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Kwisa oszala³a

Szanowni Pañstwo!
Tegoroczne lato nie szczêdzi nam emocji.
Po upalnym i bezdeszczowym lipcu przyszed³
sierpieñ z kataklizmem, jakiego nie pamiêtaj¹
najstarsi œwieradowianie. Intensywne opady
deszczu 5, 6 i 7 sierpnia spowodowa³y wielkie
nienotowane w powojennej historii Œwieradowa wezbranie Kwisy i jej dop³ywów.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ 6 sierpnia
w niedzielê o godz. 20.30 wyda³em decyzjê o
stanie pogotowia przeciwpowodziowego, zwo³a³em Komitet powodziowy i Zespó³ reagowania, a 7 sierpnia o godz. 11.30 w zwi¹zku z
pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ zgodnie z kompetencjami og³osi³em alarm powodziowy.
W akcji bra³o udzia³ oko³o 40 stra¿aków, w
tym 16 ochotników z trzech œwieradowskich
sekcji OSP, 20 funkcjonariuszy SG, policjanci,
osoby cywilne i pracownicy ZGK, UM i Nadleœnictwa. Szczegó³owy opis sytuacji znajd¹ Pañstwo na stronach „Notatnika”. W œlad za naszymi dzia³aniami starosta lubañski Lucjan
¯e³abowski og³osi³ 7 sierpnia o godz. 16.00
alarm powodziowy dla wszystkich gmin powiatu. Krótko potem wraz z komendantem KPP w
Lubaniu T. Sumar¹, komendantem PPSP R.
Mroczkowskim starosta z³o¿y³ wizytê w Œwie

dokoñczenie na str. 2
Poniedzia³ek, 7 sierpnia, póŸne popo³udnie. Pada ju¿ czwarty dzieñ, ale sytuacja powodziowa wydaje siê byæ pod kontrol¹. Nadchodzi
jednak trwaj¹ca mo¿e trzy kwadranse nawa³nica, która w parê chwil zmieni³a Œwieradów w rozlewaj¹c¹ siê po wszystkich ulicach
rzekê. Jej si³a jest pora¿aj¹ca - potrafi zerwaæ, zrolowaæ i ponieœæ wielometrowe p³achty asfaltu, jakby to by³y puchowe ko³dry.
Kwisa oszala³a, ju¿ nie wystarczaj¹ jej toczone z hukiem po dnie kilkutonowe g³azy - atakuje wzd³u¿ swego biegu mury oporowe i
kamieniste brzegi, które rozsypuj¹ siê niczym domki z klocków. „Nadgryziona” do po³owy ul. Nadbrze¿na (zdjêcie z lewej) sta³a siê w
Polsce najbardziej rozpoznawalnym medialnie fragmentem miasta.
Rzeka zmiot³a dwa mosty, a z tego przy ul. Mokrej (fot. poni¿ej) uczyni³a jakby trzeci sk³ad tartaczny w mieœcie, lecz nurt rzeki nie
maj¹c ujœcia wyla³ siê na ul. Ratowników Górskich miel¹c jej nawierzchniê w przys³owiowy drobny mak. Wiêcej o powodzi na str. 4.

Giganci izerscy

29 lipca oko³o 700 zawodników ruszy³o ul. Zdrojow¹ na izerskie trasy VI Bike
Maratonu. Wiêcej - s. 5.
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BAZA NUMERÓW
URZĄD MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Szereniuk: 78-16-119; Zastępca Burmistrza – Walery Czarnecki: 7817-680; Sekretarz Miasta – Sylwia Błaszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 7816-234; Sekretariat Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza – Krystyna
Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
biuro Rady Miasta – Jolanta Bobak, Diana Timoftiewicz-Żak:
78-17-666; zamówienia publiczne
– Monika Sautycz: 78-17-562;
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, p.o. kierownika –
Rafał May: 78-17-092, Ryszard Szczygieł: 78-17-558,
Bogumiła Tasulis: 78-17-297;
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, Andrzej Groński: 78-16-970, Izabela Jurczak, Anna Bałazy: 78-16324; Urząd Stanu Cywilnego, kierownik – Danuta Żyłkiewicz: 7816-929, działalność gospodarcza i
stypendia socjalne - Łukasz Kordyjak: 78-17-601; meldunki i
dowody osobiste – Halina Stettner: 78-16-929; Straż Miejska –
Ryszard Nowak: 78-16-896;
obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa
– Tadeusz Baka: 78-16-841; księgowość – Anna Leśniak, Magdalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Alicja
Piotrowska: 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
Przedsieębiorczości - Mariusz
Pysz: 78-16-221; Informatyk - Tomasz Chmielowiec: 78-16-361;
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej: 78-16-350, fax –78-16100.
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343, dyrektor –
Radosław Berliński: 78-16-425.
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, kierownik
– Teresa Diagiel: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 78-16-114.
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespół Szkół: 78-16-373,
78-16-668, fax 78-16-224; Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379: Świetlica środowiskowa UL: 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-394;
Klub AA – 78-16-114; Klub
Seniora, Związek Emerytów,
Związek Sybiraków: łączy sekretariat UM - 78-16-489; Ochotnicza Straż Pożarna - Naczelnik
OSP Świeradów-Czerniawa: 7845-573; Zastępca Naczelnika
OSP w Świeradowie: 78-16-426.

Wakacyjna kronika policyjna
W czerwcu do Rewiru Dzielnicowych wp³ynê³o pismo a koncernu EnergiaPro z doniesieniem na dwóch mieszkañców Œwieradowa, którzy zmienili
sobie pr¹d p³atny na darmowy, a w³asn¹
taryfê ustalili w ten sposób, ¿e ka¿dy z
nich licznik podda³ dzia³aniu silnego zewnêtrznego pola magnetycznego
(zreszt¹, trwale uszkadzaj¹c oba). Koncern oceni³ swe straty na 2-3 tys. z³, a
obu panom grozi za ten czyn do 5 lat
odsiadki.
W nocy z 30 czerwca na 1 lipca na
schodach wiod¹cych do kawiarni Zdrojowej dosz³o do scysji miêdzy kuracjuszem z Zabrza i mieszkañcem Œwieradowa. W trakcie sprzeczki kuracjusz
pchn¹³ naszego krajana tak niefortunnie, ¿e ten upad³ i dozna³ zwichniêcia
protezy stawu biodrowego, co jest ju¿
uznawane za œrednie uszkodzenie cia³a, a czyn taki zagro¿ony jest kar¹ wiêzienia do lat 5. Trudno ustaliæ, o co panom posz³o, wiadomo tylko, ¿e sprzeczkê wszczêli w kawiarni, a obaj byli po
kilku g³êbszych.
15 lipca z budowy przy ul. Stra¿ackiej w Czerniawie skradziono 5 okien
wartoœci 3 tys. z³.
16 lipca w³aœciciel jednego z domów przy ul. Osiedlowej zawiadomi³
policjê o w³amaniu. Z³odziej wyniós³ wie¿ê hi-fi, kryszta³y, lokówkê i kapê na fotel, zuba¿aj¹c w³aœciciela na 775 z³. Policja stwierdzi³a, ¿e z³oczyñca dosta³ siê
do œrodka przez otwarte okno. Postêpowanie trwa.
28 lipca sprytny z³odziejaszek korzystaj¹c z nieuwagi sprzedawcy w sklepie optycznym przy ul. Zdrojowej zwin¹³
oprawê do okularów, doœæ kosztown¹,
bo wart¹ 380 z³.
31 lipca na ul. G³ównej w Czerniawie na 50-letniego mieszkañca osiedla
dokonano rozbójniczego napadu.
Sprawcy powalili go na ziemiê, skopali
go i zabrali mu 150 z³, które ofiara pobra³ w³aœnie w MOPS-ie. policja szybko
ustali³a Dwóch sprawców, zreszt¹ kolegów napadniêtego, i obu szybko zatrzyma³a. Podczas przes³uchania napastnicy szczerze wyznali, ¿e liczyli, i¿ ofiara
bêdzie na wiêkszej bani, ni¿ rzeczywiœcie by³a, i nie zapamiêta ich twarzy. Niestety, zapamiêta³, co dla obu mo¿e skoñczyæ siê wyrokami od 2 do 12 lat.
2 sierpnia policjantów z RD powiadomiono, i¿ w jednym z domów przy ul.
11 Listopada trwa libacja alkoholowa, a
jej uczestnicy zak³ócaj¹ spokój pozosta³ym lokatorom. Przyby³y patrol wylegitymowa³ ha³aœliwe towarzystwo, ale jeden z biesiadników nader mylnie oceni³
sytuacjê, bo rzuci³ siê na funkcjonariusza. Krzywdy mu na szczêœcie ¿adnej
nie wyrz¹dzi³, sam zosta³ natychmiast
obezw³adniony i osadzony w areszcie.
Za czynn¹ napaœæ na mundurowego
grozi mu do 3 lat, a na razie musia³ wysup³aæ 1000 z³, bo tyle za¿¹da³ prokurator tytu³em porêczenia maj¹tkowego.
7 sierpnia policjanci ze Œwieradowa, Leœnej i Lubania – wspierani przez
Stra¿ Graniczn¹ - wziêli udzia³ w akcji
przeciwpowodziowej, a ich rol¹ by³o
m.in. rozpoznawanie zagro¿eñ i zg³aszanie ich do sztabu kryzysowego, doraŸne dzia³ania ratownicze, kierowanie ruchu na objazdy, ochrona mienia osób
ewakuowanych. Ogó³em w akcji tej wziê³o udzia³ 35 funkcjonariuszy.
Tego samego dnia o godz. 18.40
do spienionego nurtu Kwisy wskoczy³
21-letni mê¿czyzna, mieszkaniec Z³otoryi, który przyjecha³ w Góry Izerskie zbieraæ jagody i biwakowa³ pod namiotem
w rejonie ul. Nadbrze¿nej. Szybko podjêto akcjê ratunkow¹, powiadamiaj¹c
jednostki dzia³aj¹ce wzd³u¿ rzeki i przy
mostach – w mieœcie i w miejscowoœciach pow. lwóweckiego. Niestety, tego
dnia nikt nie mia³by szans w walce z

¿ywio³em – cia³o ofiary znaleziono po ok.
24 godzinach w rejonie wsi Wie¿a.
Wstêpne oglêdziny pozwoli³y ustaliæ, ¿e
przyczyn¹ œmierci by³o utoniêcie w s³odkiej wodzie. Ustalono te¿ okolicznoœci
wypadku – by³ do samobójczy krok, na
który desperat powa¿y³ siê po konflikcie rodzinnym.
W nocy z 16 na 17 sierpnia dwóch
m³odzieñców usi³owa³o w³amaæ siê do
jednego z zak³adów fryzjerskich przy ul.
Zdrojowej. Rozbili drzwi od zaplecza, ale
dalej nie wesz³o, bo sp³oszyli ich w³aœciciele firmy, którzy rozpoznali jednego z w³amywaczy, którym okaza³ siê 15latek ze Œwieradowa. Po paru godzinach
policja mia³a w swych rêkach obu – tym
drugim okaza³ siê 19-latek z Tychów,
któremu postawiony zostanie dodatkowy zarzut: podania nieletniemu alkoholu przed „akcj¹”. Obaj przyznali siê do
winy. M³odszym zajmie siê s¹d rodzinny, starszemu grozi odsiadka do 10 lat.
NAGRODY I ODZNACZENIA.
28 lipca w Lubaniu mia³a miejsce
uroczystoœæ z okazji obchodzonego 4
dni wczeœniej Œwiêta Policji. Na wy¿sze
stopnie zostali awansowani œwieradowscy funkcjonariusze.
Zastêpca komendanta komisariatu
w Leœnej (i szef œwieradowskiego rewiru) komisarz Tadeusz Pó³torak – na
nadkomisarza (odpowiednik kapitana).
Uhonorowano go te¿ srebrn¹ odznak¹
Zas³u¿ony Policjant.
Detektyw st. aspirant Mieczys³aw
Szwarc – na aspiranta sztabowego
(chor. sztab.).
Detektyw st. sier¿ant Dariusz Witecki – na sier¿anta sztabowego.
Dzielnicowy st. sier¿. Pawe³ Bulera
– na sier¿. sztab.
Sier¿ant Andrzej Tabor – na st.
sier¿.
Odznaczonym i awansowanym redakcja „Notatnika Œwieradowska” sk³ada gratulacje i ¿yczy dalszych sukcesów
w s³u¿bie.
(aka)

Spotkanie w Czerniawie
Burmistrz Miasta ŒwieradówZdrój zaprasza wszystkich mieszkañców Czerniawy na spotkanie, które
odbêdzie siê we wtorek 29 sierpnia
o godz. 1600 w Szkole Podstawowej
nr 2. Zostan¹ na nim poruszone
sprawy bie¿¹cego funkcjonowania
gminy oraz kwestie zwi¹zane z wodoci¹gowaniem osiedla.

Sesja Rady Miasta
30 sierpnia o godz. 1000 rozpocznie obrady sesja Rady Miasta – w sali
nr 24a Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci.

Szanowni Pañstwo!

dokoñczenie ze str. 1

radowie-Zdroju, a komendant
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej R.
Mroczkowski pozosta³ w Œwieradowie a¿ do godz. 24.00.
Po ustaniu opadów, we wtorek
8 sierpnia powo³a³em komisjê do
szacowania strat, która natychmiast
podjê³a dzia³ania wspó³pracuj¹c z
osob¹ posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane w zakresie drogownictwa i
eksploatacji mostów. Powo³a³em
równie¿ komisjê sk³adaj¹c¹ siê z pracowników MOPS, ZGK i Stra¿y Miejskiej, której zadaniem by³o dotarcie
do gospodarstw domowych, które
ucierpia³y w wyniku powodzi. Informacjê o wielkoœci strat poniesionych
przez gminê i inne instytucje z terenu naszego miasta w tym Nadleœnictwo, ZPD „Œwierad”, Uzdrowisko
Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o oraz
informacjê o kwocie niezbêdnej pomocy dla poszkodowanych w powodzi osób fizycznych z³o¿yliœmy w
wymaganym czasie w Dolnoœl¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim.
W trakcie powodzi i w nastêpnych dniach na terenie miasta dzia³a³o pogotowie gazowe i energetyczne usuwaj¹c na bie¿¹co awarie na
sieci. Pracownikom ZGK, co jest godne podkreœlenia, odpowiedzialnym za
eksploatacjê gminnych ujêæ wody,
uda³o siê utrzymaæ dostarczanie
wody pitnej niemal bez zak³óceñ, a
jej jakoœæ zbadana przez sanepid 10
sierpnia nie budzi³a zastrze¿eñ.
W nastêpnych dniach po powodzi spotka³em siê kilkakrotnie z
przedstawicielem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu Inspektoratu w Zgorzelcu, in¿.
K. Pacholczykiem, który poinformowa³ mnie o podjêciu w najbli¿szych
dniach robót naprawczych zabudowy brzegowej szczególnie w obrêbie
posesji Grunwaldzka 10 i budowy
zniszczonego zupe³nie progu w okolicach ul. Dolnej. Spotka³em siê równie¿ z przedstawicielami Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg, zastêpc¹ dyrektora R. Stefunko i kier. Z. Boboryko.
Podczas spotkania poinformowano
mnie o planach dotycz¹cych odbudowy fragmentu zniszczonej drogi.
Zapewniono mnie, ¿e Wojewódzki
Zarz¹d Dróg posiada œrodki na odbudowê drogi i zaraz po wy³onieniu
wykonawcy w uproszczonej procedurze przyst¹pi do niezbêdnych prac.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e od 10 sierpnia do 1 wrzeœnia
br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, wykaz gminnych nieruchomoœci niezabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej:
1. dzia³ka nr 77/3, am 10, obr. IV, o powierzchni 23.788 m2, po³o¿ona przy ul
Sienkiewicza;
2. dzia³ka nr 73/2, am 2, obr. V, o powierzchni 5.502 m2 po³o¿ona przy ul. Osiedlowej;
3. dzia³ka nr 4, am 1, obr. IV, o powierzchni 4.917 m2, po³o¿ona przy ul. Polnej;
i w drodze bezprzetargowej:
4. dzia³ka nr 7/2, am 5, obr. II, o powierzchni 559 m2, po³o¿ona przy ul. Zacisze.
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo pierwszeñstwa w ich nabyciu, powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie ww. nieruchomoœci w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (do 22 wrzeœnia 2006 r.)
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo pierwszeñstwa w jej nabyciu powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie w/w nieruchomoœci w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (tj do dnia 22 wrzeœnia 2006 r.)
Od 11 sierpnia do 2 wrzeœnia 2006 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie UM, wykaz nieruchomoœci
gminnych niezabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej:
5. dzia³ka nr 38/2, am 2, obr. II, o powierzchni 6.627 m2, po³o¿ona przy ul.
Sanatoryjnej.
Wniosek o nabycie nale¿y sk³adaæ do 23 wrzeœnia.

Zorganizowanego przez gminê bardzo trudnego, ale jedynie mo¿liwego objazdu ul. Leœn¹ z pewnoœci¹ nie
da siê utrzymaæ d³u¿ej ni¿ przez dwa
miesi¹ce.
Rozmowie tej przys³uchiwa³ siê
pose³ jeleniogórsko–legnicki T. Madziarczyk, który wizytowa³ Œwieradów tego dnia w zwi¹zku z naszymi
staraniami o zmianê granic administracyjnych.
Na tle wydarzeñ maj¹cych miejsce w naszym mieœcie 6 i 7 sierpnia
negatywna opinia wojewody dolnoœl¹skiego dotycz¹ca wniosku oraz
uzasadnienie negatywnej rekomendacji naszego wniosku do rozporz¹dzenia Rady Ministrów sporz¹dzonej w MSWiA wygl¹daj¹ ma³o merytorycznie. W ka¿dym z³o¿onym w
ostatnich trzech latach wniosku o
zmianê granic podnosiliœmy m.in.
kwestiê koniecznoœci uporz¹dkowania gospodarki wodnej powy¿ej
Œwieradowa na zboczach Sêpiej
Góry, Stogu Izerskiego i Smreka oraz
koniecznoœæ budowy zbiornika retencyjnego na Kwisie mog¹cego pe³niæ równie¿ funkcjê ujêcia wody pitnej dla Œwieradowa. Wskazywaliœmy
gotowoœæ wspólnego z Nadleœnictwem dzia³ania w tym zakresie. W
sposób naturalny zainteresowani jesteœmy takim rozdzielaniem wody
powy¿ej Œwieradowa, by podczas
wezbrañ nie sp³ywa³a do centrum
miasta. Dzia³ania takie doraŸnie podejmowaliœmy podczas tegorocznej
powodzi i w 2002 roku. Nie mo¿na
bowiem nie zauwa¿yæ, ¿e du¿a czy
te¿ ma³a woda sp³ywa na nasze miasto z s¹siedniej gminy. Tak to, niestety, wygl¹da od strony formalnej.
Problem ten, jak s¹dzê, wymaga ca³oœciowego rozwi¹zania, a ostrze¿enia klimatologów o tym, ¿e coraz czêœciej bêdziemy mieli do czynienia z
ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, czyni¹ nasze starania racjonalnymi.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy brali
udzia³ w „akcji powodziowej” szczególnie zaœ stra¿akom naszej OSP.
Bardzo wysoko oceniam ich pracê,
zaanga¿owanie i umiejêtnoœci podczas akcji oraz w trakcie usuwania
bezpoœrednich skutków powodzi.
Pragnê równie¿ podziêkowaæ stra¿akom z Pobiednej, Leœnej i Platerówki, funkcjonariuszom SG, policjantom, pracownikom Nadleœnictwa,
cz³onkom Komitetu powodziowego
i Zespo³u reagowania, pracownikom
UM pe³ni¹cym dy¿ury 7 sierpnia do
póŸnych godzin nocnych, przede
wszystkim jednak tym, którzy nie
czekaj¹c na pomoc ratowali swój
dobytek i pomagali innym. Mam
œwiadomoœæ, ¿e nie do wszystkich z
pomoc¹ uda³o siê dotrzeæ, bowiem
gwa³townoœæ kataklizmu by³a tak
wielka, ¿e zwyczajnie brakowa³o czasu. Mam te¿ nadziejê, ¿e w krótkim
czasie uda siê nam usun¹æ skutki
powodzi i przywróciæ poprawn¹ komunikacjê w mieœcie. Podejmiemy
równie¿ starania o uruchomienie takich po³¹czeñ z Jeleni¹ Gór¹, by m³odzie¿ tam siê ucz¹ca mog³a od 4
wrzeœnia bez zak³óceñ doje¿d¿aæ do
szkó³. Dzieciom z Przedmieœcia zapewnimy dojazd do szkó³ busami.
Burmistrz Zbigniew Szereniuk
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Unia Europejska
Projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa oczyszczalni ścieków dla lanych i dostaw zwi¹zanych z budow¹
miasta Świeradów-Zdrój przy ul. oczyszczalni œcieków za kwotê
5.137.183,91 z³. Termin budowy
Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04
oczyszczalni up³ywa 15 listopada.
Ca³kowita wartoœæ projektu wyno12 kwietnia zosta³ przekazany wysi 5.529.120,37 z³. w tym dofinanso- konawcy plac budowy, a do 20 sierpwanie z Europejskiego Funduszu Roz- nia:
woju Regionalnego – 4.138.331,63 z³.
- wykonano zasilanie placu budoWykonawc¹ oczyszczalni œcieków dla
wy w energiê elektryczn¹ oraz zaopamiasta Œwieradów-Zdrój przy ul. Wiej- trzenie budowy w wodê,
skiej typu ECOLO-CHIEF o przepusto- ustawiono zaplecze budowy,
woœci Q= 1329 m3/d jest firma „AZE
- wyciêto drzewa koliduj¹cych z
Zaj¹c, Kokoszko” Spó³ka Jawna z sie- urz¹dzeniami oczyszczalni,
dzib¹ w Skrzydlnej.
- uporz¹dkowano teren pod robo21 marca br. zosta³a podpisana
ty ziemne,
umowa na wykonanie robót budow- wytyczono geodezyjnie podsta-

PRZETARGI
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza:

1. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
49/2, am 5, obrêb V, o powierzchni
2.157 m2 (Bp).
Cena wywo³awcza – 34.000 z³ +
22% VAT. Wadium – 4.000 z³. Nabywca poniesie te¿ koszty przygotowania
nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci
1853 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Lipowej, z
dala od centrum i ruchu samochodowego. Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poroœniêty w czêœci drzewostanem (samosiejki). Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna, wodoci¹gowa i gazowa. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania
gospodarki œciekowej we w³asnym zakresie.
W Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta dzia³ka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci.
Przetarg odbêdzie siê 4 wrzeœnia
o godz. 1000.
2. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
39/2, am 7, obrêb I, o powierzchni 2531
m2 (R IVa). KW 8.993.
Cena wywo³awcza – 34.000 z³ +
22% VAT. Wadium – 4.000 z³. Nabywca poniesie równie¿ koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.000 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Sanatoryjnej
(Czerniawa). Kszta³t dzia³ki regularny,
teren p³aski poroœniêty traw¹. Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna, gazowa i wodoci¹gowa. W latach 20072010 nieruchomoœæ zostanie przy³¹czona do sieci kanalizacyjnej, a do czasu
dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki œciekowej we w³asnym zakresie. Obci¹¿enia: przy granicy z ulic¹ przez teren dzia³ki biegnie sieæ
gazowa i wodoci¹gowa. W s¹siedztwie
dzia³ki znajduje siê s³upowa stacja transformatorowa. W Studium dzia³ka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci.

Przetarg odbêdzie siê 4 wrzeœnia
o godz.1200.
3. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
18/3, am 8, obrêb I, o powierzchni 2012
m2 (Bi). KW - brak.
Cena wywo³awcza – 25.000 z³ + 22
% VAT. Wadium – 3.000 z³. Nabywca
poniesie tak¿e koszty przygotowania
nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci
1.853 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Sudeckiej z
dala od centrum i ruchu samochodowego. Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poroœniêty licznymi samosiejkami. Dojazd drog¹ utwardzon¹. W zachodniej czêœci dzia³ki roœnie drzewo iglaste. Dostêpne media:
linia energetyczna, sieæ telefoniczna i gazowa. W rozbudowie sieæ wodoci¹gowa. W latach 2007 -2010 nieruchomoœæ
zostanie dozbrojona w siec kanalizacyjn¹, a do czasu dozbrojenia terenu w
pozosta³e sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki
wodno-œciekowej we w³asnym zakresie.
Dzia³ka zbywana z przeznaczeniem
zgodnie z zapisem w Studium na cele
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci.
Przetarg odbêdzie siê 4 wrzeœnia
o godz.1400.
Wadium na ka¿d¹ z trzech wymienionych wy¿ej dzia³ek nale¿y wp³acaæ do
31 sierpnia.
4. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
46, am 5, obrêb VI, o powierzchni 4.601
m2 (£ V). KW – brak.
Cena wywo³awcza – 99.900 z³ +
22 % VAT. Wadium - 10.000 z³, ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 3.025 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Leœnej, z
dala od centrum i ruchu samochodowego, w s¹siedztwie budynku mieszkalnego nr 13, po przeciwnej stronie wyci¹gu orczykowego. W dalszej odleg³oœci
znajduje siê hotel „Malachit”. Kszta³t
dzia³ki nieregularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poroœniêty w czêœci drzewostanem (samosiejki). Dojazd z drogi
utwardzonej. Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna i gazowa.

wowe obiekty kubaturowe oczyszczalni œcieków,
- wykonano prace ziemne przy
podstawowych urz¹dzeniach oczyszczalni,
- wykonano wykopy wielkoprzestrzenne pod p³ytê fundamentow¹ ¿elbetow¹, na której bêd¹ posadowione
podstawowe zbiorniki oczyszczalni
œcieków,
- wykonano prace przygotowawcze dla robót ziemnych pod obiekty
kubaturowe oczyszczalni (budynek
socjalno-techniczny i wiata do sk³adowania osadów), obecnie trwaj¹
koñcowe prace przy p³ycie ¿elbetowej,
na której bêd¹ posadowione zbiorniki
oczyszczalni,
- wykonano fundamenty budynku socjalno-technicznego oraz wiaty
do sk³adowania osadów, jak równie¿
zosta³ stan surowy otwarty parterów
wymienionych budynków,
- wytyczono geodezyjnie kanalizacjê sanitarn¹ grawitacyjn¹ i t³oczn¹,

Ca³kowita wartoœæ Projektu wynosi 4.090.606,88 z³, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.061.268,92 z³.
Wykonawc¹ projektu jest Konsorcjum Firm: Zak³ad Us³ug Remontowo
Budowlanych i Instalacyjnych Jana
Chro¿nowskiego z Jeleniej Góry i FUNAM Sp. z o.o. z Wroc³awia.

Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej
przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki wodno-œciekowej we w³asnym zakresie.
Zgodnie z zapisem w Studium dzia³ka zbywana z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniowo-pensjonatow¹.
Przetarg odbêdzie siê 18 wrzeœnia o godz.1100.
5. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
26/4, am 3, obrêb III, o powierzchni
13.041 m2. KW – brak (PsIV-7431,
PsIII-4658, RIVa-1042).
Cena wywo³awcza – 200.000 z³ +
22% VAT. Wadium - 15.000 z³, ponadto
nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.732 z³.
Nieruchomoœæ w Czerniawie, po
prawej stronie ulicy prowadz¹cej w kierunku przejœcia granicznego. Kszta³t
dzia³ki regularny, teren p³aski poroœniêty traw¹. Dojazd z drogi utwardzonej (ul.
Lwówecka i Wierzbowa). Uzbrojenie:
sieæ energetyczna i gazowa, linia telefoniczna. Do koñca 2006 r. przez dzia³kê
zostanie przeprowadzona sieæ wodoci¹gowa. W latach 2007-2010 nieruchomoœæ zostanie dozbrojona w sieæ kanalizacyjn¹ (gmina posiada na dzieñ dzisiejszy wszelkie niezbêdne projekty i
pozwolenia).
Obci¹¿enia: W czêœci przydro¿nej
dzia³ki stoj¹ 3 betonowe s³upy energetyczne i lampy oœwietlenia energetycznego. Przez teren dzia³ki biegnie sieæ
gazowa (200 mm) i napowietrzna linia
energetyczna, od koñca 2006 r. równie¿
sieæ wodoci¹gowa. Obrze¿ami dzia³ki
przebiega linia telefoniczna i gazowa 63
mm.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ wy³¹czenia z produkcji rolnej 0,4658 ha pastwiska III klasy nabywca bêdzie musia³
ponieœæ dodatkowe koszty w wysokoœci ustalonej zgodnie z art. 12 ustawy z
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (tekst jednolity Dz. U. nr
121 poz. 1266 z 2004 r.)
Nieruchomoœæ przeznaczona do
zbycia zgodnie z zapisem w Studium na
cele us³ug komercyjnych (obs³uga komunikacji samochodowej).
Przetarg odbêdzie siê 18 wrzeœnia o godz.1300.
6. Pierwszy nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
63, am 2, obrêb V, o powierzchni 2.650
m2 (Bp) KW – brak.

Cena wywo³awcza – 43.500 z³. +
22% VAT. Wadium - 5.000 z³, ponadto
nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.000 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Osiedlowej,
z dala od centrum miasta i ruchu samochodowego, w s¹siedztwie budynków
mieszkalnych nr 9 i 11. Kszta³t dzia³ki
regularny, teren o zró¿nicowanym poziomie. Dojazd z drog¹ utwardzon¹.
Dostêpne media: linia energetyczna, telefoniczna, sieæ wodoci¹gowa, gazowa.
Zgodnie z zapisem w Studium dzia³ka zbywana pod zabudowê mieszkaniow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.
Przetarg odbêdzie siê 18 wrzeœnia o godz. 1500.
Wadium na ka¿d¹ z trzech wymienionych wy¿ej dzia³ek nale¿y wp³acaæ do
13 wrzeœnia.
7. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci
niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr 11, am 9, obrêb VI, o powierzchni
8138 m2 - KW brak (PsV- 0,7938, Lz –
0,0200).
Cena wywo³awcza – 34.624 z³ +
22% VAT. Wadium - 4.000 z³, ponadto
nabywca poniesie tak¿e koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w
wysokoœci 4095 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Koœciuszki,
z dala od centrum i ruchu samochodowego, w s¹siedztwie budynków mieszkalnych nr 5 i 9, w odleg³oœci oko³o 1
km od hotelu „Malachit”. Kszta³t dzia³ki
nieregularny, teren o zró¿nicowanym
poziomie. Dojazd z drog¹ utwardzon¹.
Dostêpne media: linia energetyczna.
Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej
przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki wodno-œciekowej we w³asnym zakresie.
Przetarg odbêdzie siê 22 wrzeœnia o godz.1100.
8. Pierwszy ograniczony na rzecz
w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka nr 34/3, am 5, obrêb V, o powierzchni 1332 m2 – KW - brak (Bp –
0,1119, W – 0,0213)
Cena wywo³awcza – 16.330 z³ +
22% VAT. Wadium - 2.000 z³, a ponadto nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.147 z³.
Nieruchomoœæ przy ul. Sosnowej, z
dala od centrum i ruchu samochodowego, w otoczeniu zabudowy jednorodzin-
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- wykonano kanalizacjê sanitarn¹
grawitacyjn¹ wzd³u¿ ulicy Grunwaldzkiej oraz w ulicy Cmentarnej, równoczeœnie prowadzone s¹ roboty przy ruroci¹gu t³ocznym w ulicy Wiejskiej,
trwaj¹ przygotowania do przejœcia ruroci¹giem przez ulicê Grunwaldzk¹ i
rzekê Kwisê.
- rozpoczêto dostawy urz¹dzeñ
technologicznych oczyszczalni, pompy, zbiorniki, itd.

Modernizacja ujęcia wody
ŁUŻYCA i wodociągowanie
Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04

4 maja br. zosta³a podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych
zwi¹zanych z modernizacj¹ ujêcia
wody £U¯YCA i wodoci¹gowaniem
Czerniawy za kwotê 3.897.877,38 z³.
Plac budowy zosta³ przekazany 18
maja. Termin zakoñczenia prac budowlanych up³ywa 30 wrzeœnia. 24
maja rozpoczêto roboty zwi¹zane z
realizacja zadania, a od pocz¹tku budowy do 20 sierpnia wykonano sieæ
wodoci¹gow¹:
DN 160 mm - 3980 mb
DN 110 mm - 2426 mb
DN 90 mm - 845 mb
DN 63 mm - 148 mb
DN 32 mm - 143 mb wraz z armatur¹ sieciow¹, odejœciami na przy³¹cza i hydrantami.
Zaawansowanie rzeczowe robót
wynosi ok. 60 proc. Trwaj¹ te¿ roboty zwi¹zane z modernizacj¹ ujêcia
wody £u¿yca.
Opr. Anna Mazurek
nej. Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren o
zró¿nicowanym poziomie. Dojazd z
drog¹ utwardzon¹. Przez teren dzia³ki
przebiegaj¹ cieki wodne. Dostêpne media: linia energetyczna, telefoniczna, siec
gazowa i wodoci¹gowa.
Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej
przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki œciekowej we w³asnym zakresie.
Obci¹¿enia: Na dzia³ce zostanie
ustanowiona nieodp³atna s³u¿ebnoœæ
drogi dojazdowej do przyleg³ej nieruchomoœci.
Przetarg odbêdzie siê 22 wrzeœnia o godz. 1300.
Wadium na ka¿d¹ z dwu wymienionych wy¿ej dzia³ek nale¿y wp³acaæ do
19 wrzeœnia.
Uwaga, prawo pierwokupu dzia³ek
39/2, 46, 26/4, 11 i 34/3 na podstawie
Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz. U.
2003.64.593) przys³uguje Agencji Nieruchomoœci Rolnych, dzia³aj¹cej na
rzecz Skarbu Pañstwa.
W przypadku modernizacji sieci
uzbrojeniowej na dzia³kach burmistrz
w drodze decyzji ustali op³atê adiacenck¹, poniewa¿ nabywcy zobowi¹zani s¹ do partycypacji w kosztach
budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej terenu.
Wadia nale¿y wp³acaæ przelewem
na konto Urzêdu Miasta - nr 33 1020
2124 0000 8502 0065 6959 w PKO BP
I/O Œwieradów-Zdrój.
Za zgodn¹ z terminem podanym w
og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta. Wadium zalicza siê na
poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W
przypadku uchylania siê zwyciêzcy
przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany
przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca
w kancelarii notarialnej.
Przetargi odbêd¹ siê w pok. nr 8
Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój przy ul.
Pi³sudskiego 15.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami (pok. nr 8) UM, tel. 75
78 17 558, www.swieradowzdroj.pl;
grunty@swieradowzdroj.pl

Kwisa oszala³a

Nic nie zwiastowało klęski.
Deszcz padał z różnym natężeniem od
piątku i po trzech dniach sytuacja była
pod całkowitą kontrolą. W mieście odnotowano jedynie lokalne podtopienia, głównie na ul. 11 Listopada, w
której studzienki kanalizacyjne wybijają nader często, nawet po kilkunastominutowych ulewach. To efekt
podłączenia miejskiej burzówki do
kolektora, a gdy woda wybija na ulicę, okazuje się, że drożność tracą studzienki w jezdni, a woda wdziera się
do leżących poniżej poziomu ulicy
domów.

trów), okaże się, że każdy kilometr
kwadratowy terenu przyjął 200 mln
litrów wody (!), która nie wsiąkła w
glebę, tylko natychmiast spłynęła do
rowów, potoków i rzek. Także do
Kwisy, której niszczącą siłę da się
chyba tylko porównać z żywiołem
Nysy Kłodzkiej podczas powodzi w
1997 r.
Kwisa zmiotła dwa mosty: jeden
w szkółce leśnej, drugi przy ul. Nadbrzeżnej (wsparty był na czterech
dwuteownikach, wszystkie znalazły
się w rzece, pogięte niczym drut), zabrała pół podwórka przy ul. Grun-

waldzkiej, podmyła niebezpiecznie dom
przy ul. Nad
Skarpą, zmieniła też część
asfaltowej ul.
Ratowników
Górskich w rumowisko.
Woda generalnie spustoszyła
nawierzchnie
paru ulic (Zakopiańskiej,
Piłsudskiego,
Bezimienni bohaterowie akcji - œwieradowscy stra¿acy.
Lipowej),
wdarła się do kilku domów (choć obyW niedzielę o godz. 20 30 burło się bez ewakuacji). Niestety, Kwimistrz Zbigniew Szereniuk zarządził
sa zmyła też kilkaset metrów kamienpogotowie powodziowe i zaczął dzianych nabrzeży (w tym i te, które odłać Zespół Reagowania, choć Kwisa i
twarzano po powodzi sprzed 4 lat), a
jej dopływy niosły wzburzone wody
skaliste brzegi wypłukiwała tak, jakw granicach koryt. 7 sierpnia o godz.
by to były klocki. „Łupem” rzeki pa1130 burmistrz wprowadził alarm przedła
połowa jezdni ul. Nadbrzeżnej,
ciwpowodziowy, co okazało się nader
która jest drogą wylotową na
trafnym posunięciem. Jeśliby przyjąć,
Szklarską Porębę (ruchem wahadłoże w Świeradowie spadło mniej niż
wym na objeździe przez ul. Leśną,
w Jakuszycach (nie 240, a 200 li-

która raczej nie ma nawierzchni dla
ciężkich pojazdów, kieruje sygnalizacja świetlna).
Leśnikom Kwisa – poza mostkiem
– porwała ze szkółki pół miliona sadzonek (zabraknie ich do obsadzenia
120 ha lasu) i zniszczyła infrastrukturę, w tym deszczownię. Straty – pół
mln zł. Charakterystyczne kolorowe
osłonki sadzonek i białe plastikowe
skrzynki dopłynęły aż do Jeziora Złotnickiego.
Nadleśniczy Wiesław Krzewina
mówi, że całkowity bilans będzie znany, gdy oszacuje się skalę zniszczeń
na drogach w lasach.
Znane są natomiast straty w
uzdrowisku, szacowane na 700 tys. zł;
prezes Ryszard Brzozowski ma nadzieję, że przynajmniej połowę tej
kwoty uzyska z PZU. Niestety, okazało się, że wszystkie niemal obiekty
spółki mają nieszczelne dachy, w rezultacie w pokojach na ostatnich piętrach zalane zalały meble, ściany,
wykładziny – w Wacławie, Goplanie,
Szarotce, Gracji, Domu Zdrojowym w
Czerniawie (sala widowiskowa dopiero co po remoncie) i, niestety, w Zdroju świeradowskim, gdzie poza pokojami ucierpiały wszystkie sklepiki zlokalizowane w hali spacerowej oraz
pijalnia. Największe jednak spustoszenie woda poczyniła w ujęciach
wody, niszcząc mury, pompy, instalacje (zarządca musi je odbudować
przed pierwszymi mrozami).
Miasto swoje straty dopiero liczy,
a ich bilans miał być gotowy w chwili
druku gazety. Wyliczenia te wraz z
harmonogramem odbudowy zniszczeń i podanie źródeł finansowania
zamieścimy w następnym numerze.

Kalendarium dzia³ania Gminnego Zespo³u Reagowania
6 sierpnia 2006 r. o godzinie 1845
otrzyma³em informacje od policjantów
z Rewiru Dzielnicowych w ŒwieradowieZdroju, i¿ w wyniku trwaj¹cych opadów
deszczu sp³ywaj¹ce wody podtapiaj¹
budynek przy ul. Zielonej 3. Oko³o godziny 1900 uda³em siê z patrolem policji
w ten rejon. Po dokonaniu lustracji terenu poleci³em przybyæ tam œwieradowskiej sekcji OSP i przyst¹piæ do udra¿niania cieku wodnego wzd³u¿ ulicy.
- godz. 1920 - wraz z patrolem policji
dokona³em lustracji terenu miasta;
- godz. 1930 - powiadomi³em Burmistrza Miasta o sytuacji w mieœcie;
- godz. 1935 - wezwani zostali pracownicy ZGK z samochodem w celu
wsparcia dzia³añ OSP Œwieradów-Zdrój.
- godz. 2000 - na polecenie Burmistrza zwo³ane zosta³o posiedzenie Gminnego Zespo³u Reagowania - grupy roboczej o charakterze stanu wraz z udzia³em Stra¿y Miejskiej oraz przedstawiciela
ZGK.
Na podstawie dokonanej lustracji
miasta decyzj¹ Burmistrza od godz. 2030
w niedzielê 6 sierpnia wprowadzony
zosta³ stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy ŒwieradówZdrój. O tej samej godzinie w sekretariacie Urzêdu Miasta uruchomiony zosta³ dy¿ur, podjêto te¿ dzia³ania zwi¹zane z przygotowaniem si³ i œrodków do
bezpoœredniej ochrony przed powodzi¹
oraz usuwania ju¿ powsta³ych skutków.
Teren miasta zgodnie z Planem Operacyjnym ochrony przed powodzi¹ zosta³
podzielony na rejony w celu prowadzenia ci¹g³ego monitoringu.
- godz. 2030 - uruchomiona zosta³a
sekcja OSP Czerniawa celem wsparcia

prowadzonych dzia³añ;
- od godz. 2100 przyst¹piono do
uk³adania wa³u z worków z piaskiem na
drodze powy¿ej DW „Czeszka i S³owaczka” celem skierowania wód sp³ywaj¹cych z gór na tereny leœne, które powodowa³y zalewanie ul. Granicznej, Konstytucji 3 Maja oraz Domu Zdrojowego.
W tym samym czasie sekcja OSP Œwieradów wraz z pracownikami ZGK przyst¹pi³a do workowania piasku, zabezpieczania ul. Lipowej i Podgórnej. Oczyszczono i zabezpieczono równie¿ kratê na
cieku wodnym w rejonie ul. Batorego
oraz przyst¹piono do udra¿niania krat
oraz pompowania wody w rejonie ul. 11
Listopada. Dzia³ania prowadzone by³y
równie¿ na ul. Wczasowej, ul. Zdrojowej i na ujêciu wody „Wrzos”;
- oko³o godz. 340 opady deszczu zaczê³y stopniowo zanikaæ, w zwi¹zku z
powy¿szym sekcje OSP zosta³y zwolnione, utrzymany jednak zosta³ stan gotowoœci do dzia³añ.
7 sierpnia o godz. 800 w zwi¹zku z
utrzymuj¹cym siê w dalszym ci¹gu opadem deszczu ponownie uruchomione
zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do bezpoœredniej ochrony przed powodzi¹ oraz
usuwania powsta³ych ju¿ skutków. Uruchomiono sprzêt s³u¿¹cy do ³adowania
i przywozu piasku, wydane zosta³y worki z magazynu przeciwpowodziowego.
- godz. 900 - na polecenie Burmistrza
zwo³ano posiedzenie Gminnego Zespo³u
Reagowania, na którym oceniono sytuacjê w zwi¹zku z wystêpuj¹cym zagro¿eniem powodziowym. Po przeanalizowaniu informacji dotycz¹cej prognoz
pogody otrzymywanej z IMGW decyzj¹
Burmistrza od godz. 1130 zosta³ wpro-

wadzony alarm przeciwpowodziowy dla
gminy Œwieradów-Zdrój. Prognozy mówi³y o œrednich dobowych opadach w
dniach 6-8 sierpnia w granicach 25-40
litrów wody na metr kwadratowy powierzchni, a maksymalnie do 60 litrów,
tymczasem w Jakuszycach spad³o w
ci¹gu doby 240 litrów wody na metr
powierzchni, wiêc i na Œwieradów oraz
okalaj¹ce lasy musia³o spaœæ co najmniej tyle samo.
O wprowadzeniu alarmu powiadomieni zostali:
- Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego;
- Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej;
- Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu;
- Urz¹d Miasta i Gminy Mirsk;
- Urz¹d Miasta i Gminy Leœna;
- godz. 1200 - dodatkowo uruchomiony zosta³ dy¿ur pe³niony przez Gminny Zespó³ Reagowania w Urzêdzie Miasta oraz w Rewirze Dzielnicowych. Zostali wyznaczeni pracownicy Urzêdu do
monitorowania terenu miasta i zobligowani do bie¿¹cego przekazywania informacji o sytuacji oraz miejscach, w których nale¿y natychmiast podj¹æ dzia³ania w celu ratowania zdrowia, ¿ycia oraz
mienia. Do monitorowania sytuacji wyznaczeni zostali równie¿ funkcjonariusze
Policji, Stra¿y Granicznej i Stra¿y Miejskiej, jak równie¿ cz³onkowie Gminnego Zespo³u Reagowania. Kierownik
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej zobowi¹zany zosta³ do przygotowania miejsc na wypadek ewakuacji (przygotowano je w Domu Wczasów Dzieciêcych). Dzia³ania prowadzone by³y na

Szybko zareagował Wojewódzki Zarządu Dróg,
który w porozumieniu z zarządcą rzeki zobowiązał się
odtworzyć – kosztem ok. 1 mln zł tys.
zł - mur oporowy
na długości ok. 120
m (wysoki na 4 metry, szeroki na
metr), by jak najszybciej przywrócić połączenie z
Karkonoszami (w
tym czasie zdejmie
się do 2 m ziemi ze
skarpy i puści nową
drogą ruch wahadłowy).
Tegoroczna po-

U góry pogotowie powodziowe na ujêciu wody WRZOS,
które jednak nie ucierpia³o na tyle, by mog³o zabrakn¹æ
wody dla mieszkañców. Poni¿ej po³owa „zjedzonego” podwórka przy ul. Grunwaldzkiej.

wódź nie zaszkodziła, o dziwo, Czer- modernizację, która i tak była w planiawie (cztery lata temu nawet bar- nach.
dzo), nie uszkodziła ujęcia wody w
(aka)
Świeradowie,
w bardzo dobrym stanie zachowały się też
ulice w górnej
części miasta:
Słowackiego,
Batorego,
Zd rojowa,
Sienkiewicza.
Natomiast
woda niszcząc
nawierzchnię
ul. Piłsudskiego przyspieszyła jedynie jej 7 sierpnia - próba „odkorkowania” ul. 11 Listopada
podstawie analiz i oceny sytuacji przekazywanych przez osoby wyznaczone
do monitorowania;
- godz. 1500 - do Gminnego Zespo³u Reagowania do³¹czy³ przedstawiciel
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, który wyznaczony zosta³ do
kontroli dzia³añ prowadzonych przez
OSP.
- ok. godz. 1500 - gwa³towny wzrost
opadów deszczu, wskutek którego istniej¹ce ju¿ zabezpieczenia (worki z piaskiem) zosta³y zniszczone. Przyst¹piono do ponownego zabezpieczania
miejsc najbardziej zagro¿onych, a w
szczególnoœci ujêcia wody „Wrzos” i ul.
Grunwaldzkiej.
- godz. 1700 - prace Gminnego Zespo³u Reagowania kontroluje starosta
lubañski wraz z Komendantem Powiatowym Policji i Stra¿y Po¿arnej. Razem
dokonali lustracji terenu miasta. W
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ na wniosek Burmistrza do niesienia pomocy
oraz usuwania powsta³ych skutków dodatkowo zosta³y uruchomione podmioty gospodarcze z terenu gminy, funkcjonariusze £u¿yckiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej i Komendy Powiatowej Policji, pracownicy Uzdrowiska i Nadleœnictwa oraz jednostki OSP z Pobiednej,
Leœnej i Platerówki.

Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
Urzêdu Miasta oraz osoby wyznaczone
do pe³nienia dy¿urów przyjê³y 6 sierpnia 11 zg³oszeñ od mieszkañców, a 7
sierpnia - 76.
Ok. godz. 100 we wtorek 8 sierpnia
opady zaczê³y stopniowo zanikaæ.
Ok. godz. 200 – zwolniono s³u¿by
nios¹ce pomoc.
Do monitorowania terenu miasta
wyznaczone zosta³y: sekcja OSP Czerniawa oraz patrol policji. 8 sierpnia
utrzymane zosta³y równie¿ dy¿ury w
Rewirze Dzielnicowych - do godz. 2000,
a w Urzêdzie Miasta do œrody do godz.
1400.
Tego samego dnia odby³o siê kolejne posiedzenie Gminnego Zespo³u Reagowania, na którym ustalono zasady i
procedury ustalania szkód i oszacowania strat, a zarz¹dzeniem Burmistrza
powo³ana zosta³a komisja do ustalania
szkód i oszacowania strat powsta³ych
wskutek powodzi. Opracowano równie¿
wstêpny harmonogram usuwania skutków i przyst¹piono niezw³ocznie do ich
usuwania.
9 sierpnia o godz. 1400 odwo³any
zosta³ alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy.
Tadeusz Baka
Szef Gminnego Zespo³u Reagowania
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Sprawy granic ci¹g dalszy

Poni¿ej przedstawiamy opinie Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz
MSWiA w sprawie zmiany granic administracyjnych naszego miasta
1. Na podstawie art. 4b ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142
z 2001 r., poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z § 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 9 sierpnia 2001 r. w sprawie postêpowania przy sk³adaniu wniosków dotycz¹cych tworzenia, ³¹czenia, dzielenia,
znoszenia i ustalania granic gmin (Dz.
U. nr 86 z 2001 r., poz. 943 z póŸn. zm.),
w za³¹czeniu przekazujê wniosek Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój w sprawie zmiany granic administracyjnych
gminy miejskiej Œwieradów-Zdrój poprzez w³¹czenie w jej granice czêœci obszaru z gminy miejsko-wiejskiej Mirsk.
Zamiana granic ww. gmin mia³aby
polegaæ na przejêciu przez Miasto Œwieradów-Zdrój obszarów o ³¹cznej powierzchni 1997,70 ha z terenu gminy
miejsko-wiejskiej Mirsk. W zwi¹zku z
tym, ¿e ww. gminy po³o¿one s¹ w ró¿nych powiatach, zmiana ich granic bêdzie wi¹za³a siê jednoczeœnie ze zmian¹
granic powiatów, polegaj¹c¹ na uszczupleniu o pow. 1997,70 ha obszaru powiatu lwóweckiego i powiêkszeniu o tê
powierzchniê obszaru pow. lubañskiego. Po dokonaniu wnikliwej analizy
przedstawionych we wniosku Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój argumentów, jak równie¿ informacji przedstawionych w piœmie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z 24 marca br., opiniujê za³¹czony wniosek negatywnie.
Wz. wojewody dolnoœl¹skiego
Roman Kulczycki - wicewojewoda
(R. Kulczycki w latach 1990-98 by³
radnym Rady Miejskiej w Lwówku, a od
1998 do 2002 r. pe³ni³ funkcjê zastêpcy
burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Œl.).
2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin (…) - wnioski rekomendowane do
negatywnego rozpatrzenia. Województwo dolnoœl¹skie:
Zmiana granic gminy o statusie miasta Œwieradów-Zdrój, powiat lubañski
i gminy Mirsk, powiat lwówecki - obejmuj¹ca w³¹czenie do gminy o statusie
miasta Œwieradów-Zdrój czêœci obrêbu ewidencyjnego Izera o powierzchni
1997,70 ha.
Przyczyny: Po raz pierwszy wniosek w przedmiotowej sprawie dotycz¹cy obszaru o powierzchni 4348,99 ha
by³ rozpatrywany w 2004 r. Nie uzyska³

pozytywnej rekomendacji, gdy¿ zawiera³ uchybienia formalno-prawne, a tak¿e wnioskodawca nie uzasadni³ potrzeby w³¹czenia w granice miasta Œwieradów-Zdrój obszaru stanowi¹cego tereny leœne o pow. 4348,99 ha. We wniosku w 2005 r. zosta³y wyeliminowane
uchybienia formalne, jednak¿e powierzchnia proponowanego terenu nie
zmieni³a siê, a wnioskodawca nie przedstawi³ nowych merytorycznych argumentów uzasadniaj¹cych potrzebê przeprowadzenia przedmiotowej zmiany
granic. Ponadto w konsultacjach przeprowadzonych na terenie gminy Mirsk
w sprawie przedmiotowej zmiany granic udzia³ wziê³o 54 proc. uprawnionych
do g³osowania mieszkañców, z czego a¿
99 proc. g³osuj¹cych opowiedzia³o siê
przeciwko proponowanej zmianie granic, negatywne opinie wyda³a Rada
Gminy Mirsk, Rada Powiatu Lwóweckiego.
W nowym wniosku zosta³ wprawdzie ograniczony obszar proponowany
do w³¹czenia w granice miasta Œwieradów-Zdrój do powierzchni 1997,70 ha,
jednak¿e w konsultacjach na terenie
gminy Mirsk, w których udzia³ wziê³o 52
proc. uprawnionych do g³osowania, 98
proc. g³osuj¹cych by³o przeciwnych proponowanej zmianie. Negatywne opinie
wyda³y: Rada Miejska Mirska, Rada Powiatu Lwóweckiego, a tak¿e Wojewoda
Dolnoœl¹ski. Nale¿y ponadto zauwa¿yæ,
¿e w przepisach ustawy z 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. nr 167, poz. 1399) ustawodawca przewidzia³ sytuacjê, która ma miejsce w Œwieradowie-Zdroju, gdzie strefy
ochrony uzdrowiskowej wykraczaj¹
poza obszar administracyjny miejscowoœci uzdrowiskowej. Zgodnie z art. 3
ust. 1 ww. ustawy „ilekroæ granice
uzdrowiska albo obszaru ochrony
uzdrowiskowej pokrywaj¹ siê z granicami administracyjnymi wiêcej ni¿ jednej
gminy, prawa i obowi¹zki przewidziane
w ustawie s¹ wykonywane przez te
gminy w trybie i na zasadach, o których
mowa w art. 64-74 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.)”. Wymienione w powy¿szym artykule przepisy ustawy o samorz¹dzie

1 września w sopockiej Operze
Leśnej odbędzie się koncert, na którym piątka polskich wykonawców
walczyć będzie o miejsce o nagrodę Bursztynowego Słowika w międzynarodowym finale (a także o
Słowika Publiczności). 1 września
zaśpiewają: Gosia Andrzejewicz,
The Jet Set, Mezo, Mieczysław
Szcześniak, Stachursky oraz zespół
Sumptuastic, który zaprezentuje
piosenkę „Za jeden uśmiech twój”.
Zapewne nazwę tego ostatniego zespołu (pochodzącą z łaciny i
oznaczająca coś nieosiągalnego,
doskonałego) kojarzyu nas nieliczna grupa fanów, warto jednak, byśmy wszyscy zwrócili oczy i uszy
właśnie na Sumptuastic, jako że
jedną z wokalistek jest Joasia Iwanowska (drugą to Iza z Lubania),
po świeradowsku Rybarczyk, a najściślej – Ryba, bo tak ją znają koledzy ze szkoły, znajomi, przyjaciele.
Asia urodziła się i wychowała
w Świeradowie, tu chodziła do
szkoły (do której teraz uczęszcza

jej syn Maciek
- na zdjęciu z
mamą)), śpiewała w chórze
DanutyKordyjak, w zespole
muzyki dawnej
„Rocal Fuza”
grała przez 7
lat na gitarze i
lutni, ale głównie śpiewała
średniowieczne pieśni, a że
zawsze chciała
być woklaistka,
od pieśni przeszła do piosenki.
Do zespołu, który założyła w Bolesławcu grupa tamtejszych muzyków, przyłączyła się 5
lat temu. Grupa ma na koncie dwa
albumy (trzeci ukaże się 8 września), udział w Polsatowskim programie „Hit ma Mundial”, występy dla Polonii w Niemczech oraz

29 lipca z ca³ej Polski zjechali do
miasta rowerzyœci, by œcigaæ siê na izerskich drogach i bezdro¿ach w ramach
VI Bike Maratonu, organizowanego
przez firmê Grabek Promotion z Jeleniej
Góry. Œwieradów goœci³ imprezê po raz
trzeci, a Urz¹d Miasta jak zwykle niezawodnie j¹ sponsorowa³. Tym razem nie
pad³y ¿adne rekordy frekwencji, na trasê ruszy³o ok. 700 uczestników, a na
mecie sklasyfikowano 653 osoby. Niestety, góry wyczerpywa³y nie tylko organizmy ludzkie, ale i delikatne mechanizmy rowerowe.
Œcigano siê na trzech dystansach:
mini (110 dojecha³o do mety) - ok. 27
km, mega (400) - 46 km, i giga (143) 74 km, a koñcowa tabela uwzglêdnia³a
nie tylko podzia³ na panów i panie, ale
tak¿e na ró¿ne kategorie wiekowe, nic
przeto dziwnego, ¿e na podium stanê³o
ok. 90 zawodników, a lista nagrodzonych obejmowa³a blisko 200 nazwisk (w
tym ponad 100 wylosowa³o upominki
w loteriach fantowych).
Bano siê o kondycjê rowerzystów
w upale, ale tego dnia pogoda sprzyja³a
uczestnikom, s³oñce nie pali³o tak niemi³osiernie, lekka bryza ch³odzi³a g³owy,
a na popo³udniowym rozdaniu nagród
spad³ deszcz.

Miros³aw Kijewski i Wies³aw Kania.
gminnym dotycz¹ tworzenia przez gminy zwi¹zków miêdzygminnych w celu
wspólnego wykonywania zadañ publicznych. Z informacji przes³anych przez
gminê Mirsk wynika, ¿e jest ona otwarta na wspó³pracê z miastem ŒwieradówZdrój. Ponadto gmina Mirsk wskazuje,
¿e przeprowadzenie przedmiotowej
zmiany granic spowodowa³oby zmniejszenie dochodów gminy (100.000 z³),
co przy ponad 30-procentowym bezrobociu na terenie gminy jest sum¹ znacz¹c¹.

G³osujcie na Rybê!

Giganci izerscy
Kania (56 min.), 252 – Miros³aw Kijewski (1 g. 3 m.), 297 – £ukasz Kordyjak
(1 g. 14 m.), a 367 – Rafa³ May (1 g. 42
m.).
Warto nadmieniæ, ¿e 255 kolarz na
mecie mega mia³ taki sami czas, jak
pierwszy na mecie zawodnik w giga,
choæ ten drugi mia³ do
przejechania 19 km wiêcej. Nasi w giga zajmowali miejsca: 19 (i dziewi¹ty w swej grupie wiekowej) - Eneasz Popió³
(3 g. 21 m. 2 s.), a 28 (i
szósty w swej grupie) Micha³ Jurewicz (3 g. 24
m. 13 s.). Obaj otrzymali
od burmistrza czeki po
1000 z³ - by³a to nagroda dla najlepszych œwieradowian w zawodach
(czeki do zrealizowania
w dowolnie wybranym
sklepie rowerowym).
Ofiara brawury na skrêcie z Parkowej w Zdrojow¹
Maciej
Grabek,
g³ówny organizator, by³ ze œwieradowkwencja rowerzystów z poskiej edycji zadowolony, z ma³ym wywiatu lubañskiego, bo poj¹tkiem:
min¹wszy 8 naszych za- Szkoda, ¿e utrwali³o siê w mentalwodników, w koñcowej klanoœci Polaków, ¿e Bike Maraton jest
syfikacji uwzglêdniono tylimprez¹ dla zawodowców, gdy tymczako dwóch mieszkañców
sem wœród 700 uczestników najwy¿ej
Lubania (trzeci wystartowa³
stu gdzieœ trenuje, reszta to najczystszej
na dystansie mini w III Miwody amatorzy, pasjonaci, hobbyœci, a
strzostwach Polski Dzienniniektórzy przyjechali z dru¿ynami twokarzy i Pracowników Merzonymi ad hoc: rodzinnymi, przyjacieldiów).
skimi, zak³adowymi. Bierzmy przyk³ad
Jeszcze s³owo o œwieod Czechów, u których na podobnych
radowianach (panach, bo
imprezach stawia siê do 3000 kolarzy.
panie w niewyt³umaczalny
Cieszy mnie natomiast – i was cieszyæ
sposób ignoruj¹ imprezê).
powinno – ¿e czêœæ uczestników zostaWystartowali na wszystkich trzech dy³o w Œwieradowie na kilka dni, by z dzieæstansach. W mini jedynak Micha³ Twarmi raz jeszcze zmierzyæ siê z trasami.
dygrosz dojecha³ na 99 pozycji z czaMam nadziejê, ¿e impreza sprawi, ¿e w
sem 2 g. 34 m. 21 s. (godzinê i 35 min
mieœcie powstan¹ wypo¿yczalnie roweza zwyciêzc¹).
rów, serwisy, sklepy, a mo¿e i firmy
W mega by³o t³oczniej. Tu lider mia³
przewodnictwa rowerowego – prognona mecie 1 g. 52 m. 47 s. Najlepsze miejzuje M. Grabek.
sce – 106 – o 35 minut za zwyciêzc¹
Zapraszamy za rok!
(aka)
zaj¹³ Kazimierz K¹kol. 216 by³ Wies³aw
Œwieradów tego dnia zmieni³ siê w
jeden wielki parking, mo¿na wiêc by³o
po tablicach rejestracyjnych zorientowaæ siê w geografii przyjazdów – nie
by³o chyba tego dnia regionu Polski, który nie by³by reprezentowany w wyœcigu. Na tym tle zaskakuje mizerna fre-

Są wolne miejsca

Urz¹d Miasta informuje, ¿e na tzw. pergoli przy Skwerze Unii dysponuje
wolnymi miejscami na umieszczenie reklam o wymiarach 200 x 70 cm.
Osoby zainteresowane wydzier¿awieniem prosimy o kontakt z referatem
promocji gminy, turystyki, kultury i sportu, tel. 075 71 36 482.

Zapraszamy do Ko³obrzegu

w Nowym Jorku i Chicago. Wykonywanyrepertuar Asia określa jako
pop z domieszką rocka.
Apelujemy, by uważnie śledzić
TVN i nie żałować SMS-ów – świeradowianie głosują na Rybę!
(aka)
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OSW „Chalkozyn” to kompleks
rehabilitacyjno–
wypoczynkowy
po³o¿ony 200 m
od morza. 315
miejsc noclegowych w pokojach
jedno-, dwu i trzyosobowych oraz
apartamentach
(³azienka, telefon, radio, TV SAT). Sto³ówka na 220 miejsc, kawiarnia z
dancingiem, bar kawowy, bilard, dwie sale konferencyjne (na 30 i 60
osób). W³asna, bogato wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt rehabilitacyjny baza zabiegowa.
Ca³odzienny pobyt z noclegiem i wy¿ywieniem (us³uga od obiadu do œniadania) kosztuje 137 z³/os. (pokój 2-osobowy) lub 122 z³/
os. (3-osobowy). Rabaty dla dzieci.

OSW „Chalkozyn”, ul. Zdrojowa 1
78-100 Ko³obrzeg, tel. 094 354 76 10

SHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów-Zdrój ul. Zakopiañska 8/2
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty
w Œwieradowie i okolicach
Tel. 75 78 16 359 , 0601 766 836, 0502 934 936
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):
Œwieradów - dwa mieszkania (46 m2 i 69 m2 ) ul. Zdrojowa, I piêtro, 2.700 z³/m2
Œwieradów – mieszkanie, 2-pokojowe, 37,4 m2, 52.000 z³
Œwieradów - mieszkanie 1-pokojowe 33,7 m2, 52.000 z³
Czerniawa – mieszkanie 4-pokojwe, 119 m2, 95.000 z³
Œwieradów – apartament 5-pokojowy, 160 m2, gara¿, 255.000 z³
Œwieradów - nowy komfortowy dom, dzia³ka 1215 m2, 520.000 z³
Œwieradów - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka ok. 3 ha, 320.000 z³
Œwieradów - dom 130 m2, stan surowy, dzia³ka 2300 m2, 200.000 z³
Œwieradów - blisko centrum, dom do remontu, dzia³ka 815 m2, 120.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 2000 m2, piêknie po³o¿ona (ko³o Malachitu), 70.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2
Dzia³ka 0,95 ha, piêkne po³o¿ona miêdzy Œwieradowem a Czerniaw¹, 189.000 z³
Czerniawa - dzia³ka 5600 m2, asfalt, gaz ziemny, 68.000 z³
Czerniawa - dom po remoncie, 200 m2, dzia³ka 2500 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 15 z³/m2
Obrze¿a Œwieradowa (Or³owice) - hotel na ok. 45 osób z restauracj¹, 640.000 z³
Obrze¿a Œwieradowa (Or³owice) - dom z lokalem przy trasie, 130.000 z³
Okolice Œwieradowa (Wolimirze) - dom do remontu, 49.000 z³
Okolice Giebu³towa - ma³y dom do remontu, dzia³ka 0,49 ha, 35.000 z³
Okolice Zalewu Z³otnickiego - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 5300 m2, 150.000 z³
Okolice Œwieradowa - dom do remontu (kamienno-ceglany), dzia³ka 0,9 ha, 57.000 z³
Blisko Mirska - ³adnie po³o¿ony dom do remontu, 75.000 z³
Blisko Czerniawy - ma³y dom do zamieszkania, 110.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 42.000 z³
Dzia³ka ko³o Wolimierza - pod zabudowê, przy asfalcie, 3500 m2, 18.000 z³
Z³otniki Lubañskie - zabytkowy ratusz, 59. 000 z³
Grudza ko³o Pasiecznika - du¿y stylowy dom do remontu, 57.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w Rynku, 1000 m2, 350.000 z³
OKAZJA! Dom 12 km od Œwieradowa, ok. 90 m2, do zamieszkania 65. 000 z³

PRZYJMUJEMY: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI DO SPRZEDA¯Y
PILNIE POSZUKUJEMY mieszkania dwu-trzypokojowego,
dzia³ek w Œwieradowie.

O G Ł O S Z E N I A

D R O B N E

* Do wynajêcia lokal w centrum miasta o pow. 95 m2. Preferowane bran¿e: biura, gabinety,
us³ugi, handel - tel. 0606 388 962.
* Sprzedam traktor Ursus C-20 Cybuch, jednocylindrowy – 2.500 z³. Tel. 0661 706 302.
* Poznam i zaprzyjaŸniê siê ze starsz¹ osob¹, przyjmê w spadku dom, ziemiê,
tel. 0889 900 910 (Artur).
* Lokal do wynajêcia – Œwieradów-Zdrój, tel. 0507 744 941.

Stypendia socjalne
12 lipca br. zakończono wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym przydzielanych
przez gminę zgodnie z ustawą o
systemie oświaty. Z wnioskiem o
stypendium za okres od 1.09.2005
do 30.06.2006 r. wystąpiło 165
osób. Przyznano stypendia dla 145
osób.
Nowe wnioski (pobrać je można w pok. 9 UM, II p.) o przyznanie stypendium w roku szkolnym
2006/2007 można składać od 1 do
15 września br.
Stypendium może otrzymać
uczeń/słuchacz, którego dochód na
osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 316 zł netto. Przeznacza się
je na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
zajęciami programowymi w szkole, kosztów zajęć realizowanych
poza szkołą lub pokrycie wydatków
rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników.
Łukasz Kordyjak - Referent
ds. Stypendiów Socjalnych

Prace spo³ecznie u¿yteczne

Gmina Œwieradów-Zdrój jako jedyna z ca³ego powiatu
Lubañskiego zdecydowa³a siê zorganizowaæ prace spo³ecznie u¿yteczne. MOPS wytypowa³ osiemnastu uczestników, którzy od 21 lipca podjêli takie prace.
Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e skierowaæ do wykonywania tych prac tylko bezrobotnego bez prawa do zasi³ku,
który korzysta ponadto ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej.
Lista osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej przygotowywana jest przez Oœrodek, któr¹ sporz¹dza
m.in. w oparciu o rozpoznanie sytuacji materialnej i zawodowej danej osoby. Prace spo³ecznie u¿yteczne nie mog¹
przekraczaæ tygodniowo 10 godzin i odbywaj¹ siê w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.
Wykonywanie tych prac odbywa siê na podstawie porozumienia zawartego pomiêdzy urzêdem pracy a gmin¹.
Pomiêdzy gmin¹ lub podmiotem, w którym organizowane s¹ prace spo³ecznie u¿yteczne, a osob¹ przyjmowan¹
na podstawie skierowania urzêdu pracy nie jest zawierana ¿adna umowa. Nie wystêpuje stosunek pracy, ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowi¹zaniowego stosownie do prawa cywilnego. Gmina lub podmiot, w którym s¹ organizowane prace, powinien zapewniæ osobie
bezrobotnej w miarê mo¿liwoœci takie same warunki wykonywania powierzonych zadañ, jakie maj¹ zatrudnieni u
niego pracownicy.
W okresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych
bezrobotny otrzymuje œwiadczenie w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 6,20 z³ za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê, refundowane maksymalnie w 60 proc. przez
PUP ze œrodków Funduszu Pracy na
wniosek gminy. Osoba wykonuj¹ca
prace spo³ecznie u¿yteczne zachowu1/2 str. – 200 z³, 1/4 str. – 100 z³
je status osoby bezrobotnej w trakcje
1/8 str.– 50 z³, 1/16 str. – 25 z³
wykonywania tych prac. NieuzasadRabaty: 3 emisje – 10 proc.
niona odmowa podjêcia przez bezroWARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
botnego pracy w ramach prac spo1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskiego
³ecznie u¿ytecznych skutkuje pozbawieniem go statusu osoby bezrobotBiura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej
nej na okres 90 dni oraz pozbawie10 wraz z dowodem wp³aty.
niem otrzymywanych œwiadczeñ z
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwiepomocy spo³ecznej.
radów-Zdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902
Zdecydowana wiêkszoœæ osób
0068 9257 z dopiskiem „Og³oszenie w Notatniskierowanych jest zadowolona z podku Œwieradowskim”.
jêtej pracy zarobkowej. Ten rodzaj
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i
zatrudnienia przewidujemy kontynutreœci nale¿y dostarczaæ na noœniku elektroniczowaæ do koñca bie¿¹cego roku. Otrzynym do 15 dnia miesi¹ca, w którym og³oszenie
mywane z tych prac wynagrodzenie
ma byæ opublikowane.
nie wlicza siê do dochodów przy ubieganiu siê o œwiadczenia z pomocy
4. Og³oszenia drobne zamieszczane s¹ nieodp³atspo³ecznej.
nie.
(TD)

CENNIK REKLAM
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Mecz 15 czerwca by³ dla nas nieNajlepsi sportowcy
zmiernie wa¿ny: w przypadku pora¿ki
gimnazjaliœci
lidera Piasta Dziwiszów i naszej wyNa inaugurację rozgrywek 15 sierpnia Kwisa nie sprostała u siebie

Z notatnika kierownika

Lustracja
boiskowa
Z notatnika
kierownika

Ci, którzy chc¹ wesprzeæ finansowo nasz klub w sezonie 2007/07,
mog¹ dokonaæ dobrowolnej wp³aty
konto –Czarni
BZ WBK
nr 16 1090zdobyli
1997
Strzy¿owiec
donaB-klasy
0005 2802
338355:77)
- lub w skle240000
pkt (7-3-16,
bramki
pieAWac³awa
Chwaszcza
w Krobicy.
na awans
do okrêgówki
zapraSerdecznie
dziêkujemy
– Zarz¹d
cowali solidarnie nastêpuj¹cy
pi³karze.
TKKF Ognisko
KWISA.
Bramkarze:
Micha³
Warcha³ i Artur Marczak.
skarbnik klubu. Rezultatem tej wiObroñcy: Grzegorz August, Pawe³
zyty był protokół weryfikacji boPatynko, £ukasz Ptasiuk, Bartosz Kreiska, w którym gmina zobowiązała
is, Marcin Polak, S³awek Swarzyñski,

granej mieliœmy szanse na awans do
Rozpoczynaj¹c drugi sezon w ARaciborowice przegrywając po słabym meczu 0:3. Goście minut przed koñcem Radziuk przedGKS-owi
W WOJEWÓDZTWIE
klasy okrêgowej. Tak te¿ siê sta³o - ryblowa³ kilku zawodników LZS, klasie wszyscy mieliœmy apetyty na
wykazali
się większą
dojrzałością i doświadczeniem. Pierwsza bramka
Snowbord
ch³opców
Dziwiszów przegra³ z Platerówk¹ 3:4,
padła
36 min. kiedy
to poJakub
uderzeniu z rzutu wolnego i odbiciu piłki poda³ do Swarzyñskiego, a ten usta- awans do okrêgówki. Dziêki staraniom
I m.wdru¿ynowo
(Till Kolb,
a Kwisa „rozjecha³a” na wyjeŸdzie
prezesa Mariusza Stachurskiego
przez
przytomnością wykazał się napastnik gości i li³ wynik meczu.
Sojka, naszego
Benjaminbramkarza
Daszuta) – najwiêkStar¹ Kamienicê 7:0! Festiwal brawzmocniliœmy zespó³ seniorski pi³ka18
czerwca
walczyliœmy
z
Pogowbił piłkę
do siatki.
W 48 min.
wolnym
celnie
sze osi¹gniêcie
sportowe
w historii
mekponownie
rozpocz¹³ wpo16rzucie
min. W.
Ostrej- ni¹ Markocice o awans do klasy okrê- rzami z Mirska i Giebu³towa. Okaza³o
Raciborowice
kwadrans
gimnazjum. zdobyły drugiego golako,strzałem
który tymgłową.
samymNa
zanotowa³
25 gowej. Po ciê¿kim i dramatycznym siê, ¿e przy absencji kilku miejscowych
przed
końcem
spotkania
szybką
kontrę
i po doIII m.
indywidualnie
– TillGKS
Kolbprzeprowadził
trafienie w sezonie. Asyst¹ popisa³
siê meczu pokonaliœmy rywala 3:1 (2:0). zawodników by³ to strza³ w dziesi¹tkê.
środkowaniu
z prawej–strony
boiska £.
niepilnowany
napastnik
nie miałi
IV m indywidualnie
Jakub SojRadziuk (bardzo
dobry wystêp)
W 35 min. wyprowadziliœmy szybk¹ Ca³a pi¹tka: M. Warcha³ (bramkarz), N. się - do 15 września - uzupełnić sieproblemów
z pokonaniem M. Warchała.
ka
Raul z 5 metrów nie da³ szans bram- kontrê, po której Franckiewicz hukn¹³
dziska plastikowe (o 50 nowych),
Snowbord dziewcz¹t
karzowi gospodarzy. 5 minut póŸniej lew¹ nog¹ w prawy róg bramki i wyzabezpieczyć sanitariaty dla kibiIII m. indywidualnie – Justyna stoper N. Chêciñski hukn¹³ z wolneszliœmy na prowadzenie. Tu¿ przed
ców (np. kabinami typu toi-toi),
W¹do³owska
go i by³o 2:0. Na nastêpn¹ bramkê przerw¹ sêdzia podyktowa³ rzut karusunąć lub uzupełnić drewnianyV m. dru¿ynowo: J. W¹do³owska, kibice czekali a¿ 15 minut: M. RosoNorbert Chêciñski i Pawe³ Cierpicki.
Chêciñski, £. Ptasiuk, £. Pi¹kowski i P.
mi
elementami betonowe postuny dla Kwisy po faulu na Roso³ku, a
Pomocnicy: Pawe³ Pelc, Marcin RosoCierpicki - wypad³a w ca³ym sezonie
Agnieszka Mitkiewicz, Wiktoria Wik- ³ek przytomnie poda³ pi³kê w polu
menty zlokalizowane na trybunach,
pewnym wykonawc¹ jedenastki zo³ek, Marcin Sawicki, Adam Mackiewicz
bardzo dobrze. Rundê jesienn¹ zakoñtorczyk
karnym G. Augustowi i ten uderzy³ sta³ Franckiewicz.
wydzielić metalowymi elementami
i £ukasz Radziuk. Napastnicy: Robert
czyliœmy na drugim miejscu, trac¹c
Narciarstwo alpejskie dziewcz¹t
celnie w lewy róg bramki.
(rurkami) sektor dla kibiców druW drugiej
da³oz burmistrzem
znaæ o
S³awomir
Orzechpo³owie
(z prawej)
Zbigniewem Szereniukiem i skarbniFranckiewicz, Wojciech Ostrejko,
Po przerwie za P. Cierpickiego sobie zmêczenie i zagraliœmy s³abiej. fotel lidera na rzecz Leœnej dopiero w żyny
VIII m. dru¿ynowo: Waleria Kugości, uzupełnić (wylać)
kiem klubu - Iz¹ Stachursk¹.
£ukasz Pi¹tkowski i Krzysztof Roso³ek.
ostatniej
kolejce.
Po
dobrze
przepracodera, Olga Kudera, Justyna W¹do- wszed³ P. Patynko, a za M. Roso³ka - Po 15 minutach nasz obroñca fauwszystkie stopnie schodów na tryWarto wspomnieæ, ¿e równie¿ pozimie pierwsze
wiosenne
spowanej
1 sierpnia stadion miejski wizytował
Sławomir
Orzech,
przewodniA. Mackiewicz. W 55 minucie po ³ad- lowa³
³owska
przesunąć wiatę dla zana polu bramkowym i tym ra- tkania koñczyliœmy zwyciêstwami. bunach,
œwieradowskie zespo³y odnozosta³e
czący
Wydziału
Gier
w
Dolnośląskim
Zarządzie
Piłki
Nożnej
we
Wrocłanej akcji Pi¹tkowskiego i Patynki ten zem Pogoñ rzut karny zamieni³a na
Narciarstwo alpejskie ch³opców
wodników gości, aby znalazła się
towa³y niema³e sukcesy. Juniorzy, prow koñcówce
sezonu
zrobi³o
siê
Choæ na
i w OZPN w Jeleniej Górze. Jego uwag
temat zmian,
jakich
trzeba
XIII m. dru¿ynowo: Benjamin ostatni strzeli³ gola w okienko bram- wiu
ona w odległości 3 metrów od linii
bramkê. w
Wobiekcie,
koñcówce
Markocice
wadzeni przez G. Augusta, wywalczyli
zespó³
potrafi³presiê
bardzo nerwowo,
dokonać
wysłuchali
m.in.
burmistrz
Zbigniew
Szereniuk,
bocznej boiska.
Daszuta, Jêdrzej Tomczyk, Adam ki gospodarzy. W 70 min. P. Pelc do- zwiêkszy³y tempo gry i mia³y kilka
bêd¹
i przypieczêtowaæ
awans
TKKF Ognisko KWISA – Mariusz zmobilizowaæ
Stachurski, oraz
Iza Stachurska
– awans do klasy okrêgowej, gdzie(aka)
k³adnie dogra³ ze skrzyd³a i Mackie- zes
Harasim
okazji, ale Warcha³ zawsze by³ na w ostatnich wyjazdowych meczach. graæ z takimi przeciwnikami, jak Bogawicz strzeli³ celnie w prawy róg bram- posterunku. 5 minut przed koñcem
W POWIECIE
tynia, Lubañ, Jelenia Góra czy Boles³aKrólem strzelców zespo³u zosta³ SporIndywidualne mistrzostwa ki. W 81 min. Kwisa wyprowadzi³a spotkania Kwisa dobi³a Pogoñ trze- towiec Roku 2005 - Wojtek Ostrejko z wiec. M³odzicy i trampkarze, trenowauczniów gimnazjów w lekkoatlety- kontrê, z prawej strony doœrodkowa³ cim golem, którego autorem by³ 25 trafieniami, za nim R. Franckiewicz ni przez P. Pelca zajêli w swoich gruS. Swarzyñski - Ostrejko str¹ci³ pi³kê wprowadzony kilkanaœcie minut – 15, trzeci by³ G. August – 12.
ce
pach Œwieradów
odpowiedniobêdzie
2 i 5 miejsce.
W dniach 24-27 sierpnia
ju¿ po raz
Dziêki trosce burmistrza, kierownika i praI m. Patrycja G³ozak - skok wzwy¿ g³ow¹, a wprowadzony kilka chwil wczeœniej Mackiewicz (wykorzysta³
Gor¹co zachêcam do sponsorowaKwisa w 26 meczach zdoby³a 61
szósty
goœciæ
uczestników
Miêdzynarodowych
Spotkañ
Szacowników
MOPS
oraz
dyrekcji
szko³y
dzieci
wczeœniej M. Sawicki nie mia³ k³opo- asystê Roso³ka).
I m. Albert Jochim - 1000 m
nia naszego klubu. Ka¿da pomoc finanpkt, na które z³o¿y³o siê 20 zwyciêstw,
chowych
Dzieci
i
M³odzie¿y
Euroregionu
NYSA.
z
Czerniawy
mog³y
przez
cztery
tygodnie
spêsowa, nawet najmniejsza, bêdzie mile
1 remis i 5 pora¿ek. Strzeliliœmy rywaII m. - Joanna Tomczyk - skok w tów w umieszczeniu pi³ki w siatce. 5
T. Miakienko, kierownik zespo³u
Kwisa miała kilka okazji bramkowych, ale nasi piłkarze marnowaImpreza
zacznie siê w czwartek
turniejem
dziæ mi³o i ciekawie czas na pó³koloniach
w bramek, trac¹c
a z pewnoœci¹
pomo¿edrunam
widziana, wieczorem
lom 70
27 (mieliœmy
dal
li stuprocentowe sytuacje, m.in. W. Ostrejko przestrzelił z kilku me¿ynowym
o
Puchar
„Szach-Mata”.
bardzo przyjaznej atmosferze. Pierwszego
sport
wœród
dzieci
i
m³opromowaæ
najskuteczniejsz¹
obronê
wœród
II m. Amanda Bokisz - skok
trów na pustą bramkę. Wprowadzony po przerwie A. Wyszomirski rówW pi¹tek program przewiduje:
rozegraniechcia³bym
indywidualnednia by³y gry, konkursy i zabawy zespo³owe
gor¹co
dzie¿y. Tradycyjnie
wszystkich zespo³ów).
wzwy¿
nież minimalnie przestrzelił. Próbowali jeszcze G. August i P. Choturnieju
(wy³¹cznie
dla
dzieci
i
m³odzie¿y
do
lat 20), seans
go
na
boisku
szkolnym,
nastêpnego
zrobiliœmy
dotychczasowym
sponpodziêkowaæ
Drugi
w
tabeli
Piast
Dziwiszów
mia³
II m. Micha³ Rojek - 2000 m
wański, jednak ich strzały były niecelne. Przed meczem miała miejsce
gry jednoczesnej
na 30 szachownicach
oraz
turniejpotrzebê
dru¿yno-fisobie
piesz¹
wycieczkê
w
stronê
wodospadu
którzy
rozumiej¹
sorom,
o
3
punkty
mniej
(18-4-4,
bramki
III m. w sztafecie szwedzkiej (D.
miła niespodzianka. Członek zarządu OZPN w Jeleniej Górze, Alfred
w szachach
nansowania sportu w naszym mieœcie
W³ókniarz
Leœnaplenerowych.
–o9
nad Czarnym Potokiem, a po spacerze84:41),
z ape- a trzeci wy
Ostrowski, J. Wêglowski, M. HabuKłodziński, wręczył kapitanowi – M. Rosołkowi Puchar za awans do
i czêsto XXVI
wspomagaj¹
klub dobrowolpkt (16-4-6,
bramkiW69:35).
sobotê rozegrany zostanie
B³yskawiczny
Turniej
tytem
zjedliœmy
pyszny
obiad
dostarczony
do
ra, M. Marciniak)
nymi
datkami.
14
w
tabeli
LZS
Sobota
wycofa³
siê
V ligi (na zdjęciu).
o
Puchar
Burmistrza
Œwieradowa-Zdroju,
ponadto
uczestœwietlicy „Mrowisko” przez Bar u Bo¿eny.
Indywidualne biegi prze³ajowe
TM
rozgrywek,
a spadaj¹cy
z 13siê
miejsca
Tomasz Miakienko, kierownik zespołu
nicy zmierz¹
z mistrzem na 10 szachownicach w seansie
Od trzeciego dnia chodziliœmy przezzlas
na
II m. Albert Jochim - 1700 m
gry
jednoczesnej.
basen, gdzie dzieci wspaniale siê bawi³y, p³yIII m. £ukasz Krawczyk - 1700 m
W niedzielê zakoñczenie zawodów poprzedzi V B³yskawa³y i le¿akowa³y. Spacery przez las sprawiaIII m. w punktacji dru¿ynowej (A.
wiczny
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Starzy mistrzowie w m³odych sercach
XVII Europejskie Spotkania M³odych Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES im. W³adys³awa Balickiego, których organizatorem jest Urz¹d Miasta w
Œwieradowie-Zdroju oraz Polski Zwi¹zek
Chórów i Orkiestr, rozpoczête 7 sierpnia, mia³y nader niefortunn¹ oprawê, bo
w pó³ godziny po tym, jak dyrygent (i
szef artystyczny imprezy) Pawe³ Adamek da³ znak, nad Œwieradowem rozszala³a siê nawa³nica, a deszcz wali³ w
dach hali spacerowej z tak¹ intensywnoœci¹, ¿e momentami wrêcz zag³usza³
orkiestrê. Pogoda i w nastêpnych dniach
rzutowa³a program pobytu m³odych
muzyków, ograniczaj¹c choæby zaplanowane wycieczki po mieœcie i okolicy.
¯adna jednak pogoda nie mog³a
popsuæ dobrych humorów ani wp³yn¹æ
na muzyczn¹ atmosferê, jaka unosi³a siê
w hali – od porannych prób po popo³udniowe koncerty.

Chwila skrzypcowej zadumy
ska i kurorty, w których dŸwiêki muzyki
s¹ czymœ naturalnym. Dlatego podczas
uk³adania programu koncertu fina³owego zale¿a³o mi, by wybrane utwory mieœci³y siê w nurcie muzyki lekkiej, ³atwej i
przyjemnej, s³owem – promenadowej,
by by³y rozpoznawalne ju¿ po pierwszych dŸwiêkach – dodaje.
Przyznaæ trzeba, ¿e dobór repertuaru mieœci³ siê ca³kowicie w tej formule,
bo po³¹czona wielka, blisko 100-osobo-

„Gdañski” Maciej Gañski
Pawe³ Adamek, który w Œwieradowie goœci³ ze sw¹ dêbick¹ orkiestr¹ po
raz czwarty (po raz pierwszy 9 lat temu),
uwa¿a, i¿ inicjatywa sprzed kilkunastu
lat, by Œwieradów latem rozbrzmiewa³
„m³odzieñcz¹” muzyk¹, by³a nader trafna, w dodatku niemaj¹ca odpowiednika
w kraju.
- Wszystkie miasta w œwiecie latem
pustoszej¹, a zaludniaj¹ siê wczasowi-

Paulina Saganowska œpiewa Mozarta

¯adna praca nie hañbi
wa orkiestra da³a
popis zgrania w
M ozart o wskich
„Eine kleine Nachtmusik” oraz 40
symfonii (wszak to
250 rocznica urodzin kompozytora), jak i w walcu
„Nad piêknym modrym Dunajem”
Straussa syna, a
akordeoniœci z Koszalina brawurowo
zakoñczyli festiwal
„Marszem Radetzky’ego” Straussa
ojca.
Natomiast

podczas popo³udniowych koncertów
poszczególnych zespo³ów – z Dêbicy,
£odzi, Gdañska, Koszalina i Moskwy –
widzowie mieli okazjê spojrzeæ na muzykê w sposób przekrojowy. Brzmia³y
bowiem dŸwiêki wielkich i znanych mistrzów, jak Beethoven, Moniuszko,
Straussowie, Bach, Mozart, Haydn,
Dworzak, Czajkowski, Chopin, Liszt,
Wagner czy Vivaldi, ale m³odzi instrumentaliœci brali siê te¿ za bary z kompozytorami, których nazwiska mówi¹ chyba coœ tylko w¹skiej grupie melomanów,
jak choæby Jenkins, Satori, Piazzolla,
Frescobaldi, Pachelbel, Doga, Roman,
Mah, Noack czy Elgar. Ka¿dy zespó³ mia³
te¿ w swym repertuarze coœ dla po³askotania uszu: muzykê filmow¹ (Most
na rzecze Kwai”, Disney, Misja, Indiana
Jones, Vabank, West Side Story) i przeboje rozrywkowe (F. Sinatra, Beatlesi, W.
Houston).
Wydarzeniem by³ na pewno koncert
pianisty Macieja Gañskiego, studenta IV
roku gdañskiego konserwatorium, maj¹cego w swym repertuarze utwory, które nieczêsto brzmi¹ w Zdroju: „Wielkiego Poloneza As-dur” Chopina czy „Rapsodiê Wêgiersk¹” F. Liszta.
M³odzie¿ dŸwigaj¹ca futera³y z instrumentami na plecach szybko sta³a siê
znakiem rozpoznawczym miasta, pozdrawiali j¹ zarówno œwieradowianie, jak
i niemieccy kuracjusze. W
chwilach pozamuzycznych œwietnie siê bawili
przy ognisku i kie³baskach
w „Izerskiej Chacie”,
zw³aszcza gdy atmosferê
zaczêli umilaæ akordeoniœci.
W zespo³ach gra³a
m³odzie¿ w wieku 12-19
lat (ze szkó³ muzycznych I
i II stopnia), studenci, a nawet dwóch absolwentów
akademii. Jednym z nich
by³ Piotr Klocek, którego
spyta³em, sk¹d siê bierze mi³oœæ do orkiestry m³odzie¿owej?
- Z sympatii dla pana Adamka, z którym gram od najm³odszych lat i w³aœnie
to granie pod jego batut¹ uwa¿am za
wspania³¹ przygodê muzyczn¹. Jeœli tylko czas mi na to pozwala, zawsze jestem
gotów odpowiedzieæ na jego wezwanie,
a szczególnie mi³o jedzie mi siê z orkiestr¹ do Œwieradowa. Jestem tu po raz
czwarty, bo to fajny festiwal, piêkna miejscowoœæ, bo jest okazja do nawi¹zania
nowych przyjaŸni i zdobycia nowych
doœwiadczeñ – odpowiedzia³.
Pawe³ Adamek zwróci³ te¿ uwagê na
poznawcz¹ stronê Spotkañ: dziêki
wspólnemu graniu m³odzie¿ uczy siê
komunikacji, odczytywania innych projektów. Gdy siedzi z koleg¹ z Gdañska,
podgl¹da jego interpretacje, staje do
swoistej rywalizacji, staraj¹c siê nadro-

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

U góry - Niedzielny koncert fina³owy. U do³u - puzonista Piotr Klocek

Pozytywn¹ stron¹ œwieradowskich
spotkañ s¹ póŸniejsze kontakty m³odych
muzyków, którzy rozje¿d¿aj¹ siê po Polsce (i œwiecie), ale nie trac¹ ze sob¹ kontaktu, koresponduj¹ w Internecie, wymieniaj¹ siê zdjêciami, a przy okazji innych imprez muzycznych rozpoznaj¹ siê
i maj¹ sobie wiele do powiedzenia.
Oby za rok wiêkszoœæ z nich mia³a i
nam coœ do powiedzenia w zaczarowanym muzycznym jêzyku.
Adam Karolczuk

biæ zaleg³oœci interpretacyjne, techniczne.
- Oni sami nie zdaj¹ sobie sprawy z
tego, jak wiele mo¿na siê nauczyæ podczas wspólnych szeœciodniowych prób,
i jak wspaniale potem brzmi¹ w finale.

Dyrygenci w pe³nej gali (od lewej): Aleksander Smirnow, Wiaczes³aw Fiodorow (obaj
z Moskwy), Teresa Pabjañczyk (Gdañsk), Pawe³ Adamek (Dêbica).

