatorski o �Wieczne Pióro� Burmi-
strza Miasta �wieradów-Zdrój. Zma-
gania 40 dzieci ocenia³o jury w sk³a-
dzie: Krystyna Piotrowska, Wioletta
Cie�lik, Katarzyna Luto-Przybylska
oraz Beata £uczko.

Najlepszym interpretatorem z
klas I-III okaza³ siê Brajan £uczko
(dalsze miejsca zajêli: Kamil Popiele-
wicz i Monika Kudyba), a z kl. IV-VI
� Kamila Urbañczyk (Joanna
Chwaszcz i Anna Maciejewska).

Specjalne wyró¿nienia otrzyma-
li: Karol Fischer, Micha³ Golanowski
i Stanis³aw £ojko. A zdobywczyni¹
g³ównej nagrody zosta³a Martyna
Tomczyk, której �Wieczne Pióro�
przyznano za recytacjê wiersza
�¯eby Polska by³a Polsk¹�.

Ortografia bez mistrza

10 maja odby³a siê ju¿ VIII edy-
cja Konkursu Ortograficznego, or-
ganizowanego pod patronatem Bur-
mistrza Miasta. Dyktanda pisa³o 38
osób (w tym 8 uczestników z Gryfo-

11 i 12 maja br. w hali spacerowej
Domu Zdrojowego prezentowana
by³a wystawa prac wykonanych
przez �wieradowskich gimnazjali-
stów w maju ub. roku podczas warsz-
tatów plastycznych w Olbersdorfie
(niedaleko Zittau). Warsztaty s¹ im-
prez¹ finansowan¹ z funduszy UE, a
udzia³ w nich wziêli: Milena Stettner,
Martyna Kosieradzka, Emilia Mosie-
wicz, Renata Balcewicz, Ewa Hara-
sim, Ma³gosia Malicka i Marta Kie-
drzyn. Opiekunem grupy  by³ Ry-
szard Dembiñski.

Zdolne pêdzle i d³uta
wali swój kraj i miasto, wzbogacaj¹c
zarazem wiedzê o krajach s¹siadów.

Tak¿e i w tym roku gimnazjum
wys³a³o do Olbersdorfu 5-osobow¹
grupê z ko³a plastycznego, której
równie¿ towarzyszy³ R. Dembiñski.
Poza Milen¹ i Martyn¹ byli to jesz-
cze: Angelika Kosieradzka, Wiktor
Liszkowski i Magdalena Wo�niak.
Tym razem pobyt trwa³ tylko jeden
dzieñ, by³ za to bardzo intensywny,
jako ¿e nasi uczniowie spotkali siê z
przebywaj¹cymi tam od tygodnia
studentami ASP, którzy udzielili

Przez 5 dni nasza siódemka wraz
z m³odzie¿¹ Niemiec i Czech. Pod
okiem specjalistów kszta³ci³a swe
umiejêtno�ci i zdobywa³a nowe do-
�wiadczenia w dziedzinie malarstwa
i rze�by (efektem by³a w³a�nie obec-
na prezentacja prac), a przy okazji
m³odzi �wieradowianie zaprezento-

adeptom malarstwa wielu cennych
rad warsztatowych.

(aka)

Dyrekcja MZS w �wieradowie-
Zdroju sk³ada podziêkowanie za-
rz¹dowi Uzdrowiska za udostêpnie-
nie Domu Zdrojowego.

Maj i imprezy sk³adaj¹c siê na Dni kwitn¹cych Rododendronów po-
woli przechodzi do historii, a przed nami lato pe³ne wydarzeñ kultural-
no-sportowych i innych atrakcyjnych przedsiêwziêæ dla mieszkañców i
go�ci naszego miasta.

Ju¿ 6 i 7 czerwca zapraszamy na Festiwal Piosenki Dzieciêcej, które-
go organizatorem jest urz¹d Miasta.

10 czerwca go�ciæ bêdziemy zawodników startuj¹cych w XIV Miê-
dzynarodowym Wy�cigu Kolarskim BA£TYK � KARKONOSZE TOUR.

Ponadto w czerwcu odbêdzie siê jeszcze wielki Rododendronowy
Turniej Koszykówki, organizowany przez TKKF Ognisko KWISA, oraz Sa-
lon Edukacji Ekologicznej NATURAMY 2006.

Dok³adnych terminów tych imprez prosimy szukaæ na plakatach i
afiszach.

Lipiec zacznie siê jeszcze w czerwcu � 30 czerwca bowiem zaczyna
siê II Miêdzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych (potrwa do 2 lipca,
organizator UM w �wieradowie).

1 lipca zapraszamy na tarasy zdrojowe, gdzie roz³o¿¹ siê kramy III
Izerskiego Jarmarku Ekologicznego.

15 lipca go�cimy kolarzy uczestnicz¹cych w maratonie Sport Bike
Grand Prix ODRODZENIE (organizuje go Cezary Zamana i jego Stowarzy-
szenie �Zielony Szlak�).

Nie jest ustalona dok³adna data, ale wiadomo, ¿e lipiec to tradycyjny
ju¿ czas na Festiwal Piosenki Kolonijnej ¯ABIE CHÓRY.

Sierpieñ to miesi¹c rowerów i� muzyki.
Od 4 do 6 odbêdzie siê BIKE MARATON, a w dniach 7-12 miasto

opanuj¹ instrumentali�ci, którzy przyjad¹ na Europejskie Spotkania M³o-
dych Muzyków EUROUNIONCHESTRIES im. W. Balickiego � to wspólne
wielkie przedsiêwziêcia miasta, uzdrowiska oraz Polskiego Zwi¹zku Chó-
rów i Orkiestr.

I jeszcze do kalendarza zostan¹ w sierpniu dopisane zawody p³y-
wackie dla dzieci � inicjatywa TKKF.

Wrzesieñ rozpocznie siê od obchodów 67 rocznicy wybuchu II woj-
ny �wiatowej.

Równie¿ na ten miesi¹c zaplanowano III edycjê �smacznej� imprezy
Czerniawa � Jaka Strawa.

16 i 17 wrze�nia Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne FAKTOR za-
prosi na Maraton Rowerowy MTB TOUR.

Lato zakoñcz¹ muzykanci w mundurach � w hali spacerowej odbê-
dzie siê Konkurs Solistów-Instrumentalistów i Kameralistów Wojska
Polskiego, impreza pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

A potem bêdzie ju¿ jesieñ i biegi uliczne, �wiêto Latawca i spotkania
z muzyk¹ dawn¹, o czym informowaæ bêdziemy w nastêpnych nume-
rach �Notatnika�

Lato czeka!

Rozbójnik Karasek (w pierwszym rzêdzie) sfotografowa³ siê z �Izerskimi �piewakami�

wa), podzielonych na dwie grupy:
uczniowie kl. IV-VI oraz gimnazjali-
�ci i doro�li.

Tytu³u �Mistrza Ortografii 2006�
nie przyznano w ogóle, bo nikt nie
okaza³ siê na tyle bezb³êdny. W dyk-
tandzie ogó³em pope³niono 353 b³ê-
dy ortograficzne, a I miejsce wywal-
czy³a Ewa Jedliñska z Gryfowa (po-
myli³a siê dwa razy). Nagrody za dru-
gie te¿ wywie�li gryfowianie: Woj-
ciech Góralski i Cezary Grzelczak,
dopiero na trzecim miejscu znalaz³a
siê �wieradowianka Patrycja Roszak,
która podzieli³a je z gryfowiank¹
Alicj¹ Kulik.

Harry odtajniony

Basia Ca³ko, uczennica klasy I
Szko³y Podstawowej w �wierado-
wie-Zdroju w konkursie czytelni-
czym �Czy znam Harry Pottera?�, w
gronie 36 uczestników pokona³a wie-
lu starszych kolegów, odpowiadaj¹c
bezb³êdnie na 48 pytañ dotycz¹cych
6 tomów przygód niezwyk³ego
ch³opca.

Przy rozdaniu nagród starsi
uczniowie z niedowierzaniem patrzy-
li na ma³¹ dziewczynkê, która z roz-

brajaj¹c¹ szczero�ci¹ powiedzia³a, ¿e
za rok równie¿ ich pokona, bo bar-
dzo lubi czytaæ, a wszystkie tomy
cyklu zna prawie na pamiêæ.

Basia przyzna³a, ¿e od najm³od-
szych lat mama, tata i babcia czytali
jej ksi¹¿ki, które dostaje w prezencie
na imieniny, urodziny, Dzieñ Dziec-
ka czy pod choinkê. Jej wychowaw-
czyni � Izabela Salawa � w ogóle nie
okaza³a zdziwienia tym zwyciê-
stwem.

� Wcale nie jestem zaskoczona,
Basia jest bardzo oczytana, ma wspa-
nia³¹ pamiêæ, mówi poprawnie,
wyra�nie, jej zdania s¹ z³o¿one.

Przyk³ad Basi dowodzi, ¿e miej-
scem wprowadzenia ksi¹¿ki w ¿ycie
dziecka jest dom rodzinny, a do za-
dañ nale¿y zapocz¹tkowanie inicja-
cji czytelniczej dziecka. Je�li rodzice
czytaj¹, dzieci maj¹ dobry przyk³ad
do na�ladowania.

�wieradowska biblioteka od lat
prowadzi akcjê �Ca³y �wieradów czy-
ta dzieciom�. Po zakoñczeniu remon-
tu budynku i pomieszczeñ bibliotecz-
nych akcja ta na pewno bêdzie kon-
tynuowana ju¿ w lepszych i dogod-
niejszych warunkach.

(KP)
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W trosce o istnienie szpitala w Lu-
baniu, utrzymanie liczby miejsc pra-
cy i zachowanie dostêpno�ci �wiad-
czeñ medycznych oraz przysz³ego
rozwoju placówki Zarz¹d Powiatu
zaproponowa³ dokonanie likwidacji
SP ZOZ oraz przejêcie �wiadczenia
us³ug medycznych przez Niepublicz-
ny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �£u-
¿yckie Centrum Medyczne� Sp. Z o.o.
� ze 100-procentowym udzia³em Po-
wiatu Lubañskiego, która powsta³a 4
pa�dziernika 2003 roku.

Na decyzjê Zarz¹du niebagatelny
wp³yw mia³ fakt braku realnych dzia-
³añ ze strony rz¹du maj¹cych na celu
restrukturyzacjê s³u¿by zdrowia.
ZOZ w Lubaniu ca³kowicie utraci³
p³ynno�æ finansow¹, a zaleg³o�ci prze-
kroczy³y 30  mln z³, na co z³o¿y³y siê
zobowi¹zania pracownicze, nale¿no-
�ci wobec ZUS i Skarbu Pañstwa, od-
setki i koszty s¹dowe.

Zad³u¿enie powstawa³o systema-
tycznie od 1999 roku, a w po³owie
2003 roku 280 pracowników wyst¹-
pi³o do komornika o windykacjê na-
le¿no�ci wynikaj¹cych z ustawy
�203�; która nakazywa³a podwy¿kê
o tê kwotê pracownikom ZOZ-ów, jed-
nocze�nie nie wskazuj¹c ¿ród³a finan-
sowania. Nast¹pi³o ca³kowite przejê-
cie �rodków pieniê¿nych przez ko-
mornika s¹dowego. Na bie¿¹c¹ dzia-
³alno�æ (leki, odczynniki laboratoryj-

15 maja w czeskich Jilemnicach
rozpocz¹³ siê projekt pod nazw¹
�Tydzieñ bezpieczeñstwa i spor-
tu�. Trwa³ do 19 maja, a udzia³ w
nim wziêli uczniowie trzech szkó³
ze �wieradowa i trzech szkó³ jilem-
nickich. Z samego rana powitano
nas w ratuszu, tam te¿ pozna³y siê
wszystkie grupy bior¹ce udzia³ w
imprezie, do której zaanga¿owano
jednostki Zintegrowanego Syste-
mu Ratownictwa z województwa li-
bereckiego.

Mieli�my �wietnie zorganizo-
wany tydzieñ. Ka¿dy dzieñ by³ wy-
pe³niony pokazami prezentuj¹cymi
sprzêt, umiejêtno�ci i sprawno�æ fi-
zyczn¹ poszczególnych s³u¿b, a
koñczy³y go konkursy, w których
popisywali�my siê nabyt¹ wiedz¹
i umiejêtn¹ wspó³prac¹ w grupie.

Pierwszego dnia po pokazach
gaszenia p³on¹cego samochodu i
ewakuacji ludzi z p³on¹cego bu-
dynku po linie sprawdzano nasz¹
wiedzê w zakresie po¿arnictwa.

1 maja dawno ju¿ przesta³ siê
kojarzyæ ze �wiêtem klasy robotni-
czej; od dwóch lat jest to nasze �wiê-
to upamiêtniaj¹ce dzieñ wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej. W tym
roku obchodom 2 rocznicy akcesji
towarzyszy³a piêkna s³oneczna po-
goda, nie zabrak³o wiêc widzów
i s³uchaczy, którzy obserwowali
przemarsz ul. Zdrojow¹ orkiestry
dêtej z Olszyny (zdjêcie powy¿ej).

Przy Skwerze Unii odegrano hym-
ny: narodowy i unijny, a uczennice
�wieradowskiego gimnazjum przy-
pomnia³y wszystkim historiê po-
wstania i rozwoju UE.

Po czê�ci oficjalnej orkiestra
przesz³a na górny taras zdrojowy,
gdzie ju¿ na siedz¹co i z poszerzo-
nym instrumentarium zaprezento-
wa³a siê w rozrywkowym repertu-
arze.

G³ówne obchody 215 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja od-
by³y siê w hali spacerowej, a u�wiet-
ni³ je wystêp orkiestry dêtej Filhar-
monii Dolno�l¹skiej z Jeleniej Góry.
Zespó³ podzieli³ swój wystêp na dwie
czê�ci: w pierwszej dominowa³y
utwory o charakterze patriotycznym,
w drugiej królowa³a l¿ejsza muza.

W przerwach miêdzy utworami
zaprezentowali siê laureaci szkolne-
go konkursu recytatorskiego: Sta�
£ojko, Monika Kudyba, Joanna
Chwaszcz, Brajan £uczko i Martyna
Tomczyk.

8 maja msza za Ojczyznê rozpo-
czê³a obchody 61 rocznicy zakoñ-
czenia II wojny �wiatowej. Nastêp-
nie jej uczestnicy przeszli pod obe-
lisk, pod którym delegacje zak³adów
pracy, szkó³ i stowarzyszeñ z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów (zdjêcie obok).

Uroczysto�æ u�wietni³y arty-
styczne wystêpy dzieci z przedszko-
la i MZS.

W obchodach 3 i 8 maja udzia³
wziêli przedstawiciele w³adz miasta
w osobach burmistrza Zbigniewa
Szereniuk i przewodnicz¹cego Rady
Miasta � Mariusza Kiedrzyna.

 W te dni majowe

ne, materia³y opatrunkowe, ig³y i ca³e
utrzymanie) nie zostawa³o ¿adnych
pieniêdzy z umów z NFZ.

Dostawcy leków, ciep³a, energii i
¿ywno�ci odmawiali dalszej wspó³-
pracy, co oznacza³o, i¿ w grudniu
2003 r. nale¿a³o ewakuowaæ szpital.
Faktem o niebagatelnym znaczeniu
jest te¿ to, i¿ jeden z najwiêkszych
wierzycieli wyst¹pi³ we wrze�niu
2003 roku do NSA z wnioskiem o
wydanie wyroku nakazuj¹cego pod-
jêcie przez Radê Powiatu uchwa³y o
likwidacjê ZOZ w Lubaniu. W takiej
sytuacji finansowej i braku mo¿liwo-
�ci ewentualnego porêczenia kredytu
przez samorz¹dy ¿aden bank nie chcia³
szpitalowi udzieliæ kredytu.

£CM, utworzone jesieni¹ 2003
roku, �wiadczy us³ugi zdrowotne dla
mieszkañców powiatu lubañskiego �
w zakresie lecznictwa stacjonarnego i
ambulatoryjnego, na oddzia³ach szpi-
talnych i w poradniach specjalistycz-
nych. Kontrakt, jaki Centrum ma pod-
pisany z NFZ, zapewnia utrzymanie
275 ³ó¿ek szpitalnych i zatrudnienie
363 pracowników.

O dzia³alno�ci spó³ki i us³ugach
medycznych poinformujê naszych
mieszkañców w nastêpnym wydaniu
gazety.

ZBIGNIEW MAROÑ
� cz³onek Zarz¹du

Powiatu Lubañskiego

Mieli�my sztafetê z przeszkodami,
jakie mog¹ stan¹æ nam na drodze
w przypadku po¿aru.

Wtorek by³ zarezerwowany dla
pierwszej pomocy. Robili�my opa-
trunki, usztywniali�my z³amane
nogi, �zaliczali�my� reanimacjê na
fantomie, nosili�my cz³owieka na
noszach na czas. Po zmaganiach
na boisku w ramach integracji zo-
stali�my oprowadzeni po Jilemni-
cach, zwiedzaj¹c Muzeum Karko-
noskie, ko�ció³, rynek i �Ciekaw-
sk¹ Uliczkê�. Po kolacji  przedsta-
wili�my naszym nowym przyjacio-
³om z Czech program o Zielonej
¯abce i prezentacjê pt. �Zaprosze-
nie do �wieradowa�. Po prezenta-
cji bawili�my siê wspólnie, �piewa-
j¹c ¿abi pl¹s po polsku i czesku, co
wprowadzi³o nas w dyskotekowy
nastrój.

W �rodê by³ dzieñ �policyjny�.
Strzelali�my z �paint balla�, rzuca-
li�my granatem do celu, je�dzili�my
motorami policyjnymi, zak³adali-

�my kajdanki na czas. Jednak naj-
wiêksz¹ atrakcj¹ by³o upozorowa-
ne porwanie naszej opiekunki, pani
Izy. Terrorysta, który j¹ uprowadzi³,
za¿¹da³ okupu, lecz nikt nie mia³ wy-
maganej sumy. Na szczê�cie z
chmur wy³oni³ siê helikopter, z któ-
rego na linie zjecha³a brygada an-
tyterrorystyczna. Przy przera�li-
wych okrzykach strachu policjan-
ci obezw³adnili porywacza i uwol-
nili pani¹ Izê. Po obiedzie zwiedza-
li�my remizê w mie�cie Jablonec
nad Nys¹ i Powiatow¹ Komendê
Policji, w której Grzesiek niechc¹-
cy zamkn¹³ Iwonê i Klaudiê w jed-
nej z wiêziennych cel, do której bra-
kowa³o klucza. Uwolnienie przera-
¿onych dziewczyn wymaga³o we-
zwania kierownika zmiany.

W czwartek po �niadaniu na
boisku zaprezentowa³a swoje umie-
jêtno�ci jedna z najlepszych jed-
nostek wojsk chemicznych w Eu-
ropie. A zadaniem naszych grup
by³o wykazanie siê sprawno�ci¹ fi-

275 ³ó¿ek,
363 pracowników

Bezpieczni, usportowieni i zaprzyja�nieni

Z ty³u od lewej: Kinga Dobrzeniecka, Patrycja Wo�nicka, Aleksandra Szyd³ow-
ska, Marta Bielak, Alicja Szuszkiewicz, Anna Iwasiuta, Kamila Urbañczyk.
W �rodku siedz¹: Alina Fierkowicz i Kinga Miakienko, a z przodu le¿y Monika
Chwaszcz

zyczn¹: przeci¹gali�my linê i zak³a-
dali�my na czas maski przeciwga-
zowe i p³aszcze. Wieczorem mieli-
�my wspólne ognisko, które jesz-
cze bardziej zacie�ni³o nasze wiêzi.

Ostatniego dnia rano na rynku
odby³o podsumowanie naszych

Przez ca³e dziesiêciolecia �wieradowianie korzystali z us³ug szpitala
gryfowskiego: za dawnego powiatu lwóweckiego, za by³ego woj. jelenio-
górskiego i � od 1999 r. � za obecnego powiatu lubañskiego. Nie ma,
oczywi�cie, administracyjnego przymusu wi¹¿¹cego pacjentów z placówka-
mi s³u¿by zdrowia w �swoim� powiecie, warto jednak wiedzieæ, i¿ w Luba-
niu szpital nie tylko ocala³, ale �wiadczy szerok¹ gamê us³ug zdrowotnych.
Odwrotnie w Gryfowie � placówka od lat uwik³ana w spór z lwóweckim
ZOZ-em walczy o przetrwanie, a na razie utraci³a chirurgiê na rzecz szpi-
tala w Lwówku, dok¹d coraz czê�ciej kieruj¹ nas lekarze.

Warto zatem zapoznaæ siê z ofert¹ lecznicz¹ £u¿yckiego Centrum Me-
dycznego w Lubaniu, którego historiê powstania i funkcjonowania relacjo-
nuje radny powiatowy Z. Maroñ, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e przys³owie �cudze
chwalicie, swego nie znacie� nabierze aktualnego znaczenia.

Redakcja

zmagañ i oficjalne zamkniecie im-
prezy. Otrzymali�my upominki i
sami wrêczyli�my pami¹tki ze �wie-
radowa.

My�lê, ¿e ten projekt  by³ uda-
nym przedsiêwziêciem i koniecznie
trzeba to powtórzyæ. Wiele siê na-
uczyli�my z zakresu pierwszej po-
mocy i w³a�ciwego reagowania w
sytuacjach kryzysowych.

MiK
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WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskiego Biura Informacji

Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10 w terminie do dnia 5 ka¿dego
miesi¹ca wraz z dowodem wp³aty.

2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy �wieradów-Zdrój: PKO BP
60 1020 2124 0000 8902 0068 9257 z dopiskiem �Og³oszenie
w Notatniku �wieradowskim�.

3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i tre�ci nale¿y dostar-
czaæ na no�niku elekronicznym.

4. Og³oszenia drobne publikowane s¹ nieodp³atnie.

CENNIK REKLAM W NOTATNIKU

Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka wyp³acana przez gminy

W ostatnim numerze �Notatnika�
opublikowali�my stanowisko Mi-
nisterstwa Zdrowia wspieraj¹ce na-
sze starania o rozszerzenie granic
gminy, jednak w ostatnim zdaniu
wskutek b³êdu redakcyjnego wy-
pad³o s³owo �przed³o¿onego�, bez
którego wypaczony zosta³ ca³ko-
wicie sens wypowiedzi. Prezentu-
jemy ten fragment w pe³nym brzmie-
niu, a wszystkich Czytelników prze-
praszamy za wprowadzenie w b³¹d.

�Zwracam siê do Pana Mini-
stra z uprzejm¹ pro�b¹, aby zgod-
nie ze swoimi kompetencjami roz-
wa¿y³ mo¿liwo�æ uwzglêdnienia
wniosku przed³o¿onego przez
Radê Miasta �wieradów-Zdrój.�

Sprostowanie

Szlachetne zdrowie...

SALON OPTYCZNY
�wieradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 36

OKULISTA PRZYJMUJE
w czwartki, pi¹tki i soboty
Rejestracja, tel.  (075) 78 16 304

Komputerowe badanie wzroku
dla mieszkañców �wieradowa-Zdroju

i okolic.
Korzystne rabaty!

OG£OSZENIA DROBNE
v Remonty, ocieplenia budynków, uk³adanie kostki brukowej, pokry-

cia dachowe � tel. 0502 624 102.
v Oddam budê dla du¿ego psa � tel. 7817140.
v M³oda przedsiêbiorcza dziewczyna z bardzo dobr¹ znajomo�ci¹

jêz. angielskiego, wykszta³cenie wy¿sze turystyczne, podejmie pra-
cê w bran¿y turystycznej � tel. 609 516 017.

25 stycznia 2006 r. opublikowana
zosta³a ustawa z 29 grudnia 2005 r. o
zmianie ustawy o �wiadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. nr 12, poz. 67), któ-
ra wesz³a w ¿ycie 9 lutego br. Usta-
wa wprowadzi³a jednorazow¹ zapo-
mogê z tytu³u urodzenia dziecka oraz
zapomogê wyp³acan¹ przez gminy.

Zgodnie z Uchwa³¹ Nr V/35/
2006 Rady Miasta �wieradów-Zdrój
z 26 kwietnia br. w sprawie szczegó-
³owych warunków przyznania i wy-
p³aty jednorazowej zapomogi z tytu-
³u urodzenia dziecka wysoko�æ za-
pomogi wynosi 200 z³ i przys³uguje
osobie na sta³e zameldowanej i za-

mieszka³ej na terenie Gminy Miejskiej
�wieradów-Zdrój. �wiadczenie przy-
s³uguje matce lub ojcu dziecka albo
opiekunowi prawnemu na ka¿de
¿ywe urodzone dziecko w rodzinie
niezale¿nie od jej dochodu.

Wniosek sk³ada siê w terminie 3
miesiêcy od dnia narodzin dziecka w
Miejskim O�rodku Pomocy Spo³ecz-
nej wraz z:
� kopi¹ aktu urodzenia,
�  o�wiadczeniem, i¿ z tytu³u urodze-

nia tego dziecka nie zosta³a wy-
p³acona inna zapomoga sfinan-
sowana z bud¿etu jednostki sa-
morz¹du terytorialnego,

�   o�wiadczeniem o sprawowaniu
opieki i wychowywaniem naro-
dzonego dziecka.
Wspomniana uchwa³a wchodzi

w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Woj. Dolno�l¹skiego, z moc¹ obo-
wi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2006 roku.

Stosownie do postanowieñ
uchwa³y �w przypadku dzieci uro-
dzonych po 1 stycznia 2006 r. do dnia
wej�cia w ¿ycie uchwa³y wnioski o
przyznanie zapomogi powinny zo-
staæ z³o¿one w terminie 3 miesiêcy
od dnia wej�cia uchwa³y.�

Teresa Diagiel � MOPS

16 maja w kawiarni �Zdrojowej�
zainaugurowany zosta³ 8 Miêdzy-
narodowy Dzieñ Seniora, organi-
zowany przez Po³udniowe Zachod-
nie Forum Samorz¹du Terytorial-
nego POGRANICZE w Lubaniu we
wspó³pracy z Saksoñskim Stowa-
rzyszeniem Seniorów, Chrze�cijañ-
sko-Spo³ecznym Stowarzyszeniem
Saksonii w Militz (Niemcy) oraz sto-
warzyszeniem Venkovský Prostor
z Liberca.

Rok temu seniorów go�ci³o nie-
mieckie uzdrowisko Bad Schan-
dau, za rok wszyscy spotkaj¹ siê w
którym� z miast czeskich.

�Zdrojowa� go�ci³a 160 uczest-
ników (60 z Polski, w tym kilkuna-
stoosobowa grupa ze �wieradowa,
tylu¿ z Niemiec i 40 z Czech), któ-
rych powita³ burmistrz Zbigniew
Szereniuk. Nastêpnie poszczegól-
ne delegacje przedstawi³y siê i
mo¿na by³o przyst¹piæ do wype³-
nienia napiêtego programu MDS.

Najpierw Waldemar Bena ze
Zgorzelca, autor monumentalnej
ksi¹¿ki o historii Górnych £u¿yc,
wyg³osi³ wyk³ad o walorach przy-
rodo-leczniczych Gór Izerskich (by³
potem przewodnikiem dla 20-oso-
bowej grupy Niemców i Czechów,
z któr¹ wjecha³ na Stóg Izerski, a
tak¿e towarzyszy³ seniorom pod-
czas spaceru dydaktyczn¹ �cie¿k¹
ekologiczn¹ w Czerniawie). Na-
stêpnie uczestnicy udali siê na halê

spacerow¹, by przy d�wiêkach
muzyki dawnej delektowaæ siê
wod¹ mineraln¹.

Jeszcze przed obiadem senio-
rzy podzielili siê na grupy: czê�æ
zwiedza³a zak³ady przyrodoleczni-
cze, inna grupa wziê³a udzia³ w spo-
tkaniu ekumenicznym w ko�ciele,

Z okazji Dnia Seniora, przypadaj¹cego 9 pa�dziernika br., i Do¿ynek Saksoñ-
skich w Königsbrück burmistrz tego miasta zaprasza osoby powy¿ej 55 roku
¿ycia do wziêcia udzia³u w konkursie fotograficznym, organizowanym pod ha-
s³em �Tutaj mam przyjació³ � obrazy w�ród pól i lasów�, którego celem jest
odzwierciedlenie ¿ycia, pracy i kultury seniorów z Saksonii, Polski i Czech.

Termin nadsy³ania prac up³ywa 15 sierpnia br. Mo¿na je wys³aæ poczt¹ elek-
troniczn¹ na adres � jutta.hartmann@slk-militz.de � poczt¹ tradycyjn¹ (Sächsi-
sches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V., Kurze Strasie 8, 01920 Militz,
Niemcy) lub z³o¿yæ w swoim zarz¹dzie powiatowym zwi¹zku emerytów.

Naj³adniejsze prace zostan¹ nagrodzone i pokazane na specjalnej wystawie.

Trzeci Wiek w pierwszym szeregu

Seniorzy do obiektywów!

jeszcze inna wybra³a spacer po Par-
ku Zdrojowym. W czê�ci popo³u-
dniowej seniorzy niemieccy zapre-
zentowali przyk³ady proekologicz-
nej aktywno�ci osób Trzeciego
Wieku, a przy okazji zaprosili
wszystkich do udzia³u w konkur-
sie fotograficznym.

(aka)

16 maja Waldemar Bena spotka³ siê �
na zaproszenie Fundacji Na Rzecz Rozwo-
ju Spo³eczno�ci Lokalnej �wieradów-Czer-
niawa � w szkole czerniawskiej z miesz-
kañcami osiedla. Na spotkanie przysz³o ok.
30 osób, w tym grupa uczniów.

Pan Waldemar, interesuje siê nie tylko
histori¹, ale przede wszystkim przyrod¹.
Dlatego zaprezentowa³ kilkadziesi¹t slaj-
dów obrazuj¹cych florê i faunê Gór Izer-

Przyrody nie mo¿na spieniê¿yæ
skich i Pogórza Izerskiego, wci¹¿ podkre-
�laj¹c, ¿e przyroda to maj¹tek nie daj¹cy
siê spieniê¿yæ. Miar¹ tego bogactwa s¹
prze¿ycia Niemców, Francuzów, Brytyj-
czyków czy Holendrów, którzy widz¹c
w naszym regionie ¿ywe zwierzê wiêksze
od ptaka nie ukrywaj¹ swego zachwytu.

Na koniec Waldemar Bena odpowiada³
na pytania o architekturê i historiê tych
ziem.

4 SK£AD FABRYCZNY ADLER
4 FARBY
4 MATERIA£Y BUDOWLANE
4 MATERIA£Y INST. CO i PCV

ATRAKCYJNE CENY

W okolicy
dowóz materia³ów GRATIS

Czynne
PN-PT od 700-1800, SO 700-1600

tel. 075 / 78 96 772
kom. 0502 58 10 57

NOWO OTWARTY SKLEP WIELOBRAN¯OWY �CECHBUD�
OR£OWICE 66 B
przy skrêcie
na Czerniawê-Zdrój

NZOZ �Jo-Med� �wieradów Zdrój, ul. Korczaka 7D � tel. 78 16 168 �
informuje swoich obecnych i przysz³ych pacjentów, ¿e w ramach kon-
traktu z NFZ poradnia �wiadczy us³ugi w poradniach: internistycznej,
pediatrycznej, ginekologicznej, otolaryngologicznej i neurologicznej.

Ponadto w poradni prowadzone s¹ konsultacje chirurgiczne, alergo-
logiczne i chorób p³uc oraz reumatologiczne.

�Jo-Med� wykonuje równie¿ odp³atnie badania: kwalifikacyjne kie-
rowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, przep³ywu
naczyñ krwiono�nych oraz USG jamy brzusznej.

7 czerwca M&M Centrum Diagnostyki i S³uchu z Warszawy przepro-
wadzi bezp³atne badania (skierowane g³ównie do osób po 50. roku
¿ycia z problemami s³uchu oraz u¿ytkowników aparatów s³uchowych).

Specjali�ci s³u¿¹ pomoc¹ w doborze aparatów.
Zapisy w przychodni � osobi�cie lub telefonicznie.
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FILHARMONIA DOLNO�L¥SKA  W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza na koncerty

Filharmonia Dolno�l¹ska w Jele-
niej Górze zaprasza na koncerty

2 czerwca o godz. 19 do jeleniogór-
skiego ko�cio³a pw. MB Mi³osierdzia
na koncert oratoryjny �Sakrum � Nie-
zg³êbiona Tajemnica�. Sylwester Ko-
stecki (tenor) Czes³aw Ga³ka (bas/
baryton), chór z Liberca przygoto-
wa³ Cenek Swoboda, orkiestr¹ dyry-
guje Jerzy Swoboda. G. Puccini -
Messe di Gloria; F. Schubert � VIII
Symfonia h-moll �Niedokoñczona�.

14 czerwca o godz. 19 w sali koncer-
towej rozpocznie siê koncert symfo-
niczny, w programie którego znajdzie
siê I Koncert Fortepianowy b-moll
op. 23 oraz V Symfonia d-moll op. 47
D. Szostakowicza.
Orkiestr¹ dyryguje Eckehard Stier
(Niemcy), przy fortepianie zasi¹dzie
Gulsin Onay (Turcja).

Kontakt: Maja Antoszewska e-mail,
tel. (075) 783 81 71, info@filharmo-
nia-dolnoslaska.art.pl

�Notatnik �wieradowski�. Wydawca: Burmistrz Miasta �wieradów�Zdrój. Redaguje zespó³: Monika Hajny, Adam Karolczuk (redaktor naczelny � tel. 781 71 40, karolczuk@o2.pl), Rafa³
May. Nak³ad: 2.000 egz. DTP: Zak³ad Poligraficzny (075) 75 363 43. Druk: Norpol�Press Sp. z o.o., Wroc³aw, ul. ̄ migrodzka. Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania
miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomo�ci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej przy
ul. Zdrojowej 10, tel. 781 63 50, fax 781 61 00; it@swieradowzdroj.pl. Za tre�æ og³oszeñ i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci oraz zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowy-
wania tre�ci og³oszeñ oraz odmowê publikacji. Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Szach i mat (30)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹. Pozycja kontrolna: bia³e � Ke7, Sf5, p.g6, h5
(4 figury); czarne � Kh8, p.g7, h6 (3 figury).

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 czerwca br.
w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.

VI Bieg Kwitn¹cych Rododendronów

2 maja ulicami miasta zaw³ad-
nêli uczniowie, którzy �cigali siê w
Ulicznym Biegu Kwitn¹cych Rodo-
dendronów. Imprezê zorganizowa-
³o Ognisko TKKF �KWISA�,
a udzia³ w niej wziê³o 37 dziewcz¹t
i 40 ch³opców.

W poszczególnych katego-
riach wiekowych na podium sta-
nêli:
Klasy I-II dziewczêta (10 startuj¹-
cych): Aneta Smolak (SP nr 2), Ma-
rysia Bronicka (SP nr 1), Pamela
Duda (SP nr 1).
Ch³opcy (11): Mariusz Smolak (SP
nr 2), Micha³ Soborski (SP nr 1),
Mi³osz £u¿ny (SP nr 1).

Klasy III-IV dziewczêta (10): Mar-
ta Sumiñska (SP nr 2), Kamila Fier-

Mecz przeciwko Czarnym Strzy-
¿owiec rozegrali�my na wyje�dzie
30 kwietnia. Od pocz¹tku Kwisa zy-
ska³a przewagê, któr¹ dopiero w 38
minucie potwierdzi³ R. Frankiewicz
� mimo asysty dwóch obroñców
Czarnych celnie strzeli³ do bramki
gospodarzy. Piêæ minut wcze�niej
ten sam zawodnik trafi³ w s³upek.
Kwisa prezentowa³a siê lepiej ni¿
w poprzednim meczu z Dziwiszo-
wem. Akcje by³y rozgrywane szyb-
ko i z pomys³em, a miejscowi ogra-
niczali siê tylko do �murowania�
swojej bramki, wybijania pi³ki i nie-
licznych kontrataków. W ca³ym
meczu oddali zaledwie trzy strza³y
w �wiat³o naszej bramki. Mimo
przewagi nie potrafili�my jednak
ponownie pokonaæ dobrze spisu-
j¹cego siê bramkarza Czarnych.
Nasi pi³karze seryjnie marnowali
okazje, strzelaj¹c w s³upek b¹d�
minimalnie chybiaj¹c. Ostatecznie
ciesz¹ 3 punkty, które da³y nam po-
zycjê lidera grupy (o 2 punkty
przed Le�n¹ i 4 przed Dziwiszowem.

7 maja w 20 kolejce zmierzyli-
�my siê Cosmosem Radzimów i po
kwadransie prowadzili�my ju¿ 2:0.
W 5 min. po indywidualnej akcji R.
Franckiewicza i jego asy�cie pierw-
szego gola strzeli³ W. Ostrejko, za-
liczaj¹c tym samym 20 trafienie w
sezonie. 10 minut pó�niej ponow-
nie W. Ostrejko nie da³ szans bram-
karzowi go�ci i po asy�cie K. Ro-
so³ka pewnie umie�ci³ pi³kê w siat-
ce. Cosmos gro�nie kontratakowa³
i koñcówce I po³owy kontaktow¹
bramkê zdoby³ A. Ziomek. W dru-
giej Kwisa gra³a w 10, poniewa¿ za
czerwon¹ kartkê boisko musia³
opu�ciæ Franckiewicz. By³a to du¿a
strata, poniewa¿ ten pi³karz rozgry-
wa³ bardzo dobre spotkanie. Chc¹c
nie chc¹c, Kwisa musia³a przej�æ
do obrony i zagê�ciæ pole gry, a
Cosmos stworzy³ kilka gro�nych
sytuacji, ale pewnym punktem na-
szej dru¿yny byli obroñcy S. Swa-
rzyñski, N. Chêciñski i dobrze dys-
ponowany bramkarz M. Warcha³.

Pomimo os³abienia gro�nie
kontratakowali�my i byli�my bliscy
zdobycia bramki po strza³ach G.
Augusta, K. Roso³ka i £. Pi¹tkow-
skiego. Zw³aszcza ten ostatni nie

wykorzysta³ sytuacji �sam na sam�
z bramkarzem przyjezdnych. Krop-
kê nad �i� postawi³ K. Roso³ek, któ-
ry w 90 min. po b³êdzie bramkarza
Cosmosu strzeli³ celnie z 20 metrów
i pi³ka po odbiciu od s³upka wpa-
d³a do siatki. W tej akcji przytom-
nie zachowa³ siê £. Pi¹tkowski, do
koñca naciskaj¹cy golkipera go�ci
zmuszaj¹c go do b³êdu.

Kwisa umocni³a siê na fotelu
lidera, powiêkszaj¹c swoj¹ przewa-
gê nad Le�n¹ do 5 punktów.

14 maja grali�my na wyje�dzie
z Granic¹ Mi³oszów, która tydzieñ
wcze�niej sprawi³a niespodziankê
i wygra³a z Le�n¹ 1-0 na jej terenie.

Ju¿ w 15 minucie G. August po
do�rodkowaniu M. Roso³ka z rzu-
tu ro¿nego celnie trafi³ g³ow¹ do
bramki gospodarzy. W 22 min. po
przypadkowej �rêce� £. Radziuka
sêdzia podyktowa³ rzut karny dla
Granicy, ale nasz rewelacyjny bram-
karz M. Warcha³ pewnie wyczu³
intencje napastnika miejscowych i
obroni³ strza³ tu¿ przy s³upku. Kwi-
sa w 40 minucie mia³a okazjê do
podwy¿szenia wyniku jednak £.
Pi¹tkowski nie wykorzysta³ sytu-
acji �sam na sam� z bramkarzem
Granicy. 5 minut pó�niej P. Pelc
strzeli³ drug¹ bramkê dla Kwisy,
jednak sêdzia boczny dopatrzy³ siê
spalonego.

Tu¿ po przerwie �wietny rajd P.
Cierpickiego powstrzymany zosta³
faulem w polu karnym gospoda-
rzy. Jedenastkê pewnie wykona³ W.
Ostrejko i w tym momencie prowa-
dzili�my ju¿ 2-0. W 55 min. Granica
strzeli³a kontaktow¹ bramkê. Po za-
graniu rêk¹ naszego obroñcy sê-
dzia ponownie podyktowa³ rzut
karny i tym razem gospodarze wy-
korzystali tê okazjê. To wszystko,
na co by³o staæ Granicê tego dnia.
Na fatalnej p³ycie boiska Kwisa
kontrolowa³a grê, a w 60 min. £.
Pi¹tkowski w pe³ni zrehabilitowa³
siê za poprzedni¹ niewykorzystan¹
okazjê i przy asy�cie obroñcy miej-
scowych nie da³ szans bramkarzo-
wi gospodarzy � pi³ka silnie ude-
rzona z 16 metrów wpad³a do
siatki.

Tomasz Miakienko
� kierownik zespo³u

Z notatnika kierownika
12 maja MZS by³ organizatorem
tradycyjnego turnieju w pi³ce siat-
kowej nauczycieli � �Pucharu Part-
nerskich Szkó³�. W zawodach wziê-
³y udzia³ reprezentacje nauczycieli
ze �wieradowa, Seifhennersdorfu
(Niemcy) i Rumburka (Czechy).

Rywalizuj¹ce dru¿yny gra³y
zgodnie z zasadami fair play, a po
niektórych akcjach przy siatce rêce
same sk³ada³y siê do oklasków. Do-
datkow¹ atrakcj¹ by³y wystêpy
czirliderek dzia³aj¹cych przy TKKF
�Kwisa�.

 Dziewczêta swymi uk³adami ta-
necznymi wype³nia³y czas pomiê-
dzy poszczególnymi meczami.

PRZY SIATCE

Po bardzo wyrównanej walce
zwyciê¿y³a reprezentacja naszych
nauczycieli, przed Czechami i Niem-
cami, a wszystkie dru¿yny otrzyma³y
pami¹tkowe puchary, na których
widniej¹ nazwy trzech szkó³ partner-
skich. Za rok równie¿ bêdziemy go-
�ciæ siatkarzy, bo wygrywaj¹cy or-
ganizuje rozgrywki u siebie.

Po turnieju uczestnicy zostali
zaproszeni do baru �U Bo¿eny� na
wy�mienit¹ kolacjê, podczas któ-
rej nauczyciele rozmawiali o szko-
le, wymieniali siê spostrze¿eniami
na temat szkolnictwa w swoich kra-
jach, opowiadali o swoich miejsco-
wo�ciach.

W imieniu organizatorów i
uczestników meczu chcia³bym po-
dziêkowaæ wszystkim sponsorom
i darczyñcom, których hojno�æ
przyczyni³a siê do zorganizowania
tak udanego spotkania.

Miros³aw Kijewski

Czesi zajêli drugie miejsce, jednak
widoczna rado�æ na twarzy kapita-
na ich dru¿yny w ogóle o tym nie
�wiadczy³a.

Fot Ewelina i biegacze

Na zdjêciu stoj¹ (od lewej): M. £u¿ny, M. Smolak, M. Soborski. Za nimi nasza
olimpijka, saneczkarka Ewelina Staszulonek, która wrêcza³a medale i nagrody

kowicz (SP nr 1), Paulina Stonik (SP
nr 1).
Ch³opcy (12): Mateusz Morga� (SP
nr 1), Micha³ Golanowski (SP nr 1),
Kamil Baryczka (SP nr 1).

Klasy V-VI dziewczêta (15): Pauli-
na Niewiadomska (SP nr 1), Patry-
cja Juchniewicz (SP nr 2), Laura
Czernik � (SP nr 2).
Ch³opcy (12): Pawe³ Lech (SP nr
1), Tomasz Tuchowski (SP nr 1),
Adrian Marciniak (SP nr 1).

Gimnazjalistki (2): Renata Smolak,
Dagmara Lipnicka.

Gimnazjali�ci (5): Micha³ Marci-
niak, £ukasz Pó³torak, Marcin
Mañkowski.
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CMYK

Gala namiêtno�ci rozpala

Je�li ju¿ drug¹ edycjê naszego
festiwalu zaszczyca artystka, która
dzieli swój czas miêdzy sceny ope-
rowe Wiednia, Drezna i Tokio, która
ma za sob¹ debiut w nowojorskiej
Metropolitan Opera i wystêpy z Lu-
ciano Pavarottim, jest to sygna³, ¿e
ranga imprezy ro�nie i odt¹d mo¿e
ju¿ tylko siê umacniaæ.

Sam Micha³ Bajor zaprezentowa³
siê publiczno�ci w trzech piosen-
kach ze swego repertuaru. Jego cha-
rakterystycznie wibruj¹cy g³os wy-
ra�nym echem rozprzestrzenia³ siê
po modrzewiowym sklepieniu hali,
a on sam przyzna³, i¿ raduj¹ go szcze-
gólnie wystêpy w miejscach, w któ-
rych jeszcze nie �piewa³.

Zreszt¹, tego wieczoru ja�nia³
ca³y galowy gwiazdozbiór, pozostali
bowiem wykonawcy albo na sta³e

Burmistrz Zbigniew Szereniuk zaprosi³ wszystkich
do �wieradowa za rok, a Bogus³aw Kaczyñski
potwierdzi³ swe przybycie z nowymi gwiazdami.

S³awomir Chrzanowski sprawnie dyrygowa³ orkiestr¹ Filharmonii Dolno�l¹skiej� a niekiedy tak¿e publiczno�ci¹.

Micha³ Bajor w duecie z Ma³gorzat¹ Walewsk¹� ... i soloRyszard Wróblewski, Leszek �widziñski i Witold Matulka �piewaj¹ pie�ñ
J. Kiepury �Brunetki, blondynki�.

L. �widziñski, ulubieniec publiczno�ci
na wielu kontynentach.

R. Wróblewski �obejmuje� ukochany Wiedeñ.Edyta Ciechomska i Witold Matulka w mi³osnej arii
z �Ksiê¿niczki Czardasza�.

wystêpuj¹ na presti¿owych scenach
w kraju (Teatr Wielki, Warszawska
Opera Kameralna), albo woja¿uj¹ po
Europie i �wiecie (Ryszard Wróblew-
ski przyjecha³ do �wieradowa wprost
z Wiesbaden), koncertuj¹c i nagry-
waj¹c p³yty. Maj¹ te¿ za sob¹ udzia³
w licznych presti¿owych konkur-
sach, czêsto potwierdzony nagroda-
mi i wyró¿nieniami, a przede wszyst-
kim bogaty i zró¿nicowany repertu-
ar, tak operowy, jak i operetkowy, za�
bogactwo odegranych ról mo¿e
przyprawiæ o zawrót g³owy. W �wie-
radowie mogli zaprezentowaæ jedy-
nie drobny wycinek swego interpre-
tacyjnego dorobku: sopranistka Edy-
ta Ciechomska � ariê z Leharowskiej
�Giuditty�, Witold Matulka � pie�ñ
�Wiedeñ, miasto moich marzeñ�, Ry-
szard Wróblewski � �flagowy� utwór

�wieradowskiego festiwalu � �Wiel-
ka s³awê to ¿art� J. Straussa (z �Ba-
rona cygañskiego�), Leszek �widziñ-
ski � nie�mierteln¹ �Granadê� � A.
Lary i �Spaæ nie mogê� z �Turando-
ta� G. Pucciniego.

 E. Ciechomska wyst¹pi³a dwu-
krotnie w duecie z L. �widziñskim i
R. Wróblewskim, prezentuj¹c arie z
�Ksiê¿niczki Czardasza� E. Kalmana.

Ozdob¹ wieczoru by³o tak¿e
dwukrotne pojawienie siê tercetu te-
norów. Najpierw siêgnêli po nieza-
pomniany repertuar Jana Kiepury,
wykonuj¹c �Ninon, ach, u�miechnij
siê� oraz �Brunetki, blondynki� � tê
pie�ñ dwukrotnie, przy aplauzie i
wspó³udziale publiczno�ci, do nich
nale¿a³o te¿ ostatnie s³owo koncer-
tu � bisowana przes³awna pie�ñ ne-
apolitañska �O, sole mio�.

Wieczór zakoñczy³ siê niczym no-
woroczny koncert Filharmoników
Wiedeñskich � �Marszem Radetz-
ky�ego� J. Straussa ojca. Warto pod-
kre�liæ, ¿e podczas ca³ego koncertu
dyrygent S. Chrzanowski nie tylko
dostroi³ siê do wysokiego poziomu
prezentowanego przez solistów, ale
te¿ kilkakrotnie b³ysn¹³ poczuciem
humoru i showmañskimi umiejêtno-
�ciami � choæby dyryguj¹c publicz-
no�ci¹, by wiedzia³a, kiedy ma �pie-
waæ, a kiedy klaskaæ w rytm muzyki.

A potem by³y kwiaty, podziêko-
wania artystom i organizatorom, bur-
mistrz Zbigniew Szereniuk zapowie-
dzia³ trzeci¹ edycjê imprezy za rok, a
B. Kaczyñski obieca³, ¿e ponownie
zjawi siê w �wieradowie przywo¿¹c
ze sob¹ nie mniej s³awny gwiazdo-
zbiór wykonawców. (AKA)

SPONSORAMI
tegorocznej imprezy byli:

Interferie Sp. z o.o.
Cz³onek Zarz¹du Województwa Dol-
no�l¹skiego � Andrzej Pawluszek
Bank Gospodarki ̄ ywno�ciowej SA
Bank Zachodni WBK SA
Park Hotel SPA
Centrum Rehabilitacji
       Czerniawa-Zdrój,
Uzdrowisko �wieradów-Czerniawa
BOT Energia i Górnictwo.

Honorowy patronat nad festiwalem
obj¹³ Marsza³ek Województwa Dol-
no�l¹skiego � Pawe³ Wróblewski.

Patronat Medialny:
Nowiny Jeleniogórskie
Muzyczne Radio
Telewizja Dom
Notatnik �wieradowski.


