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Jerzy Karwowski na saksofonie (wczeœniej jako dyrygent, potem te¿ jako klarneci-
sta), obok Mariusz Matuszewski (wyk³adowca poznañskiej Akademii Muzycznej)
za pulpitem, w tle 60-osobowa orkiestra z³o¿ona z m³odych muzyków z ¯agania,
Wilna i Rygi, a przed nimi wype³niona po brzegi hala spacerowa - tym koncertem,
który odby³ siê 11 stycznia, muzyczna m³odzie¿ z Polski, Litwy i £otwy zakoñczy³a
tygodniowe warsztaty w Œwieradowie. Bez przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e wystêp
m³odych instrumentalistów wypad³ na du¿¹ pi¹tkê! O ich pobycie, wra¿eniach oraz
o atmosferze na scenie i na widowni piszemy na str. 5.

Wielka Orkiestra - 10 na 15Ma³a  orkiestra na pi¹tkê

Na 15 fina³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy œwieradowski sztab uczestniczy³  w nich a¿ dziesiêcio-
krotnie. Od pierwszego do dziesi¹tego kierowa³a sztabem Magda Szereniuk (klêczy z przodu, za ni¹ czêœæ
zespo³u), w tym czasie przewinê³o siê przezeñ ok. 60 wolontariuszy, którzy zebrali ok. 50 tys. z³. Relacja
œwieradowskiego fina³u w kawiarni Zdrojowej na str. 4.
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16 stycznia br. w Lubaniu odby³a siê uro-
czystoœæ przekazania 8 samochodów sko-
da octavia jednostkom policji w powiecie.
Obecny by³ z-ca Komendanta Wojewódzkie-
go Policji - insp. Zbigniew Maciejewski, i wi-
cewojewoda dolnoœl¹ski Roman Kulczycki.

Zakup taboru zosta³ czêœciowo pokryty z
funduszy samorz¹dowych (decyzja o tym za-
pad³a u nas jeszcze w poprzedniej kadencji),
a w czêœci przez unijny Interreg III. Jeden z
wozów trafi³ do Rewiru Dzielnicowych w
Œwieradowie, st¹d obecnoœæ przedstawicieli
w³adz, by³ych i obecnych.

Na zdjêciu od lewej: Kom. Tadeusz Pó³to-
rak, prokurator rejonowy Maciej Prabucki z
Lwówka, burmistrz Roland Marciniak, sze-
fowa Rady Miasta Wioletta Urbañczyk, dziel-
nicowy Pawe³ Bulera oraz by³y burmistrz Zbi-
gniew Szereniuk.

Policja bêdzie szybsza Œcieki ju¿ p³yn¹

Choæ nie by³o jeszcze oficjalnego przekazania œwieradowskiej oczysz-
czalni do u¿ytku, œcieki z miasta ju¿ p³yn¹. Widoczna w zbiorniku piana jest
tymczasowa; gdy z³o¿e bakteryjne zacznie pracowaæ pe³na moc¹, piana
zniknie. Kolejny raport z tej inwestycji zamieszczamy na str. 3.
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Kronika policyjna
URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Roland Marci-
niak: 78-16-119; Sekretarz  Miasta
–  Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16-
234; Sekretariat Burmistrza i Zastêp-
cy Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-
16-489 fax 78-16-585; biuro Rady
Miasta – Jolanta Bobak, Diana Ti-
moftiewicz-¯ak: 78-17-666; zamó-
wienia publiczne – Monika Sautycz:
78-17-562; Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego,  p.o. kierownika –
Rafa³ May:   78-17-092,  Ryszard
Szczygie³:   78-17-558,   Bogumi³a
Tasulis: 78-17-297; Referat Gospo-
darki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony
Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 78-17-071,  Anna Mazurek,
Andrzej Groñski: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-
324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kierow-
nik – Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-
344, dzia³alnoœæ gospodarcza i sty-
pendia socjalne - Ewelina Ostrow-
ska: 78-17-601;   meldunki   i   do-
wody   osobiste  –  Halina   Stett-
ner: 78-16-929; Stra¿ Miejska – Ry-
szard Nowak, Boles³aw Sautycz:
78-16-896; obrona cywilna, zarz¹-
dzanie kryzysowe, ochrona przeciw-
po¿arowa – Tadeusz Baka: 78-16-
841; ksiêgowoœæ – Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Alicja Pio-
trowska, Anna Bardziñska: 78-16-
659; kadry – Joanna Szczekulska:
78-16-553;  Referat Promocji Gmi-
ny, Turystyki, Kultury i Sportu, p.o.
kierownika – Dorota Marek-Mia-
kienko, Monika Hajny: 71-36-482;
Izerskie Centrum Wspierania Przed-
sieêbiorczoœci - Mariusz Pysz: 78-
16-221; Informatyk - Tomasz
Chmielowiec: 78-16-361; Miejskie
Biuro Informacji Turystycznej: 78-
16-350, fax – 78-16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 78-
16-668, fax 78-16-224;  Szko³a Pod-
stawowa nr 2 w Czerniawie: 78-16-
379: Œwietlica œrodowiskowa UL: 78-
45-712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-
394.
Klub   Seniora,   Zwi¹zek  Emerytów,
Zwi¹zek   Sybiraków - ul. 11 Listo-
pada 35, II p.

OCHOTNICZA STRA¯
PO¯ARNA

Naczelnik OSP Œwieradów-Czernia-
wa: 78-45-573; Zastêpca Naczelni-
ka OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

11 grudnia 2006 r. Urz¹d Skarbo-
wy powiadomi³ policjê, i¿ w jednym ze
œwieradowskich hoteli stwierdzono per-
manentne naruszanie praw pracowni-
czych. Kontrolerzy skarbowi wykryli
m.in. szereg nieprawid³owoœci w doku-
mentacji pracowników, których np. w
ogóle nie ujmowano na listach p³ac, nie-
terminowo wyp³acano im œwiadczenia,
a przy zwolnieniach nie wyp³acano ekwi-
walentów za urlop. W tej sprawie wsz-
czêto postêpowanie s¹dowe – jeœli pra-
codawcy zostanie udowodniona wina,
grozi mu wyrok do 2 lat wiêzienia.

W nocy z 12 na 13 grudnia doko-
nano w³amania do Zak³adu Gospodarki
Komunalnej. Z³odziej dosta³ siê do œrod-
ka wypychaj¹c plastikowe okno (co cie-
kawe – z antyw³amaniow¹ szyb¹), a gdy
ju¿ znalaz³ siê w œrodku, wywa¿y³ drzwi
do pomieszczenia kasowego, a tam roz-
bi³ zabezpieczenie kasy, bez trudu j¹
otworzy³ i ulotni³ siê zabieraj¹c 1572 z³
oraz karty do tankowania FLOTA (w Or-
lenie). Wieœæ gminna niesie, ¿e w tym
czasie ZGK by³ pod lup¹ Urzêdu Kon-
troli Skarbowej i ³upem z³odzieja mog³y
te¿ paœæ dokumenty, ale wnikliwe postê-
powanie policyjne tak¹ mo¿liwoœæ wy-
kluczy³y: ¿adna szafa nie zosta³a otwar-
ta i ¿aden dokument nie zgin¹³, tak wiêc
motyw upozorowania w³amania w ogó-
le nie jest w œledztwie brany pod uwa-
gê. Zdziwienie natomiast budzi fakt, i¿
nie zadzia³a³ tej nocy system alarmowy.

13 grudnia policja zosta³a powiado-
miona o w³amaniu do pomieszczeñ go-
spodarczych jednego z domów przy ul.
D³ugiej w Czerniawie, sk¹d z³odziej wy-
niós³ elektronarzêdzia o ³¹cznej warto-
œci 3 tys. z³.

23 grudnia po po³udniu do miesz-
kania na os. Korczaka zapuka³o trzech
mê¿czyzn, a gdy gospodarz im otwo-
rzy³, wywlekli go z domu, bij¹c i kopi¹c
na przemian, wsadzili do samochodu i
odjechali, gro¿¹c porwanemu wywiezie-
niem do lasu i œmierci¹. Daleko z nim
jednak nie ujechali, bo ju¿ na ul. 11 Li-
stopada mê¿czyzna skorzysta³ z okazji,
wyskoczy³ z pêdz¹cego auta i biegiem
wróci³ do domu.

Policja szybko ustali³a personalia
porywaczy, którzy w ci¹gu doby znaleŸ-
li siê w areszcie – byli to trzej mieszkañ-
cy Mirska, którzy porwaniem chcieli
zmusiæ œwieradowianina do uregulowa-
nia finansowych zobowi¹zañ w wyso-
koœci 2000 euro, powsta³ych podczas
wspólnego pobytu w Niemczech. Na-
pastnicy zostali szybko wypuszczeni na
wolnoœæ i mieli szczêœcie zd¹¿yæ na wi-
gilijne wieczerze, obci¹¿eni tylko policyj-
nym dozorem i zakazem opuszczania
kraju. Za swój czyn odpowiedz¹ przed
s¹dem i grozi im do 5 lat odsiadki. Na-
padniêty i porwany zasiada³ do kolacji
mocno poobijany i pot³uczony – to efekt
brawurowej ucieczki z jad¹cego wozu.

Tego samego dnia wieczorem pa-
trol policyjny zatrzyma³ do rutynowej
kontroli VW transporter, którego kierow-
ca mia³ ju¿ trochê w czubie. Gdy funk-
cjonariusze prowadzili rutynowe czyn-
noœci przewidziane dla podobnych oko-
licznoœci, kierowca usi³owa³ wrêczyæ im
300 z³ w formie ³apówki. Ten akt despe-
racji zakoñczy³ siê dla niego fatalnie –
spêdzi³ noc w areszcie policyjnym, a za
mo¿liwoœæ spêdzenia wigilii z rodzin¹
zap³aci³ 3 tys. z³ – tytu³em zabezpiecze-
nia maj¹tkowego. Teraz grozi mu rocz-
ny zakaz prowadzenia pojazdów – za
kierowanie pod wp³ywem, a tak¿e do 8
lat wiêzienia – za próbê przekupstwa.

24 grudnia, gdy w wiêkszoœci do-
mów trwa³y przygotowania do kolacji,
policja wszczê³a postêpowanie w spra-
wie wprowadzenia do obrotu podrobio-
nych butów. Jej pocz¹tek datuje siê 27
listopada, gdy pewien œwieradowianin
zg³osi³, ¿e na Allegro sprzedawca z Byd-
goszczy wcisn¹³ mu fa³szywe adidasy.

O rozstrzygniêcie sporu poproszono
biuro Adidasa w stolicy, sk¹d nadesz³a
informacja potwierdzaj¹ca, i¿ by³a to
podróbka. Policja prowadzi swoje po-
stêpowanie w Œwieradowie, osobne
wszcz¹³ Adidas, a o wszystkim zosta³a
powiadomiona komenda w Bydgoszczy,
która pewnie zajmie siê fa³szerzem bu-
tów.

27 grudnia patrol zatrzyma³ kierow-
cê opla z Jeleniej Góry, który prowadzi³
auto po spo¿yciu alkoholu. Jecha³o z
nim dwoje pasa¿erów, te¿ w stanie nie-
trzeŸwoœci. Kierowca doœæ spokojnie
zareagowa³ na rutynowe czynnoœci po-
licyjne, ale w trakcie wci¹gania auta na
wezwan¹ lawetê, nagle uaktywnili siê
pasa¿erowie – zaczêli ubli¿aæ funkcjo-
nariuszom, popychaæ ich i szarpaæ. Dla
awanturników skoñczy³o siê to nocle-
giem w areszcie, z którego zostali zwol-
nieni pod rygorem na³o¿onego na nich
dozoru policyjnego. O poranku para ta
wyrazi³a skruchê i zarazem gotowoœæ
poddania siê dobrowolnej karze.

28 grudnia na policjê zg³osi³ siê
mieszkaniec Œwieradowa ze skarg¹ na
swego szwagra. Ów przyszed³ odebraæ
d³ug, a gdy go nie odzyska³, zacz¹³ biæ i
szarpaæ gospodarza przy ¿onie i dzie-
ciach. Nie ulega kwestii, ¿e d³ugi trzeba
sp³acaæ, jednak prawo nie dopuszcza
wymuszania zwrotu nale¿noœci tymi
metodami i przewiduje za podobny wy-
stêpek karê od 3 miesiêcy do 5 lat.

29 grudnia mieszkanka Œwierado-
wa zg³osi³a na policji fakt okradzenia jej
mieszkania (os. Korczaka, parter). Z³o-
dziej pod nieobecnoœæ gospodyni, któ-
ra w tym czasie przebywa³a w RFN, wy-
pchn¹³ okno (swoj¹ drog¹ – coœ za ³atwo
daj¹ siê wypychaæ te œwieradowskie
okna), dosta³ siê do œrodka, a opusz-
czaj¹c lokal zabra³ ze sob¹ bi¿uteriê war-
toœci 2 tys. z³.

31 grudnia wieczorem kierowca ze
Œwieradowa przyprowadzi³ na posteru-
nek 13-letniego ch³opca, który rzuci³
petardê pod jego samochód. Ch³opak,
przy którym znaleziono kilkadziesi¹t in-
nych fajerwerków, zdradzi³, ¿e kupi³ je w
jednym ze œwieradowskich sklepów.
Policja wszczê³a postêpowanie w spra-
wie sprzeda¿y ogni sztucznych nielet-
niemu, za co sprzedawcy grozi kara
grzywny.

W noc sylwestrow¹ z³odzieje posta-
nowili wykorzystaæ os³abion¹ czujnoœæ
si³ porz¹dkowych i zaplanowali w³ama-
nie do jednego z domów przy ul. Sien-
kiewicza. By je sobie u³atwiæ, przytarga-
li 5-metrow¹ drewnian¹ drabinê, po któ-
rej weszli na 1 piêtro, tradycyjnie ju¿
wypchnêli plastikowe okno, przez które
dostali siê na korytarz, ale pobuszowaæ
po pokojach nie zd¹¿yli, bo chyba zo-
stali sp³oszeni przez gospodarzy, którzy
wrócili 15 minut po pó³nocy. Z³odzieje
tak siê spieszyli, ¿e zostawili po sobie
drabinê - teraz to wa¿ny œlad w œledz-
twie. Policja prosi o informacje wszyst-
kich, którzy tej nocy widzieli kogoœ, kto
w rejonie ulic Sienkiewicza, Nad Poto-
kiem lub Zakopiañskiej niós³/wióz³ tê
drabinê.

Z 9 na 10 stycznia 2007 r. jedna z
mieszkanek Œwieradowa zg³osi³a na
policji, ¿e m¹¿ gania³ po mieszkaniu za
ni¹ i jej doros³¹ córk¹, wymachiwa³ no-
¿em i grozi³ odebraniem ¿ycia. Niedo-
sz³ego no¿ownika zatrzymano w aresz-
cie policyjnym, a w toku postêpowania
ustalono, ¿e krewki m¹¿ znêca siê nad
rodzin¹ od 10 lat! Sprawê skierowano
do prokuratury, tymczasem m¹¿ wyra-
zi³ skruchê i zgodzi³ siê na leczenie od-
wykowe. Musia³ tez pogodziæ siê z
myœl¹, ¿e jeœli jeszcze raz podniesie rêkê
na ¿onê lub córkê, przejdzie na wikt
aresztu œledczego.

Na podstawie mat. policyjnych
 opracowa³ A. Karolczuk

18 stycznia w Rezydencji BASIEŃKA na dorocznym spotkaniu
opłatkowym spotkali się członkowie trzech organizacji: kombatantów,
rencistów i emerytów oraz Sybiraków (do tych ostatnich dołączyli człon-
kowie związku z gminy Mirsk). Miłym akcentem imprezy była deko-
racja Krzyżem Zesłańców Sybiru, który otrzymali: Stanisław Pisko-
rowska, Zenon Rudnicki, Helena Kulik, Janina Lipińska – ze Świera-
dowa, Irena Romanowicz, Władysław Białokur, Eugeniusz Witwicki i
Jan Rewerski – z Mirska.

Byłych zesłańców dekorował wręczał burmistrz Roland Marciniak
w towarzystwie przewodniczących rad: Wioletty Urbańczyk (Świera-
dów) i Danuty Ławnikowskiej (Mirsk).

Krzy¿e dla Sybiraków

Kolejny raz przedstawiam spra-
wozdanie ze swojej dzia³alnoœci, na
bie¿¹co informuj¹c o podjêtych decy-
zjach i dzia³aniach. W tym wydaniu
„Notatnika” przedstawiam równie¿ ra-
port otwarcia, niestety jest on zbyt ob-
szerny jak na jedno wydanie gazety.
Dlatego raport ten bêdê przedstawia³
systematycznie w ka¿dym kolejnym
numerze gazety.

Z raportu otwarcia:
- Wiele zadañ inwestycyjnych, któ-

re mia³y byæ zrealizowane w 2006 r., a
nie zosta³y, przenieœliœmy na rok bie-
¿¹cy. £¹czne wydatki zwi¹zane z ich
kontynuacj¹ wynios¹ 5.964.230 z³, w
tym: finansowanie ze œrodków UE -
3.179.456 z³, kredyty do zaci¹gniêcia
- 2.066.170 z³, dotacja z WFOŒiGW -
491.180 z³, œrodki w³asne 30.000 z³,
po¿yczki w WFOŒiGW - 197.424 z³. Po
zaci¹gniêciu kredytów zad³u¿enie gmi-
ny wzroœnie z 23 do 35 proc. (maksy-
malny d³ug mo¿e wynieœæ 60 proc.)

-  ZGK: Mój poprzednik w kampa-
nii wyborczej twierdzi³, ¿e dyrektor ZGK
odchodzi z pracy z powodów zdrowot-
nych. Okaza³o siê, ¿e dyrektor w grud-
niu by³ na urlopie wypoczynkowym, a
dopiero w styczniu siê rozchorowa³ i
taka sytuacja trwa do dziœ. Nie mam z
nim kontaktu i nic nie wiem ani o jego
stanie zdrowia, ani o rokowaniach na
przysz³oœæ. No có¿, to by³ tylko blef
wyborczy. Dla mnie sytuacja jest o tyle
trudna, ¿e przy braku wiedzy, jak d³u-
go stan ten siê utrzyma, nie mogê roz-
pisaæ konkursu na nowego dyrektora
przez najbli¿sze pó³ roku. Jeœli bowiem
zatrudnimy kogoœ pe³ni¹cego obo-
wi¹zki, a obecny dyrektor przerwie
zwolnienie chorobowe, to bêdziemy
mieli dwóch dyrektorów op³acanych
przez 3 miesi¹ce (koszt - ponad 30 tys.
z³). A wystarczy³aby jedna rozmowa te-
lefoniczna dyrektora z burmistrzem.

Informacja sprzed kilku dni –
wp³yn¹³ pierwszy z trzech protoko³ów
z Urzêdu Kontroli Skarbowej, który
bada³ ZGK pod k¹tem odprowadzania
VAT-u od energii cieplnej. Wynika z
niego, i¿ w 2003 r. zaleg³oœci Zak³adu
z tego tytu³u wynosz¹ wraz z odsetka-
mi ponad 80 tys. z³, które trzeba uiœciæ
do koñca stycznia. Mo¿na siê tylko
spodziewaæ, ¿e dwa nastêpne proto-
ko³y bêd¹ opiewaæ na znacznie wy¿sze
kwoty, a w bud¿ecie gminy nie ma pie-
niêdzy na taki wydatek.

Zapraszam do lektury za miesi¹c.

Podjête dzia³ania w ostatnim mie-
si¹cu:

·  Zaczynam od najprostszych
spraw – od obni¿enia trzech studzie-
nek na ul. Wyszyñskiego (koszt - 1500
z³).

·  Rozmowy z burmistrzem Mir-
ska Andrzejem Jasiñskim o regulacji
granic naszej gminy. Procedura ruszy-

Na bie¿¹co

³a, negocjacje dotycz¹ obszaru w gra-
nicach 200-250 ha.

·  Spotkanie z Sobies³awem Za-
sad¹ w sprawie kolei gondolowej.
Trwaj¹ negocjacje, tymczasem Rada
Miasta podjê³a uchwa³ê o bezprzetar-
gowym wydzier¿awieniu gruntów pod
dzia³alnoœæ kolei (dzier¿awy nie zosta-
³y jeszcze podpisane).

·  Na prze³omie stycznia i lutego
organizacjê pracy w Urzêdzie Miasta
przeanalizuje specjalista od zarz¹dza-
nia kadrami. Oceni zakres obowi¹zków,
wykorzystywanie kompetencji itd.
Wnioski z kontroli pos³u¿¹ mi do wpro-
wadzenia zmian w zarz¹dzaniu Urzê-
dem.

·  Spotkanie we Wroc³awiu w
Agencji Mienia Wojskowego w spra-
wie pierwokupu budynku po Stra¿y
Granicznej.

·  Wys³ane zaproszenie do Sejmo-
wej Komisji Zdrowia w sprawie odby-
cia jej posiedzenia  w Œwieradowie
Zdroju.

·  Ruszy³a procedura przyst¹pie-
nia naszego miasta do miêdzynarodo-
wego Zwi¹zku Gmin Radonowych.

·  Spotkanie z burmistrzami Le-
œnej, Mirska, Szklarskiej Porêby i Kar-
pacza oraz prezydentem Jeleniej Góry
w sprawie wspó³pracy i promowania
naszego regionu pod k¹tem turystycz-
nym.

· UM opracowuje procedurê wy-
kupywania mieszkañ komunalnych.

·  Straty w Œwieradowie i Czernia-
wie po silnych wiatrach 18-20 stycz-
nia, to ok. 30 przewróconych przez
wiatr drzew. Je¿eli chodzi o miasto,
krytyczna sytuacja by³a przy budynku
na ul. Spokojnej 1, któremu powa¿nie
zagra¿a³y 4 pokaŸne œwierki, w porê
usuniête przez stra¿aków. 18 stycznia
do pó³nocy stra¿acy usuwali 21 wia-
tro³omów na odcinku Œwieradów -
Rozdro¿e Izerskie. Sytuacja by³a po-
wa¿na, bo miêdzy wiatro³omami od-
ciêci od œwiata byli dwaj mieszkañcy
naszego miasta. W trzech miejscach,
zerwane zosta³y linie energetyczne i
telefoniczne, a na ul. G³ównej w Czer-
niawie pr¹du nie by³o przez ponad
dobê. Podsumowuj¹c: miejskie s³u¿-
by antykryzysowe dzia³a³y bez zarzutu
i na  czas.(Nadleœnictwo ocenia straty
w drzewostanie na 20 tys. m szeœæ.).

Burmistrz Roland Marciniak
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Unia Europejska

Budowa oczyszczalni ścieków dla
miasta Świeradów-Zdrój przy ul.
Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04
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Modernizacja ujęcia wody
ŁUŻYCA i wodociągowanie

Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04

Opr. Anna Mazurek

Całkowita wartość projektu
wynosi  5.529.120,37 zł, w tym do-
finansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego –
4.138.331,63 zł. Wykonawcą
oczyszczalni ścieków dla miasta
Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej
typu ECOLO-CHIEF o przepusto-
wości Q= 1329 m3/d jest firma
„AZE Zając, Kokoszko” ze Skrzy-
dlnej.

Wojewoda Dolnośląski określił
termin rzeczowego zakończenia in-
westycji na 30 maja, a rozliczenia
finansowego - na 31 lipca br.

W ramach tej inwestycji wyko-
nano: żelbetową płytę fundamen-
towa, a na niej  zbiorniki oczysz-
czalni: osadnik wstępny, komorę
anoksyczną, 4 komory osadu czyn-
nego, 2 osadniki wtórne; budynek
socjalno-techniczny i wiatę do skła-
dowania osadów wraz z magazy-

nem wapna; wiatę do mechanicz-
nego oczyszczalnia ścieków i pia-
skownik; słupową stację transfor-
matorową; instalacje technologicz-
ne pomiędzy poszczególnymi
obiektami oczyszczalni; urządzenia
technologiczne oczyszczalni (dmu-

Wiadomoœci komunalne

„Schowanie”  studzienek w ul. Wyszyñskiego sprawi, ¿e
kierowcy przestan¹ dziurawiæ opony i krzywiæ felgi.

* Zakończyła się realizacja za-
dań związanych z usuwaniem skut-
ków ubiegłorocznej powodzi. Wy-
konawcami robót były:  Przedsię-
biorstwo Drogowe Zbigniew Ziaj-
ka z Wrocławia, Jeleniogórska Fir-
ma EkoInżynieria oraz Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Świerado-
wie. Prace wykonywano w trud-
nych warunkach, skutkiem czego
w ramach gwarancji udzielonych
przez wykonawców trzeba będzie
usuwać liczne usterki, a w przypad-
ku ul. Polnej termin realizacji za-
dania został przesunięty do 30 maja
br. 7 stycznia UM złożył w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji  oraz Urzędzie Wo-
jewódzkim rozliczenie rzeczowo-
finansowe wykonanych robót w ra-
mach usuwania skutków powodzi.
Na ten cel gmina otrzymała dota-
cję w wysokości  2 mln zł.

* Urząd Miasta złożył do Dol-
nośląskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich we Wrocławiu oddział w
Jeleniej Górze wniosek o wykona-
nie w tym roku modernizacji chod-
ników oraz wycinkę pielęgnacyjną
konarów drzew przy ul. Grun-
waldzkiej. Z otrzymanych informa-
cji wynika, iż suche konary drzew
zostaną usunięte jeszcze w stycz-
niu, lecz rozpoczęcie robót opóź-
niają silne wiatry, uniemożliwiają-
ce prace na wysokości. Zarządca
drogi rozważy również możliwość
całkowitego usunięcia drzew, któ-
rych system korzeniowy uszkadza
nawierzchnię chodników i kon-
strukcję drogi.

* Gotowe już jest ,,Studium
ochrony przed powodzią zlewni
rzeki Kwisy”. W styczniu autorzy
dokumentu mają się spotkać z bur-

mistrzem oraz merytoryczną ko-
misją Rady Miasta, by omówić pod-
stawowe założenia Studium, szcze-
gólnie te, które dotyczą naszej gmi-
ny. Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu wystąpił
już do Rady Miasta w Świerado-
wie z wnioskiem o zatwierdzenie
dokumentu.

* Długa jest lista naszych mo-
stów wymagających komplekso-
wych remontów. Z przygotowywa-
nej dokumentacji na wykonanie ro-
bót budowlanych wynika, że re-
mont obiektów przy ul: Leśnej,

czyną uszkodzeń wielu pojazdów,
utrudniały zimowe utrzymanie dro-
gi (kanalizacja deszczowa jest ele-
mentem odwodnienia drogi, utrzy-
mywana jest przez jej zarządcę).

* Nie maleje problem dewa-
stacji mienia komunalnego. Na
czarną listę wpisać należy kolej-
ne kosze uliczne, ławki parkowe,
zjeżdżalnia na placu zabaw przy
ul. Wyszyńskiego, a w Nowy Rok
nieznani sprawcy wybili szyby w
,,pogodynce”.

Opr. Eugeniusz Grabas
Krótkiej, Zacisze,
Sędziwej i Wiej-
skiej będzie kosz-
tował ok. 60 tys. zł.

* Przy współ-
pracy ze Staro-
stwem Powiato-
wym w Lubaniu
oraz Powiatowym
Zarządem Dróg
udało się w pierw-
szych dniach stycz-
nia br. obniżyć wy-
stające od wielu lat
studnie kanalizacji
deszczowej przy
ul. Wyszyńskiego.
Były one przy-

chawy do napowietrzenia osadów,
prasa do odwadniania osadów,
urządzenia do mechanicznego
oczyszczalnia ścieków, zgarniacze
osadników wtórnych); obsypkę
zbiorników; formowanie nasypów;
niwelację terenu; ogrodzenie
oczyszczalni; pompownię sieciową
ścieków przy ul. Grunwaldzkiej.

Układane są drogi wewnętrzne
i chodniki, trwają prace rozrucho-
we poszczególnych urządzeń tech-
nologicznych. Ścieki częściowo
przerzucane są ze starej mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni na
nową, gdzie sukcesywnie wdraża-
na jest technologia oczyszczania
ścieków.

Jeleniej Góry i FUNAM Sp. z o.o.
z Wrocławia.

Termin zakończenia prac bu-
dowlanych upłynął 30 listopada br.

Wykonana sieć wodociągowa:
DN 160 mm - 7189,82 mb
DN 110 mm - 2605,74 mb
DN   90 mm - 3030,60 mb
DN   63 mm -   278,19 mb
DN   32 mm -   298,94 mb
- wraz z armaturą sieciową, 158

przyłączami i 51 hydrantami DN
80. Ogólna długość sieci wodocią-
gowej w Czerniawie blisko 13 km
(12.798,47 mb).

Zmodernizowane ujęcie wody
Łużyca wpłynie na jego wydajność
i jakość dostarczanej wody.

28 grudnia 2006 r. dokonano
odbioru robót.  W maju i czerwcu
br. zostanie dokonany przegląd sta-
nu dróg po okresie zimowym.

Okres gwarancji dla wykona-
nych robót wynosi 3 lata od daty
odbioru robót.

Mieszkańcy mogą wykonywać
przyłącza do wykonanej sieci wo-
dociągowej po uzyskaniu warun-
ków przyłączenia z ZGK (ul. 11
Listopada 35).

U góry: Edward Pietryka z ZGK przy szafie sterowniczej; wraz z Remigiuszem
Kuœnierzem stanowi¹ obs³ugê  oczyszczalni. Powy¿ej: Zdzis³aw Okular - ko-
ordynator budowy i rozruchu - na piêtrze sali budynku socjalno-techniczne-
go, gdzie powstanie oœrodek edukacji ekologczinej.

Całkowita wartość projektu
wynosi  4.090.606,88 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 3.061.268,92 zł.

Wykonawcą projektu jest Kon-
sorcjum Firm: Zakład Usług Re-
montowo Budowlanych i Instala-
cyjnych Jana Chrożnowskiego z

Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie - z dniem 1 stycznia
br. - ustawy z 16 listopada 2006 roku o op³acie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz.
1635) zmienia siê forma wnoszenia op³aty skarbowej oraz jej stawki. Znaki skarbowe zosta³y zast¹-
pione wp³atami gotówkowymi i przelewami bankowymi na rachunek gminy. Uczyniæ to mo¿na na
poczcie lub banku albo w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój -

Bank PKO BP I Oddzia³ w Œwieradowie-Zdroju, nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959
- a blankiety wp³at z numerem konta dostêpne s¹ w Urzêdzie Miasta oraz w bankach i na poczcie.
UM serdecznie przeprasza za zaistnia³e w zwi¹zku z tym niedogodnoœci i informuje, ¿e przedsta-

wiona forma jest przejœciowa, która w mo¿liwie najkrótszym terminie zostanie zast¹piona dogod-
niejsz¹ dla klientów.

N o w a  f o r m a   o p ³ a t y   s k a r b o w e j

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu INTERREG III A
POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POGRANICZA POPRZEZ

MODERNIZACJÊ DRÓG GMINNYCH W ŒWIERADOWIE-ZDROJU

dów, gdzie Zbigniew Ziajka wszedł
boczną furtką – poprzez zlecenie z
Wojewódzkiego Zarządu Dróg na
odtworzenie muru na Kwisie i na-
prawę odcinka ul. Nadbrzeżnej.
Władze miasta po sierpniowej po-
wodzi mogąc - z uwagi na pilny
tryb usuwania jej skutków - zatrud-
nić firmę w trybie wyboru wyko-
nawcy z wolnej ręki, zaproponowa-
ły Ziajce pozostanie u nas. Firma z
tej oferty skorzystała i po ul. Nad-
brzeżnej usuwała szkody powo-
dziowe na ulicach: Piłsudskiego,
Lipowej, Ratowników Górskich i
Polnej (tę dokończy w tym roku).

Z. Ziajka przyznał, że tylko
fakt, iż firma jest już obecna w
Świeradowie, zdecydował o przy-
stąpieniu do przetargu na to zada-
nie. Z pozycji Wrocławia zlecenie
o tej wartości z odległego zakątka
Dolnego Śląska nie wzbudziłoby
większego zainteresowania.

(aka)

stanowiących ulice: Podgórna,
Osiedlowa, Wiśniowa, Brzozowa
oraz odcinek ulicy Kolejowej - o
łącznej długości 1,6 km.

Jedyną ofertę złożyło Przedsię-
biorstwo Drogowe Zbigniew Ziaj-
ka z Wrocławia, a komisja przetar-
gowa stwierdziła, że spełnia ona
wszelkie wymogi Zamawiającego.
Ogólna wartość zadania wynosi
1.910.765,71 zł.

Zgodnie z aneksem do umowy
nr IG-2004/PL-SN/2.02/B1-2/U-
107/06 z 31 lipca ub. r., zawartej z
wojewodą dolnośląskim, zakończe-
nie rzeczowe realizacji Projektu
zostało ustalone na 31 lipca, nato-
miast rozliczenie finansowe - do 17
września br. 16 stycznia br. w Urzę-
dzie Miejskim umowę na wykona-
nie powyższego zadania podpisa-
li: burmistrz Roland Marciniak i
Zbigniew Ziajka (na zdjęciu).

Przedsiębiorstwo Drogowe Zbi-
gniew Ziajka powstało w 1988
roku. Zatrudnia obecnie 220 osób i
realizuje rocznie do 30 zadań o

łącznej warto-
ści (2006) ok.
60 mln zł. Za-
dania wykony-
wane są głów-
nie we Wrocła-
wiu, ale także
w Warszawie,
Chrzanowie,
Wa łbrzychu.
Do tej listy do-
łączył Świera-
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Hołdując polskiej tradycji bożo-
narodzeniowej, w Świeradowie-
Zdroju po raz dziewiąty zorgani-
zowano Przegląd Amatorskich
Kapel Kolędniczych, w którym
udział wzięli kolędnicy ze szkół
podstawowych z Mirska, Pobied-
nej, Świeradowa-Zdroju oraz ze
świeradowskiego przedszkola i
gimnazjum. Obejrzeć można było
trzynaście przedstawień, w których
wystąpiło aż 350 młodych artystów,
wcielających się w różne role.

Poziom artystyczny szopek z
roku na rok jest coraz wyższy, o
czym świadczą chociażby występy
w języku niemieckim, przygotowa-
ne przez uczniów z Pobiednej.

Tegoroczną rywalizację w ka-
tegorii klas młodszych (1-3 i przed-
szkole) wygrali uczniowie z klasy
IIIa w Świeradowie przed przed-
szkolakami oraz uczniami z Mir-
ska i klasą Ia ze Świeradowa.

W kategorii klas starszych (IV-
VI + gimnazjum) najlepsi byli
świeradowscy gimnazjaliści, drugie
miejsce przypadło połączonej gru-
pie uczniów z klas IV-VI SP nr 1,
a trzecie „Izerskie Śpiewaki” z SP
nr 2 w Czerniawie. Wyróżnienia
dla grup z Pobiednej i Mirska.

Na specjalne wyróżnienie za-
służyli:

Jase³kowy zawrót g³owy

- w grupie młodszej: Radek
Sołtowski, Aleksandra Wódkow-
ska, Patryk Zięba, Emil Czyrko,
Albert Werle, Kasia Andziulewicz
(wszyscy Mirsk), Daria Dubiel (Po-
biedna), Jola Iżycka, Klara Kopeć,
Olek Siergiejczuk (przedszkole),
Ula Tarazewicz, Oskar Snela, Wik-
toria Krasucka, Iza Kochańska, Ala
Dobrzyńska, Maria Salawa, Ada
Mazurkiewicz, Monika Kudyba,
Dawid Burawski, Maciek Kozakie-
wicz-Olszewski (Świeradów).

- w grupie starszej: Ania Rzeź-

nik, Ola Teklińska, Sławek Kamiń-
ski, Dominika Fila, Justyna Serda-
kowska, Arleta Kupecka, Marta
Teklińska, Brajan Łuczko, Kamil
Popielewicz, Kasia Nykiel, Damian
Więckowski, Michał Nuckowski,
Klaudia Masiowska, Adrianna
Witczak.

Nagrody dla uczestników ufun-
dowali: Burmistrz Miasta Świera-
dów-Zdrój oraz Artur Romanowicz
z kwiaciarni „Nero”.

(mh)

To my, 6 Drużyna Harcerska
EKO-STRAŻ i 10 Gromada Zu-
chowa EKOLUDKI. Minęło już
8 lat od założenia drużyny przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Czer-
niawie. Mimo upływu czasu nie
smucimy się, bo jesteśmy coraz
bogatsi w doświadczenia, których
przybyło nam wraz z zadaniami
do realizacji. Przystępujemy do
nich z młodym, chętnym do pra-
cy, pełnym energii zespołem mło-
dzieży, który wstąpił w szeregi
rodziny harcerskiej.

Od 29 lat jestem instruktorem
harcerskim pełniącym funkcje dru-
żynowej. Przed pięcioma laty w
szeregi instruktorskie wstąpili moi
synowie, Igor i Mateusz, którzy
objęli oddzielne drużyny tworząc
szczep.

Jednym z poważniejszych pro-
blemów jest brak harcówki utrud-
niający częste spotkania i pracę z
drużyną. Harcerzy przybywa, jest
ich już 29 - w 2 zastępach zucho-
wych i tyluż harcerskich, które
mogą działać dzięki uprzejmości
pani dyrektor szkoły. Niestety, oba-

wiamy się, że tak jak w ubiegłych
latach również i w tym nie wejdzie-
my w posiadanie wymarzonej har-
cówki. Mimo już licznych starań o
lokum dla naszej drużyny spotyka-
my się z ciągłą odmową ze strony
różnych instytucji. Teraz, wraz z
wyborem nowego burmistrza, li-
czymy na nowe światełko nadziei
na naszej drodze do zdobycia wła-
snego lokum dla zuchów i harce-
rzy, którzy w pełni na nie zasłuży-
li. Jesteśmy jedyną drużyną w na-
szej gminie i szkoda byłoby zanie-
chać tak rozwojowej dla młodzie-
ży działalności.

Bierzemy udział w działaniach
na rzecz szkoły, społeczeństwa i
środowiska. Porządkujemy Ścież-
kę Ekologiczną, współpracujemy z
Nadleśnictwem, Strażą Pożarną,
Strażą Graniczną, kołem łowiec-
kim „Wieniec”, parafią i innymi in-
stytucjami. Od lat sprzedajemy jako
wolontariusze Świece Caritas, dzię-
ki którym nasza młodzież może ko-
rzystać ze stołówki w szkole i zi-
mowiska na feriach.

Po wielkiej stracie, jaką było

Nasze serca za Wasze wsparcie
spalenie naszych mundurów, pod-
nieśliśmy się na nogi, by w akcjach
zarobkowych, takich jak zbiórka
makulatury czy sprzedaż odlewów
gipsowych, zebrać pieniądze na
umundurowanie naszych harcerzy.

Coroczną akcją, którą harcerze
w całej Polsce uważają za sztanda-
rową, jest przekazywanie Betlejem-
skiego Światełka Pokoju. Dotarło
ono także do nas i zostało rozdzie-
lone pośród instytucje państwowe,
by nieść im jego światłość, pokój,
braterstwo i przyjaźń. Druh Carlos
Zubek wraz z druhnami Anią Ja-
kubowską i  Nikolą Wroną wnieśli
to światełko na uroczysty apel w
naszej szkole i przekazali je na ręce
pani dyrektor.

Serdecznie pragniemy podzię-
kować wszystkim instytucjom
współpracującymi z naszą drużyną.
Jesteśmy ciągle otwarci na propo-
zycje  - my damy swe serca, zaan-
gażowanie i pracę, a Was, kocha-
ni, prosimy o wsparcie .

CZUWAJ - instruktor ZHP
Podharcmistrz Danuta Koczura

Wielka Orkiestra - 10 na 15
14 stycznia po południu w ka-

wiarni „Zdrojowej” po raz kolej-
ny odbył się lokalny finał XV edy-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Zgromadzonej wi-
downi najpierw zaprezentował
się zespół muzyki dawnej Rocal
Fuza, a następnie Iza Stachurska
po raz trzeci z rzędu poprowa-
dziła aukcję „orkiestrowych”
gadżetów.

Najwyżej został wylicytowany
kubek, który Zbigniew Szereniuk
wykupił na XIII finale, po raz dru-
gi włączył do aukcji i ponownie dał
najwyższą cenę – 120 zł. Koszulka
bieżącego finału poszła za 110 zł,
kubek tegoroczny – za 90 zł, ka-
lendarz ścienny WOŚP – za 70, a
kalendarz kieszonkowy, apteczka i
znaczki – po 30 zł. Aukcja w su-
mie przyniosła 480 zł (przed ro-
kiem 620 zł).

Orkiestra gra-
ła po raz 15, a
świ er adowsk i
sztab przed 10
laty założyła i po
raz dziesiąty po-
prowadziła Mag-
da Szereniuk,
której od począt-
ku towarzyszy
Małgorzata Pu-
zyńska. W gronie
wol onta r iuszy
skarbonkę nosili
po raz piąty: Ja-
kub Szmyrski,
Łukasz Kuzian i
Brygida Kirpluk,

u boku której debiutował jej brat
Bernard. Pozostali tegoroczni de-
biutanci to: Natalia Żołnierek, Bar-
bara Erling, Adriana Gęsiarz, Mo-
nika Stasiak, Monika Rosołek, Mo-

nika Truszyńska i Agata Kasprzak.
Dopełniali listy Mariusz Dragan,
Michał Kurek, Kinga i Patrycja
Miakienko, Martyna Kijewska,
Marek Koman i Przemysław Sku-
ra.

Przez wszystkie te lata w szta-
bie pracowało ogółem 60 osób, któ-
re zebrały blisko 50 tys. zł. Kwotę
tę trzeba zwiększyć o zebrane obec-
nie 4845,11 zł oraz 30 euro (o ok.
800 zł więcej niż roku temu).

Po aukcji Iza Salawa poinfor-
mowała o uczestnictwie szkoły w
programie RATUJEMY I UCZY-
MY RATOWAĆ, na potrzeby któ-
rego fundacja Wielkiej Orkiestry
zakupiła kilka fantomów do ćwi-
czeń w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy, następnie grupa
uczniów zaprezentowała sposoby
jej udzielania.

Na zakończenie uczniowie ze

Szkoły Podsta-
wowej w Pobied-
nej oraz dzieci ze
świeradowskiego
MZS wystąpiły
w przedstawie-
niu jasełkowym.

Jak co roku
wielkie słowa po-
d z i ę k o w a ń
należą się wolon-
tariuszom, któ-
rzy od rana ru-
szyli ze skarbon-
kami na pełny
poświęceń ob-
chód po mieście,
oraz Neli Cho-
ros-Kliszczak,

która tradycyjnie nie tylko bezin-
teresownie udostępniała kawiarnię,
ale czynnie (i z dobrym skutkiem)
wzięła udział w aukcji gadżetów.

(aka)

Iza Stachurska (z lewej) prowadzi³a aukcjê po raz trzeci, Mo-
nika Roso³ek (z prawej) by³a tegorocznym debiutantem

Poszkodowanym, którym nale¿a³o udzieliæ pierwszej pomo-
cy, móg³ byæ  zarówno fantom, jak i kole¿anka z klasy.

Z inicjatywy Bo¿eny i Leopolda
Ochramowiczów 12 stycznia ucznio-
wie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czer-
niawie bawili siê na szkolnym balu ko-
stiumowym w „Leopoldówce”. Gospo-
darze w roli Miko³ajów spisali siê re-
welacyjnie - nie tylko nieodp³atnie udo-
stêpnili salê, ale równie¿ zapewnili
oprawê muzyczn¹. Uszczêœliwieni
uczniowie tañczyli w rytm znanych
przebojów granych przez zespó³

Bal  w „Leopoldówce”
BOYS, a gdy nadchodzi³o zmêczenie -
mogli posiliæ siê s³odkim poczêstun-
kiem przygotowanym przez organiza-
torów i rodziców.

Uczestnicy d³ugo bêd¹ wspominaæ
niezapomniane chwile spêdzone w
„Leopoldówce” i za to sk³adamy Bo-
¿enie i Leopoldowi Ochramowiczom
gor¹ce, p³yn¹ce z g³êbi serca podziê-
kowania -

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie

Wszystkich zakochanych, choæ nie
tylko ich, Rada SP nr 2 w Czernia-
wie zaprasza na Bal Walentynko-
wy, który odbêdzie siê 10 lutego
br. w Rezydencji „Basieñka”. Za-
pewniamy super zabawê i liczne
atrakcje.
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Od lewej: Novile Maceinaite, Ewa Mazur, Gabriela Vasiliauskaite, Maciej Cie-
œlewicz, Zane Kalnina, Kristine Graholska.To miało być szybkie zadanie –

wedle harmonogramu przyjętego
przez firmę ze Zgorzelca 8 grud-
nia ub. roku mieszkania pod klucz
w nadbudowanej części domu przy
ul. Lipowej 3 powinny być przeka-
zane inwestorowi. Tymczasem 18
grudnia wykonawca przysłał do
Zakładu Gospodarki Komunalnej
pismo, że z uwagi na brak mocy
przerobowej prosi o rozwiązanie
umowy. To była czysta formalność,
bo fizycznie firma z budowy zeszła
kilka tygodni wcześniej, a przed-
tem grzebała się w tempie ślima-
czym (choć na takie porównanie
ślimaki pewnie by się obraziły).

Co ciekawe, inwestor nie zapła-
cił ani złotówki z opiewającego na
601.552,13 zł kosztorysu, bo firma
budowlana od początku nie mieści-
ła się w harmonogramach i kto wie,
czy po rozliczeniach nie okaże się,
że suma kar umownych przewyż-
szy mizerny wkład wykonawczy.

Po drodze dochodziły do opi-
nii publicznej – oczywiście w for-
mie niepotwierdzonych plotek –
informacje o tym, że firmie naj-
pierw przedsięwzięcie przestało się
opłacać (no tak, ale gwałtowna
cena wzrostu ceny metra kwadra-
towego budownictwa dotyczyła ra-
czej dużych miast, i to w czasie, gdy
wykonawca Lipową powoli skreślał
ze swego portfolio), a potem, że na
ścianie domu dostrzeżono pęknię-
cia i firma nie chce ryzykować ka-
tastrofy budowlanej.

Z kolei Tadeusz Serdakowski z
ZGK uważa, że ekspertyza tech-

niczna, w oparciu o którą powstał
projekt rozbudowy, jest własnością
autora i na pewno wykonawca jest
ostatnią osobą kompetentną do
podważania ustaleń eksperta.

Leokadia Biernat, główna księ-
gowa w Zakładzie, podkreśla jesz-
cze  jeden aspekt całej sprawy:

- W umowie było, że firma zro-
bi wykop pod fundament najpierw
z jednej strony, wyleje go, postawi
ścianę, zasypie i wtedy weźmie się
za drugą ścianę. Tymczasem roz-
grzebał oba wykopy, zaczęły padać
deszcze, wody opadowe rozmięk-
czyły podłoże, co mogło wpłynąć
na stabilność gruntu, nie na tyle
jednak, by osłabić konstrukcję bu-
dynku.

Niewielkiemu entuzjazmowi
firmy budowlanej wykonującej ro-
boty od początku  towarzyszyła
wielka niechęć lokatorów spod Li-
powej 3, którzy nie dali się prze-
konać o tym, że inwestycja nie bę-
dzie kolidować z ich życiem co-
dziennym. Sprzeciw można zrozu-
mieć, blokowanie rozbudowy już
nie – budynek jest w całości wła-
snością gminy, która w ten sposób
zamierzała przełamać 25-letni za-
stój w budownictwie wielorodzin-
nym. Tym razem się nie udało.

ZGK z koncepcji rozbudowy się
nie wycofuje, ale ponieważ zada-
nie w części finansuje budżet gmi-
ny, a ceny mieszkań poszły w górę,
decyzja o kontynuowaniu prac lub
o ich zaniechaniu zapadnie w Urzę-
dzie Miasta.

(aka)

Lipna perspektywa Uczniowie Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej I i II stopnia „Jeunesses Musi-
cales” z ¯agania przyje¿d¿ali w czasie
ferii do Œwieradowa z szeœæ razy –
uczestniczyli w warsztatach, relaksowali
siê, ³azili po górach. Dwa lata temu to-
warzyszyli im rówieœnicy z Wilna, a w
tym roku do³¹czyli do nich m³odzi mu-
zycy w Rygi (£otwa). Dziêki unijnej do-
tacji w wysokoœci 10,5 tys. euro, wspie-
raj¹cej integracjê m³odzie¿y, 60-osobo-
wa trójnarodowa orkiestra przez tydzieñ
(5-12 stycznia) æwiczy³a pod okiem 5
dyrygentów, przygotowuj¹c koncert w
hali spacerowej Domu Zdrojowego.

Koncert by³ wspania³ym muzycz-
nym wydarzeniem, mo¿e te¿ z uwagi na
dobór repertuaru, w którym przewa¿a³y
utwory lekkie i przyjemne w odbiorze,
poczynaj¹c od s³ynnego Schubertow-
skiego „Pstr¹ga”, poprzez Vivaldiego i
Chaczaturiana, na polonezie z „Pana
Tadeusza” skoñczywszy. Po drodze by³y
te¿ momenty jazzowe (kapitalne „Take
five” wykonane ca³ym sk³adem orkie-
strowym) i wokalne – z przeœlicznym
„¯yczeniem” Chopina w wykonaniu Li-
twinki Gabrieli Vasiliauskaité – po pol-
sku, oczywiœcie, bo i dziewczyna jest
polskiego pochodzenia.

Nie zawiod³a publicznoœæ, któr¹ ko-
kietowa³y porozwieszane w ca³ym mie-
œcie du¿e, czytelne plakaty. Od pamiêt-
nego majowego fina³u „Wielkiej s³awy”
hala spacerowa znów zape³ni³a siê nad-
kompletem widzów,  którzy mimo pa-
nuj¹cego wewn¹trz zimna gor¹co re-
agowali na to, co dzieje siê na scenie. A
dzia³o siê przede wszystkim ¿ywio³owo,
w  czym zas³uga Jerzego Karwowskie-
go, który najpierw poprowadzi³ grupê
big-bandow¹, a potem brawurowo za-
gra³ na saksofonie melodiê z filmu „Ti-
tanic”, a na klarnecie znany niemal
wszystkim utwór „To by³y piêkne dni”,
który sala zaœpiewa³a wraz z orkiestr¹.
Na stronie internetowej o tym multiin-
strumentaliœcie, który wystêpuje w or-
kiestrze Zbigniewa Górnego, napisano:
„Swoim graniem wzrusza i bawi, nawi¹-
zuje w naturalny sposób kontakt z pu-
blicznoœci¹, i nigdy nie zanudza...” – w
Zdroju dowiód³ w pe³ni swego kunsztu,
zarówno w grze, jak i w kontakcie z pu-
blicznoœci¹.

Mo¿na tylko pozazdroœciæ ¿agañ-
skim licealistom, dla których orkiestra,
po wyjeŸdzie ze Œwieradowa, na po¿e-
gnanie z unijnym projektem zagra³a go-
dzinny koncert na studniówce, od polo-
neza pocz¹wszy – rzecz jasna.

Opowieœci Macieja Szafrañskiego,
specjalisty ds. promocji PSM (placówki
pod egid¹ ministra kultury), o tym, jak

szko³a zdobywa unijne i ministerialne
dotacje (w ub. roku 800 tys. z³ tylko na
dzia³alnoœæ artystyczn¹, a ostatnio 18
mln z³ na adaptacjê starego szpitala, w
którym szko³a znajdzie now¹ siedzibê),
dowodz¹ jednego: s¹ pieni¹dze na kul-
turê, wystarczy tylko umieæ do nich do-
trzeæ!

Muzycy tradycyjnie ju¿ mieszkali w
„Magnolii”, bardzo sobie chwal¹c pobyt
i opiekê, nic wiêc dziwnego, ¿e podczas
koncertu jeden z utworów dedykowali
specjalnie S³awie i Leszkowi Dobrzyñ-
skim, którym zawdziêczaj¹ wrêcz ro-
dzinn¹ atmosferê.

Próby orkiestry odbywa³y siê w
„Narcyzie”, gdzie uda³o mi siê porozma-
wiaæ z paroma uczestnikami warsztatów.
Swoj¹ drog¹, zabawne by³y to dialogi z
u¿yciem jêzyka polskiego, angielskiego,
litewskiego, ³otewskiego i rosyjskiego.
Dla przyk³adu: £otysz mówi³ po swoje-
mu, jego krajan t³umaczy³ to na rosyj-
ski, a Litwinka znaj¹ca rosyjski przek³a-
da³a to na polski.

Ewa Mazur (skrzypce), która stra-
ci³a rachubê pobytów w Œwieradowie
(szeœæ albo siedem), uwa¿a, ¿e nasze
miasto po³o¿one jest we wspania³ym
zak¹tku, cieszy j¹ myœl o kolejnej wy-
prawie na Stóg Izerski, mi³o wspomina
wycieczkê na basen do Liberca przed
dwoma laty, a szczególn¹ sympati¹ da-
rzy niemieckich goœci, którzy nawet
przechodz¹c obok graj¹cej orkiestry
posy³aj¹ uœmiechy do muzykantów.

Maciej Cieœlewicz (tr¹bka) chwali
klimat „Magnolii”, ¿yczliwoœæ gospoda-

rzy, którzy muzykom oddali do dyspo-
zycji ca³e wyposa¿enie zabiegowe, a
przy tym zapewnili nieskrêpowany po-
byt. On te¿ ma za  sob¹ 6-7 wizyt, zali-
czy³ tyle¿ samo Stogów.

- No i to górskie powietrze,  które
sprawia, ¿e cz³owiek po 2 godzinach snu
bierze instrument i gra na full!

Gabrieli (tej od „¯yczenia”), która
przez 12 lat chodzi³a do polskiej szko³y
w Wilnie, zna na wylot Tatry (schodzi³a
je pieszo w obie strony) i Pieniny, Góry
Izerskie te¿ bardzo siê podobaj¹, ale
najbardziej ¿a³uje, ¿e nie ma œniegu.

Novile Maceinaite z Wilna (skrzyp-
ce) nie kry³a zadowolenia, ¿e dziêki temu
projektowi trafi³a do TAKIEJ orkiestry i
do TAKIEGO miasta. Dla niej, dziewczy-
ny z nadmorskich nizin, Izery s¹ tym,
czym dla nas Tatry b¹dŸ Alpy.

Zane Kalnina (altówka) z Rygi przy-
znaje, ¿e najtrudniej by³o na pocz¹tku
przywykn¹æ do regulaminu, ale trudy
warsztatowych æwiczeñ rekompenso-
wa³a jej uroda izerskiego miasteczka.
Podobnego zdania o naszych krajobra-
zach by³a Kristine Graholska (flet), te¿ z
Rygi (zreszt¹ córka jednego z dyrygen-
tów). Kristine i Agnieszka Wiecha mia³y
w dniu koncertu 18 urodziny, i to dla nich
Gabriela zadedykowa³a „¯yczenie”.

Wystêp po³¹czonych orkiestr m³o-
dzie¿owych z Polski, Litwy i £otwy udo-
wodni³, ¿e miastu potrzebna jest muzy-
ka – jako znak rozpoznawczy i element
promocji. Gdyby¿ tak jeszcze przerwy
miêdzy koncertami nie by³y tak d³ugie.

Adam Karolczuk

Szanowni Pañstwo, z uwagi na niewielk¹ iloœæ z³o¿onych wniosków do
maj¹cego ulec zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta, termin ich sk³adania zosta³ przed³u¿ony do 31
stycznia 2007 r.

Zakres zmiany studium obejmuje obszar ca³ego miasta w granicach ad-
ministracyjnych

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta, po jego zatwierdzeniu przez Radê Miasta  stanowiæ bêdzie dokument
planistyczny bêd¹cy podstaw¹ przeznaczenia nieruchomoœci w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Ka¿dy, kto zainteresowany jest
zmian¹ przeznaczenia (funkcji) lub - w przysz³oœci - np. gabarytów (wysoko-
œci, szerokoœci itp.) swojej nieruchomoœci (obiektu budowlanego), powinien
do koñca stycznia z³o¿yæ stosowny wniosek - na piœmie w Urzêdzie Miasta
przy ul. Pi³sudskiego 15.

Wniosek powinien zawieraæ: nazwisko, imiê lub nazwê i adres wniosko-
dawcy, oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy (nr dzia³ki, arkusza mapy i
obrêbu ewidencyjnego), przedmiot wniosku (wnioskowane przeznaczenie
w studium).

O G £ O S Z E N I E

Granie bez granic

  4632             - pobyt sta³y -               4695

    161           - pobyt czasowy -             134
     58                  - zgony -                       55
     53               - urodzenia -                    27
     35             - ma³¿eñstwa -                   34
     55   - zameldowania na pob. sta³y -    60
     41 - wymeldowania z pob. sta³ego -   34

Korczak
bez Gryfa

Coraz mniej nas do pieczenia chleba

20 grudnia zebranie przedsta-
wicieli Spółdzielni Mieszkaniowej
GRYF podjęło uchwałę o oddzie-
leniu świeradowskich zasobów i
powołanie nowej spółdzielni. W
ślad za tą uchwałą zarząd SM Gryf
16 stycznia zwołał w Świeradowie
zebranie przedstawicieli członków,
którzy przyjęli statut nowej jednost-
ki i wybrali radę nadzorczą pod
przewodnictwem Elżbiety Kosiń-
skiej, a RN powołała na stanowi-
sko prezesa Jerzego Czaplińskiego.
Nowa spółdzielnia liczy 299 człon-
ków i 32 osoby oczekujące.

W następnym numerze zamie-
ścimy komentarze i opinie na te-
mat skutków odłączenia naszych
zasobów o gryfowskiej centrali.

(aka)

   31 XII 2006          31 XII 2005

Od redakcji: Dane statystyczne przekazane przez UM potwierdzaj¹ narastaj¹c¹ od
lat tendencjê: mieszkañców jest coraz mniej. W ubieg³ych latach wiêcej ludzi umie-
ra³o ni¿ siê rodzi³o, w tym roku - zapewne za sprawê becikowego - urodzi³o siê
dwukrotnie wiêcej dzieci ni¿ w 2005 r. (przy podobnej liczby zgonów), mimo to
œwieradowian jest coraz mniej. Fakt ten ka¿e postawiæ pytanie, czy w³adze samo-
rz¹dowe dysponuj¹ instrumentami pozwalaj¹cymi na odwrócenie niekorzystnych
trendów demograficznych. Bêdziemy do tego wracaæ na ³amach „Notatnika”.
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OSOBOWE
Robert Bia³y                      609 072 889
Miros³aw Metelica            511 667 343
Stanis³aw Garsztecki        601 566 304
Bohdan Wilczacki             693 778 400
Marian Szarpa³a               601 797 592

BUSY
Tadeusz Aficki                    604 499 175
Grzegorz Ambro¿y             601 972 485
Marian Szarpa³a –             601 797 592

HALO, TAXI!

1/2 str. – 200 z³, 1/4 str. – 100 z³
 1/8 str.–  50 z³, 1/16 str. –  25 z³

Rabaty: 3 emisje – 10 proc.

WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskie-
go Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdro-
jowej 10 wraz  z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwie-
radów-Zdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902
0068 9257 z dopiskiem „Og³oszenie w Notatni-
ku Œwieradowskim”.
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i
treœci nale¿y dostarczaæ na noœniku elektronicz-
nym do 10 dnia miesi¹ca, w którym og³oszenie
ma byæ opublikowane.
4. Og³oszenia drobne i nekrologi s¹ nieodp³at-
nie.

KURS RZEMIOS£A ARTYSTYCZNEGO - wszystkich zaintere-
sowanych udzia³em w zajêcia z zakresu obróbki szk³a i drewna
prosimy o zg³aszanie siê do Miejskiego Biura Informacji Tury-
stycznej w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 10 (tel. 075 78
16 350) lub do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczo-
œci przy ul. 11 Listopada 35 - II p. (tel. 075 71 36 482).

O G £ O S Z E N I E

CENNIK REKLAM

NZOZ „Jo-Med” Œwieradów Zdrój, ul. Korczaka 7D, informuje, ¿e od
2007 r. w ramach kontraktu z NFZ oferuje now¹ poradniê – chorób
uk³adu kr¹¿enia.

Kontynuujemy te¿ us³ugi medyczne w:
- poradni ginekologicznej – dr Dariusz D¹bruœ i dr Stanis³aw Zosik;
- poradni laryngologicznej – dr Hooshin Selahi;
- poradni neurologicznej – dr Anna Jarmasz
Dr Aziz Joya wykonuje;
- konsultacje internistyczne
- USG jamy brzusznej
- konsultacje i badania kierowców wszystkich kategorii.
Pacjenci mog¹ zapisywaæ siê osobiœcie lub telefonicznie -
 075 78 16 168.

Szlachetne zdrowie

ZAK£AD US£UG WODNO-KANALIZACYJNYCH
W ŒWIERADOWIE ZDROJU

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

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

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

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

 Tel. 75 78 16 359 , 0601 766 836, 0502 934 936

 WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):
Œwieradów - dwa mieszkania (46 m2 i 69 m2 ) ul. Zdrojowa, I piêtro, 3.000 z³/m2

Czerniawa – mieszkanie 4-pokojowe, 119 m2, 120.000 z³
Œwieradów - mieszkanie 67 m2 do remontu, ogrzewanie gazowe, 54.000z³
Œwieradów stylowy apartament 116mkw blisko centrum  300.000z³
Œwieradów - 5-letni dom, dzia³ka 1215 m2, 520.000 z³
Œwieradów przy trasie na Szklarsk¹ - dom do remontu, dzia³ka 1,07 ha, 185.000 z³
Œwieradów - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka ok. 3 ha, 320.000 z³
Œwieradów - blisko centrum, dom do remontu, dzia³ka 815 m2, 125.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 2.000 m2, piêknie po³o¿ona (ko³o Malachitu), 70.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2

Œwieradów - dzia³ka 5.600m2 pod us³ugi turystyczne 100z³/m2

Œwieradów - dzia³ka bud. na osiedlu, 660 m2, pe³ne media, 52.000 z³
Œwieradów - pensjonat do wykoñczenia o pow. ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 800.000 z³
Czerniawa - dzia³ka 5.600 m2, asfalt, gaz ziemny, 68.000 z³
Czerniawa - dzia³ka 2.809 m2, 60.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 15 z³/m2

Czerniawa - dom do remontu, 78.000 z³
Wolimierz - dom do remontu ,dzia³ka 1 ha, 150.000 z³
Miêdzy Mirskiem a Œwieradowem - du¿y dom, dzia³ka 0,95 ha, 198.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 60.000 z³
Z³otniki Lubañskie - zabytkowy RATUSZ, 59.000 z³
Okolice Chmielenia - du¿y dom do remontu, 4 ha ziemi, 210.000 z³
Grudza ko³o Pasiecznika - du¿y stylowy dom do remontu, 57.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w Rynku, 1000 m2, 350.000 z³
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20 KM OD ŒWIERADOWA

PRZYJMUJEMY: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI DO SPRZEDA¯Y

PILNIE POSZUKUJEMY: mieszkania dwu-, trzypokojowego, dzia³ek w Œwieradowie, do-
mów do 200.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie,
dzia³ek i domów miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê
pod pensjonat, ma³ych domów w okolicach Œwieradowa.

Auto Szko³a
DRIVER

£ukasz Jednorowski
Œwieradów-Zdrój

ul. Zdrojowa 8

og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B
KONKURENCYJNE CENY

MO¯LIWE RATY
Kontakt - tel. 0601 224 100

R O Z K £ A D    J A Z D Y
Firma przewozowa S£AW-TRANS zaprasza do

korzystania z regularnych po³¹czeñ na trasie Œwie-
radów - Jelenia Góra i z powrotem. W Œwieradowie
busy odje¿d¿aj¹ z ul. Wyszyñskiego, w Jeleniej Gó-
rze - z ul. Podwale (na przystanku MPK).

Odjazdy do Jeleniej Góry przez Mirsk, Rêbiszów:
430 (pon-sob), 650 (sob), 950 (pon-sob), 1330 (pon-

pt), 1700 (codziennie)
i z powrotem:
717 (pon-pt), 1215 (pon-sob), 1510 (pon-pt), 1815

(codziennie)
Odjazdy do Jeleniej Góry przez Gierczyn, Rêbi-

szów:
610 (pon-pt), 810 (pon-pt), 1200 (pon-sob), 1540

(codziennie), 1810 (pon-pt)
i z powrotem:
633 (pon-pt), 1015 (pon-sob), 1407 (pon-sob), 1645

(codziennie), 2015 (pon-pt).
Mo¿liwoœæ wykupu biletów miesiêcznych. Infor-

macje: tel. 0880 844 852 i 0504 509 919
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Szach i mat (38)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ czarnym mata w trzech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kc2, Wg8, Gf8, pg6 (4 figury);

czarne: Ka1, Gb2, pa2 (3 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 25 lutego 2007 r. do Miej-

skiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
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„Notatnik Świeradowski”. Wydawca: Burmistrz Miasta Świeradów–Zdrój. Redaguje zespół: Monika Hajny (tel. 75 713 64 82, merkury15@wp.pl), Adam Karolczuk (redaktor
naczelny - tel. 0661 784 827, karolczuk@o2.pl). Edycja: EDU-SA Agencja Public Relations, 53-117 Wrocław, ul. Skierniewicka 16, tel. 0601 75 48 75. Zapraszamy wszystkich
Czytelników do współredagowania miesięcznika. Teksty (także literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomości redakcji) oraz zdjęcia można składać w Miejskim
Biurze Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10, tel. 781 63 50, fax 781 61 00; it@swieradowzdroj.pl. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności oraz
zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń oraz odmowę publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Przyda siê wiara w Zygfryda
12 przegranych meczów, dwa wygrane, jeden remis,

11 goli strzelonych, 51 straconych – taki jest bilans piłka-
rzy TKKF KWISA po rundzie jesiennej w klasie okręgo-
wej. Kibice, przyzwyczajeni do błyskotliwych występów
drużyny w klasie A, najpierw przecierali oczy ze zdumie-
nia, a potem machnęli ręką.

W posezonowych analizach zwracano uwagę na to, iż
przyczyną słabej postawy naszych piłkarzy w okręgówce
był między innymi brak zaplecza kadrowego, nie wspomi-
nając choćby o tym, że w końcówce zespół grał bez trene-
ra. Być może, w grę wchodził brak otrzaskania, zapłacili-
śmy też frycowe za ten awans. Może jednak nie wszystko
jeszcze stracone i za wcześnie na to, by stawiać na druży-
nie krzyżyk.

10 stycznia zarząd klubu TKKF KWISA uzgodnił wa-
runki zatrudnienia nowego trenera, którym został Zyg-
fryd Borkowski (na zdjęciu), instruktor I klasy. Ostatnio
prowadził zespół WOSKAR Szklarska Poręba (gra z nami
w grupie, po jesieni jest w środku tabeli), wcześniej trener
Gryfa, Włókniarza Mirsk, Czarnych Lwówek. Z. Borkow-
ski w piłkę grał do 2001 roku: w Lechii Piechowicach,
Karkonoszach Jelenia Góra, Kuźni Jawor i w Gryfie, gdzie
zakończył karierę mając 47 lat!

Mariusz Stachurski, prezes klubu, nie ukrywa, że tre-
nera zatrudniono w kryzysowej sytuacji z konkretnym za-
daniem – by  dźwignął zespół w górę, sam szkoleniowiec
uważa, iż przybywa z misją takiego przygotowania druży-
ny, aby w rundzie wiosennej w miarę szybko „złapała kon-
takt z dołem tabeli”.

- Piłkarzy do rundy rewanżowej trzeba przygotować
pod względem siłowym i wydolnościowym, by potem prze-
łożyło się to na punkty. Gdybym nie wierzył w sukces, nie
podejmowałbym się tego zadania – zapewnia nowy tre-
ner.

Z naszych piłkarzy najwyżej ceni Frankiewicza, przed
którym ostrzegał stoperów Woskaru: nie ścigajcie się z nim,
bo nie wygracie, i uważajcie, jak dostaje piłkę w środku
pola, bo to się zwykle kończy bramką.

Dobre noty u Borkowskiego mają tez Radziuk i Roso-

łek, a najsłabiej na boisku radzi sobie nasza obrona (bi-
lans bramek nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń).

- Dobry trener to taki, którego piłkarze słuchają. Mam
nadzieję, że taki będzie pan Zygfryd – mówi M. Stachur-
ski, a Tomasz Miakienko, kierownik drużyny, dodaje: -
Po nowym trenerze spodziewam się, iż lepiej przygotuje
zespół taktycznie, na tyle dobrze, by piłkarze grali dojrza-
lej. Taktyka w okręgówce to podstawa sukcesów.

Sam Z. Borkowski inaczej ustawia hierarchię ważno-
ści, bo jego zdaniem taktyka, owszem, ale nie ma mowy o
taktyce, gdy nie ma zawodników.

Liga rusza w połowie marca, pozostaje nam wierzyć
po trosze w trenera, taktykę i zawodników.

(aka)

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej „Godne Spo³eczeñstwo” serdecznie za-
prasza na VI Wielki Bal Karnawa³owy, który odbêdzie siê 17 lutego br. w godzi-
nach od 2000 do 200 w Rezydencji „Basieñka” w Œwieradowie-Zdoju przy ul. Le-
œnej 4 .

W programie ( jak zwykle) przewidziano liczne atrakcje. Bilety - w cenie 70 z³
od osoby - do nabycia  w Miejskiej Bibliotece Publicznej (tel. 075 78 16 394),Szkole
Podstawowej nr 2 w Czerniawie ( tel. 075 78 16 379) oraz w Rezydencji „Basieñ-
ka” (tel. 075 78 23 198).Ca³kowity dochód  z balu zostanie  przeznaczony na po-
moc najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom naszego miasta, w szczególnoœci 
dzieciom i m³odzie¿y, oraz na dofinansowanie kosztów leczenia.

Sanki gór¹!
20 stycznia kawiarni

„Zdrojowej” podczas II Balu
Sportowca og³oszono wyniki
plebiscytu na najlepszego
œwieradowskiego zawodnika w
2006 roku. Bal i plebiscyt zor-
ganizowa³o TKKF Ognisko
KWISA.

Choæ nasza pi³karska dru-
¿yna dobi³a dna, okaza³o siê,
¿e mamy pi³karza, którego
gwiazda – obyœmy tego docze-
kali – ma szansê zab³ysn¹æ na
futbolowym firmamencie. To
Leszek Lech (fot. obok), 18-let-
ni obroñca graj¹cy w Miedzi
Legnica w Lidze Dolnoœl¹skich
Juniorów Starszych, uczeñ pi³-
karskiego liceum w Legnicy. O
jego wyczynach na boisku
pewnie jeszcze nieraz us³yszy-
my, a goœcie balu ju¿ mieli oka-
zjê go oklaskiwaæ, gdy wywo-
³ano jego nazwisko jako zdo-
bywcy III miejsca w plebiscy-
cie.

Drugie miejsce zaj¹³ pod¹-
¿aj¹cy pewnym krokiem na
pekiñsk¹ paraolimpiadê w
2008 roku Grzegorz ̄ y³kiewicz
– niepe³nosprawny sporto-
wiec, zwyciêzca wielu najwa¿-
niejszych w kraju maratonów
na wózkach (on sam szuka³ w
Europie œniegu, bo musi treno-
waæ przed Biegiem Piastów –
nagrodê odebrali jego rodzice).

Wreszcie og³oszono zwy-
ciêzcê, którym zosta³a – co
by³o do przewidzenia – olim-
pijka Ewelina Staszulonek
(zdjêcie u do³u), nasz jedyny
krajowy rodzynek w saneczkar-
stwie. Oprócz tytu³u, pucharu
i bukiet kwiatów odebra³a od
burmistrza Rolanda Marcinia-
ka bon towarowy wartoœci 500
z³.

Redakcja korzystaj¹c z
okazji krótkiego pobytu Eweli-
ny w jej rodzinnym mieœcie
zada³a jej kilka pytañ tu¿ po
og³oszeniu werdyktu.

Mi³o Ciê widzieæ bez he³-
mu i gogli, normalnie, jak
dziewczyna. Chyba nie macie
zbyt wielu okazji w zawodni-
czym ¿yciu pokazaæ siê w
stroju dziewczyñskim?

Raczej chodzimy ubrani na
sportowo, a do dziewczyny je-
stem dziœ podobna po raz
pierwszy od matury.

Gratulujê werdyktu – czy
by³ on dla ciebie zaskocze-
niem.

Z jednej strony przeczuwa-

³am to, z drugiej element za-
skoczenia zawsze wystêpuje.
Tak czy inaczej – cieszê siê
ogromnie.

A my cieszymy, siê, ¿e
znalaz³aœ czas miedzy starta-
mi, by pojawiæ siê na balu i
odebraæ puchar dla najlepszej
œwieradowskiej sportsmenki.
Gdzie nastêpne œlizgi?

Za dwa tygodnie z au-
striackim Igle ruszaj¹ mistrzo-
stwa œwiata.

Lubisz ten tor?
Lubiê.
Bo s¹ i takie rynny, których

nie lubisz?
Nie lubiê Calgary i Salt

Lake City, na szczêœcie rzadko
na nich je¿d¿ê.

Wydawa³oby siê, ¿e nie
powinnaœ lubiæ tak¿e toru Ce-
sana w Turynie, gdzie mia³aœ
wywrotkê na olimpiadzie, ale
w³aœnie tam zdoby³aœ swe
najwy¿sze - pi¹te miejsce w
Pucharze Œwiata.

Bo on jest bardzo trudny,
zw³aszcza trzy ostatnie wira¿e
na dole, ale stwierdzi³am, ¿e

muszê z nim
powalczyæ, i
uda³o siê.

K t ó r e
miejsce na
m i s t r z o -
stwach œwia-
ta by³oby dla
ciebie satys-
fakcjonuj¹ce.

M a r z ê ,
aby uplaso-
waæ siê za
Niemkami.

Ile ich
jest?

Cztery.
Czyli pi¹-

te. A kiedy
wreszcie Po-
lka pokona

ten niemiecki wunderteam?
Mam nadziejê, ¿e kiedyœ

dojrzejê do tego, by przynaj-
mniej je przedzieliæ.

Masz mo¿e nastêpczyniê,
która mog³aby ciê z czasem
zast¹piæ na torze?

Z tego, co wiem, zwi¹zek
szuka jakiejœ m³odego utalen-
towanej saneczkarki, ale kiedy
j¹ zobaczymy na torze… tego
nie wie nikt.

Zatem powodzenia na to-
rze w Igls. A my na pewno
bêdziemy Ciê w Œwieradowie
ogl¹daæ na jakimœ du¿ym
ekranie i zaciskaæ kciuki. Tyl-
ko siê znów nie wywróæ!

Postaram siê, dziêkujê za
¿yczenia.

(aka)
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Brak śniegu sprawił, że tego-
roczne iluminacje świąteczno-no-
woroczne nie zajaśniały pełnią bla-
sku; wyglądały jakby przyduszone
szarzyzną jesienną, jakby udzielił
im się  bury odcień otaczającej rze-
czywiści. Nie przeszkodziło do jed-
nak komisji konkursowej ocenia-
jącej jasność i pomysłowość świetl-
nych układów, by przejechać się 29
grudnia ub. roku po Świeradowie i
Czerniawie i nagrodzić te posesje,
balkony oraz hotele, które połyski-
wały ponad przeciętność.

Iluminacje oceniała komisja w
składzie: Roland Marciniak, Alek-
sandra Kasprzak, Adam Karolczuk
i Dorota Marek-Miakienko, a efekt
swej wnikliwej obserwacji ujęła w
protokole.

Tytuł dla najbardziej rozświe-
tlonej posesji poszedł w ręce Jani-
ny i Stanisława Zazulaków z Czer-
niawy (ich oświetlony dom widać
na zdjęciu). W tej kategorii jury
przyznało też wyróżnienia, które
otrzymują: Romuald Śmieszek, Ja-
nina Pisarczyk oraz Iza i Piotr Sa-
lawa.

Wśród balkonów największe
wrażenie wywołał ten należący do
Elżbiety i Jana Kosińskich, a wy-
różnienia otrzymali: Nela Choros-

Niech siê stanie œwiat³o!

Kaliszczak,  Halina i Henryk Ga-
nuszewiczowie oraz Irena i Ryszard
Musiołowie.

Katarzyna Choroszy – właści-
cielka DW „Kaja” - będzie przez
rok szczycić się posiadaczką naj-
bardziej pomysłową i rzucającą się
w oczy iluminacją hotelową. W tej
kategorii wyróżniono też „Pałacyk”
Agnieszki i Dariusza Sojków.

Komisja przyznała też wyróż-

Znik¹d - donik¹d

nienia specjalne. Pierwsze dla Ka-
zimierza Kamyka – za iluminację
najwyżej ponad poziomem morza
położonej posesji w mieście. Dru-
gie dla Czesława Kaczmarczyka –
za nie mające precedensu rozświe-
tlenie Piekarni „Górskiej”.

Laureaci otrzymają dyplomy i
nagrody podczas majowych Dni
Kwitnących Rododendronów.

(aka)

Przed wiêkszoœci¹ dolnoœl¹skich miast stoj¹ tablice z nazwami i herbami miast
partnerskich rozsianych po ca³ym œwiecie. Dlaczego jednak tylko Œwieradowowi
musia³a siê przytrafiæ niefortunna wpadka z tablic¹ stoj¹c¹ przy DW RELAX (jad¹c
od Or³owic)? Przyjezdni nie wiedz¹ ani jakie miasto ich wita, ani jakie ¿egna, i pew-
nie wzruszaj¹ ramionami przy spisie miast partnerskich, pró¿no szukaj¹c herbów.
Gdy wjazdowa tablica by³a kompletna, widnia³y na niej herby duñskiego miasta Odder
(z którym od dawna nic nas nie ³¹czy) i niemieckiego Seifhennersdorfu, brakowa³o
natomiast herbów czeskich miast-partnerów: Jilemnic i Jindrzichowic.

£atwoœæ, z jak¹ nieznani sprawcy zdarli przyklejone œwierkowe aplikacje i zdra-
pali namalowane herby, dowodzi, i¿ trzeba jednak skorzystaæ z doœwiadczeñ tych
miast, gdzie podobne tablice stoj¹ latami - mo¿e dlatego, ¿e s¹ zawieszone na tyle
wysoko, by byle wandal nie siêgn¹³ do nich niszczycielsk¹ ³ap¹.                      (aka)

Spotkanie z mniejszoœci¹

Mamy czyste powietrze, wody
lecznicze i szlaki górskie – przecie¿
jesteœmy Dolin¹ M³odoœci. Powinni-
œmy te naturalne bogactwa odpo-
wiednio wykorzystaæ. Placówki
œwiadcz¹ce us³ugi rehabilitacyjne po-
winny okreœliæ swoje profile lecznic-
twa uzdrowiskowe. Nasza spó³ka dys-
ponuj¹c Ÿród³ami wód mineralnych
przygotowa³a dla hoteli i pensjonatów
propozycjê promocyjnej sprzeda¿y
zabiegów balneologicznych w pakie-
tach: k¹piele œwierkowe, mineralne,
borowinowe, radonowe, ok³ady i fa-
sony borowinowe, kuracje pitne z
wody mineralnej i radonowej, a od lu-

Kuracjuszy wystarczy dla nas wszystkich
tego – seanse w tê¿ni radonowej.

Uwa¿am, ¿e powinniœmy wspól-
nie stworzyæ kalendarz imprez, cy-
klicznie wype³niaj¹cych turystom czas
wolny. Uzdrowisko bêdzie czynnie
uczestniczyæ w promocji i organiza-
cji wspólnych imprez dla mieszkañ-
ców i kuracjuszy. Przy tej okazji war-
to promowaæ lokalnych artystów i
sportowców.

Spó³ka jako w³aœciciel koncesji
wraz z dr. Adamem Fistkiem przygo-
tuje wniosek na wykonanie sfinanso-
wanie badañ termometrycznych ce-

lem poszukiwania wód termalnych,
prowadzimy te¿ ze starost¹ lubañskim
rozmowy o mo¿liwoœci otwarcia w
Œwieradowie podstacji pogotowia ra-
tunkowego.

Cieszê siê, ¿e podczas spotkania
pozna³am swoich partnerów, bo w³a-
œnie tak powinniœmy siê traktowaæ –
jako partnerzy, a nie konkurenci. Przy
wspólnych dzia³aniach nie bêdzie pro-
blemów w pozyskaniu kuracjuszy,
wystarczy ich dla wszystkich.

Dorota Gi¿ewska
Prezes Uzdrowiska

18 grudnia
ub. roku w Izer-
skim Centrum
W s p i e r a n i a
Przedsiębior-
czości doszło do
spotkania z
przedstawiciela-
mi tych hoteli,
które dysponują
bazą zabiegową.
Inicjatorem spo-
tkania był bur-
mistrz Roland
Marciniak, a
współorganiza-
torem – Uzdro-
wisko (które przygotowało dla uczest-
ników poczęstunek). Burmistrz chciał
poznać opinie hotelarzy na temat
opracowywanej właśnie strategii
swych działań w zakresie turystyki,
promocji, rozwoju, inwestycji. By po-
szerzyć nieco obszar dyskusji, zapro-
sił na spotkanie Beatę Sawicką, po-
słankę PO z Jeleniej Góry, pod adre-
sem której obecni zgłosili kilka wnio-
sków, jak choćby ten o wpłynięcie na
powołanie lekarza uzdrowiskowego
przy wojewodzie, czy poświęcenie
jednego z najbliższych posiedzeń sej-
mowej komisji zdrowia tematyce
uzdrowiskowej i odbycie jej w Świe-
radowie.

Doświadczenia wynikające z de-
baty są na tyle obiecujące, że bur-
mistrz zapowiada już następne, na
które zapraszani będą kolejni posło-
wie z naszego okręgu.

Najpierw jednak o tym, kto za-
proszenie przyjął: Centrum Rehabi-
litacyjne i Dom Uzdrowiskowy Ewa
(oba z Czerniawy), Malachit, Park
Hotel, Malwa, Lukas, Magnolia,
oczywiście Uzdrowisko (a także Nad-
leśnictwo). Niestety, jak to jest już w
świeradowskim zwyczaju, lista nie-

obecnych znów była dłuższa: Kwisa,
Pod Jeleniem, Narcyz, Kryształ,
Świeradów, Pałacyk, Leśny Gród,
Czeszka i Słowaczka, Leo, Dębowy
Dwór, Berliner – do wszystkich za-
rządców tych obiektów wysłano za-
proszenia. Wprawdzie powiada się,
że nieobecni nie mają racji, w tym jed-
nak przypadku należy przyjąć, że głos
obecnych jest wyrazicielem opinii
całej branży. Większość potrzeb mia-
sta środowisko hotelarzy zna i nagła-
śnia od lat: rozwój infrastruktury (w
tym mieszczą się ulice i chodniki, ul.
Zdrojowa, woda i kanalizacja, park i
droga do Szklarskiej Poręby), upięk-
szenie Czerniawy, wznowienie po-
szukiwań wód termalnych, brak opie-
ki medycznej po godz. 18 i w dni wol-
ne, brak dworca autobusowego, złe
oznakowanie dojazdu do miasta.
Obecni na sali życzyliby sobie wzno-
wienia rozlewu „Czerniawianki” (bo
chcieliby ją podawać swym gościom),
a za nieprzystający do standardów
XXI wieku uznali obecny sposób po-
dawania wody mineralnej w Zdroju
(pijalnia powinna być, ich zdaniem,
bezobsługowa  i „wyjęta” z tego
drewnianego boksu). Jak się można

było spodziewać, suchej nitki nie zo-
stawiono na braku oferty spędzania
wolnego czasu, bo nie mamy ani bazy
sportowej, ani rekreacyjnej, ani kul-
turalnej.

Lista potrzeb, zaniedbań - i ma-
rzeń - znana jest od dawna, niczego
nowego w ostatnich latach do niej nie
dopisano. Teraz pora zacząć ją powoli
skracać.

(aka)
Poniżej zamieszczamy krótką re-

fleksję uczestniczącej w spotkaniu
Doroty Giżewskiej, prezesa spółki
uzdrowiskowej

Puste miejsca œwiadczy³y o tym, ¿e nie ca³a bran¿a hotelar-
ska ¿yje sprawami miasta (na wprost burmistrz Roland
Marciniak i pos³anka Beata Sawicka).
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