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Park Hotel wygra³ konkurs MODERNIZACJA 2006 ROKU W POLSCE

Kapitu³a konkursu, do którego stanê³o kilkaset obiektów w ca³ym kraju, wskazuj¹c na Park Hotel jako najlepiej zmodernizowany obiekt hotelarsko-turystyczny w Polsce, przyzna³a mu zwyciêstwo za
„szczególny upór, zdecydowanie i konsekwencjê w procesie odrestaurowania i rozbudowy obiektów tworz¹cych jednolity kompleks hotelowo-uzdrowiskowy”. Wiêcej w numerze za miesi¹c.

Jak Czerniawa nakarmi³a i napoi³a goœci
Pa³ac fabrykanta
Fot. Wies³aw Biernat
Zdobywcy pucharów w IV edycji
imprezy kulinarnej „Czerniawa jaka strawa” (od lewej): Pawe³ Pelczarski (St. Lukas) - za potrawê,
Teresa Ma³gorzata Jusza - za nalewkê, Piotr Mandziej i Grzegorz
Demków (Hotel Œwieradów) - za
wypieki.
O przyznaniu nagród zdecydowa³o jury w sk³adzie: Teresa Jurewicz,
Rafa³ May, Bartosz Ptak (syn
Edwarda - szefa budowy kolei gondolowej) i Zdzis³aw Wysocki. Dopisa³a pogoda, publicznoœæ i apetyty, a o smacznych podtekstach
piszemy na str. 4.

Marzenia nale¿y
wydŸwign¹æ wysoko
Fot. Rafa³ Matelski. Wiêcej o gondoli na str. 5

To czarno-bia³e zdjêcie i tak w³aœnie zatytu³owane zosta³o bezapelacyjnym zwyciêzc¹ w fotograficznym konkursie „Uroki Czerniawy”, a
jego autor - Micha³ Jurewicz - by³ jedynym zdobywc¹ I miejsca (w
pozosta³ych dwu kategoriach nie wskazano zwyciêzców).
Wiêcej o konkursie - str. 4.
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Ten dŸwig stoj¹cy na szczycie Stogu Izerskiego sam w sobie jest
wydarzeniem historycznym - nigdy w Górach Izerskich ciê¿ki
sprzêt budowlany nie zawêdrowa³
tak wysoko.
Sprzêt ten pozwala na zastosowanie najnowoczeœniejszych metod
wznoszenia obiektów kubaturowych, dziêki którym szybko wy³ania siê kszta³t przysz³ej górnej stacji kolei gondolowej. Ale praca wre
na ca³ej d³ugoœci trasy i na stacji
dolnej, gdzie równie¿ stan¹³ dŸwig.
Na str. 5 zamieszczamy skrótowy
przegl¹d miesiêcznych dokonañ
na budowie.

BAZA NUMERÓW
URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 78-16-119; Sekretarz Miasta
– Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16234; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
kadry – Joanna Szczekulska: 78-17680; biuro Rady Miasta – Jolanta
Bobak, Diana Timoftiewicz-¯ak:
78-17-666; zamówienia publiczne –
Monika Sautycz: 78-17-562; Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i
Zagospodarowania Przestrzennego,
kierownik – Rafa³ May: 78-17-092,
Ryszard Szczygie³: 78-17-558,
Bogumi³a Tasulis: 78-17-297; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 78-17-071,
Anna Mazurek, Andrzej Groñski:
78-16-970, Izabela Jurczak, Anna
Ba³azy: 78-16-324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kierownik – Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-344; meldunki i dowody osobiste – Halina Stettner: 78-16-929; Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak, Boles³aw Sautycz:
78-16-896; obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzysowe, ochrona przeciwpo¿arowa – Tadeusz Baka: 78-16841; ksiêgowoœæ – Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Alicja Piotrowska, Anna Bardziñska: 78-16659; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, p.o. kierownika – Dorota Marek-Miakienko,
Monika Hajny: 71-36-482; Izerskie
Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci - Mariusz Pysz: 71-36-482;
dzia³alnoœæ gospodarcza i stypendia
socjalne - Ewelina Ostrowska: 7816-221; Informatyk - Tomasz
Chmielowiec: 78-16-361; Miejskie
Biuro Informacji Turystycznej: 7816-350, fax: 78-16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, p.o. kierownika – Anna Salach: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych: 78-16-114.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 7816-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45- 712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16394.
Emeryci, renciœci, inwalidzi i Sybiracy - ul. 11 Listopada 35, II p.

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czerniawa: 78-45-573; Zastêpca Naczelnika OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Kronika policyjna Na bie¿¹co
11 sierpnia jedna z wychowawczyñ z Domu Zdrojowego w Czerniawie zawiadomi³a policjê o pobiciu czterech podopiecznych przebywaj¹cych
na kuracji uzdrowiskowej przez trzech
miejscowych dwudziestoparolatków.
Policjanci ³atwo namierzyli napastników, a napadniêci bez trudu wskazali
na sprawców. Na szczêœcie ¿aden z pobitych nie dozna³ wiêkszych obra¿eñ,
natomiast krewcy napastnicy mog¹ zostaæ ukarani nawet piêcioma latami odsiadki.
12 sierpnia wieczorem na prostym
odcinku ul. Sanatoryjnej w Czerniawie
kieruj¹cy maluchem mê¿czyzna uderzy³ w przydro¿ne drzewo i poniós³
œmieræ na miejscu. Policja oczekuje na
wyniki badañ maj¹ce potwierdziæ stan
trzeŸwoœci kierowcy.
Tego samego wieczora, ale dwie
godziny póŸniej na drodze rozegra³y siê
sceny jak z filmu sensacyjnego. Oto
kieruj¹cy isuzu trooperem mê¿czyzna
jad¹cy ul. Sanatoryjn¹ nie zatrzyma³ siê
na wezwanie kontroli drogowej. Przeciwnie – doda³ gazu i zacz¹³ uciekaæ.
Policyjny radiowóz za nim. Uciekaj¹cy
chc¹c zmyliæ pogonie skierowa³ wóz na
drogi terenowe, ale grupa poœcigowa
– wzmocniona tymczasem posi³kami
z Leœnej – nie dawa³a za wygran¹, staraj¹c siê nie straciæ z oczu isuzu.
Gonili siê tak a¿ do Z³otnik Lubañ-

skich, gdzie uciekinier natkn¹³ siê na
policyjn¹ blokadê drogow¹. Ale ta przeszkoda bynajmniej go nie wystraszy³a,
przeciwnie, nabra³ takiej odwagi, ¿e postanowi³ staranowaæ œwieradowskiego
policjanta stoj¹cego na blokadzie.
Funkcjonariusz widz¹c zagro¿enie u¿y³
broni – strzeli³ w oponê. Dalej akcja
potoczy³a siê b³yskawicznie – z zatrzymanego w ten sposób pojazdu wygramoli³ siê kierowca i resztkami si³ usi³owa³ uciec w pole, ale dogonienie go i
obezw³adnienie nie stanowi³o wiêkszego problemu: pirat drogowy okaza³ siê
byæ pijanym piratem. Suma przewin
1.
wystarczy³a, by zastosowaæ wobec
niego trzymiesiêczny areszt, ale w¹tpliwe jest, by na tym kara mia³a siê
skoñczyæ.
13 sierpnia z parkingu przy Goplanie niemieckiemu kuracjuszowi skradziono VW passata wartego 6 tys. z³.
W nocy 24 na 25 sierpnia z nieruchomoœci przy ul. Chopina skradziono dmuchawê elektryczn¹ do zbo¿a
wart¹ 1500 z³.
28 sierpnia policja zosta³a powiadomiona o tym, ¿e z pokoju goœcinnego przy ul. Zakopiañskiej przebywaj¹cemu tam wczasowiczowi ze Œwinoujœcia skradziono 520 z³.
Na podst. mat. policyjnych
opr. A. Karolczuk

Czy bêdzie komisariat?

Od lewej: nadkom. Tadeusz Pó³torak - szef œwieradowskiego RD, insp. Tadeusz Sumara - Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu, burmistrz Roland
Marciniak, nadkom. Leszek Zagórski - z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Œl., podinsp. Leszek Cupia³, podinsp. Marek Ziêbal - komendant KP Leœna, Edward Ptak.
21 sierpnia w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci dosz³o
do spotkania przedstawicieli dwu komend powiatowych policji – lwóweckiej i lubañskiej – z podinsp. Leszkiem
Cupia³em, ekspertem Wydzia³u Prewencji KWP Wroc³aw. Obecny by³ te¿
kierownik budowy kolei gondolowej,
Edward Ptak, a temat spotkania wi¹za³
siê bezpoœrednio z t¹ inwestycj¹, jako
¿e omawiano dzia³ania maj¹ce przygotowaæ policjantów œwieradowskich do
zapewniania pe³nego bezpieczeñstwa
na ca³ym terenie „gondolowym” (a

wiêc w obrêbie dwóch powiatów). Z
uwagi na prognozowany nap³yw turystów (nawet 10-krotnie wiêkszy ni¿
obecnie), nale¿y – co zebrani potwierdzili bez zastrze¿eñ – utworzyæ w Œwieradowie komisariat z minimum 15-osobow¹ za³og¹.
Je¿li bêdzie taka sytuacja, ¿e Komenda Wojewódzka przydzieli etaty,
gmina bêdzie zobowi¹zana w ciagu
miesi¹ca znaleŸæ dodatkowe pomieszczenia dla policji. - I z tego zadania w
pe³ni siê wywi¹¿emy - zapewnia burmistrz Roland Marciniak. (AK)

WYMIENIAMY DOWODY!
Wprawdzie w obiegu pojawi³a siê informacja, ¿e stare ksi¹¿eczkowe
dowody osobiste bêd¹ wa¿ne o trzy miesi¹ce d³u¿ej (czyli do 31 marca
2008), ale na razie jest to jedynie fakt medialny, a w sprawie przed³u¿enia
terminu zmiany dowodów nie zapad³y ¿adne decyzje rz¹dowe
Tak wiêc nadal pozostaje w mocy zarz¹dzenie, na podstawie którego 1
stycznia 2008 roku wszystkie ksi¹¿eczkowe dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ. Prosimy zatem o pilne sk³adanie wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych, im póŸniej bowiem z³o¿ymy wniosek, tym d³u¿szy bêdzie czas oczekiwania na otrzymanie nowego dowodu.
Z danych Urzêdu Miasta wynika, ¿e powy¿sza informacja dotyczy nadal
ok. 800 mieszkañców Œwieradowa-Zdroju. (HS)

29 czerwca z³o¿y³em
wizytê w poznañskiej firmie Lama Gold, gdzie
prowadzi³em mediacjê
miêdzy Lam¹ a hiszpañsk¹ firm¹ Alstan Group w sprawie uruchomienia kompleksu wyci¹gów na bazie wyci¹gów orczykowych Izery
i Œwieradowiec.
3 lipca spotka³em
siê z szefem oddzia³u
PZU w Zgorzelcu w
sprawie dofinansowania
zakupu œredniego wozu
bojowego dla œwieradowskiej OSP.
Staramy siê o 200 tys. z³ i mamy na
nie spor¹ szansê, bo oddzia³ PZU w
Jeleniej Górze wspar³ zakup podobnego wozu dla Piechowic.
6 lipca przedstawiciel Alstan Group przyjecha³ do Œwieradowa i poinformowa³ mnie o planach budowy w
mieœcie kompleksu hotelowo-narciarskiego.
9 lipca w Wolimierzu rozmawia³em z Maciejem Snel¹ i Bogumi³em
Kamiñskim, którzy w paŸdzierniku
bêd¹ organizatorami kolejnej Czerniawskiej Maszeriady, czyli wyœcigu
psich zaprzêgów.
16 lipca odby³em spotkanie w
schronisku Halny w Kamieniu, gdzie
podsumowano ankietê przeprowadzon¹ na terenie Czerniawy i Œwieradowa, dotycz¹c¹ jakoœci ¿ycia w naszym mieœcie. Tego samego dnia
goœci³em burmistrza Leœnej, z którym
rozmawia³em o planach kanalizowania Czerniawy i zwi¹zanych z tym procedurach ze z³o¿eniem wniosku o
pozyskanie funduszy unijnych na ten
cel.
17 lipca w Mirsku dosz³o do
wspólnego spotkania z w³adzami
Nowego Miasta i £aŸni Libverdy, poœwiêcone wspólnemu pozyskiwaniu
funduszy na przedsiêwziêcia w Górach Izerskich po obu stronach granicy.
18 lipca podczas pobytu we
Wroc³awiu odebra³em w Urzêdzie
Wojewódzkim promesê na 400 tys.
z³ przyznan¹ przez MSWiA z puli przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi.
Po po³udniu odby³em spotkanie
z redaktorem niemieckiego czasopisma Schlesien Heute, a rezultatem
przeprowadzonej rozmowy by³o
umieszczenie pó³stronicowej reklamy
miasta w sierpniowym numerze tego
miesiêcznika.
19 lipca spotka³em siê z dr. Tadeuszem Przylibskim, wyk³adowc¹ na
Politechnice Wroc³awskiej, specjalist¹ od radonu, który wykona³ badania zawartoœci tego gazu w wodzie
pobranej z tzw. poniemieckich studni. W jednej by³o 156, a w drugiej
346 bekereli.
23 lipca mia³em spotkanie z projektantem z Kamiennej Góry, który
przygotowuje dokumentacjê na rewitalizacjê Czarciego M³yna. Zadanie to
chcielibyœmy wpisaæ do przysz³orocznego bud¿etu.
24 lipca w Leœnej dosz³o do spotkania z tamtejszymi w³adzami w
sprawie kanalizowania Czerniawy i
budowy wspólnej oczyszczalni œcieków w Pobiednej. W tym roku obie
gminy sk³adaj¹ wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego.
25 lipca na zaproszenie wicemarsza³ka województwa, Piotra Borysa,

wzi¹³em udzia³ w spotkaniu w hotelu
Bornit w Szklarskiej Porêbie, gdzie
debatowano o promocji regionalnego produktu turystycznego. W Bornicie obecny by³ te¿ burmistrz Mirska Andrzej Jasiñski – to pocz¹tek
naszej wspólnej promocji produktu
regionalnego, jakim s¹ Góry Izerskie.
26 lipca w £aŸniach Libverdy
kontynuowane by³y - z udzia³em
przedstawiciela czeskiego ministerstwa rozwoju - czterostronne obrady przybli¿aj¹ce nas do wspólnych
zadañ w ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej.
27 lipca goœci³em przedstawicieli
w³adz Nowego Miasta, którzy zwiedzali teren budowy kolei gondolowej.
31 lipca podczas kolejnego pobytu we Wroc³awiu odby³em kilka
spotkañ maj¹cych niebagatelne znaczenie dla przysz³oœci naszego miasta.
Pierwsz¹ wizytê z³o¿y³em nowemu dyrektorowi dolnoœl¹skiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, Leszkowi Lochowi, z którym rozmawia³em
o koniecznoœci wykonania remontu
nawierzchni dróg nr 404 (Œwieradów-Szklarska Porêba ) i 361 (MirskŒwieradów), a tak¿e pielêgnacji
drzew wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej i D³ugiej. Na razie mam wstêpne deklaracje o wprowadzeniu obu tych zadañ
do przysz³orocznego planu remontowego (przy okazji z³o¿y³em wniosek
o ponowne przeliczenie natê¿enia
ruchu na drogach wojewódzkich
przebiegaj¹cych przez miasto).
Nastêpnie uda³em siê do Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie z komendantem, insp. Jaros³awem Soliñskim, rozmawialiœmy m.in. o wzmocnieniu rewiru dzielnicowych nowymi etatami, by sprostaæ spodziewanemu nap³ywowi turystów po uruchomieniu kolei gondolowej. Efektem
tego spotkania jest zapowiedziana na
21 sierpnia wizyta przedstawiciela
KW w Œwieradowie, by na miejscu
móg³ zapoznaæ siê z sytuacj¹.
Mia³em te¿ przyjemnoœæ ponownie spotkaæ siê z dr. Tadeuszem Przylibskim oraz dr Ann¹ Abramczyk-Lorenz, którzy wyrazili gotowoœæ opracowania studium wykonalnoœci zadania dotycz¹cego mo¿liwoœci pozyskania wody pitnej dla Œwieradowa i sporz¹dzenie „mapy” radonowej na terenie miasta.
Pobyt we Wroc³awiu zakoñczy³em w oddziale Agencji Mienia Wojskowego, gdzie mobilizowa³em nowego dyrektora, by przyspieszy³ procedury poprzedzaj¹ce sprzeda¿ budynku Stra¿y Granicznej. Okazuje siê,
¿e obiektem tym interesuje siê wielu
inwestorów, zw³aszcza tych z Poznania, a to oznacza zaciêt¹ licytacjê na

dokoñczenie obok

Notatnik Œwieradowski - wrzesieñ 2007
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Dzia³ kadr

2 lipca stanowisko głównej księgowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej objęła Ewa Kamyk, absolwentka jeleniogórskiej Akademii
Ekonomicznej (kierunek – marketing). Nowa księgowa wygrała konkurs ogłoszony przez ZGK, a wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w rębiszowskim PRIBazalcie, w Zakładzie Usług Komunalnych w Piechowicach (gdzie
mieszka) oraz w Urzędzie Miasta w
Jeleniej Górze.
16 lipca po rocznym stażu w
Urzędzie Miasta Ewelina Ostrowska objęła - w wyniku postępowania konkursowego - referat ds. działalności gospodarczej i stypendiów
socjalnych UM. Ewelina ukończyła
stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim, a na stałe mieszka w Mirsku.
20 lipca w związku z rezygnacją
Teresy Diagiel z funkcji kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnienie obowiązków szefa tej placówki powierzono do końca roku Annie Salach. Pani Anna
jest świeradowianką, pracuje w
MOPS od 7 lat, jest absolwentką
Uniwersytetu Zielonogórskiego,
gdzie ukończyła studia na kierunku
pedagogiki pracy socjalnej.
1 września Barbara Rychter w
wyniku postępowania konkursowego obejmie funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, w którym pełniła te obowiązki od 1 lutego br. Nowa pani dyrektor mieszka
w Cieplicach, ukończyła Politechnikę Wrocławską (mgr inż. elektryk),
gdzie zaliczyła też studia podyplo-

mowe (informatyka i zarządzanie).
Ma licencję na zarządzanie nieruchomościami, prowadziła też
własną firmę zajmującą się doradztwem zawodowym i projektami
unijnymi.
Wiesława Stasik – dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie, i Małgorzata Gettner –
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Czerniawie,
pozostaną na swych stanowiskach
do 31 sierpnia 2012 roku. Dalsze
pełnienie tych funkcji powierzył im
z dniem 1 września Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii
kuratorium i obu rad pedagogicznych.
W. Stasik pochodzi z Leśnej,
ukończyła matematykę na opolskiej
WSP, a podyplomowo – informatykę, zarządzanie oświatą i zarządzanie szkołą uczącą się. Jest ministerialnym ekspertem ds. awansu zawodowego. Pracę w świeradowskiej
szkole zaczęła w 1985 roku, w roku
2001 została dyrektorem gimnazjum
(wtedy też odznaczona medalem
Komisji Edukacji Narodowej), a
pięć lat temu zaczęła kierować Miejskim Zespołem Szkół.
M. Gettner, rodowita czerniawianka, ukończyła kształcenie zintegrowane na zielonogórskiej WSP
i studia podyplomowe w zakresie
zarządzania i organizacji oświatą,
terapii pedagogicznej oraz ewaluacji
pedagogicznej. W 1982 roku rozpoczęła swą pierwszą pracę w szkole
w Czerniawie (minęło jej właśnie
ćwierć wieku kariery pedagogicznej), którą kieruje od 1987 r. (AK)

przetargu. Planowana sprzeda¿ nast¹pi pod koniec bie¿¹cego lub na pocz¹tku przysz³ego roku.
3 sierpnia spotka³em siê z prof.
Tadeuszem Lutym, rektorem Politechniki Wroc³awskiej, który w wolnym czasie wypoczywa³ w Czerniawie, by porozmawiaæ z nim o wspólnych dzia³aniach gminy i uczelni
zmierzaj¹cych do poprawy naszych
walorów uzdrowiskowych.
9 sierpnia wraz z ze skarbnikiem,
sekretarzem miasta i kierownikiem referatu gospodarki nieruchomoœciami
pojechaliœmy do Sopotu, gdzie zamierzaliœmy zapo¿yczyæ pomys³ na
wspólne realizowanie przedsiêwziêæ
gminy z inwestorem prywatnym. W
Sopocie na bazie takiej wspó³pracy
buduje siê m.in. dom zdrojowy o wartoœci 80 mln euro. Dziêki ¿yczliwoœci
gospodarzy wróciliœmy z wzorem
umowy spó³ki miêdzy gmin¹ a inwestorem.
10 sierpnia uczestniczy³em w
spotkaniu z wicemarsza³kiem Patrykiem Wildem w twierdzy w Srebrnej
Górze (pow. k³odzki), gdzie omawiano projekt uruchomienia linii kolejowej Gryfów- Œwieradów. Marsza³ek
z³o¿y³ deklaracjê, ¿e w pierwszej kolejnoœci przejmie wspomnian¹ liniê
od PKP.
14 sierpnia do Œwieradowa przyjecha³ arch. Wies³aw Stasiewicz z Jeleniogórskiego Biura Planowania i
Projektowania, projektant rewitalizacji ul. Zdrojowej, by przedstawiæ stan
prac nad dokumentacj¹.
16 sierpnia przed po³udniem z³o¿y³em wizytê szefowi Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych, Ada-

mowi P³aksejowi. Poinformowa³em
go o zaawansowaniu prac przy budowie kolei gondolowej, sonduj¹c
zarazem mo¿liwoœci rozpoczêcia nowej inwestycji na wyci¹gu Œwieradowiec w kontekœcie uruchomienia procedury wylesienia pod kolejne nartostrady.
Po po³udniu w Œwieradowie wraz
z burmistrzami Mirska i Gryfowa podpisaliœmy list intencyjnymi miêdzy
naszymi gminami w sprawie odbudowy linii kolejowej Gryfów-Œwieradów. Koordynacjê tego projektu partnerzy powierzyli burmistrzowi Œwieradowa.
21 sierpnia dosz³o do spotkania
z komendantami powiatowej policji
ze Lwówka i Lubania oraz przedstawicielem Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie zapewnienia bezpieczeñstwa po uruchomieniu kolei
gondolowej. Jest plan stworzenia
komisariatu policji w Œwieradowie,
gdzie mog³oby pracowaæ – na pocz¹tek – 15-16 policjantów.
22 sierpnia spotka³em siê z
przedstawicielem firmy, która przeprowadza analizê Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy pod k¹tem
jej mo¿liwoœci finansowych do rozpoczêcia kolejnych zadañ.
25 sierpnia Œwieradów odwiedzi³
Sobies³aw Zasada, by obejrzeæ zaawansowanie robót na budowie kolei gondolowej. By³ bardzo zadowolony z tempa prac, a ja zachêca³em
go do poszerzenia inwestycji o wyci¹g od strony Czerniawy (kanapê lub
orczyk), który w³¹cza³by siê w istniej¹c¹ nartostradê.
Roland Marciniak
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Przetarg za przetargiem
30 sierpnia gmina podpisa³a
umowê z firm¹ REMO Zbigniew Galas z Lwówka – na odbudowê nawierzchni ul. Leœnej w Œwieradowie.
Koszt zadania – 503.515 z³, w tym
jest 400 tys. z³ uzyskanych z MSWiA
w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi.
REMO zerwie trylinkê na d³ugoœci 500 m (od mostu do asfaltu), a
jezdniê – o szer. 3,5-4 m -pokryje
nawierzchni¹ bitumiczn¹, u³o¿y ponadto 1162 mb krawê¿ników, odtworzy chodniki i dokona konserwacji
odwodnienia. Roboty powinny byæ
zakoñczone do 15 listopada.
Ta sama firma prowadzi ju¿ dwa
zadania popowodziowe w Czerniawie. Odbudowuje na d³ugoœci ok. 1
km ul. Spokojn¹ wraz z biegn¹cym
wzd³u¿ rowem (koszt – 297,5 tys. z³)
oraz na d³ugoœci ok. 200 m odtwarza nawierzchniê ul. Zielonej (133
tys. z³). Termin zakoñczenia prac na
obu ulicach – 31 paŸdziernika.
Na tym nie koñczy siê lista inwestycji - z udzia³em dotacji MSWiA
- maj¹cych usun¹æ skutki ubieg³orocznej powodzi.
Firma AXYO.PL z Jeleniej Góry
jest wykonawc¹ dwu zadañ drogowych w Czerniawie: modernizuje ul.
Spadzist¹ na odcinku 300 m – za 288
tys. z³, a pozyskan¹ tam trylinkê uk³ada na ul. £owieckiej (d³ugoœæ – 230
m, wartoœæ -50 tys. z³). Obie ulice
powinny byæ oddane do u¿ytku do
koñca paŸdziernika.

Listê te zamyka EKO-IN¯YNIERIA Oktawiana Samulskiego z Jeleniej Góry, która do koñca paŸdziernika powinna zakoñczyæ prace remontowe na dwóch mostach: na ul.
Zacisze w Czerniawie (42 tys. z³) i u
zbiegu ulic Kruczej i Wilczej w Œwieradowie (65 tys. z³).
31 sierpnia przedstawiciel Zak³adu Us³ug Remontowo-Budowlanych
i Instalacyjnych Jan Chro¿nowski z
Jeleniej Gór y podpisa³ umowê z
gmin¹ na modernizacjê ujêcia wody
£u¿yca i II etap wodoci¹gowania
Czerniawy. Firma stanê³a do przetargu jako jedna z trzech i wygra³a go
oferuj¹c cenê 92.997,56 z³. Termin
zakoñczenia prac – 15 listopada.
Na 5 wrzeœnia (a wiêc ju¿ po zamkniêciu gazety) zaplanowano
otwarcie ofert maj¹cych wy³oniæ firmê, która bêdzie sprz¹taæ miasto od
18 wrzeœnia do 14 listopada br.
Na 6 wrzeœnia zaplanowano podpisanie umowy z firm¹ Rekord Hale
Namiotowe Sp. z o.o. z Wroc³awia,
która jako jedna z piêciu stanê³a do
przetargu na budowê zespo³u boisk
przy SP nr 2 w Czerniawie i wygra³a
go z ofert¹ cenow¹ 399.977 z³.
Tego samego dnia podobn¹
umowê gmina mia³a podpisaæ z
firm¹ Panorama II z Gdyni, która zbuduje podobny zespó³ boisk przy MZS
w Œwieradowie – za 396.198,82 z³.
Oba zadania powinny byæ zakoñczone do 15 listopada.
Ciekawostk¹ jest, ¿e do 2 prze-

targów stanê³a ta sama pi¹tka firm,
a ka¿da z nich wiedzia³a, ¿e trzeba
wykonaæ bliŸniaczy zespó³ boisk.
Mimo to ka¿de zadanie, w dodatku
ró¿ni¹ce siê cenami, wykona inna
firma. Taka, widaæ, uroda przetargów, dziêki której gmina jeszcze zaoszczêdzi parê tysiêcy.
Przy obu szko³ach powstan¹ boiska, z których ka¿de bêdzie mieæ 44
m d³ugoœci i 26 m szerokoœci, pokryte sztuczn¹ traw¹ (to polietylen,
o gêstoœci ok. 40 tys. splotów i 320
tys. w³ókienek na m2, o wys. 20-23
mm).
Plac pomieœci boiska: do pi³ki
rêcznej (40 x 20 m), do siatkówki (9
x 18 m), do koszykówki (14 x 24 m)
oraz dwa korty tenisowe o wymiarach 23,77 x 10.97 m ka¿de.
Obok wytyczono bie¿niê prost¹
o d³ugoœci 67 m i szerokoœci 2,6 m
(dwa tory), zakoñczon¹ zeskoczni¹
do skoku w dal. Do bie¿ni przylegaæ
bêdzie piaskownica dla skoczków.
10 wrzeœnia rozstrzygnie siê (te¿
w przetargu), w którym banku gmina zaci¹gnie kredyt inwestycyjny
d³ugoterminowy w wysokoœci
1.150.000 z³. Pieni¹dze te wspomog¹ opisane wy¿ej inwestycje, a
tak¿e pójd¹ na budowê sieci kanalizacyjnej w ul. Nad Basenem, na odtworzenie nawierzchni ul. Polnej, na
dokumentacjê projektow¹ przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I
etapu oraz na œwieradowsk¹ oczyszczalniê œcieków.
(aka)

Sopot to nie tylko molo i festiwale
9 sierpnia br. 4-osobowa delegacja naszego UM w składzie: burmistrz Roland Marciniak, skarbnik
Iwona Kosmala, kierownik Referatu
Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego – Rafał May
oraz niżej podpisana, odbyła roboczą
wizytę w sopockim magistracie. Miasto Sopot (też uzdrowisko) od kilku
już lat realizuje z powodzeniem projekty z udziałem partnerów prywatnych i jest w tej dziedzinie niekwestionowanym liderem wśród samorządów lokalnych. Celem naszej wizyty było zapoznanie się od „kuchni”
z udanymi realizacjami (szczególnie
z tymi elementami przyjętych rozwiązań, które nie są powszechnie dostępne, a które mają kluczowe znaczenie
dla powodzenia przedsięwzięć).
Nasza delegacja została bardzo
serdecznie przyjęta przez dwóch wiceprezydentów, skarbnika, sekretarza, kierownictwo Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Podczas prawie
3-godzinnego spotkania samorządowcy z Sopotu przybliżyli nam swój
sposób realizacji PPP (czyli partnerstwa publiczno-prywatnego) i przekazali nam wiele ciekawych praktycznych informacji. Nas szczególnie
zainteresowały programy: rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, sto
elewacji na 100-lecia miasta i Spółka z o.o. Centrum Haffnera.
Ich realizacja jest modelowym
przykładem likwidacji tych problemów Sopotu, które mamy też u siebie. Chodzi tu m.in. o odrapane elewacje i zagospodarowanie centrum
(nasza Zdrojowa z przyległościami).
Programy rewitalizacji zabytkowego
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centrum Sopotu są programami pomocowymi realizowanymi na podstawie uchwał rady od 1997 r. i umożliwiają gminie udzielanie pomocy finansowej w postaci częściowej refundacji bądź preferencyjnego kredytu na
remonty całkowite budynków wraz z
uporządkowaniem otoczenia, a także remonty elewacji budynków należących do wspólnot mieszkaniowych.
Efekt - 86 kamienic z nowymi elewacjami cieszącymi zarówno mieszkańców, jak i turystów.
Projekt Zagospodarowania Centrum Sopotu wzbudził nasze szczególne zainteresowanie. Po pierwsze,
nasze miasto jest w przededniu przebudowy ul. Zdrojowej (30 września
odbieramy od projektanta gotowy
projekt) i już musimy sie rozglądnąć za pieniędzmi na jego realizację. Po drugie, sopockie przdsięwzięcie daje odpowiedź na pytanie,
jak zrealizować duże projekty i
nie wydać 25 proc. na wkład własny. Takie montaże finansowe z
udziałem środków z Unii Europejskiej już sprawdziliśmy, ale w kontekście czekających nas licznych i
dużych inwestycji (np. oczyszczalnia dla Czerniawy czy budowy ujęcia wody na Kwisie) - mogą okazać
się dla nas po prostu za kosztowne.
Jak to zrobił Sopot? Na początek
rozstrzygnął konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie centrum. Następnie wyłonił dewelopera*, któremu wyznaczył
zadanie w postaci znalezienia inwestorów, użytkowników i źródeł finansowania inwestycji oraz dopro-

wadzenia do zawiązania spółki specjalnego przeznaczenia przez gminę i inwestorów. Wszystkie prace
organizacyjne odbyły się na koszt i
ryzyko dewelopera. Następnym krokiem było zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która
uzyskała pozwolenia na budowę i
rozpoczęła budowę. Następnie miasto wniosło swoje grunty aportem do
spółki, która podwyższyła swój kapitał i zaciągnęła kredyt. Po zakończeniu budowy miasto umorzy swoje udziały i stanie się właścicielem
części obiektów (ale bez obciążeń z
tytułu kredytu).
To, oczywiście, w dużym uproszczeniu dobry przykład budowania z niewielkim zaangażowaniem środków
finansowych, za to z angażowaniem
gminnych nieruchomości. Teraz należy się zastanowić, jak te dobre
praktyki zaadoptować na nasze
świeradowskie podwórko, jak rozłożyć ciężar finansowania dalszych
inwestycji między gminą i inwestorami prywatnymi.
Sylwia Błaszczyk
Sekretarz Miasta
* Deweloper to inwestor, czyli
osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę domów na sprzedaż. Deweloper nadzoruje pełen proces inwestycyjny od fazy projektowania, najczęściej zlecając wykonanie
poszczególnych etapów inwestycji
firmom zewnętrznym. Deweloperem
można nazwać również osobę będącą pośrednikiem w sprzedaży nieruchomości i łącznikiem między
grupą inwestycyjną a klientem.

Czerniawska uczta Nieobecni nie wystawiaj¹ rachunków

Ju¿ po raz czwarty w Czerniawie
odby³a siê impreza kulinarna pn.
„Czerniawa, jaka strawa?” Tym razem goœciliœmy w restauracji „Czarny Potok” Antoniego Zwierzyñskiego. To urokliwe miejsce jest wspania³¹ wizytówk¹ osiedla - mo¿na tu
smacznie zjeœæ oraz spêdziæ mi³e
chwile w niezapomnianej atmosferze, co potwierdzili przybyli goœcie.
W czêœci konkursowej hotele,
pensjonaty oraz osoby prywatne zaprezentowa³y 31 wykwintnych dañ w
trzech kategoriach: potrawy, ciasta i
desery oraz nalewki.
Wszyscy obecni byli pod wra¿eniem pomys³owoœci oraz umiejêtnoœci kulinarnych uczestników konkursu, którzy jak ka¿dego roku udowodnili, ¿e kuchnia œwieradowska nie ma
sobie równych. Przysporzy³o to
ogromnych k³opotów komisji oceniaj¹cej potrawy.
Po wielkich trudach wy³oniono
zdobywców I miejsc o puchar burmistrza oraz laureatów drugich i trzecich miejsc.
I tak w kategorii potraw wygra³
hotel „St. Lukas” (przed DW „Beatka” i restauracj¹ „Czarny Potok”),

puchar za ciasta i desery powêdrowa³ do hotelu „Œwieradów” (kolejne
miejsca: hotel „Berliner” i Alicja Pietrasz), a sw¹ mistrzowsk¹ nalewkê
do pucharu bêdzie mog³a wlaæ Ma³gorzata Jusza (dalsze lokaty: Marianna Kralewska i DW „Beatka”)
Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej „ŒwieradówCzerniawa” sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom
konkursu, dziêki którym impreza
mog³a siê odbyæ. S¹ to ludzie, którzy bezinteresownie wspieraj¹ dzia³ania promuj¹ce nasz¹ miejscowoœæ.
Nale¿¹ do nich: hotele: „St. Lukas”,
„pod Jeleniem”, „Œwieradów” i „Berliner”, Domy wypoczynkowe: „Beatka” i „Alma”, Domy Zdrojowe w
Œwieradowie i Czerniawie, restauracja „Czarny Potok” oraz Alicja i Adam
Pietraszowie, Ma³gorzata Jusza i
Marianna Kralewska.
DZIÊKUJEMY I ZAPRASZAMY
DO UDZIA£U W KOLEJNYCH EDYCJACH IMPREZY.
Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów-Czerniawa”

42. Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Reprezentacyjnych
Wojska Polskiego - 21-23 wrzeœnia br.
21 IX, pi¹tek, godz. 1100-1300 - koncerty konkursowe w hali spacerowej
godz. 1300-1400 - koncert Orkiestry Reprezentacyjnej WP
godz. 1900-2200 - koncerty konkursowe w hali spacerowej
22 IX, sobota, godz. 1000-1100 - próba koncertu galowego na stadionie
godz. 1200-1400 - indywidualne pokazy musztry paradnej
godz. 2000-2030 - przemarsz orkiestr ulicami na stadion
godz. 2030-2130 - KONCERT GALOWY na stadionie
W konkursie udzia³ wezm¹: Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego w
Warszawie, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk L¹dowych w Warszawie, Orkiestra Reprezentacyjna Si³ Powietrznych w Poznaniu, Orkiestra Reprezentacyjna Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego we Wroc³awiu, Orkiestra Reprezentacyjna
Pomorskiego Okrêgu Wojskowego w Bydgoszczy, Orkiestra Reprezentacyjna
Marynarki Wojennej w Gdyni

15. Miêdzynarodowe Spotkania
z Muzyk¹ Dawn¹ 27-29 wrzeœnia br.
27 IX, czwartek, godz. 1900 - koncert inauguracyjny w kawiarni „Zdrojowej”
godz. 2100 - koncert w hotelu „Œwieradów”
28 IX, pi¹tek, godz. 1200 - koncert edukacyjny w koœciele pw. œw. Józefa
godz. 1600 - koncert w Centrum Rehabilitacji (Czerniawa)
godz. 1600 - koncert w hotelu „Œwieradów”
godz. 1900 - koncert w hali spacerowej Domu Zdrojowego
godz. 2030 - koncert w koœciele pw. œw. Józefa
29 IX, sobota, godz. 1600 - koncert z DU „Ewa” (Czerniawa)
godz. 1600 - koncert w koœciele w Platerówce
godz. 1900 - koncert fina³owy w hali spacerowej
W Spotkaniach udzia³ wezm¹: Antoni Pilch – œpiew, lutnia; „Ricordo” – Bia³ystok; „Bianco Fiore” i „Les Ami” – Gdañsk; „Gregorianum” – Warszawa; „Hortus Musicus” – Mielec; „Semibrevis” – Kalisz; „Preambulum” – Gorzów; „Kontredans” – Sopot: „Rocal Fuza” i „Rocal Fuza II” - Œwieradów-Zdrój; „Carmen
Alacre” – Dobroszyce; „All’ Antico” -Chojnów oraz „Vilanella” z Czech i „Erfurter Camerata” z Niemiec.

Kolejne Europejskie Spotkania
M³odych Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES odbywa³y siê w Œwieradowie w dniach 6-11 sierpnia. Wyst¹pi³o
9 zespo³ów (4 z Moskwy, 3 z Gdañska,
2 Dêbicy), w sumie ok. 180 muzyków,
którzy kierowani przez 5 dyrygentów
dali 15 koncertów, w tym 3 w koœciele
w Platerówce i jeden w Lubaniu.
Kierownictwo artystyczne nad imprez¹ sprawowa³ Pawe³ Adamek z Dêbicy, a konferansjerkê prowadzi³ niezawodny jak zwykle Piotr Szczechowiak, który tym razem przyj¹³ zaproszenie Urzêdu Miasta.

tek, ¿e pierwszego dnia zaczyna³o konPisa³em przesz³o pó³tora roku
certu s³uchaæ ok. 130 osób, ale po dytemu, po pierwszym koncercie w hali
namicznych solówkach gitarowych N.
spacerowej przygotowanym przez
Rebica starsza czêœæ publicznoœci zaRanjit Prasad, ¿e pewnie jeszcze nieczê³a masowo opuszczaæ halê i do koñraz bêdziemy mieli okazjê pos³uchaæ
ca dotrwa³a niewiele po³owa z tych
dobrej muzyki w wykonaniu instrupocz¹tkowych 130 widzów (która
mentalistów, których on poœci¹ga z
zreszt¹ z³apa³a œwietny kontakt z gitaca³ego œwiata. W tym wzglêdzie mnie
rzyst¹ A. Solunacem). A jak mo¿na by³o
nie zawiód³ – gra³o u nas naprawdê
nie przybli¿yæ sylwetki amerykañskiewielu œwietnych artystów, którzy przego solisty Deana Bowmana, przypomikazywali nam przes³anie z ró¿nych kulnaj¹c choæby jego œwieradowski kontur i stylów muzycznych.
cert przed rokiem? Bowman mia³ zaKlêsk¹ okaza³a siê jednak markepowiedziany koncert w sobotê, ale ju¿
tingowa oprawa wszystkich niemal
w pi¹tek wskoczy³ na scenê daj¹c ze
koncertów, a w³aœciwie jej ca³kowity
wszystkimi niemal muzykami krótkie
brak, skutkiem czego wystêpy ogl¹dali
Popo³udniowe i wieczorne koncerjam session – ma³o kto mia³ szansê to
akurat ci, którzy w danej chwili spacety w hali spacerowej mia³y swych wielzobaczyæ.
rowali po hali. Gdy w maju podczas Dni
bicieli, ale nic nie mog³o siê równaæ z
Pierwszego dnia muzycy rozpoKwitn¹cych Rododendronów kolejneatmosfer¹ przedpo³udniowych prób,
czêli wystêp z przesz³o dwudziestomigo koncertu s³ucha³o w ok. 20 przygdy m³odzi muzycy pod kierunkiem
nutowym opóŸnieniem (o 18.30 zapadkowych widzów – opuœci³em imzmieniaj¹cych siê dyrygentów przygomiast witaæ widzów - zaczêli dopiero
prezê, stwierdziwszy, i¿ dobra muzyka
towywali siê do sobotniego koncertu
przeci¹gaæ kable miêdzy wzmacniaczawymaga jednak jakiegoœ klimatu, któr¹
fina³owego, który zaczyna³ siê i koñmi a instrumentami), drugiego dnia po
tworzy nie tylko miejsce, ale i ludzie.
czy³ „Od¹ do radoœci” Beethovena, a
pierwszej czêœci zapowiedziano 10Zapowiedziany na 17 i 18 sierpnia
program wype³ni³y utwory mistrzów
minutow¹ przerwê, by móg³ dojœæ
Big World Music Festival mia³ wreszbardziej lub mniej znanych, wykonane
spóŸniony Bowman (w rezultacie odecie odmieniæ ten trend – organizator po
przez orkiestrê i wielu solistów.
sz³a po³owa z ok. 100 widzów). Pró¿raz pierwszy wydrukowa³ plakat, poda³
I jak co roku zastanawiamy siê,
no czekaliœmy na polskie zapowiedzi
godziny koncertów i nazwiska wykopatrz¹c w program, kim byli tacy komprzedstawiaj¹ce bohaterów wieczoru i
nawców (+ kraj ich pochodzenia oraz
pozytorzy, jak Simunek, Schmitz, Rowich utwory, a drugiego dnia gdy muzyinstrument). Ale znów zatrzyma³ siê w
ley, Arutunian, Pachelbel, Sturstep,
pó³ drogi – bo
Gajdn czy Karajew. Na szczêœcie nie
co przeciêtnemusieliœmy przerabiaæ ich ¿yciorysów,
mu œwieradobo wystarczaj¹co przemawia³a do nas
wianinowi (nie
ich muzyka. Innych nazwisk podawaæ
wspominaj¹c
nie trzeba, bo to milowe s³upy historii
o pr zyjezdmuzyki, a radowaæ siê trzeba zwinnonych) mówi³y
œci¹, z jak¹ muzyczna m³odzie¿ przetakie nazwiska,
myka³a siê miêdzy tymi s³upami. Gdy
jak Nemanja
m³oda pianistka Ewa Sarbiñska ze
Rebic, Curro
szko³y Muzycznej w Gdañsku (tej saNoriega czy
mej, któr¹ niegdyœ koñczyli K. Andrzej
Aleksandar
Kulka i Leszek Mo¿d¿er) zagra³a konSolunac. Zacert fortepianowy a-moll Griega – ciarbrak³o precyki przechodzi³y po plecach. – Ewa to
zyjnej informawielki talent – zapewnia³a szefowa orcji o rodzaju
kiestry, El¿bieta Wiesztordt – jeszcze o
wykonywanej
Aleksandar Solunac i Dean Bowman - dwaj wirtuozi podczas
niej us³yszycie!
muzyki, co
zaimprowizowanego jam session w pi¹tkowy wieczór.
Po koncercie gdañszczan pani El¿mia³o taki skukowanie wesz³o w fazê zmierzchu (atbieta po¿egna³a siê z orkiestr¹ po 30
mosferycznego) – nikt nie potrafi³ zrolatach jej prowadzenia i dokona³o siê
biæ nastroju zapalaj¹c reflektory skiena oczach widowni symboliczne przerowane na scenê!
kazanie pa³eczki nastêpczyni – Moni¯eby by³a jasnoœæ – koncert sponce Stefaniak. Przy aplauzie muzyków i
W trakcie „Czerniawy - strawy” sorowa³a gmina, czyli – uœredniaj¹c –
publicznoœci. A nam przekazano syogłoszono też wyniki konkursu fostatystycznie zap³acili za to g³ównie
gna³, ¿e za rok znów w któr¹œ sierptograficznego organizowanego nieobecni. Na szczêœcie ci z regu³y nie
niow¹ sobotê zabrzmi s³ynny fragment
przez Fundację – III edycję „Uroków wystawiaj¹ rachunków.
(AK)
IX symfonii… (aka)
Czerniawy”. Jury w składzie: Radomir Bałazy, Zbigniew Kamiński,
Wiesław Biernat i Małgorzata Gettner, po zapoznaniu się z 16 pracami konkursowymi (w tym 7 zesta11 września o godz. 1630 w Domu Zdrojowym, w sali 103 (cz. A),
wów) w trzech kategoriach postarozpocznie się wieczór autorski Jadwigi Dorr, autorki, poetki, członkini
nowiło przyznać:
ZLP, od kilku lat mieszkanki Pogórza Izerskiego, obecnie również świe- dwie drugie nagrody w kateradowianki. Temat spotkania – MIĘDZY CYWILZACJĄ A NATURĄ.
gorii Świat Czerniawskiej przyroW drugiej części grupa wokalna z MDK Lubań pod kierunkiem Zdzidy - Annie Abramczyk za zestaw sława Trędowicza, przedstawi teksty poetyckie J. Dorr do muzyki J. Su„Życie owadów na czerniawskiej chockiego, M. Łuczaka, H. Szompary i R. Cymermana.
łące” i Michałowi Jurewiczowi za
By zachęcić miłośników poezji do uczestnictwa w wieczorze, prezenzdjęcie „Przymrozek”;
tujemy wiersz J. Dorr „A jednak...” napisany w Świeradowie.
- w kategorii Mieszkańcy Czerniawy i ich życie drugą nagrodą –
Taki piêkny czerwiec woko³o, Jak przelotne deszcze,
M. Jurewiczowi za zestaw „Na szlaGóry w s³oñcu, ponêtny œwiat. D³onie…
ku” (był to jedyny nadesłany zeWœród ga³êzi œwierków zawo³a³ Wabi ulic gwar niestrudzony
staw);
G³osem ptaka senny wiatr. Nêci rytmem wieczoru œpiew.
- w kategorii Ciekawostki foA jednak: Zza przymglonych konturów domów
tograficzne z Czerniawy pierwszą
W³osy… Powia³ ciep³y nocy zew.
nagrodę – M. Jurewiczowi za zdjęWœród wiatru westchnienia, I znowu…
cie „Pałac fabrykanta”, a drugą –
W b³êkitnym wspomnieniu W³osy…
Kazimierzowi Marszałkowi za zeW³osy… Œcichn¹ ptaki, czerwce przemin¹,
staw „Ogród”.
Usta… W œwierkach bia³e zagoszcz¹ sny –
M. Jurewicz okazał się – jak
Nabrzmia³e czereœnie Wys¹czone uniesieñ wino
widać – bezapelacyjnym zwycięzcą
Ja jawie i we œnie Wracaæ bêdzie smakiem ³zy.
konkursu, bo nie dość, że został lauUsta…
reatem w każdej kategorii, to był też
D³onie… To w³aœnie:
zdobywcą jedynego pierwszego
Najczulsze wœród pieszczot W³osy…
miejsca. (aka)

¯egnaj, radosna odo!

Trój-Jurewicz

Trochê poezji wœród prozy ¿ycia…
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Marzenia nale¿y wydŸwign¹æ wysoko

Z lewej - pierwszy z 14 betonowych fundamentów pod podpory kolei gondolowej, z prawej - przekrój jednej z takich podpór.

My od pewnego czasu nie mamy problemu z wyborami - g³osujemy na Platformê Izersk¹.

W niemaj¹cym koñca plantowaniu nartostrady chodzi o to, by jej
powierzchnia by³a równie g³adka, jak œlizg narty.

W górze podpór zainstalowane zostan¹ takie w³aœnie rolki, po których przesuwaæ siê bêdzie czteroipó³kilometrowa lina noœna kolei gondolowej.

Wszystkie pracujące na budowie kolei firmy dzień po dniu wypełniają harmonogram zadań, a kierownictwo zachowuje umiarkowany
optymizm w kwestii dotrzymania zapowiedzianych terminów.
Cieszy ustawiona ogromna tablica informacyjna, martwią dwa
błędy językowe w jednym zdaniu: 71 gondol (zamiast gondoli) ośmio
osobowych (powinno być razem), ale nie bądźmy drobiazgowi - ważniejsze jest niesłabnące tempo inwestycji (choć hasło „już wkrótce
otwarcie” może być nieco mylące, bo co to za jednostka czasu - owo
wkrótce?).
Niestety, już po oddaniu poprzedniego numeru gazety do druku
okazało się, że nie będzie zaplanowanego wmurowania kamienia węgielnego na dolnej stacji, do której miała przyjechać kawalkada ame-

rykańskich samochodów - uczestników zlotu. Niestety, sytuacja polityczna wykluczyła zarówno udział pierwszoligowych polityków, jak i krajowych mediów.
Politycy zajęci byli sprawami oderwanymi od ziemi, a media w ogóle przestawały dostrzegać inny nurt życia społecznego, dziejącego się poza linią łączącą sejm
z pałacem prezydenckim i siedzibą premiera.
Z ogólnych zapowiedzi wynika, że akt wmurowania odbędzie się we wrześniu i to raczej na górnej stacji, gdzie tempo prac budowlanych jest rzeczywiście
budujące. Niestety, jesteśmy miesięcznikiem, a wydarzenia związane z tą inwestycją biegną w tempie, z utrzymaniem którego nawet tygodnik miałby trudności. Tak więc informacji o kamieniu węgielnym szukać trzeba będzie na plakatach, a my czekamy na przylot helikoptera, który zacznie ustawiać podpory na
fundamentach. (AK)

Notatnik uzdrowiskowy
1. Spółka wdraża system zarządzania jakością według normy ISO
9001:2000 we wszystkich działach i
komórkach organizacyjnych . Celem
wdrażanego systemu zarządzania jakością jest dostosowanie organizacji
i metod działania Uzdrowiska „Świeradów – Czerniawa” do wymagań
standardów międzynarodowych. Pełnomocnikiem ds. SZJ w Spółce jest
Krystyna Bień, a audytorami wewnętrznymi - Anna Szkwarek i Roksana Guślińska. Audyt certyfikujący
przeprowadzony będzie w październiku br.
2. Uzdrowisko współpracuje z dr
Tadeuszem Przylibskim, pracownikiem Politechniki Wrocławskiej i prezesem Centrum Radonowego Pozarządowej Międzynarodowej Sieci
Naukowej. Wspólnym naszym celem
jest poszerzenie wiedzy na temat
wpływu radonu na środowisko i wykorzystanie go w lecznictwie uzdrowiskowym. W grudniu br. odbędzie
się konferencja naukowa w Świeradowie. Pragniemy wymieniać wiedzę
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teoretyczną i praktyczną z przedstawicielami Niemiec i Czech.
3. 15 września w hali spacerowej i na górnym tarasie w godz. 8001700 odbędzie się II Piknik Zdrowia. Mieszkańcy i kuracjusze będą
mogli skorzystać z badań poziomu
cukru, cholesterolu, EKG, USG,
pomiaru RR, masy ciała i BMI. Lekarze specjaliści udzielą porad,
dietetyczki zaserwują pyszne i
zdrowe „Surówki młodości”, a rehabilitanci zaprezentują nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto odbędą się prelekcje promujące
zdrowy styl życia, pokazy tańca,
konkursy dla dzieci i młodzieży i
inne atrakcje. Uzdrowisko zaprasza miejscowe firmy i osoby do
współfinansowania zakupu nagród
dla dzieci biorących udział w konkursach.
4. Dom Zdrojowy oferuje nowe
zabiegi: kąpiel w algach; masaż na
łóżku wodnym; masaże algami, miodem i kamieniami; akupunkturę; chelatacje w formie wlewów dożylnych

- oczyszczające i odmładzające organizm. Na zabiegi te we wrześniu proponujemy promocje od 10 do 20 proc.
(w zależności od ilości).
5. Zapraszamy do pracowni RTG
w Domu Zdrojowym (część B) we
wtorki i czwartki w godz. 1530-1800.
Zdjęcia wykonuje st. tech. Halina
Włodarska, a zdjęcia opisuje lekarz
radiolog Jerzy Podobiński. Rejestracja pacjentów odbywa się w Przychodni POZ przy ul. Zdrojowej 2 –
tel. 78 20 745, a odbiór zdjęć wraz z
opisem nastąpi w dniu następnym po
godz. 1200. Przychodnia prowadzi też
punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 800-900. Odbiór wyników następnego dnia.
6. Uzyskaliśmy wpisy do rejestru
organizatorów i ośrodków turnusów
rehabilitacyjnych. Program turnusów:
rekreacyjno-wypoczynkowe, psychoterapeutyczne oraz specjalistyczne,
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją narządu ruchu, schorze-
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niami układu krążenia, układu oddechowego oraz chorobami reumatologicznymi i neurologicznymi.
7. W dniach 28-29.09.2007r. odbędą się „I Świeradowskie Spotkanie Psychosomatyczne”. Gościć będziemy przedstawicieli instytucji
ubezpieczeń społecznych z Niemiec,
Czech i Polski oraz placówek prowadzących oddziały Prewencji Przedrentowej w zakresie Psychosomatyki.
8. Dobiegają końca dwie duże inwestycje Uzdrowiska – modernizacja
sanatorium „Słoneczko” i modernizacja kuchni centralnej. Koszt „Słoneczka” wraz z wyposażeniem wyniesie ponad 1,7 mln zł. Już od 11
września w budynku będzie można
zakwaterować 54 pacjentów ZUS z
Psychosomatyki i Narządu Ruchu.
Goście na miejscu będą mieli gabinety i sale terapii, bazę zabiegową
oraz stołówkę. Modernizacja kuchni
w Domu Zdrojowym wraz z wyposażeniem wyniesie około 1,1 mln zł.
Będzie to kuchnia XXI wieku. Uroczyste otwarcie obu obiektów przewidziano na 5 października z udziałem przedstawiciela Ministerstwa
Skarbu.

9. We wrześniu Spółka ogłosi
przetargi na wydzierżawienie lokali
z przeznaczeniem na: zakład fotograficzny w hali spacerowej, kawiarnię
w Domu Zdrojowym, Pracownię
Densytometryczną w NZOZ „Goplana”, a także parkingu strzeżonego.
Tymczasem poprzedni przetarg wyłonił dzierżawcę lokalu hali spacerowej z przeznaczeniem na kawiarnię.
Augustyna Mandziej zagospodaruje
„podkówkę” (100m2), urządzi ogródek w wystroju wiedeńskim w hali
(40m2), zaś latem urządzi dodatkowo
ogródek na górnym tarasie przy fontannie. A. Mandziej remontuje kawiarnię we własnym zakresie, a przewidywane otwarcie nastąpi pod koniec września.
10. Uzdrowisko rozpoczyna uporządkowanie terenu Parku Zdrojowego w Czerniawie i remont w patio
Domu Zdrojowego. Prace w parku
wzdłuż remontowanej drogi potrwają
do końca września. W patio układana będzie kostka brukowa i remontowane zadaszenia wokół. Zakończenie prac nastąpi w maju 2008 r. Koszt
szacunkowy obu przedsięwzięć - 60
tys. zł.
(D.G.)

Wiadomoœci komunalne
· W wyniku przeprowadzonego
konkursu ofert wy³oniony zosta³ wykonawca oœwietlenia drogowego w
Œwieradowie. Punkty œwietlne zostan¹ ustawione przy ulicach: Sosnowej (od istniej¹cej sieci do nieruchomoœci Pañstwa Zaj¹ców), Modrzewiowej, Spadzistej, Szkolnej. O
zamówienie ubiega³o siê piêæ firm,
a zadanie zlecono firmie ELEKTROS
z Boles³awca. Koszt robót wyniesie
72.889,24 z³, a termin realizacji wyznaczono na 31 paŸdziernika.
· Dobieg³a koñca modernizacja
dróg gminnych stanowi¹cych ulice:
Wiœniowa, Brzozowa, Kolejowa, Podgórna i Osiedlowa. Zadanie realizowano przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IIIA. Obecnie trwa rozliczenie
finansowe zadania.
· Przystanek PKS przy ul. Grun-

waldzkiej zosta³ wyposa¿ony w now¹
wiatê przystankow¹, któr¹ za 5 tys.
z³ zakupiono w firmie PROKURENT
z Lubska. Wiata chyba nie wszystkim przypad³a do gustu, bo ju¿ kilka
dni po monta¿u zosta³a przez nieznanego sprawcê uszkodzona.
· Trwa dalsze oznakowanie miasta - zamontowano 30 dodatkowych
tablic z nazwami ulic oraz zakupiono 62 tabliczki do oznakowania posesji. Wykonawc¹ systemu jest firma UTAL z Kobylnicy, a poniesione
przez gminê koszty wynosz¹ 12.234
z³.
· S¹ nowe bariery zabezpieczaj¹ce skarpê przy ul. Kolejowej (na
zdjêciu), dokonano te¿ remontu barierek na mostach przy ul. Chrobrego i Wiejskiej. Wszystkie prace kosztem 25.295 z³ wykona³a firma Kowalstwo Artystyczne ZAKMET Mieczys³awa Wawrzeñczyka z Kamienia.
· Adam Trznadel z Jeleniej Góry,
p o si ad aj¹cy
stosowne
upr awni en i a,
wykona³ przegl¹dy obiektów
mostowych bêd¹cych w zarz¹dzie gminy, która za ekspertyzê
zap³aci³a
17.688 z³ i w zamian uzyska³a
informacjê, ¿e
wiêkszoœæ
obiektów wymaga gruntow-

nych remontów, a ich koszt wyniesie ok. 1 mln. z³. Na razie trwa przygotowanie dokumentacji technicznej
remontu k³adki dla pieszych przy ul.
Ratowników Górskich, które zlecono firmie AKROPOL z Lubania. W
tym roku wykonany zostanie jeszcze
remont uszkodzonej bariery na moœcie obok sk³adnicy drewna przy ul.
Nadbrze¿nej.
· Miasto wzbogaci³o siê ostatnio
o 15 ³awek parkowych oraz 23 kosze uliczne, na co gmina wyda³a
15.582,66 z³. Potrzeby s¹ jednak
znacznie wiêksze, w dodatku kosze
s¹ systematycznie niszczone i uszkadzane. Dewastacja mienia komunalnego to obecnie du¿y problem gminy. Dla przyk³adu, barierka ochronna z piaskowca znajduj¹ca siê przy
szachownicy poni¿ej tarasu Domu
Zdrojowego zosta³a w tym roku
uszkodzona przez nieznanych sprawców ju¿ kilkakrotnie.
· Pilnego uporz¹dkowania wymaga gospodarka odpadami na terenie gminy. Obecne uregulowania
prawne obowi¹zek prowadzenia segregacji odpadów nak³adaj¹ na w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci.
Na mocy zarz¹dzenia burmistrza od
nowego roku firmom wywo¿¹cym
œmieci zostan¹ zmienione koncesje,
co pozwoli na wprowadzenie nowego systemu, którego podstaw¹ bêdzie prowadzenie œcis³ej i rzetelnej
ewidencji odpadów powstaj¹cych na
terenie gminy, z wyszczególnieniem
odpadów segregowanych. Pe³ne informacje o gospodarce odpadami zostan¹ podane w nastêpnym wydaniu
gazety. Opr. Eugeniusz Grabas

. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, referat ds. œwiadczeñ rodzinnych informuje, ¿e zasi³ek
rodzinny, zasi³ek pielêgnacyjny, œwiadczenie pielêgnacyjne oraz zaliczka alimentacyjna od wrzeœnia 2007 bêd¹ wyp³acane 24 ka¿dego miesi¹ca.
Kierownik MOPS - Anna Salach

R O B O T Y

B U D O W L A N E

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

O F E R U J E
między innymi:
-

OCIEPLENIA budynków, ELEWACJE

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

Firma nasza to dobra cena i najnowsze technologie.
-

pracujemy na dobrych, sprawdzonych materiałach
zapewniamy możliwość negocjacji cen

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

Nie ma siê czym chwaliæ
lizacji przy ulicy 11 Listopada i w
dawnym ogrodzie Piotrowskiego).
W najbliższym czasie rozpoczną
się wymiany uszkodzonych rynien i
najpilniejsze naprawy poszyć dachów. Z zaplanowanych zadań nadal
pozostaje zadaszenie tarasu i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu w budynku przy ulicy
Sanatoryjnej 30. W przypadku otrzymania projektu budowlanego (umówiony z projektantem termin minął
30 czerwca) prace będą mogły rozpocząć się najwcześniej pod koniec
września.
Zaległości czynszowe nadal stanowią poważny problem dla utrzymania płynności finansowej zakładu. Do
najemców-dłużników rozesłane zostały wezwania do zapłaty. Z wszystkimi chętnymi podpisywane są ugody, a zaległości rozkładane są na raty.
Pozostali dłużnicy będą musieli liczyć
się ze sprawami sądowymi. Zakład
rozważa również podpisanie umowy
z firmą windykacyjną.
Barbara Rychter – dyr. ZGK

Okres letni to najlepszy czas na
przeprowadzenie niezbędnych remontów. Niestety, ZGK z powodu
braku odpowiednich środków finansowych nie zdoła w tym roku wywiązać się z najważniejszej obietnicy:
wymiany azbestowego dachu w budynku przy ulicy Prusa 1. Trudno więc
w ogóle chwalić się tym co zrobiono
(były to prace remontowe w lokalu
mieszkalnym przy Lipowej 1, wymalowanie części wspólnych i drobne
prace naprawcze w budynku przy ulicy Sanatoryjnej 1, postawienie pieca
kaflowego w lokalu przy ulicy 11 Listopada 4, remonty i wymiany studni
przy ulicy Zdrojowej, naprawy awaryjne na kolektorach przy ulicy Górskiej i Bocznej, naprawa przyłącza do
działki gminnej przy ulicy Parkowej,
wymiana uszkodzonego hydrantu na
skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Wiśniowej, wykonanie przyłączy do wodociągu w Czerniawie przy ulicy Spokojnej oraz przyłączenie do wodociągu nieruchomości przy ulicy Głównej 9, wielokrotne udrażnianie kana-

Og³oszenia
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój uprzejmie informuje, ¿e w dniach 1-22 wrzeœnia 2007 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego nr 15, wykaz
nieruchomoœci zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców:
- lokal nr 8, znajduj¹cy siê w budynku przy ul. Br. Czecha 9, wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu oznaczonego geodezyjnie jako
dzia³ka nr 29/1, am 5, obr. IV.
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo pierwszeñstwa w jej nabyciu, powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie ww. nieruchomoœci
w terminie 6 tygodni, licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.

*

Dyrektor Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Œwieradowie-Zdroju og³asza II przetarg pisemny nieograniczony na dzier¿awê nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Œwieradowie-Zdroju przy ulicy Sienkiewicza z przeznaczeniem na parking samochodowy.
Dwie dzia³ki gminne maj¹ ³¹cznie 2.949 m2, jednak z dzier¿awy wy³¹czony
zosta³ grunt o powierzchni 240,08 m2, na którym znajduj¹ siê wiaty i jest prowadzona dzia³alnoœæ handlowa (wzd³u¿ ul. Sienkiewicza).
Teren zostanie wydzier¿awiony z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie parkingu strze¿onego. Umowa dzier¿awy zostanie zawarta na trzy lata.
Cena wywo³awcza za najem powierzchni parkingu (2.708,92 m2) wynosi
5000 z³ za miesi¹c (+ 22 proc. VAT). Czynsz dzier¿awny bêdzie waloryzowany
o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych og³oszony przez
GUS.
Przetarg odbêdzie siê 18 wrzeœnia br. o godz.1200 w siedzibie Zak³adu, ul.
11-go Listopada 35. Oferty mo¿na sk³adaæ do 22 sierpnia do godz. 1000. Po
up³ywie tego terminu oferty nie bêd¹ przyjmowane, jak te¿ nie bêdzie mo¿liwa
zmiana w ofertach ju¿ z³o¿onych.
Wadium w wysokoœci 600 z³ nale¿y wp³aciæ w kasie ZGK b¹dŸ przelewem na rachunek bankowy: PKO BP I/O Œwieradów-Zdrój 05 1020 2124
0000 8102 0065 8047 - do 18 wrzeœnia do godz. 1000 (liczy siê termin faktycznego wp³ywu ww. kwoty na konto zak³adu).
W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i osoby prawne. Umowa dzier¿awy zostanie podpisana w ci¹gu miesi¹ca od daty rozstrzygniêcia przetargu.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach nieidentyfikuj¹cych oferenta z napisem OFERTA NA DZIER¯AWÊ PARKINGU W MIEŒCIE ŒWIERADÓW-ZDRÓJ.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w ZGK lub pod nr. tel. 075 78 16 343.

*

LO I UZUPE£NIAJ¥CE LO DLA DOROS£YCH W ŒWIERADOWIE
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) w LO na podbudowie gimnazjum lub oœmioletniej szko³y podstawowej b¹dŸ 2 lata (4 semestry) w Liceum Uzupe³niaj¹cym
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej.
Zajêcia odbywaj¹ siê w co drug¹ sobotê i niedzielê miesi¹ca. S³uchacze
szko³y otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej oraz mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny odbywaæ siê bêdzie
w budynku szko³y. Jednorazowe wpisowe wynosi 50 z³, a czesne - 100 z³
miesiêcznie (dla s³uchaczy, którzy zadeklaruj¹ zdawanie egzaminu maturalnego
w ostatnim roku nauki, doliczane bêdzie dodatkowo 20 z³). Nasza oferta jest
jedyn¹ tego rodzaju w okolicy.
Zapisy przyjmuje sekretariat Miejskiego Zespo³u Szkó³ w Œwieradowie-Zdroju
- tel. 075 78 16 373 lub 78 16 668.
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Ten most ma pecha

11 sierpnia br. ciê¿arówka o wadze ponad 8,5 tony nale¿¹ca do firmy EKO-BART, przewo¿¹ca
kostkê brukow¹ wa¿¹c¹ ok. 1,5 tony, wjecha³a na most przy ul. Kruczej, który za³ama³ siê pod nadmiernym ciê¿arem – przed mostem widnia³ zakaz wjazdu pojazdów o ciê¿arze ca³kowitym powy¿ej
1,5 tony. Na szczêœcie nikomu siê nic nie sta³o, tylko ciê¿arówka wymaga³a naprawy.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to pechowy most – rok temu znios³a go wielka woda w czasie sierpniowej
powodzi. Bior¹c pod uwagê czas na jego odbudowê – nowy nie przetrzyma³ nawet roku.
Jest nadzieja, ¿e gmina szybko upora siê z ponown¹ odbudow¹, jako ¿e œrodki na ten cel wy³o¿y
PZU – w ramach ubezpieczenia OC firmy, która spowodowa³a katastrofê.
Trochê to trwa³o, bo dokumenty posz³y do centrali PZU, nastêpnie z Wroc³awia przyjecha³ rzeczoznawca, którego wnioski posz³y z kolei do analizy oddzia³u w Lubaniu.
Gdy gazeta uka¿e siê drukiem, znana bêdzie ju¿ kwota wyp³aconego odszkodowania (z niepotwierdzonych informacji wynika, ¿e pieniêdzy powinno wystarczyæ), a tak¿e zapewne i firma, która
podejmie siê tego zadania. Na szczêœcie w tym przypadku nie trzeba bêdzie – z uwagi na wartoœæ
zlecenia poni¿ej progu przetargowego, a tak¿e z uwagi na zakwalifikowanie tego wypadku jako katastrofy budowlanej – wdra¿aæ d³ugotrwa³ej procedury zamówieñ publicznych. Do jesieni pechowy most
powinien znów zostaæ otwarty. (AK)

USA SHOW - spotkanie ludzi z pasj¹
Na Zielon¹ Polanê, gdzie od
pi¹tku do niedzieli (24-26 sierpnia) odbywa³ siê USA SHOW
2007 - II Zlot Samochodów
Amerykañskich, auta wje¿d¿a³y po, zbudowanym specjalnie
na imprezê moœcie przez Kwisê – niby mizernie sklecona
k³adka, a przyjmowa³a na swoje plecy potê¿ne kr¹¿owniki i
ciê¿arówki z przyczepami. Nieoczekiwanie musia³a te¿ dŸwign¹æ stra¿ po¿arn¹, która pierwszego wieczoru przyjecha³a gasiæ chevroleta blazera, gdy ten
stan¹³ w p³omieniach. Niestety,
wozu nie da³o siê ju¿ uratowaæ.
Szkoda wozu, szkoda w³aœcicieli - sympatycznych m³odych ludzie, którzy przyjechali do nas
z £odzi.
Ró¿nie mówiono o przyczynie po¿aru. Jedni - ¿e przegrza³
siê kolektor wydechowy, inni ¿e klocki hamulcowe, a jeszcze
inni - ¿e to od tych policyjnych
„gad¿etów”, które œwieci³y,
mruga³y i wydawa³y ró¿ne
dŸwiêki. Spo³ecznoœæ zlotu zareagowa³a spontanicznie, wrzucaj¹c do kapeluszy i skarbonek,
tyle, ile mog³a, aby wspomóc
pechowców. Uzbiera³o siê coœ
ko³o 2,5 tys. z³. Kweœcie przewodzi³ i podziêkowania dla
wszystkich ofiarodawców i pozosta³ych kwestorów nieustannie wyg³asza³ Jacek Liszkowski
– g³ówny organizator USA
SHOW - goœæ na³adowany tak¹
energi¹, ¿e baterie z króliczkiem
wysiadaj¹: panowa³ nad ca³ym
zlotem i nabija³ ludzi wielk¹,
pozytywn¹ energi¹ – RESPECT!
Nie jestem znawc¹ tematu,
ale naprawdê by³em pod wra-

¿eniem dostojnych, mrucz¹cych potworów. Powszechnie
mówi siê, i¿ amerykañskie zawsze znaczy najwiêksze i najlepsze. Fakt – auta mia³y wielkie rozmiary i potê¿ne silniki, ale
awarie te¿ im siê zdarza³y. Jeden z kr¹¿owników (ponad 2
tony wagi i 5 m d³ugoœci!)
stan¹³ na rynku w Mirsku i na
„plecach” pomocy drogowej
dotar³ na miejsce zlotu, gdzie
pozosta³ ju¿ do koñca.
Plusem takich imprez jest
to, ¿e przyci¹gaj¹ specyficznych
ludzi, tworz¹cych pozytywn¹
atmosferê, która eliminuje antagonizmy i zadymy. Zlot by³
otwarty - wejœæ móg³ ka¿dy:
dzieci, m³odzie¿ i osoby starsze,
bo wszyscy czuli siê bezpiecznie. USA SHOW to nie tylko wywoskowane, piêciolitrowe, rycz¹ce pojazdy. To tak¿e ca³a
kultura, sposób bycia i zabawa.
Mo¿na by³o pobiesiadowaæ,
potañczyæ i os³upieæ z wra¿enia,
gdy zagra³o trzech goœci z
Czech. Kontrabas, gitara i „zminimalizowana” perkusja da³y
popis kunsztu muzycznego,
serwuj¹c kawa³ki lat 50-60 (tak
mi siê wydaje).
Niedziela zapowiada³a porcjê niez³ych wra¿eñ. Loteryjny
samochód, zbudowany na p³ycie pod³ogowej SUBARU, ufundowa³ nikt inny, jak Jacek Liszkowski, któremu ju¿ coraz ciê¿ej bêdzie zaskoczyæ œwieradowsk¹ publicznoœæ.
W oczekiwaniu na fina³ loterii do akcji wkroczy³ nasz burmistrz. Z mikrofonem w rêku
przewodniczy³ grupie odwiedzaj¹cych, przemieszczaj¹c siê

od pojazdu do pojazdu, podejmuj¹c z ka¿dym z uczestników
krótk¹ pogawêdkê. Podobnie
jak podczas BIKE MARATONU
- by³ znakomitym wspó³prowadz¹cym.
G³ówn¹ nagrodê wylosowa³
goœæ z Gryfowa, który doœæ
spontanicznie pojawi³ siê w niedzielê na SHOW, kupuj¹c 10 losów. Odjecha³ stuningowanym
subaru, niczym Jessie James z
MONSTER GARAGE.
Mam cich¹ nadziejê, i¿ USA
SHOW wejdzie, a w³aœciwie –
wjedzie na sta³e w kalendarz
œwieradowskich imprez. Miastu
potr zeba œwie¿oœci, któr¹
wnosz¹ w³aœnie takie spotkania.
Spotkania ludzi z pasj¹…
Tomek Marek

Z notatnika kierownika
Nie udała się inauguracja
sezonu 2007/2008 i Kwisa
przegrała przed własną publicznością 0:1 z Bazaltem
Sulików. W 13 minucie po
błędzie naszego bramkarza
goście strzelili jedynego, jak
się okazało, gola w tym meczu. Do końca spotkania
Kwisa atakowała, ale nasi
piłkarze seryjnie marnowali
stuprocentowe okazje. Goście
natomiast przez cały mecz
bronili korzystnego wyniku,
sporadycznie wyprowadzając
kontrataki. Piłkarze z Sulikowa przeszkadzali w grze, jak
tylko mogli, również przez
pociąganie za koszulki i nierzadko brutalne faule. Nie
mogło być inaczej, skoro sędzia główny pozwalał im dosłownie na wszystko, a pod
koniec meczu nie ukarał nawet żółtą kartką zawodnika
Bazaltu za bardzo brutalny
faul na Łukaszu Pelcu, po
którym kostka spuchła mu
jak bania.
Oczywiście, nie można
winić sędziego za brak skuteczności naszych piłkarzy,
ale to, co wyprawiali dziś na
boisku panowie w czerni, zakrawało o skandal.
W kolejnym występie
przed własną publicznością
Kwisa pewnie pokonała
Czarnych Strzyzowiec 5:1,

chociaż to goście objęli prowadzenie w 14 minucie po
strzale Romaniaka. Kwisa
wyrównała w 30 min. po
strzale Krystiana Kicuły,
który ładnie zamknął dośrodkowanie Łukasza Krawczyka. Bramkę do szatni zdobył
strzałem głową Krawczyk,
wykorzystując doskonałe podanie Łukasza Radziuka.
Po przerwie Kwisa długo nie
mogła pokonać bramkarza
gości mimo wielu okazji podbramkowych. Sztuka ta udała się dopiero w 75 minucie.
Aktywny Krawczyk wyłuskał
piłkę obrońcy Czarnych i
pewnie umieścił piłkę w siatce obok zdezorientowanego
golkipera przyjezdnych. 3
minuty później tą samą
sztuką popisał się Wojciech
Ostrejko i mimo asysty
trzech obrońców wepchnął
piłkę do bramki. 5 minut
przed końcem spotkania z
prawej strony ładnie dośrodkował Damian Paluch
wprost na głowę Ostrejki,
który po raz drugi nie dał
szans bramkarzowi Czarnych.
2 września nasi zrobili
pogrom w Pobiednej, gdzie
roznieśliśmy miejscową Fatmę aż 9:0. Bramki strzelali:
Marcin Kicuła i Wojtek
Ostrejko – po 4, oraz Krystian

Kicuła. Nic nie zapowiadało
takiego wyniku, choć już w 3
minucie Ostrejko zdobył
pierwszego gola – jednak z
minimalnego spalonego. W
15 min. K. Kicuła po indywidualnej akcji lewą stroną boiska pokonał bramkarza Fatmy. Gospodarze w pierwszej
połowie bronili się zaciekle i
groźnie kontratakowali. Tuż
przed przerwą napastnik gospodarzy trafił w słupek.
Po przerwie piłkarze
Kwisy wzięli się ostro do roboty i już w 51 min. M. Kicuła dzięki asyście Ł. Radziuka podwyższył na 2:0. 7
minut później nieudany
ofsajd i M. Kicuła pokonuje
bramkarza Fatmy. 66 min. asysta K. Kicuły i jego brat
zalicza hat-tricka. 70 min.indywidualna akcja M. Kicuły środkiem boiska i jest 5:0.
Dwie minuty później Tomasz
Sergiejczuk idealnie obsłużył Ostrejkę i ten podwyższa
na 6:0. W 77 i 80 minucie
Wojtek dwukrotnie wpisuje
się na listę strzelców celnie
egzekwując jedenastki i zarazem zalicza klasycznego hattricka. Trzy minuty później po
indywidualnej akcji zdobywa
dziewiątą bramkę dla Kwisy
i swoją czwartą w tym meczu.
Tomasz Miakienko
kierownik zespołu

Œwieradowianie odkryli królewsk¹ grê
Ok. 40 szachistów (w tym
10 dziewcz¹t) wziê³o udzia³ w
VII Miêdzynarodowych Spotkaniach Szachowych Dzieci i M³odzie¿y Euroregionu NYSA, które od 30 sierpnia do 2 wrzeœnia
odbywa³y siê w ŒwieradowieZdroju (g³ównie w hali spacerowej). Niespodziank¹ by³ z
dawna oczekiwany udzia³ ekipy
œwieradowskiej, któr¹ utworzyli
Krzysztof Tasulis (fot. u do³u) i
Jakub Choros. Stawkê uczest-

Od redakcji: USA SHOW mia³o swój klimat i niepowtarzaln¹
atmosferê, a rz¹d zaparkowanych na poboczu ul. Nadbrze¿nej
samochodów, którymi przyjechali widzowie, dowodzi, i¿ udana
impreza zawsze przyci¹gnie t³umy fanów z kilku okolicznych powiatów. Niestety, trochê trzeba zm¹ciæ tê atmosferê - skoro organizatorzy wydrukowali plakat, to albo mieli œwiêty obowi¹zek realizowania programu punkt po punkcie, w oznaczonym miejscu i
czasie, albo powinni napisaæ, ¿e zlot ma luzacki przebieg, wiêc od
pi¹tku do niedzieli kto chce, niech siê pofatyguje na Zielon¹ Polanê i weŸmie udzia³ w totalnej improwizacji. Wtedy by³oby uczciwiej. Niestety, plakaty obiecywa³y du¿e widowisko w mieœcie, tymczasem ludzie latali po ulicach pytaj¹c, gdzie te parady i konkurencje sprawnoœciowe? Co gorsza, nikt nie by³ w stanie odpowiedzieæ im na te pytania. Jeœli zatem dojedzie do nas III Zlot (a
niech sobie bêdzie), organizatorzy musz¹ mieszkañców miasta
potraktowaæ nieco powa¿niej.
Dwa wnioski p³yn¹ ze Zlotu:
Po pierwsze - Zielona Polana jest wymarzonym miejsce na
imprezy plenerowe dla œwieradowian, wystarczy tylko lekko podrasowaæ teren;
Po wtóre – cokolwiek jeszcze siê na Polanie zdarzy, musi mieæ
perfekcyjne przygotowanie organizacyjne i informacyjne, ¿eby potem ludzie (zw³aszcza ci z Czerniawy) nie mówili, ¿e s¹ to tylko
przedsiêwziêcia dla wtajemniczonych. (aka)

ników uzupe³nili m³odzi szachiœci z Boles³awca, Jeleniej Góry,
Leœnej, Przedwojowa, Wykrotów oraz – na specjalne zaproszenie Romualda Kuœnierza,
niezmordowanego animatora
ruchu szachowego w Œwieradowie – dru¿yna z Olbrachtowa
w Lubuskiem. By³o te¿ 3 Czechów z Liberca, 1 berliñczyk i
10-latek z Kaliforni, który spêdza³ wakacje u rodziny w Jele-

VI Miêdzynarodowy B³yskawiczny Turniej o Puchar Prezesa Uzdrowiska by³ popisem E.
Kmiecik, która pokona³a J. Kota
i M. Kobrynia (jak widaæ, te trzy
nazwiska zdominowaly oba turnieje).
Ponadto m³odzi szachiœci w
pensjonacie R. Kuœnierza toczyli rywalizacje o puchar „Szachmata” (wygra³ Boles³awiec),
grali te¿ symultanê z naszym ar-

niej Górze.
Zawody wygra³ Mateusz
Kobryñ przed Dominikiem Kosmal¹ – obaj z Jeleniej Góry.
Przy okazji rozegrano XXVII
Turniej o Puchar Burmistrza (w
kategorii open), który wygra³
wroc³awianin Jerzy Kot przed
M. Kobryniem i Emili¹ Kmiecik
z Przedzwojowa. K. Tasulis znalaz³ siê wœród nagrodzonych
zajmuj¹c miejsca 5-7.

cymistrzem. W sumie rozegrano ponad 500 partii, nad przebiegiem których czuwali – tradycyjnie od lat - sêdziowie: Stanis³aw Zygarowicz i W³adys³aw
Kmiecik.
Imprezê zorganizowano
dziêki finansowemu wsparciu
Urzêdu Miasta (6 tys. z³ i nagrody) oraz Uzdrowiska (koszt obs³ugi fotograficznej plus nagrody).
(AK)
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Most na rzece Queiss

1.

5.
6.

Na koncercie fina³owym halê wype³nili m³odzi instrumentaliœci i widzowie.

2.
3.
Obrazki z USA SHOW - II Zlotu Samochodów Amerykañskich na Zielonej Polanie (24-26 sierpnia)
Jakby im to przekazaæ? - zastanawia siê
dyrygent Aleksander Smirnow.

Jak to interpretowaæ? - próbuj¹ dociec
dwie m³ode skrzypaczki.

4.

Emil Miszk z Gdañska zagral koncert na
tr¹bkê i orkiestrê A. Arutuniana.
Od lat niezawodny - Piotr Szczechowiak
ze swym metalicznym g³osem.

Reminiscencje pofestiwalowe zamieszczamy na str. 4.
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1. To w³aœnie subaru po tuningu, którym ze zlotu
wyjecha³ Alfred Klima z Gryfowa.
2. Takim oto nietypowym motorem przyjecha³ ze
Szprotawy jego w³aœciciel i konstruktor. Maszynê natychmiast otoczy³ wianuszek ciekawskich.
3. Jacek Paluszkiewicz (z mikrofonem) przyjecha³
na zlot ambulansem Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy z misj¹ popularyzowania nowego kana³u,
który we wrzeœniu rusza na cyfrowej platformie N.
Bêdzie to program promuj¹cy fundacjê Jerzego
Owsiaka, ale te¿ pokazuj¹cy ludzi (tak¿e tych ze œwieradowskiej imprezy) i ich pasje. Z ty³u stoi Roland
Marciniak, z przodu Jacek Liszkowski.
4. To jest w³aœnie ten owiany s³aw¹ most, który
dŸwign¹³ wszystko i wszystkich. To oznacza, ¿e Zielona Polana mo¿e staæ siê miejscem wielu imprez plenerowych, na które mo¿na wwieŸæ zaplecze techniczne.
5. Urz¹dzenie w rêku to miernik ha³asu. Zatkane
uszy to skutek blisko 138-decybelowego ryku harleya (poza granic¹ bólu).
6. Ekipa, która przyjecha³a fordem ranchero (a na
nim dodatkowo dwa motocykle) i zdoby³a tytu³ naj³adniejszego auta zlotu (oraz puchar burmistrza).
Garœæ refleksji o imprezie na stronie 7.

