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19 marca 2005 roku, po dziewięciu mie-
siącach intensywnego remontu, który bar-
dziej przypominał przebudowę, dokonano
uroczystego otwarcia CENRTUM REHABIL-
TACYJNEO CZERNIAWA-ZDRÓJ.

Odyseja budowlana trwała ponad 20 lat,
począwszy od ambitnego przerobienia daw-
nych domów wypoczynkowych: WISŁA i PIO-
NIER w sanatorium dla matki i dziecka (co było
zgodne z koncepcją utworzenia w Górach Izer-
skich drugiej Rabki). Dziś nikt nie policzy ani
ile wzajemnie wykluczających się projektów
wdrażano w życie, ani ile zużyto materiałów,
ani jak gospodarzono pieniędzmi. Skutek był
taki, że nowy inwestor po otwarciu wrót zorien-
tował się, że inwestycję trzeba będzie zaczy-
nać od zera. O skali robót zaświadcza urządze-

nie 70 nowych łazienek, które zastąpiły węzły
sanitarne przeznaczone dla małych kuracjuszy
(po 3 na piętrze).

Oczywiście, w tak uroczystej chwili in-
auguracji, na które przybyło ok. 60 gości,

a wśród nich posłowie: O.Poniźnik i M. Tur-
kiewicz, senator R. Matusiak, burmistrzo-

wie Świeradowa i Olszyny, starosta lubań-
ski i szefowa Rady Powiatu, dyrektorzy Po-
wiatowych Urzędów Pracy z Lubania
i Lwówka (Centrum zamierza zatrudniać
młodzież w ramach staży absolwenckich),
o przeszłości nikt nie wspominał. Liczył
się tylko dzień dzisiejszy i przyszłość.

Pierwsi goście (głównie z Niemiec) zaludnią
90 miejsc w pokojach 1- i 2-osobowych w poło-
wie kwietnia. Będą mieli do dyspozycji pełny
zakres zabiegów uzdrowiskowych, a także fry-
zjera, kosmetyczkę, odnowę biologiczną (ba-
sen i sauna), klub fitness, akupunkturę i refle-
ksoterapię. Ofertę uzupełnia restauracja z ba-
rem (w przyszłości z funkcją zewnę-
trzną). No i oczywiście oranżeria przy-
strojona 15 sporymi roślinami w do-
nicach, które przynieśli ze sobą goście
na otwarcie.

Zaraz po wejściu uwagę zwraca
wystrój holu, który bogaty jest w ak-
centy greckie (podobnie bar), a oran-
żeria wabi oko bogactwem Orientu.

Za dwa miesiące 24 dodatko-
wych klientów przyjmie Klinika
Młodości w pokojach o podwyż-
szonym komforcie, oferując pro-
gram Medical Spa – zdrowie przez

wodę: jacuzzi, prysznice Vichy, bicze
szkockie, kosmetyka medyczna (usuwane

bezinwazyjnie zmarszczki metodą
mikrodermoabrazji). Magnesem
dla gościa krajowego staną się być
może weekendy z urodą. Klinika
urządzona zostanie w stylu staro-
egipskim.

Piotr Puzyński, prezes zarządu
Centrum, zwraca uwagę na donio-
sły fakt, jaki wiąże się z otwarciem
obiektu:

- Po raz pierwszy od bodaj 15 lat
w Czerniawie powstało 30 nowych
miejsc pracy, między innymi dla kel-
nerów, kucharzy, fizjoterapeutów, re-

habilitantów. Do tej pory wyłącznie ich uby-
wało. Oby wydarzenie to dało impuls rozwo-
jowy dla osiedla, u nas w każdym razie re-
krutacja wciąż trwa.

Jeszcze inny aspekt akcentuje Bohdan Ła-
sisz, lekarz naczelny Centrum:

- Nie można oczywiście pominąć aspektu
zdrowotnego, bo od razu na starcie podpisa-
liśmy umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia na refinansowanie zabiegów reuma-
tologicznych i rehabilitacyjnych. Dzięki temu
mieszkańcy po tej stronie gór, z Pobiednej,
Czerniawy, Leśnej, Wolimierza być może po
raz pierwszy będą mogli skorzystać z progra-

mu leczniczego, który w porównywalnym
stopniu oferuje uzdrowisko Świeradów. Tyle
że dla nich uzdrowiskowe zabiegi były z racji
odległości po prostu niedostępne.

Dr Łasisz wierzy w odrodzenie Czernia-
wy, która swym klimatem zewnętrznym
mogłaby przypominać pobliskie czeskie Ła-
źnie Liberda. Jeśli sprawdzą się prognozy
inwestycyjne, po uruchomieniu kolejnych
pensjonatów (których goście skorzystają za-
pewne zabiegów w Centrum), po Czernia-
wie jednorazowo spacerować będzie ok. 300
kuracjuszy. A jeśli będą chodzić po ulicach,
muszą przy nich powstać bary, kawiarenki,
cukiernie, piwiarnie, sklepy…

Odrodzenie Czerniawy

Ojcze Œwiêty, by³eœ nie tylko wspania³ym cz³owiekiem, ale tak¿e œwia-
dectwem Chrystusa, który da³ nam wiarê w to, ¿e jedna osoba mo¿e
zmieniæ w³asn¹ ojczyznê, œwiat oraz Koœció³. Trudno znaleŸæ odpowie-
dnie s³owa, które wyra¿¹ pustkê i ¿al w naszych sercach po stracie tak
wielkiego rodaka i tak drogiego nam wszystkim Ojca, który prowadzi³
nas, byœmy nie zab³¹dzili œcie¿kami wspó³czesnego œwiata.
W momentach, w których myœl o przysz³oœci napawaæ nas bêdzie lêkiem,
niech mottem bêd¹ nam Twoje s³owa: „Nie lêkajcie siê...”
Bêdzie nam Ciebie brakowa³o...

Rada Miasta Œwieradów-Zdrój w imieniu mieszkañców
pogr¹¿onych  w g³êbokim bólu po odejœciu Jana Paw³a II
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Szanowni Pañstwo!
Przede wszystkim, jako wydawca „Notat-
nika Œwieradowskiego” pragnê Czytelni-
ków przeprosiæ za zw³okê w wydaniu mar-
cowego numeru. OpóŸnienie spowodowa-
ne jest zmian¹ formy i sposobu redagowa-
nia gazety. Od niniejszego numeru „Notat-
nik” wydawany bêdzie w nak³adzie
2000 egzemplarzy, co sprawi, ¿e wiêksza
ni¿ do tej pory liczba naszych mieszkañ-
ców skorzysta z informacji w nim zawar-
tych. Równie¿ format, jak z pewnoœci¹ Pañ-
stwo zauwa¿yli, zosta³ zmieniony. Jego
zmiana i zmiana rodzaju papieru obni¿y
jednostkowy koszt gazety, co umo¿liwi druk
wiêkszej iloœci egzemplarzy.
Dla  redagowania gazety powo³any zosta³
trzyosobowy zespó³ redakcyjny, a w naj-
bli¿szym czasie zbierze siê rada programo-
wa gazety. Dzia³ania te spowodowaæ maj¹
poprawê jakoœci i zwiêkszenie  ró¿norod-
noœci informacji zawartych w gazecie. Czy
tak bêdzie - oka¿e siê po lekturze kilku naj-
bli¿szych numerów.
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w dalszym
ci¹gu zapytaniami o losy budowy kolei gon-
dolowej na Stóg Izerski informujê, ¿e nie-
dawno w siedzibie Urzêdu Miasta z inicja-
tywy p. Niewiarowskiego, dzia³aj¹cego
w imieniu prezesa M. Ciechoñskiego, odby-
³o siê spotkanie, podczas którego wyrazi-
³em krytyczny stosunek w³adz samorz¹do-
wych naszego miasta do sposobu prowa-
dzenia tej inwestycji.
Pan Niewiarowski w imieniu prezesa Cie-
choñskiego zadeklarowa³ publicznie, ¿e do
31 marca spó³ka sp³aci wszystkie zobowi¹-
zania finansowe wobec gminy. Tak jednak
siê nie sta³o.
Na 5 kwietnia zwo³ane zosta³o walne zgro-
madzenie akcjonariuszy spó³ki, po którym
- jak s¹dzê - nie nale¿y jednak spodziewaæ
siê radykalnej zmiany sytuacji.
Za nami ciê¿ka zima. W tym roku (w kwiet-
niu) bêdziemy dokonywali wyboru firmy lub
firm, które bêd¹ odpowiedzialne w najbli¿-
szych latach za zimowe utrzymanie gmin-
nych dróg. Czy firmy wykonuj¹ce t¹ us³u-
gê do tej pory, robi³y to dobrze?! Bez-
sprzecznie nie jest to ³atwe zadanie, a ju¿
z ca³¹ pewnoœci¹ nie w takiej miejscowo-
œci, jak¹ jest Œwieradów wraz z Czerniaw¹.
W porównaniu do sposobu i jakoœci utrzy-
mania zimowego dróg w s¹siednich gmi-
nach (Szklarska Porêba, Mirsk, Leœna) oce-
niæ wypada jakoœæ tych us³ug raczej pozy-
tywnie, choæ jak zwykle mog³o byæ lepiej.
Trudnym i czasami wrêcz niemo¿liwym do
wykonania zadaniem jest utrzymanie prze-
jezdnoœci na kilku gminnych drogach,
których odœnie¿anie odbywa siê na pod-
stawie odrêbnych zleceñ.
Przygotowuj¹c siê do tegorocznego prze-
targu poznajemy doœwiadczenia innych
gmin górskich w kraju i u naszych po³u-
dniowych s¹siadów. Mam nadziejê, ¿e
organizowany przez nas przetarg bêdzie
skuteczny i uda nam siê dokonaæ wyboru
firmy lub firm, które za rozs¹dn¹ cenê spe³-
ni¹ oczekiwania mieszkañców i goœci na-
szego miasta.

Z  powa¿aniem
- burmistrz Zbigniew Szereniuk
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W toku znajduje się realizacja
projektu pn. „Transgraniczna
Koncepcja poprawy zagospodaro-
wania centrum uzdrowiska Świe-
radów-Zdrój” - nr PL 2002/000-
606/47  dofinansowanego przez
Unię Europejską.

27.01.2005 r. zespół roboczy
ds. wdrożenia projektu ustalił głów-
ne oczekiwania samorządowców
jako wytyczne do opracowania
„Transgranicznej Koncepcji…”.
Omówiono Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Świera-
dów-Zdrój i dokonano jego oceny.
Stwierdzono, iż przebudowa archi-
tektoniczna i komunikacyjna cen-
trum miasta jest koniecznością.
Opracowano wstępną wersję Opi-
su Przedmiotu Zamówienia ko-
nieczną do wyłonienia wykonaw-
cy koncepcji.

21.02.2005r. odbyło się spotka-
nie zespołu roboczego ds. wdroże-
nia projektu z udziałem pani Irm-
gard Cieslak, architektem, przed-
stawicielem partnera niemieckiego
- gminy Seifhennersdorf, i pani Ka-
zimiery Wasiuczonek – architek-
tem ze strony polskiej.

Irmgard Cieslak poinformowa-
ła, iż gmina Seifhennersdorf znaj-
duje się obecnie na etapie tworze-
nia planu zagospodarowania prze-
strzennego. Przedstawiła istniejące
rozwiązania architektoniczne
w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego w miastach turystycz-
nych i uzdrowiskowych po stronie
niemieckiej Euroregionu Nysa. Po-
twierdziła, iż miejscowości Jons-
dorf i Bad Muskau mogą być wzor-
cem architektonicznym przy reali-
zacji projektu. Zespół roboczy ds.
wdrożenia projektu  przy udziale
architektów ze strony polskiej i nie-
mieckiej zatwierdził Opis
Przedmiotu Zamówienia koniecz-
ny do wyłonienia wykonawcy kon-
cepcji.

Po zakończeniu obrad zespół
roboczy udał się w teren, by zapo-
znać I. Cieslak z układem komuni-

kacyjno-architektonicznym cen-
trum miasta.

24.03.2005 r. została podpisana
umowa z Jeleniogórskim Biurem Pla-
nowania i Projektowania Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze na opra-
cowanie „Transgranicznej Koncep-
cji poprawy zagospodarowania cen-
trum uzdrowiska Świeradów-
Zdrój” - nr projektu PL 2002/000-
606/47, współfinansowanego ze
środków Zewnętrznej Pomocy
Wspólnot Europejskich – Program
Współpracy Przygranicznej Polska-
Niemcy Phare 2002 FUNDUSZ MA-
ŁYCH PROJEKTÓW.  Ponadto odbyło
się spotkanie zespołu roboczego ds.
wdrożenia projektu z arch. Wiesła-
wem Stasiewiczem, prezesem JBPiP.

W dniach 5-6 kwietnia br. pla-
nowany jest wyjazd studyjny po
uzdrowiskach niemieckich Jons-
dorf, Bad Muskau i Bad Schlema.

W końcowym etapie znajduje
się realizacja projektu pn. „Świera-
dów-Zdrój Euroregionalnym mia-
stem przyjaznym dla turystów”
- nr PL2002/000-606/47 dofinanso-
wanego przez Unię Europejską.

Zakończono prace nad doku-
mentacją techniczną wykonania
oznakowania dróg. Dokumentacja
zawiera:

- lokalizacje, spis i wygląd tablic
z nazwami ulic,

- lokalizacje tablic z układem ko-
munikacyjnym miasta i informacją o
partnerach miasta Świeradów-Zdrój,

- lokalizacje i wygląd parkingów
dla rowerów,

- lokalizacje i wygląd tablic kie-
rujących do ważnych obiektów
w Świeradowie-Zdroju,

- wygląd i lokalizacje tabliczek
z numerami policyjnymi.

Po zatwierdzeniu dokumenta-
cji została ona wdrożona do reali-
zacji poprzez rozpoczęcie produk-
cji systemu oznakowania. Aktual-
nie w opracowaniu znajduje się
treść informacji o miastach partner-
skich Odder i Seifhennersdorf,
która zostanie zamieszczona na
tablicach informacyjnych. Podjęte

zostały też działania mające na celu
podpisanie umowy partnerskiej
z jednym z miast czeskich, o którym
informacja również zostanie umie-
szczona na powyższych tablicach.

Duże problemy w terminowości
realizacji projektu wystąpiły w związ-
ku z obfitymi opadami śniegu, które
miały miejsce w naszym mieście
w ostatnich miesiącach. Uniemożli-
wiona została praca w terenie zwią-
zana z lokalizacją znaków informa-
cyjnych oraz parkingów rowerowych.
Wykonanie nowego systemu oznako-
wania miasta ułatwi znacząco komu-
nikację oraz przyczyni się do rozwo-
ju ruchu turystycznego.

W trakcie realizacji znajduje się
projekt pn. „Transgraniczna kon-
cepcja rewitalizacji kulturowego
i leczniczego wykorzystania kom-
pleksu parków uzdrowiskowych
w Świeradowie-Zdroju”  - nr
PL2002/000-606/21, dofinansowa-
nego przez Unię Europejską.

23 marca 2005 roku odbyło się
spotkanie zespołu ds. realizacji pro-
jektu z wykonawcą zadania, Panią
Grażyną Polanica, właścicielką Pra-
cowni Dokumentacji i Projektowa-
nia Zieleni PARK w Bolesławcu.
W trakcie spotkania przekazano
wykonawcy koncepcji część opra-
cowania kwerendy historycznej do-
tyczącej założeń parków uzdrowi-
skowych, wykonaną na zlecenie
gminy przez Panią Iwonę Bińkow-
ską z Wrocławia. Omówiono har-
monogram prac niezbędnych do
wykonania przy realizacji projektu.
Obecnie najważniejszym zadaniem
jest wykonanie inwentaryzacji ge-
odezyjnej naszych parków,
a przede wszystkim drzewostanu.

Tymczasem została opracowana
oraz rozesłana do saksońskich biur
podróży, jak również przebywają-
cych na kuracji w Świeradowie-Zdro-
ju gości z Niemiec, ankieta dotyczą-
ca oczekiwań, które winny być zrea-
lizowane przy rewitalizacji parków.

Anna Mazurek
Izabela Jurczak
Andrzej Groñski

W związku z trudną sytuacją mieszkaniową oraz brakiem możliwo-
ści szybkiego pozyskania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, pod-
jęliśmy inicjatywę dobudowy jednej kondygnacji piętra i poddasza użyt-
kowego w budynku przy ulicy Lipowej 3 (fot. poniżej). Ta inicjatywa
pozwoli na szybkie i tańsze niż realizacja inwestycji od podstaw pozy-
skania 7 do-
datkowych
lokali mie-
szkalnych.

W celu
zrealizowa-
nia powyż-
szego zada-
nia, podjęli-
śmy nastę-
pujące dzia-
łania:

- zlecili-
śmy opraco-
wanie orze-
czenia konstrukcyjnego, z którego wynika, iż istnieje techniczna i kon-
strukcyjna możliwość realizacji powyższego zamierzenia;

- wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy tego
zamierzenia (wniosek w Urzędzie Miasta);

- wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Lubaniu o opracowanie
mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

Po uzyskaniu warunków zabudowy przystąpimy do zlecenia opraco-
wania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę.
Całość zadania zamierzamy zrealizować do połowy 2006 roku. Przewi-

dujemy, iż
koszt 1 m
kw. pow.
użytkowej
nie przekro-
czy 1.100
złotych.

Ponadto
zostały pod-
jęte działa-
nia w spra-
wie budowy
nowego bu-
dynku mie-

szkalnego przy ul. 11 Listopada. W wyniku powodzi zostały uszkodzone
fundamenty i elementy konstrukcyjne domu nr 25 przy tej ulicy (na zdję-
ciu u góry). Opracowana ekspertyza techniczna jednoznacznie stwier-
dziła, że budynek kwalifikuje się do rozbiórki, bez ekonomicznych moż-
liwości ponoszenia nakładów. Na tej podstawie wystąpiliśmy o warunki
zabudowy dla tego nowego zamierzenia (budynek 8-10 lokalowy) oraz
zezwolenia na rozbiórkę. Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia projek-
tanta – do 15 kwietnia, a opracowanie całości dokumentacji ma być za-
kończone do 31 lipca br. Oddanie budynku do zamieszkania planujemy
do końca 2006 roku.

Rados³aw Berliñski

Skutki wprowadzenia od 1 maja zmiany stawki podstawowej czynszu

Jak nam idzie?

Urząd Miasta Świeradów-
Zdrój informuje, że wzorem lat
ubiegłych w dniach 20–22 kwiet-
nia br. zostanie przeprowadzo-
na akcja wywozu zbędnych rze-
czy: mebli, złomu, zużytych pie-
ców, popękanych umywalek, po-
psutego sprzętu AGD itp.

Prosimy wystawić wyżej
wymienione przedmioty przed
posesje w miejscach umożli-
wiających odbiór transportem.
Zostaną one wywiezione na
koszt gminy.

Wystaw

graty!

Jak ZGK pozyskuje
lokale mieszkalne

Dlaczego z 8 proc. robi się 18 proc.?
Poprzednia stawka bazowa

czynszu w wysokości 2,30 zł. za
1 m2 powierzchni użytkowej zo-
stała ustalona Uchwałą Nr V/37/
2001 Rady Miejskiej w Swierado-
wie-Zdroju z 29 maja 2001 roku
i obowiązywała od 1 lipca 2001 r.

Uchwała Nr IX/60/2001 Rady
Miejskiej w Świeradowie-Zdroju z
11 września 2001 roku w sprawie
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2001-2006
oraz trybu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspól-
noty samorządowej gminy miej-

skiej Świeradów-Zdrój wprowadzi-
ła zmiany stawek jakościowych dla
lokali mieszkalnych, obliczanych
indywidualnie według tzw. karty
lokalu. Stawki jakościowe zawiera-
ły zniżki i zwyżki czynszu i uwzglę-
dniały następujące składniki: poło-
żenie budynku i lokalu, stan tech-
niczny, typ ogrzewania oraz wypo-
sażenia (ciepła i zimna woda, wc,
łazienka, kuchnia). Uchwała ta li-
kwidowała zniżki z tytułu braku
wc, braku łazienki czy kuchni (obo-
wiązywały do 2001 roku).

Poprzednie kierownictwo za-
kładu nie opracowało nowych kart

lokali i nie uaktualniło stawek ja-
kościowych, co oznaczało w kon-
sekwencji niezrealizowanie powyż-
szej uchwały. Skutkiem tego było
uszczuplenie dochodów ZGK z tytu-
łu wynajmu o około 9 proc. w skali
roku i miało ujemny wpływ na wła-
ściwą gospodarkę mieszkaniową.

Na wniosek Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Świeradowie-
Zdroju Burmistrz Miasta Zarządze-
niem Nr 17/2005 z 25 lutego br.
ustalił nową stawkę czynszu
w wysokości 2,50 złotych za 1 m
kw. powierzchni użytkowej za
najem lokali mieszkalnych i 1,25

złotych za najem lokali socjalnych.
Ta podwyżka, wynosząca  8 proc.,
jest zgodna zapisami ustawy
z 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów.

Zakład wykonując ww. zarzą-
dzenie burmistrza musiał wykonać
uchwałę Nr IX/60/2001 Rady Miej-
skiej w Świeradowie-Zdroju z dnia
11 września 2001 roku, korygując
nieaktualne zniżki. Te dwie opera-
cje spowodowały zmiany u części
lokatorów w opłatach czynszu
w przedziale od 13 do 18 procent.

Rados³aw Berliñski
� dyrektor ZGK
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Szanowni Mieszkańcy Świera-
dowa-Zdroju, redakcja z wielką
przykrością przyznaje się do nie-
wybaczalnego błędu, zamie-
szczając w grudniowym numerze
„Notatnika Świeradowskiego”
stawki podatkowe, które obowią-
zywały w roku 2004, zamiast po-
dać te obowiązujące w roku 2005.
Chwila nieuwagi podczas wybie-
rania uchwał w Internecie przy-
niosła nieodwracalne skutki i za
to wszystkim naszym Czytelni-
kom należą się słowa gorących
przeprosin!

Urząd Miasta Świeradów–Zdrój
Burmistrz Miasta - Zbigniew Szere-
niuk – 7816119; Zastêpca Burmistrza
– Walery Czarnecki – 7817680; Se-
kretarz Miasta - Sylwia B³aszczyk –
7817562; Skarbnik - Iwona Kosma-
la – 7816659; Sekretariat Burmistrza
i Zastêpcy Burmistrza – Krystyna Ki-
siel – 7816489; faks – 7816585.
Biuro Rady Miasta – Jolanta Bo-
bak, Diana Timoftiewicz-¯ak –
7817666; Dzia³alnoœæ Gospodar-
cza, Zamówienia Publiczne - To-
masz Glinkowski – 7817601; Re-
ferat Gospodarki Nieruchomoœcia-
mi i Zagospodarowania Przestrzen-
nego – Wies³awa Juncewicz –
7817092; Ref. Gosp. Nieruchom. i
Zagosp. Przestrz. – Ryszard Szczy-
gie³, Bogumi³a Tasulis – 7817558,
Rafa³ May – 7817297;  Kierownik
Gospodarki Miejskiej – Eugeniusz

Grabas – 7817071; Referat Gospo-
darki Miejskiej – Anna Mazurek,
Andrzej Groñski – 7816970; Iza-
bela Jurczak – 7816324; Kierow-
nik USC – Danuta ¯y³kiewicz –
7816929, Meldunki i dowody oso-
biste – Halina Stettner – 7816929;
Stra¿ Miejska - Ryszard Nowak –
7816896;  Obrona Cywilna i Zarz¹-
dzanie Kryzysowe – Tadeusz Baka
– 7816841; Ksiêgowoœæ – Anna Le-
œniak, Magdalena Szukiewicz  –
7816452, Gra¿yna Wojciechowicz
– 7816659; Kadry – Joanna Szcze-
kulska – 7816553; Referat Finan-
sów Oœwiaty – Bo¿ena Czukiew-
ska, W³adys³awa Grabowska –
7816471; Referat ds. Turystyki, Kul-
tury i Sportu – Dorota Marek-Mia-
kienko, Monika Hajny – 7816350,
faks – 7816100.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej –
sekretariat: 7816343, kierownik:
7816425. Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej – sekretariat: 7816321,
kierownik: 7816076, punkt konsul-
tacyjnej Miejskiej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych –
7816114; Przedszkole Miejskie:
7816339; Miejski Zespó³ Szkó³:
7816373, 7816668, 7816224;
Szko³a Podstawowa nr 2 – sekreta-
riat: 7816379, œwietlica œrodowisko-
wa: 7845712; Miejska Biblioteka
Publiczna: 7816394; Klub AA:
7816114; Klub Seniora, Zwi¹zek
Emerytów, Zwi¹zek Sybiraków:
7816209; Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-
na - dowódca jednostki w Œwiera-
dowie: 7816426, gminny komen-
dant OSP, dowódca jednostki
w Czerniawie: 7845573.

Uchwały ważniejsze od gazety
Jakkolwiek wina redakcji nie

podlega najmniejszej wątpliwo-
ści i nic nie usprawiedliwia po-
myłki, to jednak nie łamy gaze-
ty kreują rzeczywistość, lecz
uchwały Rady Miasta wywiesza-
ne w Urzędzie Miasta i zamie-
szczna w internetowej witrynie
UM. Wspomagając te źródła
– poniżej zamieszczamy stawki
podatków na rok 2005. I raz je-
szcze przepraszamy za wywoła-
ny chaos informacyjny.

Redakcja

I. Ustala siê stawki podatku od nierucho-
moœci w wysokoœci:
1. Od gruntów;
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,66 z³ za 1 m2 po-
wierzchni;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania  w ewidencji grun-
tów i budynków zajêtych pod krêgielnie i
korty tenisowe   - 0,33 z³ za 1 m2 po-
wierzchni;
c) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 3,52 z³ od 1 ha powierzchni;
d) od pozosta³ych, w tym zajêtych  na
prowadzenie odp³atnej statutowej  dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego  przez orga-
nizacje po¿ytku publicznego – 0,17 z³ od
1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych oraz zajêtych wy³¹cz-
nie na potrzeby mieszkalne – 0,54 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
b) mieszkalnych, dla których w³aœci-
cieli, posiadaczy samoistnych, u¿yt-
kowników i u¿ytkowników wieczystych
oraz wszystkich osób z nimi zamie-
szkuj¹cych jedynym Ÿród³em utrzyma-
nia jest emerytura, renta, zasi³ek z po-
mocy spo³ecznej lub Powiatowego
Urzêdu Pracy – 0,27 z³ za 1 m2 pow.
u¿ytkowej;
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej oraz od czêœci bu-
dynków mieszkalnych zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej –

17,34 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej;
c) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej oraz od  budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
krêgielnie i korty tenisowe  - 8,67 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materia³em siewnym – 8,37
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych – 3,61 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej;
f) pozosta³ych, w tym zajêtych na pro-
wadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego – 6,01 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej;
3. Od budowli – 2 proc. ich wartoœci
okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. nr 9 z 2002 r., poz. 841 ze zmia-
nami).
II. Podatek od posiadania psów wynosi
rocznie 12 z³ od pierwszego i ka¿dego
nastêpnego psa.
1. Ustala siê termin poboru podatku do
30 czerwca roku podatkowego.
2. Je¿eli obowi¹zek podatkowy po-
wstanie w ci¹gu roku podatkowego,
podatek za ten rok ustala siê propor-
cjonalnie do liczby miesiêcy, w których
istnia³ obowi¹zek. Termin poboru po-
datku ustala siê w terminie do 30 dni
od daty powstania obowi¹zku podat-
kowego.

Śniadania, obiady, wycieczki…
Podobnie jak w latach ubie-

głych, w ramach działań profilak-
tycznych adresowanych do dzieci i
młodzieży, Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Świeradowie-Zdroju dofi-
nansowała zimowiska, które zorga-
nizowane zostały w świetlicach śro-
dowiskowych UL i MROWISKO
w okresie ferii zimowych. Uczest-
nicy zimowiska brali udział w atrak-
cyjnych i urozmaiconych zajęciach,
wycieczkach (do Szklarskiej Porę-
by, Jeleniej Góry) oraz kuligach.
Komisja sfinansowała także wyży-
wienie w czasie zimowisk - dzieci
zapewnione miały śniadanie oraz
obiad. Z tej formy wypoczynku sko-
rzystało 40 dzieci ze Świeradowa-
Zdroju oraz 25 z Czerniawy.

Ze środków będących w dys-
pozycji MKRPA w bieżącym roku

dofinansowane zostaną także
drużyny piłki nożnej - trampka-
rzy i młodzików. Obecnie trwają-
ce prace nad organizacją równie
interesujących form wypoczynku
w okresie zbliżających się waka-
cji.

Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych in-
formuje także, że przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
funkcjonuje Punk Konsultacyjny
dla osób uzależnionych oraz sa-
mopomocowa Grupa AA „Ra-
don”.

Punkt Konsultacyjny działa
w poniedziałki od godz. 1500 do 1800

i od wtorku do piątku w godz. 1100

- 1500. Tel. kontaktowy - 7816114, na-
tomiast Grupa AA spotyka się
w każdy poniedziałek o godz. 1800

na parterze budynku.

Zmiana granic
31 marca na ręce wojewody

dolnośląskiego, Stanisława Łopa-
towskiego, złożono ponownie,
wraz z ponad 20 załącznikami,
wniosek o zmianę granic admini-
stracyjnych Świeradowa-Zdroju.
Wśród załączników znalazły się
zarówno dokumenty wymagane
przepisami prawa, takie jak mapy
ewidencyjne i topograficzne tere-
nów objętych projektem, opinia
Wojewódzkiego Inspektora Nadzo-
ru Geodezyjnego i Kartograficzne-
go potwierdzająca aktualny prze-
bieg granic, opinia Rady Miasta
Świeradów-Zdrój dotycząca projek-
tu, jak również inne dokumenty,
które mogą mieć wpływ na jego
rozpatrzenie.

W tym roku  były to opinie
Karkonoskiej Grupy GOPR oraz
Komisji Rozwoju Uzdrowisk Dolne-
go Śląska przy Dolnośląskiej Agen-
cji Turystycznej, popierające pro-
jekt, a także. tradycyjnie przychyl-
ne stanowiska Ministerstwo Zdro-
wia, Naczelnego Lekarza Uzdrowi-
ska Świeradów-Zdrój, Rady Powia-
tu i Starosty Lubańskiego oraz pi-
sma przedsiębiorców z terenu
Świeradowa i - oczywiście - opinie
samych mieszkańców, którzy po-
parli projekt w konsultacjach spo-
łecznych. Niestety, do 30 marca nie
wpłynęła do Urzędu Miasta w Świe-
radowie-Zdroju opinia Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych RP,
o którą wystąpiono na początku

miesiąca. Zostanie ona dołączona
do wniosku w terminie później-
szym

Teraz wniosek zostanie zbadany
pod względem formalnym i meryto-
rycznym, a następnie nie później niż
do 30 kwietnia, wraz z opinią woje-
wody (a warto wspomnieć, że w mi-
nionym roku była ona pozytywna)
przekazany zostanie ministrowi
spraw wewnętrznych i administracji,
który do 31 lipca bieżącego roku zde-
cyduje, czy przedstawić go Radzie
Ministrów do zatwierdzenia.

Mamy nadzieję, że zawarta we
wniosku siła argumentów oraz gło-
sy poparcia przekonają tym razem
ministra, który w minionym roku
nie zaaprobował przedstawionego
projektu, najwyraźniej nie dostrze-
gając lub starając się nie dostrze-
gać istniejącego problemu.

Rafa³ May

1. Z dniem 31 marca wygasły
umowy dotyczące zimowego utrzy-
mania dróg zawarte przez Gminę
z wykonawcami, którymi w tym
roku były: konsorcjum firm „Usłu-
gi Komunalno-Transportowe” Ro-
mualda Frankiewicza i „Utrzyma-
nie Zieleni Zakład Budowlany”
Mariusza Stachurskiego oraz „Za-
kład Usługowo-Handlowy” Leopol-
da Ochramowicza, który zajmował
się zimowym utrzymaniem dróg na
terenie osiedla Czerniawa.

Ostatni miesiąc  upłynął wyko-
nawcom zadania bardzo pracowi-
cie. Obfite opady śniegu, jakimi
przywitał mieszkańców Świerado-
wa marzec, wystawiły zarówno lu-
dzi, jak i sprzęt na bardzo ciężką
próbę. Przy uwzględnieniu skali
opadów, nie widzianych w Świera-
dowie od dwudziestu lat, należy
uznać, że firmy stanęły na wyso-
kości zadania, choć nie udało się,
pomimo czynionych wysiłków,
uniknąć okresowych trudności
w ruchu drogowym. Problem ten
dotyczył w szczególności dróg
o znacznym spadku (ul. Kościu-
szki, Traugutta, Moniuszki), gdzie
nie mógł ze zwałami śniegu pora-

dzić sobie nawet specjalistyczny
sprzęt. By zapewnić należytą droż-
ność ulic w centrum miasta, a tak-
że uchronić jego zagrożone rejony
przed będącymi wynikiem rozto-
pów podtopieniami, w minionym
miesiącu trzykrotnie przy użyciu
ciężkiego sprzętu wywożono śnieg
z ul. Zdrojowej (a także z ulic Kon-
stytucji 3 Maja oraz Słowackiego).

Obecnie firmy, które zajmowa-
ły się utrzymaniem zimowym,
przystąpiły już do wiosennych po-
rządków  i sprzątania miasta po
niezwykle śnieżnej zimie. Jedno-
cześnie podjęto już działania zmie-
rzające do wyłonienia w drodze
postępowania przetargowego fir-
my, która zajmować się będzie zi-
mowym utrzymaniem Świerado-
wa-Zdroju przez najbliższe lata.

2. Ogłoszono trzeci przetarg
(dwa poprzednie nie doszły do
skutku, ponieważ ceny złożonych
ofert przekraczały możliwości fi-
nansowe gminy) na wyłonienie
wykonawcy cząstkowych remon-
tów dróg. Spodziewamy się, że
umowa z wykonawcą zawarta zo-
stanie w połowie kwietnia. Nie-
zwłocznie po zawarciu umowy

przystąpi on do usuwania szkód,
jakie poczyniła w nawierzchni dróg
gminnych zima.

3. 14  marca gmina uzyskała
pozwolenie na budowę oczyszczal-
ni ścieków w Świeradowie, a 22
marca - na budowę sieci wodocią-
gowej w ul Długiej. Zakończyło to
etap dokumentacyjny obu projek-
tów, które maja zostać zrealizowa-
ne ze środków Unii Europejskiej.

4. W marcu ogłoszono, po spo-
rządzeniu dokumentacji technicz-
nej oraz opracowaniu specyfikacji
wykonania i odbioru robót, prze-
targ na wyłonienie wykonawcy in-
westycji obejmującej budowę  par-
kingu przy Urzędzie Miasta.

5. 31 marca podpisano umowę
z wyłonionym w drodze przetargu
Inżynierem Kontraktu do obsługi
zadania pod nazwą „Izerskie cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści”. Zadanie zostanie sfinansowa-
ne ze środków unijnych.

6. Gotowy jest projekt nasadzeń
roślin ozdobnych na terenie Świe-
radowa i Czerniawy na sezon wio-
senno-letni bieżącego roku.

Eugeniusz Grabas
� kierownik GMI

Wiadomości komunalne



4 Notatnik Œwieradowski  |  Marzec 2005 r.

Burmistrz Miasta  Œwieradów-Zdrój uprzejmie informuje, ¿e 21 marca 2005 r21 marca 2005 r21 marca 2005 r21 marca 2005 r21 marca 2005 r.....
na tablicy og³oszeñ w siedzibie  Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15 zo-
sta³y wywieszone na okres 21 dni, tj. od 22 marca  2005 r. do 11 kwietnia
2005 r.  wykazy nr  05/2005 i  06/2005  nw. niezabudowanych nieruchomoœci
gruntowych przeznaczonych   do zbycia:
- nr  13/9, arkusz mapy, 3 obrêb IV, o  powierzchni  140  m2, po³o¿ona przy ul.
Wczasowej. Dzia³ka zbywana w drodze bezprzetargowej z  przeznaczeniem
na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci bezpoœrednio przyleg³ej.
- nr  15/2, arkusz mapy, 2 obrêb II, o  powierzchni  391  m2, po³o¿ona przy ul.
Spadzistej. Dzia³ka zbywana w drodze bezprzetargowej z  przeznaczeniem
na poprawê zagospodarowania nieruchomoœci bezpoœrednio przyleg³ej.
-  nr  32, arkusz mapy 5, obrêb IV, o powierzchni  576  m2, po³o¿ona przy ul.
B. Czecha. Dzia³ki zbywana w drodze przetargowej z  przeznaczeniem na
cele zieleni urz¹dzonej z elementami ma³ej architektury bez prawa zabudo-
wy kubaturowej.
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane  pra-
wo pierwszeñstwa  w ich nabyciu, powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie
ww. nieruchomoœci w terminie 6 tygodni licz¹c, od dnia wywieszenia
wykazu, czyli do 2 maja 2005 r.

Burmistrz Miasta  Œwieradów- Zdrój og³asza
nieograniczone przetargi ustne na zbycie prawa w³asnoœci  nw. niezabudo-
wanych nieruchomoœci gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako  dzia³ki:
1.  nr 9/8 i 9/9,  am. 2, obrêb II, o powierzchni  13.381 m2. KW nr 17.504. Cena
wywo³awcza  –  162.000 z³ + 22 proc. VAT   Wadium –  15.000  z³.

I przetarg odbêdzie siê 22 kwietnia 2005 r. o godz.1000.
Nieruchomoœci gruntowe nie zabudowane po³o¿one przy ul. Sanatoryjnej
w centrum osiedla Czerniawa Zdrój. Teren o zró¿nicowanym poziomie, Do-
jazd z drogi utwardzonej. Uzbrojenie: linia energetyczna i telefoniczna. Sieæ
gazowa w pobli¿u. Do czasu  dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infra-
struktury technicznej przysz³y nabywca  zobowi¹zany zostanie do wybudo-
wania lokalnej studni i osadnika œcieków .
Obci¹¿enia: na terenie dzia³ek stoj¹  s³upy z lini¹ energetyczn¹ niskiego i
œredniego napiêcia.
Dzia³ka zbywana z godnie z przeznaczeniem w Studium Uwarunkowañ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Œwieradów na cele  zabudowy
hotelowo-pensjonatowej z dopuszczeniem us³ug zdrowia. Ponadto nabywca
poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci  4.295 z³
2. nr  39/2,  am. 7, obrêb I, o powierzchni  2.531 m2 (R IVa). KW nr 8.993.
Cena wywo³awcza  – 42.500 z³ + 22 proc. VAT. Wadium –  5.000  z³.

II przetarg odbêdzie siê 22 kwietnia 2005 r. o godz.1200.
Nieruchomoœæ gruntowa nie zabudowana po³o¿ona przy ul. Sanatoryjnej
(Osiedle Czerniawa). Kszta³t dzia³ki regularny, teren  p³aski poroœniêty traw¹.
Dojazd  drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefo-
niczna , gazowa i wodoci¹gowa. Do czasu  dozbrojenia terenu w pozosta³e
sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca  zobowi¹zany zostanie do
zorganizowania gospodarki œciekowej we w³asnym zakresie.
Obci¹¿enia: przy granicy z ulic¹  przez teren dzia³ki biegnie sieæ gazowa i wodo-
ci¹gowa. W s¹siedztwie dzia³ki znajduje siê s³upowa stacja transformatorowa. W
Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta dzia³ka  przeznaczona jest
na cele  zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci. Nabywca poniesie ko-
szty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 1.704 z³.
3. nr  17,  am. 11, obrêb VI, o powierzchni  2.580 m2.  (PsIV- 2470 m2, W-rowy
– 110 m2). Brak urz¹dzonej Ksiêgi Wieczystej.
Cena wywo³awcza  – 41.500 z³ + 22 proc. VAT. Wadium –  5.000  z³.

III  przetarg odbêdzie siê dnia 22 kwietnia 2005 r. o godz.1400.
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana  po³o¿ona przy ul. Kopernika,
w s¹siedztwie przep³ywaj¹cej rzeki Kwisy. Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren
o lekko zró¿nicowanym poziomie. Dojazd z drogi  utwardzonej.  Uzbrojenie;
linia energetyczna, telefoniczna, sieæ  gazowa. Do czasu  dozbrojenia terenu
w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca  zobowi¹zany
zostanie do rozwi¹zania gospodarki wodno–œciekowej we w³asnym zakresie.
Obci¹¿enia: przez teren dzia³ki przechodzi linia energetyczna i rów melioracyjny.
Dzia³ka zbywana z przeznaczeniem  zgodnie z  zapisem w STUDIUM  na cele
zabudowy mieszkaniowej  niskiej intensywnoœci. Nabywca poniesie koszty
przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.199 z³.
Dotyczy poz. 2 i 3. Zgodnie z Ustaw¹ z 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. 2003.64.593) prawo pierwokupu ww. nieruchomoœci
z mocy ustawy przys³uguje Agencji Nieruchomoœci Rolnych, dzia³aj¹cej na
rzecz Skarbu Pañstwa.
Przetargi odbêd¹ siê w siedzibie Urzêdu Miasta w Œwieradowie Zdroju (pok.
nr 8) przy ul. Pi³sudskiego 15.
Wadium na okreœlon¹ dzia³kê nale¿y wp³acaæ  przelewem  na konto Urzêdu
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Œwieradów Zdrój w terminie do 18 kwietnia 2005 rŒwieradów Zdrój w terminie do 18 kwietnia 2005 rŒwieradów Zdrój w terminie do 18 kwietnia 2005 rŒwieradów Zdrój w terminie do 18 kwietnia 2005 rŒwieradów Zdrój w terminie do 18 kwietnia 2005 r..... Za zgodn¹ z terminem
podanym w og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta. Wa-
dium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W przypadku uchy-
lania siê  zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie
podlega zwrotowi.
Pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany
przed przetargiem  nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nierucho-Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nierucho-Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nierucho-Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nierucho-Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nierucho-
moœciami Urzêdu Miasta (pok. nr 8), tel. 78 17 558.moœciami Urzêdu Miasta (pok. nr 8), tel. 78 17 558.moœciami Urzêdu Miasta (pok. nr 8), tel. 78 17 558.moœciami Urzêdu Miasta (pok. nr 8), tel. 78 17 558.moœciami Urzêdu Miasta (pok. nr 8), tel. 78 17 558.
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W okresie wiosennym wzrasta za-
grożenie pożarowe oraz wzrastają
przypadki celowego wypalania traw
i pozostałości roślinnych na polach
skutkujących najczęściej groźnymi po-
żarami zabudowań i terenów leśnych.

Zgodnie z § 63 ust. 1 pkt 2 Roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji z 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków i innych obiek-
tów budowlanych i terenów (Dz. U.
nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) art. 124
Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z
późn. zm.) oraz art. 30 ust. 3 pkt 3
Ustawy z 28 września 1991 r o lasach
(Dz. U. z 2000 r. nr 56 poz. 679 z późn.
zm.) – w lasach na terenach śródle-
śnych, na obszarze łąk, torfowisk,
wrzosowisk, pastwisk, nieużytków
rolnych, pasów przydrożnych, szla-
ków turystycznych i kolejowych spa-
lanie pokrywy gleby i pozostałości
roślinnych jest zabronione!

Ponadto wypalanie wierzchniej
warstwy gleby pozostałości roślin-
nych (w tym suchych traw) jest wy-
kroczeniem:

- z art. 82 § 1 pkt. 7e Ustawy
z 20 maja 1971 r. Kodeks Wykro-
czeń (Dz. U. z 1971 r. nr 12 poz.
114 z późn. zm.), który przewiduje
odpowiedzialność tego, kto nieo-
strożnie obchodzi się z ogniem lub
wykracza przeciwko przepisom do-
tyczącym zapobiegania i zwalcza-
nia pożarów – oraz wykroczeniom
z art. 131 pkt 12. Ustawy o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92
poz. 880 z późn. zm.) który brzmi:

„Kto wypala roślinność na łą-
kach, pastwiskach, nieużytkach
rolnych, rowach, pasach przy-
drożnych, szlakach kolejowych,
strefie oczeretów lub trzcin, pod-
lega karze aresztu lub grzywny”

- z art. 181 § Ustawy z 6 czerw-
ca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U.
z 1997 r. nr 88 poz. 553 z późn.
zm.), który brzmi:

„Kto powoduje zniszczenia
w świecie roślinnym lub zwierzę-
cym w znacznych rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wol-
ności od trzech miesięcy do lat 5”

- z art. 163 § 1 Ustawy z 6 czerw-
ca 1997 r – Kodeks Karny (Dz. U. j/
w), która brzmi:

„Kto sprowadza zdarzenia,
które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, mające postać
pożaru – podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10”

W obliczu przedstawionej sytu-
acji zwracam się z apelem do wszy-
stkich mieszkańców Gminy Świe-
radów–Zdrój o zaniechanie wypa-
lania suchych traw i pozostałości
roślinnych.

Zastêpca Burmistrza
Miasta �wieradowa�Zdroju

Walery Czarnecki

Opracowa³: podinsp. ds. OC,
zarz¹dzania kryzysowego

i ochrony ppo¿. - Tadeusz Baka

Zakaz  wypalania
roślinności!

Gminny Zespół Reagowania
Na podstawie Decyzji Nr 01/

WZRK/2005 wojewody dolnoślą-
skiego z 10 marca 2005 r. Burmistrz
Miasta zwołał posiedzenie Gmin-
nego Zespołu Reagowania, które
odbyło się 11 marca br. w celu do-
konania oceny sytuacji w związku
z prognozowanym wzrostem tem-
peratury powietrza powodującym
szybkie topnienie istniejącej pokry-
wy śnieżnej oraz możliwości wy-
stąpienia zagrożenia powodziowe-
go na terenie gminy. W posiedze-
niu Zespołu udział m.in. wzięli:
zastępca burmistrza - Walery Czar-
necki, Szef Gminnego Zespołu Re-
agowania - Tadeusz Baka, zastęp-
ca Szefa Gminnego Zespołu Reago-
wania - Eugeniusz Grabas, dyrek-
tor ZGK - Radosław Berliński, kie-
rownik  MOPS - Teresa Diagiel.

Powołano grupy robocze o cha-
rakterze stałym:

- grupa planowania cywilnego
- grupa monitorowania, pro-

gnoz i analiz.
Omówiono następujące zaga-

dnienia oraz określono kierunki
działania w tym zakresie analizy
stopnia przygotowania miasta do

roztopów: ustalono miejsca najbar-
dziej zagrożone, a także przeanali-
zowano i ustalono środki, jakie zo-
staną podjęte w przypadku spraw-
dzenia się prognozy. Wskazano
m.in. na konieczność przeprowa-
dzenia wywozu śniegu z ulic: Kon-
stytucji 3 Maja, Słowackiego i czę-
ści Sienkiewicza, w celu zabezpie-
czenia okolicznych budynków
przezd podtopieniami i zapewnie-
nia swobodnego spływu wody. Zo-
bowiązano  Zakład Gospodarki Ko-
munalnej do zabezpieczenia droż-
ności studzienek kanalizacyjnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zobowiązano do zapewnienia
miejsc noclegowych w przypadku
zajścia konieczności ewakuacji mie-
szkańców zagrożonych budynków.
Ochotniczą Straż Pożarną postawio-
no w stan podwyższonej gotowości.

W wyniku roztopów uległo
podtopieniu 11 piwnic, z których
OSP wypompowała wodę, a koszt
akcji zamknął się kwotą 1000 zł. Na
szczęście aura okazała się na tyle
łaskawa, że nie doszło do poważ-
niejszych zagrożeń.

Tadeusz Baka

18 lutego policja odebra³a zg³osze-
nie z ul. 11 Listopada, gdzie w jed-
nym z domów dosz³o do awantury
domowej. Przybyli na miejsce funk-
cjonariusze zasta³o w mieszkaniu
trzech rozbawionych wódk¹ biesia-
dników, którzy nie spokornieli wi-
dz¹c mundury, lecz rzucili siê do
bijatyki. Najbardziej krewki osobnik
zosta³ zatrzymany, a wobec ca³ej
trójki skierowano do s¹du akt oskar-
¿enia: odpowiedz¹ za czynny opór
i zniewa¿enie policjantów.
W ostatnim czasie policja dwukrot-
nie by³a powiadamiana o kradzie-
¿ach drzew, które œcinano na opa³.
Pierwszy przypadek mia³ miejsce 8
marca na ul. Lipowej, gdzie jedna z
tamtejszych mieszkanek wynajê³a
pilarza i œciê³a 100-letni jarz¹b (zda-
rzy³o siê to rann¹ por¹). Wartoœæ
drzewa wedle stawek przewidzia-
nych w ustawie o ochronie œrodo-
wiska wynios³a ponad 32 tys. z³
(wartoœci opa³owej kilkunastokrot-
nie ni¿szej, jeszcze nie policzono).
W tej sprawie akt oskar¿enia zosta³
ju¿ skierowany do s¹du, w swoje
postêpowanie dodatkowo wszcz¹³
Urz¹d Miasta.
Kolejna œcinka bez zezwolenia mia-
³a miejsce 29 marca w rejonie ul.
Korczaka, gdzie ³upem dwóch mie-
szkañców pad³o 8 topoli. Topola nie
jest tak cenna, wiêc wstêpna war-
toœæ wed³ug stawek ekologicznych
to tylko 4 tys. z³. I w tym przypadku
obaj niefortunni „drwale” stan¹
przed s¹dem.
21 marca w godzinach popo³udnio-
wych policja zosta³a powiadomio-
na przez pacjentów przychodni YO-
MED. Przy ul. Korczaka, ¿e jedna z
przyjmuj¹cych lekarek jest w stanie
nietrzeŸwym. Policjanci na miejscu
zastali lekarkê-pediatrê w stanie nie-
trzeŸwoœci. Pierwsze badanie wyka-
za³o 0,84, a drugie 0.90 mg w litrze

wydychanego powietrza (ok. 1,8
promila). Wszczêto postêpowanie z
tytu³u zagro¿enie zdrowia i ¿ycia
pacjentów, lekarka w przychodni ju¿
nie pracuje.
W nocy z 31 marca na 1 kwietnia z
ul. 11 Listopada skradziono auto
marki VW passat na celnych tabli-
cach rejestracyjnych, rocznik 1989,
nale¿¹ce do jednego ze œwierado-
wian, który stratê oszacowa³ na ok.
3 tys. z³.

Po zakoñczeniu sezonu narciarskie-
go w³aœciciele wypo¿yczalni sprzê-
tu robi¹ remanenty i podliczaj¹ stra-
ty. Jeden z nich zg³osi³ na policji, ¿e
3 marca klient nie odniós³ dwóch
kompletów desek snowbordowych
wartych 1500 z³. Policja posz³a œla-
dem meldunku w Bogatyni, poda-
nego przez klienta przy wypo¿ycze-
niu desek, i okaza³o siê, ¿e pod
wskazanym adresem wskazana
osoba w ogóle nie przebywa. Nie-
wykluczone, ¿e za fa³szywym mie-
szkañcem  Bogatyni rozes³ane zo-
stan¹ listy goñcze.
Drugi przypadek zg³oszono 9 mar-
ca – sprzed wypo¿yczalni skradzio-
no trzy pary nart stoj¹cych na dwo-
rze. Gdy dok³adnie sprawdzono,
dwie pary siê znalaz³y, ale trzecia
zmieni³a w³aœciciela.
Tego samego dnia do policji dotar-
³a informacja, ¿e jeszcze w zesz³ym
roku pewien œwieradowianin po³a-
komi³ siê na narty i ani myœli ich
oddawaæ, nie mówi¹c ju¿ o zwro-
cie nale¿noœci. Gdy w³aœciciel wy-
po¿yczalni domaga³ siê zwrotu swej
w³asnoœci, niesforny klient zagrozi³
mu spaleniem punktu, kieruj¹c pod
jego adresem tak¿e inne groŸby ka-
ralne. Za to grozi do 2 lat pozba-
wienie wolnoœci. Policja, która do-
kona³a przeszukania, nart u wypo-
¿yczaj¹cego nie odnalaz³a.

OG£OSZENIA
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Sk³adamy serdeczne podziêkowania dla Stowarzyszenia „Godne Spo³eczeñstwo”
- za sfinansowanie dwudziestojednoosobowej grupie dzieci z klas I–III wyjazdu do
Filharmonii Dolnoœl¹skiej w Jeleniej Górze na wystêp Górali z Beskidu Œl¹skiego.

Izabela Salawa  Teresa Fierkowicz

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej „Godne Spo³eczeñstwo” sk³ada ser-
deczne podziêkowania wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy na
rêce  cz³onka Stowarzyszenia, Pani Wies³awy Wanatowicz, przekazali pro-
dukty i pieni¹dze z przeznaczeniem  na Zaj¹czka dla  50 dzieci ze Œwietlic
Œrodowiskowych UL i MROWISKO.

Zarz¹d Stowarzyszenia  - Sylwia B³aszczyk

Od pedagogiki zabawy do „zabawy w teatr”
- refleksje z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Czas, który przeznaczymy na
nauczenie dziecka empatii, w przy-
szłości zwraca się z nawiązką, jeśli
bez nadmiernego pośpiechu, ner-
wowości będziemy u dzieci kształ-
cić poczucie wdzięczności i uzna-
nia dla innych, zrozumienia innej
osoby, jej kłopotów, problemów to
będziemy mówić o sukcesie. Doro-
śli muszą zdawać, że każde podej-
ście do kształtowania charakteru
i inteligencji emocjonalnej rzeczy-
wiście wymaga czasu. Dzieci nale-
ży uczyć, stosując ich ulubioną me-
todę zdobywania wiedzy - zabawę.

Zabawa jest najbardziej efek-
tywnym sposobem uczenia dziec-
ka. W zabawie można dziecko za-
poznać ze skomplikowanymi kon-
cepcjami, poglądami filozoficzny-
mi, emocjonalnymi, które trudno
opisać słowami.

Najłatwiej dzieciom wpajać róż-
ne umiejętności, właśnie w czasie
zabawy. W przeciwieństwie do in-
nych metod nauczania, zabawa cał-
kowicie pochłania dziecko, gdyż
angażuje wszystkie zmysły. Nie na
darmo stare przysłowie chińskie
mówi „Powiedz mi - a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam, pozwól
wziąć udział - a zrozumiem”.

Zabawa jest królestwem dzieci,
która doskonale może ukształto-
wać charakter i inteligencję emocjo-
nalną u dziecka.

Pedagogika zabawy jest meto-
dą, która proponuje działania czyn-
ne, stwarzające uczestnikom gru-
py możliwości rozwoju w atmosfe-
rze akceptacji, zaufania, bez wzglę-
du na wiek i umiejętności, zdolno-

ści. Właśnie zabawa ułatwia kon-
takty między dziećmi, wyzwala
twórczą aktywność, uświadamia
istnienie różnych form przekazu,
stymuluje do kreatywności działań,
kształci umiejętności nawiązywa-
nia kontaktów.

Z kolei zabawa w teatr, to wie-
lopłaszczyznowa scena rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego
uczestników, to pobudzenie jedno-
stek do tworzenia i przeżywania
teatru. Teatr jest procesem twór-
czym, jest to praca zespołowa,
wspólna, która zaczyna się od wy-
brania i analizy tekstu, poprzez pra-
cę nad rolą, gestem, mimiką, ru-
chem, nad umiejętnością pracy
z całym zespołem.

Grupa „Zakręcone”, która ostat-
nie występy miała w czerwcu 2003,
postanowiła wystąpić przed pu-
blicznością w Gryfowie, Mirsku
i Świeradowie ze sztuką wigilijną
„Nie było dla nich miejsca”. Scena-
riusz został opracowany twórczo
na próbach, na których J. Choros,
N. Piotrowska, S. Lech i J. Wróblew-
ska, wypowiedzieli się, że główną
ideą, przesłaniem muszą być aktu-
alne problemy w naszym kraju, tak-
że aby słowa:
Jeden Wielki Polak, mądry kto go
słucha
By odnowić Ziemię, wezwał kiedyś
ducha
A my mu pomożemy w tej wielkiej
potrzebie
I odnowę Ziemi zacznijmy od sie-
bie.

- mogły być odpowiednio zro-
zumiane i spowodowały refleksję,

zadumę nad bezdomnymi, nad
dziećmi z Domu Dziecka, nad „pią-
tym talerzem, licząc na to, że po-
zostanie wygodnym, ale pustym
symbolem”.

Młodzi aktorzy otrzymali na
V Przeglądzie Zespołów Kolędni-
czych i Herodowych dyplom -
podziękowanie za oryginalny sce-
nariusz oraz wzruszającą grę aktor-
ską, a ponadto wyróżnienie” za
bardzo efektywny występ indywi-
dualny.

J. Choros podsumował, że naj-
ważniejszą sprawą, było to, że mo-
gliśmy się spotkać i przekazać pu-
bliczności swoją wiarę, że kiedyś
będzie lepiej, że nie będziemy spo-
tykać bezdomnych na dworcach,
a dzieci nie będą porzucane przez
swoich rodziców itd.

Dla uczestników to była dobra,
wspólna zabawa, głównie na
próbach i okazja, aby udowodnić,
że młodzi ludzie potrafią dostrzec
wiele niesprawiedliwości, krzywdy
otaczające naszą rzeczywistość, że
nie tylko się bawią, ale mogą po-
przez sztukę, teatr wyrazić swoje
emocje, uwagi, które nurtują mło-
de pokolenie. Wierzą, że teatr jest
doskonałym sposobem patrzenia
na świat.

Dobrze jest, że po formy tea-
tralne sięgają już panie z przed-
szkola, bo im wcześniej wzbudzi-
my w naszych dzieciach zainte-
resowanie teatrem, możemy
wówczas liczyć na aktywne ucze-
stnictwo i udział dzieci w życiu
kulturalnym.

Krystyna Piotrowska

Świat jest teatrem
18 marca w ramach obchodów

Dnia Teatru odbył się konkurs wie-
dzy o teatrze dla klas 4–6 Szkoły
Podstawowej. Turniej składał się z
trzech zadań. Pierwsze dotyczyło
pytań odnoszących się do obejrza-
nego przedstawienia, drugie - to
rozwiązanie krzyżówki, a trzecie -
literowa układanka dająca cytat
z sztuki Szekspira: „Świat jest tea-
trem, aktorami ludzie”, który to był
hasłem całego przedsięwzięcia.

Konkurs uświetnił występ
dziewcząt z koła teatralnego odgry-
wających sztukę pt. „Ofiara świe-
rzopa”. W role wcieliły się: Roksa-
na Danaj z klasy G1, Joanna

Chlaszcz z klasy 5a SP jako Lekarz
oraz Aleksandra Szwarc z klasy 5b
SP, Iwona Droździńska z klasy 5a
SP, Angelika Duda z klasy G1a
i Dagmara Lipnica z klasy G 1a -
jako pacjenci.

Każdą klasę reprezentował trzy-
osobowy zespół uczniów, a wygra-
ła drużyna z klasy 6b SP w składzie:
Martyna Kijewska, Amanda Bokisz
i Paweł Siergun.

Zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe, a wszystkim uczestni-
kom wręczono dyplomy za uczest-
nictwo w konkursie,

Wioletta Cie�lik
Barbara Marsza³-Rutkowska

PODZIÊKOWANIA

Uwaga fotograficy
amatorzy!

W związku z ogromnym zain-
teresowaniem i licznymi prośbami
fotografików-amatorów przesunię-
ty został termin nadsyłania prac na
konkurs „Łużyckie pejzaże w foto-
grafii”.

Prace składać można do
18 kwietnia br. w sekretariacie Po-
wiatowego Centrum Edukacyjne-
go w Lubaniu, al. Kombatantów
2.

W konkursie udział może
wziąć każdy fotografik-amator
- mieszkaniec powiatu lubańskie-
go i powiatu Löbau-Zittau, a tema-
tem prac konkursowych mogą
być zabytki, piękne krajobrazy,
parki, rezerwaty, pomniki przyro-
dy i interesujące miejsca i obiek-
ty współczesne z terenu Górnych
Łużyc.

Regulamin oraz kartę zgłosze-
niową znaleźć można na stronie
i n t e r n e t o w e j
-  www.powiatluban.pl

Informacje o konkursie uzyskać
można także w Powiatowym Cen-
trum Edukacyjnym w Lubaniu – tel.
64 64 370.

¯ABA

Przysz³a ¿aba do krawcowej
- Chcia³am uszyæ suknie nowe:
Jedn¹ w kwiatki, druga w paski,
Trzeci¹ z zamkiem. Wszystkie
Potrzebujê jutro rankiem.

Jutro w³aœnie w naszym stawie
Maj¹ byæ koncerty ¿abie,
Przy okazji kilka wesel,
Stoi ju¿ tam mnóstwo krzese³.
W nowej sukni, jak z now¹ twarz¹ -
Wszyscy ¿abê zauwa¿¹!

Nastêpnego dnia od rana
¯aba by³a zaskakana,
Wreszcie podœpiewuj¹c coœ tam
sobie
Wesz³a ¿aba do krawcowej,

Chce zap³aciæ, patrzy w cennik,
krzyczy:
- Có¿ to znaczy?!
Trzy sukienki i tak drogo?!
Takie ceny byæ nie mog¹!
¯aba nie jest milionerem,
To stworzenie niebogate,
Przecie¿ to jest proste takie.

Kobiecina myœli sobie:
Pewnie ¯aba w g³owie Ÿle ma,
G³oœno mówi:
- U nas zni¿ek ¿adnych nie ma.

Na to ¯aba z wielkim krzykiem:
- Chcê rozmawiaæ z kierownikiem!
Pan Kierownik
Poprawiaj¹c wci¹¿ serdaczek,
Chrz¹ka, mierzy, znaczy -
Wszystko da siê wyt³umaczyæ:

Suknie drogie,
Bo materia³ jest szczególny,
Cennik zaœ dla wszystkich wspólny.

¯aba skrzeczy:
- Czy ktoœ s³ysza³ takie rzecz?

Rozmawiali jeszcze chwilê,
S³ychaæ by³ ich na milê,
Wtem rozleg³o siê tr¹bienie -
To nad stawem zakoñczono przed-
stawienie.

Rozjechali siê muzycy,
Teraz ¿aba na nastêpny koncert li-
czy.

Œluby udzielono te¿ starannie,
Jednak ¿aden nie przypad³ - ̄ abie-
pannie,
¯e jej nie ma - nikt nie spostrzeg³,
Lecz do ¯aby to nie dotrze.

W swoich oczach jest najpiêkniej-
sza!
Niech jej bêdzie.
O to mniejsza.

Jacek Olszewski

¯aba
� Naszym Starszym Dzieciom

Przysz³a ¿aba do lekarza
- chcia³am mieæ sylwetkê now¹
- to da siê wyprostowaæ i ten tr¹dzik
lekko zgubiæ,
Trzeba tylko wp³aciæ kwotê,
- za co? – ¿aba skrzeczy
- A za te rzeczy!

Wysz³a ¿aba – patrzy w lustro:
A to ona! Wcale nie odmieniona,
Taka sama jak myœla³a
I po co ta awantura ca³a?

Taka jesteœ, tak wygl¹dasz,
Najwa¿niejsze co w Tobie mieszka
I tam siê urz¹dza,
Reszta to mit i urojenia,
Jesteœ piêkna, jak lustro mówi,
G³upcom figa z makiem,
Tobie piêkno jest wiatrakiem!

Jacek Olszewski

W ramach akcji „Cały Świeradów czyta dzieciom” pochwalcie się
swoją czytającą rodziną i  opiszcie ją. Może to być forma krótkiej kartki
z pamiętnika, opowiadania, wiersza lub też przedstawcie w formie
plastycznej swoją czytającą mamę, tatę, dziadków, ciocie, wujków.

Nagrodzone prace wyślemy do redakcji „Gazety Wyborczej”, na lau-
reatów najlepszych prac czekają niespodzianki - nagrody będą wręczane
z okazji Światowego Dnia Książki. Patronat nad konkursem objął Bur-
mistrz Miasta Zbigniew Szereniuk.
Termin składania prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 19 kwietnia br.

Konkurs literacko–plastyczny
pn. MOJA CZYTAJĄCA RODZINA

Jacek Olszewski pisze wiersze, a jego syn – Adrian – od lat utrwala piórkiem

i wêglem historiê miasta. Powy¿ej grafika przedstawiaj¹ca budynek, gdzie przez

wiele lat mieœci³ siê ¿³obek
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dzierniku 2004 r. chc¹c nas zmusiæ do opuszczenia obiektu za-
krêci³o dop³yw wody mineralnej do budynku rozlewni, a tym
samym uniemo¿liwi³o nam rozlew i dystrybucjê � Czerniawian-
ki �, któr¹ - jak wynika z warunków umowy dzier¿awy - jeste-
�my zobowi¹zani dostarczyæ do Uzdrowiska po koszcie w³a-
snym. Linia rozlewnicza jest sprawna i gotowa do uruchomie-
nia. Zosta³a tak¿e zmodernizowana przez wstawienie nowej myjki
do butelek szklanych o wiêkszej wydajno�ci. Poprzednia myjka
nie nadawa³a siê do dalszej eksploatacji, gdy¿ nie spe³nia³a norm
sanitarnych (to s¹ w¹tki karne, o których Pan wspomina).
Warto te¿ poruszyæ kwestiê badañ wody mineralnej. Pañstwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu zakaza³ produk-
cji wody mineralnej �Czeniawianka� do czasu przed³o¿enia wy-
niku badañ wody na obecno�æ metali ciê¿kich. Zgodnie z posta-
nowieniami umowy dzier¿awy badania te le¿¹ w gestii Uzdrowi-
ska, a nie dzier¿awców. My jeste�my gotowi przeprowadziæ ta-
kie badania, tylko nie mamy czego badaæ, gdy¿ - jak wspomnia-
³em wcze�niej - woda mineralna zosta³a nam �zakrêcona�. Czy
nie s¹dzi Pan, ¿e w �wietle przedstawionych faktów tr¹ca tutaj
celowym dzia³aniem na rzecz zlikwidowania marki �Czerniawian-
ki�, z której s³ynie �wieradów-Zdrój? Mo¿e komu� zale¿y na
promocji innej wody spoza �wieradowa?
Odnosz¹c siê  do poruszanej w artykule kwestii dotycz¹cej opu-
szczenia przez nas rozlewni informujê Pana oraz Czytelników,
¿e umowa dzier¿awy nie przewiduje okresu wypowiedzenia. Wy-
powiedzenie umowy dzier¿awy mo¿e nast¹piæ w przypadku ra-
¿¹cego naruszenia jej postanowieñ, do których nale¿y m.in. za-
leganie z op³at¹ dzier¿awn¹ za okres powy¿ej dwóch miesiêcy.
Taka sytuacja w naszym przypadku nie ma miejsca, dlatego te¿
Uzdrowisko nie ma podstaw prawnych do eksmitowania nas z
obiektu rozlewni. Zastanawia natomiast sposób, w jaki Uzdro-
wisko próbuje rozwi¹zaæ podpisane przez siebie umowy pra-
wne.
O mo¿liwo�ci dzier¿awy rozlewni dowiedzieli�my siê z dzienni-
ka RZECZPOSPOLITA; na jego ³amach zamieszczona by³a in-
formacja o przetargu na dzier¿awê. Wierzyli�my, ¿e jeste�my
w stanie ud�wign¹æ ciê¿ar prowadzenia firmy licz¹c na wspó³-
pracê z Uzdrowiskiem. W naszym posiadaniu s¹ dokumenty
�wiadcz¹ce o stratach, jakie przynosi³a rozlewnia w latach 1998-
2001. Wydzier¿awienie rozlewni wód mineralnych przynios³o
Uzdrowisku ��wieradów-Czerniawa� Sp. z o.o. znaczny dochód,
a nam wiele nieprzyjemno�ci. Zamiast jednak zaj¹æ siê produk-
cj¹, koncentrujemy siê na przetrwaniu tego trudnego okresu i
 czekamy na wyroki s¹dowe, które rozstrzygn¹ spór.
Jako dzier¿awcy chcemy rzetelnie wykonywaæ postanowienia umo-
wy, zapewniæ mieszkañcom �wieradowa oraz okolic nieprzerwane
dostawy wody mineralnej, wspomagaæ instytucje pozarz¹dowe, co
czynili�my dotychczas, ale niestety, jak widaæ z przytoczonych przez
nas faktów, zarz¹d Uzdrowiska nie stwarza warunków do wspó³pra-
cy i rozwoju  firm. Tylko co na to mieszkañcy i radni?
Proszê Pana o wydrukowanie w nastêpnym numerze sprosto-
wania dotycz¹cego sporu z Uzdrowiskiem. Informuje, ¿e na
przedstawione w moim pi�mie fakty posiadam dowody, z który-
mi chêtnie siê z Panem podzielê.

Z powa¿aniem - Jaros³aw Drosiñski

Do wiadomo�ci:
1. Burmistrz Miasta �wieradów-Zdrój
2. Pose³ na sejm RP - M. Turkiewicz

Od redakcji: Zamie�cili�my odpowied� J. Drosiñskiego w ca³o-
�ci i mamy nadziejê, ¿e zarz¹d Uzdrowiska zechce w nastêp-
nym numerze ponownie zabraæ g³os w tej sprawie. Chêtnie te¿
skonfrontujemy stanowisko zarz¹du z dowodami bêd¹cymi
w posiadaniu dzier¿awców.
Tymczasem chcieliby�my przywo³aæ przy okazji tego sporu pogl¹-
dy Teresy Dragunowicz, która nades³a³a do redakcji do�æ obszerny
tekst, przypominaj¹c losy rozlewni wody mineralnej MARYSIEÑKA
w Cieplicach. Rozlewnia do 1991 roku zarz¹dzana by³a przez Uzdro-
wisko Cieplice, potem j¹ wydzier¿awiono na 11 lat, a¿ wreszcie
z przyczyn ekonomicznych (brak zysków) oraz technicznych (de-
gradacja maszyn i budynku produkcyjnego) zosta³a ostatecznie za-
mkniêta. Decyzjê podjêto z ciê¿kim sercem, ale i ze �wiadomo�ci¹,
¿e w obecnej sytuacji finansowej nie bêdzie mo¿liwo�ci dostoso-
waæ technologii produkcji rozlewniczej do Prawa Unii Europejskiej
w zakresie ochrony konsumentów i zdrowia oraz jego 14 Dyrektyw,
których zakres dotyczy szeregu zagadnieñ pocz¹wszy od odpowie-
dzialno�ci za produkt, a skoñczywszy na reklamie.
Pani Teresa przypomina te¿ o naszej CZERNIAWIANCE (szczawa ¿e-
lazista) posiada wspania³e walory lecznicze i smakowe. Na podstawie
badañ fizykochemicznych przeprowadzanych przez Laboratorium
Analityczne BALNEOPROJEKT w Warszawie w 2001roku stwierdzo-
no, ¿e butelkowana naturalna woda mineralna CZERNIAWIANKA po-

POLEMIKI
�wieradów Zdrój, 2 marca 2005 r.

Adam Karolczuk
Redaktor Naczelny �Notatnika �wieradowskiego�

Szanowny Panie Redaktorze, my, dzier¿awcy Rozlewni Wód Mi-
neralnych �Czerniawianka�, po przeczytaniu kolejnego artyku³u
na temat sporu miêdzy Uzdrowiskiem ��wieradów-Czerniawa�
Sp. z o.o. a R.W.M. �Czerniawianka� - w redagowanym przez
Pana miesiêczniku - postanowili�my przerwaæ milczenie i przed-
stawiæ nasze stanowisko w tej sprawie:
21 lutego 2002 roku podpisali�my umowê dzier¿awy rozlewni
na okres dziesiêciu lat, tj. do 1 marca 2012 r. Od 1 marca 2002
r. inwestuj¹c znaczne w³asne �rodki finansowe przejêli�my roz-
lewniê i rozpoczêli�my rozlew �Czerniawianki� jako spó³ka cy-
wilna. Przejêli�my wszystkich pracowników Uzdrowiska zatru-
dnionych w rozlewni na mocy art. 23 Kodeksu Pracy oraz zobo-
wi¹zali�my siê do wykupu czê�ci maj¹tku Uzdrowiska po ce-
nach ewidencyjnych. Warto�æ tego maj¹tku oraz stawka op³at,
za np. wodê gospodarcz¹ oraz gaz ziemny, s¹ przedmiotem spo-
ru w S¹dzie Rejonowym i Okrêgowym. O tym fakcie prezes
Uzdrowiska, Pan Brzozowski, wydaje siê zapomnia³ podaj¹c inne
powody sporu.
My�lê, ¿e wiêkszo�æ mieszkañców �wieradowa korzystaj¹cych
z wody gospodarczej dostarczanej przez Uzdrowisko zgodzi siê
ze mn¹, ¿e stawka za jeden m3 wody jest wy¿sza ni¿ dostarcza-
na przez ZGK �wieradów-Zdrój, co jest niezrozumia³e, bior¹c
pod uwagê koszty pozyskania wody pitnej przez Uzdrowisko.
W kwestii gazu ziemnego Uzdrowisko przez okres 27 miesiêcy
zawy¿y³o nam warto�æ faktur na ok. osiem tysiêcy z³, o czym
tak¿e nie wspomnia³ Pan Brzozowski. Faktury za opakowania
tak¿e s¹ zawy¿one na znaczn¹ kwotê.
Przez pierwszy rok naszej dzia³alno�ci przygl¹dali�my siê ryn-
kom zbytu oraz mo¿liwo�ciom produkcyjnymi zak³adu. Wymie-
nili�my jedn¹ maszynê oraz przymierzali�my siê do wymiany
ca³ej linii produkcyjnej, o czym pisa³ Pan na ³amach �Notatni-
ka�. Park maszynowy rozlewni stanowi¹ maszyny z lat siedem-
dziesi¹tych. Niestety, z przyczyn technicznych wymiana ca³ej
linii nie by³a mo¿liwa z uwagi na niskie stropy budynku. Poza
tym wymienili�my tzw. ¿wirki w od¿elaziaczach i przeprowadzi-
li�my badania, na podstawie których wyd³u¿yli�my okres przy-
datno�ci do spo¿ycia niegazowanej �Czerniawianki� do sze�ciu
miesiêcy. W Uzdrowisku przez prawie trzydzie�ci lat nikt o tym
nie pomy�la³, a przy obecnej konkurencji na rynku jest to wy-
móg. O bie¿¹cych remontach, naprawach oraz modernizacji roz-
lewni nie bêdê siê rozpisywa³, choæ stanowi¹ one znaczn¹ kwo-
tê w bud¿ecie rozlewni i �wiadcz¹ o powa¿nym traktowaniu przez
nas obiektu.
W roku 2003 zawarli�my umowy na dostawy wody mineralnej
do wielu znacz¹cych firm, m.in. do Elektrowni Turów, Kopalni
Turów, Sedal SA Wieluñ, SIM Jelenia Góra i wielu innych. Tutaj
zasta³a nas kolejna niespodzianka ze strony Uzdrowiska, dekla-
rowana na umowie dzier¿awy wydajno�æ �ród³a okaza³a siê
o po³owê mniejsza. Bez naszej wiedzy i zgody Uzdrowisko mie-
sza³o wodê mineraln¹ o parametrach deklarowanych na etykie-
cie z wod¹ pochodz¹c¹ z drugiego �ród³a o mniejszej zawarto-
�ci minera³ów, co prowadzi³o do fa³szowania produktu i nara¿a-
³o nas na utratê wiarygodno�ci u naszych kontrahentów, a kon-
sument nie pi³ wody o parametrach podanych na etykiecie.
Wobec zaistnia³ej sytuacji musieli�my ograniczyæ produkcjê, co
prze³o¿y³o siê na przychody firmy. Wielokrotnie w tej sprawie
pisali�my pisma do zarz¹du Uzdrowiska, w których wnosili�my
o obni¿enie czynszu za dzier¿awê z uwagi na niewywi¹zywanie
siê wydzier¿awiaj¹cego z postanowieñ umowy. O tym fakcie
tak¿e zapomnia³ wspomnieæ Pan Prezes Brzozowski.
Prezes równie¿ du¿ym �³ukiem omin¹³ prawdê� twierdz¹c, ¿e
�energetyka� wy³¹czy³a pr¹d w rozlewni, w konsekwencji czego
pracownicy Uzdrowiska spu�cili wodê z instalacji centralnego
ogrzewania. 22 lutego nast¹pi³a godzinna przerwa w dostawie
energii elektrycznej. W tym czasie nikt z pracowników uzdrowi-
ska nawet nie pojawi³ siê na terenie rozlewni, nie wspominaj¹c
ju¿ o spuszczeniu wody z instalacji grzewczej. Informujê Pana,
¿e rozlewnia dalej jest zasilana energi¹ elektryczn¹, a takie stwier-
dzenia rzucaj¹ niekorzystne  �wiat³o na nasz¹ firmê.
W swoim artykule pisze Pan o innej wodzie mineralnej dostar-
czanej kuracjuszom Uzdrowiska, nie dociekaj¹c, dlaczego taka
sytuacja ma miejsce. Informujê Pana, ¿e jest to kolejny przy-
k³ad bezprawia uprawianego przez Uzdrowisko, które w pa�-

siada mineralizacjê 2450 mg/dm3, jest wiêc wysoko zmineralizowana
i zawiera miêdzy innymi jony wapnia - 271,3 mg/dm3, jony magnezo-
we - 150,5 mg/dm3, jony wodorowêglanowe HCO3 - 1385 mg/dm3.
D³ugoletnie badania kliniczne wykaza³y, ¿e du¿a zawarto�æ magnezu
tzw. króla ¿ycia w wodzie zapobiega chorobom cywilizacyjnym, np.
mia¿d¿ycy, zawa³om, kamicy szczawianowej.
Picie CZERNIAWIANKI odgrywa szczególn¹ rolê jako czynnik
antystresowy, antyalergiczny i obni¿aj¹cy zawarto�æ choleste-
rolu w organizmie. Woda ta uczestniczy w tworzeniu i prawi-
d³owym funkcjonowaniu systemu odporno�ciowego, reguluje
pobudliwo�æ nerwowo-miê�niow¹ i sercowo�naczyniow¹.
Zdaniem autorki przy dotychczasowych sposobach produkcji i
dystrybucji rozlewnie takie nie bêd¹ ekonomiczne, ale ¿e szko-
da by³oby ca³kowicie zaniechaæ butelkowania tych wspania³ych
wód i ograniczyæ ich wykorzystywanie wy³¹cznie do dystrybu-
cji w pijalniach zdrojowych, mo¿e nale¿a³oby skorzystaæ z su-
gestii dr Teresy Latour z Zak³adu Tworzyw Uzdrowiskowych PZH
w Poznaniu i produkowaæ wodê butelkowan¹ � lecznicz¹,
w odpowiednich opakowaniach i cenach dla celów uzdrowi-
skowych oraz sprzedawanych w aptekach?
Czekamy na zdanie zainteresowanych stron w tej kwestii.

Uwaga � nowy numer!
Informujemy, że

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej YO-MED
w Świeradowie-Zdroju przy ul. Korczaka 7D

ma nowy numer telefonu –

781-61-68

Serdeczne podziêkowania dla ks. proboszcza,
w³adzom miasta �wieradowa-Zdroju,

znajomym, s¹siadom
za udzia³ w ostatnim po¿egnaniu

naszej kochanej Mamy, Babci, Prababci
Józefy Gnoiñskiej

sk³ada Rodzina

Wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci
Pani Józefy Gnoiñskiej

najstarszej mieszkanki naszego miasta
sk³adaj¹

W³adze Miasta

Odrodzenie Czerniawy
Dokoñczenie ze str. 1

Centrum Rehabilitacji posadowione jest na 2-hektarowej
działce, na której mają powstać ścieżki spacerowe, park,
oczko wodne, grill, altany. Parking przed budynkiem pomie-
ści 40 aut.

(aka)
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Grzegorz Żyłkiewicz od roku 2001 jestem niepełno-
sprawnym zawodnikiem w jeleniogórskim klubie START
SIMET, trenując siatkówkę na siedząco. Z drużyną trenu-
je 3 razy w tygodniu treningom, jeździ na zgrupowania,
odnosząc znaczące sukcesy: III miejsce na mistrzostwach
Polski (2001/02), III miejsce w Pucharze Polski (2002/03),
I miejsce w rywalizacji krajowej w siatkówce plażowej
(2003/04).

Grzegorz ma duże szanse zakwalifikowania się do ka-
dry narodowej.

Siatkówka na
siedząco jednak
mu nie wystarcza,
swą aktywność
wyładowuje rów-
nież w lekkiej atle-
tyce. Dwukrotnie
w Międzynarodo-
wych Mistrzo-
stwach Polski
osób niepełno-
sprawnych starto-
wał w rzucie dys-
kiem i oszczepem
oraz pchnięciu
kulą (na zdjęciu
obok) – zawsze
w pierwszej dzie-
siątce, ale wciąż
nie na podium.

Startuje też
w biegach na wóz-
kach, trenując tę
konkurencję od niecałych 2 lat. Był już drugi w Mityngu
Polski na 200 m, powtarzając sukces  w biegu na 500 m. Brał
udział w wielu maratonach, półmaratonach i biegach ulicz-
nych.

„Notatnik Œwieradowski”. Wydawca: Burmistrz Miasta Œwieradów–Zdrój. Redaguje zespó³: Adam Karolczuk (red. naczelny), Rafa³ May, Monika Hajny. Nak³ad: 2000 egz.. £amanie:
Robert Dobosz, tel. 608882111. Druk: Norpol Pres Sp. z o.o., Wroc³aw, ul. ¯migrodzka, tel. (071) 75 363 43. Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika.
Teksty (tak¿e literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ w Miejskim Biurze Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10,
tel. 7816350, fax 7816100; e-mail: it@swieradowzdroj.pl
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Maj rododendronem kwitnie
Maj to tradycyjne w Świeradowie DNI KWITNĄCYCH

RODODENDRONÓW, które zainauguruje w dniach 1-3 maja
Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych - to trzydnio-
wa impreza, na którą zaproszeni zostaną miłośnicy starych
samochodów ze swoimi pojazdami. Imprezie towarzyszyć
będą koncerty, pikniki, parada samochodów zabytkowych
oraz jarmark żywności ekologicznej.

Szczegółowy program wszystkich imprez będą mogli
Państwo znaleźć na afiszach i na naszej stronie internetowej
-www.swieradowzdroj.pl - oraz w następnym numerze „No-
tatnika Świeradowskiego”.

Natomiast już dzisiaj chcielibyśmy zasygnalizować waż-
ne wydarzenia - 3 maja o godz. 1600 w hali spacerowej Domu
Zdrojowego odbędzie się koncert z okazji uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja pod tytułem „Europa w rytmie poloneza”.

8 maja uczcimy rocznicę zakończenia II wojny świato-
wej pod obeliskiem.

27 maja planujemy zorganizowanie u nas parady mili-
tarnych pojazdów zabytkowych z okresu II wojny świato-
wej, w ramach dużej imprezy organizowanej w powiecie
od 25 do 29 maja br. przez Jacka Liszkowskiego, właści-
ciela gospodarstwa agroturystycznego „Alchemia” z Po-
biednej.

Prowadzimy także  rozmowy z Bogusławem Kaczyńskim,
który odwiedził Świeradów i zachwycony jego urokiem
chciałby zorganizować tutaj trzy duże koncerty pod nazwą
„Wielka sława to żart” - na podobieństwo tych, jakie odby-
wają się w Krynicy podczas festiwalu im. Jana Kiepury. Pla-
nowany termin tego wydarzenia to 26-28 maja br.

DMM

Turyn obiecuje poprawę
Od czasu do czasu słyszymy o dobrych miejscach polskich

saneczkarzy i bobsleistów. W tych dyscyplinach sportu nie
mamy jednak gwiazd, które mogłyby przyciągnąć media oraz
potencjalnych naśladowców. Do najlepszych obecnie zawodni-
czek należy 20-letnia świeradowianka Ewelina Staszulonek, która
zajęła w tym sezonie 16 pozycję w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Świata, na co zapracowała sobie solidnie ponad 270 śli-
zgami wykonanymi na kilkunastu torach w Europie, USA i Ka-
nadzie.

- Dla mnie był to najlepszy sezon ze wszystkich dotychcza-
sowych – zapewnia Ewelina. W mistrzostwach świata juniorów
w niemieckim Winterbergu nasza saneczkarka była ósma (na
30 zawodniczek), a w światowym czempionacie w Park City
(USA) – 18 (wśród 38 saneczkarek). Jej najlepsze tegoroczne
miejsce w Pucharze Świata – to 12 w Oberhofie.

Trochę się poprawiła sytuacja finansowa Polskiego Związ-
ku Saneczkowego, który znalazł trochę więcej pieniędzy niż
przed rokiem, co pozwoliło kadrze na więcej startów. Ani jed-
nak drużyna, ani Ewelina nadal nie mają sponsorów. Nadzieja

Do okręgówki marsz!
Dokoñczenie ze str. 8

Jak widać po wynikach, forma, a przede wszystkim zgra-
nie zawodników nie jest jeszcze równomiernie rozłożone.
Więcej uwagi należy poświęcić taktyce zespołu oraz poło-
żyć nacisk na efektywniejszą współpracę poszczególnych
formacji (pomoc–obrona, atak–pomoc).

Jeśli chodzi o nowych zawodników, pozyskaliśmy
z Włókniarza Mirsk świeradowianina Roberta Franckiewi-
cza, który w sparingach pokazał dobry futbol i wierzę, że
będziemy mieli z tego piłkarza jeszcze dużo pożytku. Nie-
stety, w pierwszych dwóch meczach nie zagra nasz podsta-
wowy pomocnik Marcin Rosołek (z powodu czerwonej kartki
w ostatnim meczu rundy jesiennej).

Poniżej podaję terminarz spotkań rundy wiosennej :
10 kwietnia: Kwisa - Skalnik Rębiszów; 17 kwietnia: Włók-

niarz Leśna – Kwisa; 20 kwietnia: Pogoń Markocice – Kwisa;
24 kwietnia: Kwisa - LZS Stara Kamienica; 1 maja: LZS Dzi-
wiszów – Kwisa; 8 maja: Kwisa - Czarni Strzyżowiec; 15 maja:
Cosmos Radzimów – Kwisa; 22 maja: Kwisa - Granica Miło-
szów; 26 maja: LZS Sobota – Kwisa; 29 maja: Kwisa - Zryw
Ubocze; 5 czerwca: Stella Lubomierz – Kwisa; 12 czerwca:
Kwisa - Orzeł Platerówka.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 1500.
W przypadku zmian wprowadzanych przez OZPN będą Pań-
stwo na bieżąco informowani.

Serdecznie zapraszam i proszę o gorący doping.
Tomasz Miakienko � kierownik zespo³u

Zadanie dzisiejsze polega na rozwi¹zaniu koñcówki, w której
bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w trzech posuniêciach. Rozwi¹-
zania nale¿y sk³adaæ do 20 kwietnia   2005 r. w MBIT, ul. Zdro-
jowa 10, lub w pensjonacie SZACH-MAT, ul. S³oneczna 2.
Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie zadania styczniowe-
go otrzymuje Kurt Langer z Niemiec (na kuracji).

Wśród dyscyplin sportowych osób niepełnosprawnych
biegi są konkurencją koronną – najtrudniejszą, wymagająca
od zawodnika ciągłej, systematycznej pracy, setek przeby-

tych kilometrów i wielu wyrzeczeń. Grzegorz do niedawna
jeździł na wózku z napędem klasycznym, jednakże z uwagi
na stan zdrowia w tym sezonie musiał przesiąść się na wózek
z napędem ręcznym typu hand bike – 28 luty odbyła się ge-
neralna przymiarka do wózka wykonanego specjalnie dla
niego (fot. powyżej). Wyścigi na wózkach tego typu są nową
dyscypliną i na paraolimpiadzie po raz pierwszy pojawią się
dopiero w Pekinie w 2008 roku. Ambicje i plany Grzegorza
są skierowane właśnie w tym kierunku, a cel -przy systema-
tycznej pracy - jest do osiągnięcia.

Za całokształt pracy w 2004 roku w plebiscycie na naj-
popularniejszego niepełnosprawnego sportowca roku, zor-
ganizowanym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem, Grzegorz zdobył III miejsce.

Grzesiek nie zaniedbuje dalszej edukacji - jest studen-
tem III roku Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
zamierza kształcić się dalej. Sukcesy w sporcie i normalne
funkcjonowanie w społeczeństwie nie byłyby możliwe bez
pomocy życzliwych osób: Państwa Dobrzyńskich, Państwa
Buczyńskich oraz J. Piotrowskiego. Serdeczne podziękowa-
nia Grzegorz kieruje również na ręce lekarzy z Uzdrowiska
Świaradów-Czerniawa, pracownikom działu planowania,
rehabilitantom i wszystkim innym którzy byli i są dlań po-
mocni.                                                                                    (aka)

Pekin na celowniku

w tym, że darczyńcy przypomną sobie o saneczkarzach w se-
zonie olimpijskim.

- Wszystko jest podporządkowane naszemu startowi na olim-
piadzie w Turynie w  lutym 2006 roku. Byliśmy na olimpijskim
torze, by odbyć zawody o PŚ, ale już przy pierwszych ślizgach
okazało się , że trzy końcowe wiraże mają wady technicznie
wynikające ze złej konstrukcji. Zdarzyło się kilka wypadków,
połamało się paru zawodników, puchar odwołano, a organiza-
torzy muszą poprawić tor. Mnie na szczęście udało się rynnę
przejechać poprawnie, a teraz liczę na to, że Turyn jeszcze przed
igrzyskami zorganizuje Puchar Świata – mówi Ewelina.

Gwoli uzupełnienia należy dodać, że Ewelina Staszulonek
wypełniła normy Polskiej Konfederacji Sportu, co pozwala jej
poważnie myśleć o starcie olimpijskim. Trener Marek Skowroń-
ski uważa, że Ewelina musi poprawić start. Jest to element trud-
ny do opanowania bez właściwej bazy treningowej, ale w dużej
mierze decydujący o prędkości ślizgu. W Karpaczu powstała
wieża treningowa do startów, więc będzie okazja poćwiczyć ten
element.                                                                                              (aka)

Ewelina Staszulonek podczas ubieg³orocznych startów

w Pucharze Œwiata na olimpijskim torze w kanadyjskim Calgary

Szach i mat (16)
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Do okręgówki marsz!
Witam serdecznie wszystkich

kibiców po przerwie zimowej i po-
daję na początek garść informacji.

W zimie piłkarze TKKF „Kwi-
sa” trenowali pod czujnym okiem
Grzegorza Augusta. Główny nacisk
był położony na rozwój siłowy i kon-
dycyjny. Zawodnicy mieli zapewnio-

ną przez naszych sponsorów odno-
wę biologiczną, z której korzystali
wedle własnego uznania. W ostatnich
dwóch tygodniach zagraliśmy cztery
sparingi z drużynami z sąsiedztwa:
z Pobiedną (9:1 i 7:1) oraz z Mrocz-
kowicami (3:3 i 2:3).

Dokoñczenie na str. 7

W czasie trwaj¹cego od grudnia ubie-
g³ego roku do marca 2005 sezonu
zimowego Górskie Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe w Œwieradowie-
Zdroju mia³o pe³ne rêce roboty. Pe³-
ni¹cy obowi¹zki kierownika GOPR,
Adam Hajny, podsumowuj¹c sezon
powiedzia³:
- Na wyci¹gach narciarskich mia³o
miejsce 21 interwencji, w tym 17 po-
wa¿nych. Interwencje dotyczy³y
przede wszystkim urazów dolnych
koñczyn, pot³uczeñ oraz z³amañ.
W pamiêci kierownika zachowa³y siê
dwa powa¿niejsze wypadki, którym
uleg³y kobiety. W obu zdarzeniach
panie zosta³y przyjête do szpitala ze
stwierdzeniem wstrz¹œnienia mózgu
i trwaj¹cym (na szczêœcie dla nich)
chwilowym zanikiem pamiêci.
Ratownicy œwieradowskiej sekcji
uczestniczyli tak¿e w trzech akcjach
poszukiwawczych w górach.
Pierwsza mia³a miejsce 12 lutego br. -
o godz. 1830 ratownicy otrzymali in-
formacjê ze Stacji Centralnej GOPR
w Jeleniej Górze, ¿e w rejonie Kamie-
nia Zoœki (tj. w bliskiej odleg³oœci od
Stogu Izerskiego) zab³¹dzi³y trzy m³o-
de kobiety. Poszukiwania trwa³y
3,5 godziny, po których zmarzniête
i przemoczone panie bezpiecznie
wróci³y do swojego obiektu.
Kolejna interwencja w górach mia³a
miejsce ju¿ nastêpnego dnia, 13 lute-
go, i zwi¹zana by³a z par¹ m³odych
studentów, którzy wracaj¹c z Chatki

Górzystów pomylili drogê na Polanie
Izerskiej i zamiast udaæ siê do Œwie-
radowa-Zdroju, zeszli ze szlaku i zb³¹-
dzili. Dopiero o  godz. 2000 zawiado-
mili o tym fakcie GOPR. Poszukiwa-
nia trwa³y cztery godziny.
Trzeci raz na pomoc zagubionej
16-latce GOPR wyruszy³ 17 lutego po
godz. 19. Id¹ca samotnie ze Szklar-
skiej Porêby do Œwieradowa-Zdroju
turystka zab³¹dzi³a w okolicy górnej
stacji wyci¹gu narciarskiego na Œwie-
radowiec. Trwaj¹ce 1,5 godziny po-
szukiwania zakoñczy³y siê sukcesem.
- Wspomnianych zdarzeñ mo¿na by
by³o unikn¹æ, gdyby turyœci kierowali
siê rozs¹dkiem i mieli trochê wyobra-
Ÿni. Tegorocznej zimy w górach by³o
ponad 2 metry œniegu, szlaki piesze
nie by³y przetarte, a mimo to turyœci
wychodzili na trasy. Czêsto bez od-
powiedniego ubioru, np. rêkawic, nie-
przemakalnych butów, zabezpiecze-
nia w postaci latarki. Cieszy mnie tyl-
ko fakt, ¿e mieli ze sob¹ numer, pod
który mo¿na dzwoniæ i prosiæ o po-
moc – dodaje Adam Hajny.
We wszystkich akcjach poszukiwaw-
czych brali udzia³: Adam Hajny, Ma-
ciej Golanowski i Tomasz Daszuta -
przysz³y kandydat na ratownika
GOPR.
Kierownik GOPR sk³ada serdeczne
podziêkowania Bartoszowi Kuderze -
za bezinteresown¹ pomoc w akcjach
poszukiwawczych i udostêpnienie
skutera.                                               MH

Góry ostrzegają niefrasobliwych

Tegoroczna zima nie szczędziła nam śniegu, dlatego też po raz pierwszy
od wielu lat dzieci mogły się nim nacieszyć do woli.

Od 5 do 23 lutego br. na wyciągu „Barbara” odbywały się zajęcia szkółki
narciarskiej dla początkujących narciarzy, prowadzone przez Romana Kap-
szewicza. Z planowanych wstępnie dwóch grup, ostatecznie utworzyła się
jedna, licząca 15 osób. Podczas codziennych dwugodzinnych zajęć dzieci
opanowały w stopniu dobrym podstawową technikę jazdy na nartach tzw.
„pługiem”, a zdolniejsi nawet jazdę równoległą. Atmosfera zajęć była sprzy-
jająca, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach narciarzy.

Gmina Miejska składa serdeczne podziękowania Michałowi Rutkowskie-
mu - za bezpłatne udostępnienie stoku i wyciągu.

Podczas drugiego tygodnia ferii również starsza młodzież mogła pojeź-
dzić na nartach - dla 18 chętnych osób zostały zakupione całodzienne bilety,
na których mogły sobie swobodnie szusować od 900 do 1600  na Wyciągu „Ka-
mieniec”.                                                                                                                   MH

Szusy bez ograniczeń

Po zimowym uśpieniu ruszają
rozgrywki piłki nożnej trampkarzy
i młodzików. Nasza drużyna TKKF
Kwisa Świeradów-Zdrój już od po-
nad miesiąca przygotowuje się do
rundy wiosennej sezonu 2004/
2005. Drużyna młodzików i tramp-
karzy została zasilona nowymi za-
wodnikami i trenuje pod czujnym
okiem nowego trenera Pawła Pelca
(na zdjęciu), który na co dzień gra
w drużynie seniorów.

Trenera Pelca wspiera inny za-
wodnik seniorów - Wojtek Ostrej-
ko. Chłopcy z wielkim zapałem
zaczęli treningi, mają bardzo dobry
kontakt z opiekunami i są dobrej
myśli przed rundą wiosenną. Ro-
zegrali już jeden sparing z druży-
ną juniorów młodszych z Pobied-
nej, który niestety przegrali 5:1, ale
cóż, grali ze starszymi od siebie
zawodnikami.

2 kwietnia rozegraliśmy pierwszy
mecz z UKS Sulików który młodzicy,
po emocjonującym spotkaniu, prze-
grali 2 :1, a trampkarze wygrali 7:0 -
6 bramek strzelił Łukasz Krawczyk,
a jedną Krzysiu Brzęś.

Kolejne spotkania rozegrane
zostaną na stadionie miejskim
w Świeradowie-Zdroju w następu-
jących terminach:
9 kwietnia o godz. 1100 - z Olszą
Olszyna

Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich do kibicowania naszym

małym zawodnikom, kierując to
zaproszenie szczególnie do rodzi-
ców, których brakuje nam - działa-
czom i dzieciom - na trybunach.

Dorota Marek-Miakienko

Młodzicy i trampkarze już kopią
23 kwietnia o godz. 1100 - z Łużyca-
mi Lubań
3 maja o godz. 1100 - z Włókniarzem
Mirsk
14 maja o godz. 1100 - z UKS Jantur
Gryfów Śląski.
Mecze wyjazdowe zagramy:
16 kwietnia o godz. 1100 - z Karko-
noszami Jelenia Góra
30 kwietnia o godz. 1100 - z Włók-
niarzem Leśna
7 maja o godz. 1100 - z Gryfem Gry-
fów Śląski
21 maja o godz. 1100 - z Czarnymi
Lwówek Śląski.

Dziękujemy Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych
oraz sponsorom, którzy wspierają
nasze drużyny finansowo - bez
Państwa pomocy nie udałoby się
nam stworzyć i utrzymać już trzech
drużyn piłkarskich.

Od  11 do 15 marca br. Świera-
dów-Zdrój - jako jeden z 67 wystaw-
ców z Polski - prezentował
swoją ofertę turystyczną
i uzdrowiskową na Mię-
dzynarodowych Targach
Turystycznych ITB 2005
w Berlinie.

Polskie stoisko narodo-
we zajmowało. 1472 m
kw., a tegoroczne targi
przebiegały pod hasłem
promocyjnym „Spotkajmy
się w Polsce”. I chyba coś
w tym było, ponieważ
przez pierwsze trzy dni
targów (dni dla publiczno-
ści) w polskiej hali pano-
wał wzmożony ruch. Zain-
teresowanie naszym kra-
jem, jak również Świerado-
wem, było duże. Cieszy
mnie fakt, że Świeradów-
Zdrój istnieje w świadomo-
ści wielu osób nie tylko jako miejsco-
wość o charakterze uzdrowiskowym,

ale jako urokliwe miasteczko z wie-
loma atrakcjami turystycznymi.

Najbardziej poszukiwanymi
materiałami był: mapy, przewo-

dniki,  ogólne informacje o mie-
ście, wykazy i cenniki hoteli i pen-
sjonatów, które rozdałam
w ogromnej ilości. Na stoisku zna-
lazły się ulotki informacyjne do-
starczone przez: Uzdrowisko
„Świeradów-Czerniawa”, „Park-
Hotel”, Hotel „Narcyz”, „Averon”,
„Malwa”, „Marzenie”, DW „Kaja”,
„Dębowy Dwór”, Pensjonat „Eldo-
rado”, Hotel „Malachit” i Grota Sol-
no-Jodowa, Centrum Rehabilitacji
„REHA-CENTER”, „Czeszkę i Sło-
waczkę” oraz jako jedno z nielicz-
nych gospodarstw agroturystycz-
nych - „Głęboki Jar”.

W Berlinie stoisko odwiedzili
gospodarze „Malwy” oraz właści-
ciele nowo otwartego Centrum Re-
habilitacji „Reha-Center” w Czer-
niawie-Zdroju.

Stoisko obsługiwane było przez
Monikę Hajny - pracownicę refera-
tu Promocji Gminy, Turystyki, Kul-
tury i Sportu (na zdjęciu).

(MH)

Berliñskie reminiscencje


