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26 maja o godz. 19.00 odbył się kon-
cert Waldemara Malickiego

27 maja o godz. 19.00
mogliśmy podziwiać Barba-
rę Kubiak
i Jolantę Bibel

w wykonaniu utworów Verdiego i Pucci-
niego.

Natomiast 28 maja br. mieszkańcy
naszego miasta oraz przybyli specjalnie na
tą okazję koneserzy opery i operetki mieli
możliwość uczestniczenia w niezwykłym
i można powiedzieć jednym z najważniej-
szych przedsięwzięć kulturalnych jakim
był koncert pn. „Wielka Sława to Żart”
w Świeradowie-Zdroju.

Festiwal prowadził niepowtarzalny Bo-
gusław Kaczyński. Widzowie jak zaczaro-
wani słuchali operowych opowieści wirtu-

oza, anegdotek i opowieści o festiwalowych
wydarzeniach.

Wielka Sława TO JUŻ NIE ŻARTYWielka Sława TO JUŻ NIE ŻARTY
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Artystom to-
warzyszła  Orkie-
stra Filharmonii
D o l n o ś l ą sk i e j
z Jeleniej Góry
pod batutą Micha-
ła Nesterowicza.

Festiwal roz-
począł się Arią z
operetki „Giudit-
ta” F. Lehara
w wykonaniu

Marty Abako,
którą mogliśmy
podziwiać śpie-
wającą solo. Nie-
wątpliwie za-
chwyciła wszyst-
kich młoda, wiot-

ka i zwiewna, ale o silnym sopranie kolo-
raturowym, Iwona Tober - gwiazda polskiej
operetki. Czarowała swoim i głosem, i uro-
dą, wyglądała przepiękne w zmienianych,
wykwintnych kostiumach. Wystąpiła m.in.
razem z Tadeuszem Szklenkierem w Due-
cie z operetki Księżniczka Czardasza
„Choć na świecie...”.

Podczas koncertu usłyszeć można było
także tenora o „hiszpańskiej urodzie tor-
readora” – Leszka Świdzińskiego,

Szczegó³y na str. 7

W dniach 1-3 lipca br.  w Świeradowie-
Zdroju odbędzie się MIĘDZYNARODOWY
ZLOT SAMOCHODÓW
ZABYTKOWYCH  zorgani-
zowany przez Izerski
Klub Auto Retro we
w s p ó ł p r a c y
z Gminą Świera-
dów-Zdrój.

Zlot zabytków

Organizatorzy imprezy sk³a-
daj¹ serdeczne podziêkowa-
nia Sponsorom za pomoc
w organizacji tego wspania-
³ego przedsiêwziêcia. S³owa
uznania kierowane s¹ do
Pañstw Buczyñskich - w³a-
œcicieli Park-Hotelu Spa,
Pañstwa Dobrzyñskich
- w³aœcicieli DW „Magnolia”,
gospodarzy Centrum Reha-
bilitacyjnego „Czerniawa-
Zdrój”,  Pana Ryszarda
Sromka, Pana Jana Pio-
trowskiego oraz Prezesa
Uzdrowiska „Œwieradów-
Czerniawa” Sp. z o.o.
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Dokoñczenie na str. 8

zachwycającego
nie tylko słynną
Arią Barinkaye z
operetki „Baron
Cygański - Wielka
Sława to Żart”
J. Straussa, ale
także znanym
i lubianym prze-
bojem z repertua-
ru Jana Kiepury
„Brunetki, blon-
dynki”.

Jak widać było
podczas koncer-

tu, dobrze się czuje nie tylko w „hiszpań-
skich” rolach.

Młody tenor, Tadeusz Szlenkier wystą-
pił w lekkim, operetkowym repertuarze.
Oprócz znanej „Manueli” R. Stolza, zaśpie-
wał razem z Leszkiem Świdzińskim słyn-
ne „Brunetki, blondynki”.

▲
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BAZA NUMERÓW

URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Szereniuk – 781-61-19

Zastêpca Burmistrza – Walery Czarnecki – 781-76-80

Sekretarz Miasta – Sylwia B³aszczyk – 781-75-62

Skarbnik – Iwona Kosmala – 781-66-59

Sekretariat Burmistrza i Zastêpcy Burmistrza

– Krystyna Kisiel – 7816489, fax – 781-65-85

Biuro Rady Miasta – Jolanta Bobak,

Diana Timoftiewicz-¯ak – 781-76-66

 Zamówienia Publiczne – Tomasz Glinkowski – 781-75-62

Referat Gospodarki Nieruchomoœciami

i Zagospodarowania Przestrzennego

– Rafa³ May – 781-70-92

Ryszard Szczygie³ – 781-75-58

Bogumi³a Tasiulis – 781-72-97

Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji

i Ochrony Œrodowiska

Kierownik – Eugeniusz Grabas – 781-70-71

 Anna Mazurek, Andrzej Groñski – 781-69-70

Izabela Jurczak – 781-63-24

Urz¹d Stanu Cywilnego

Kierownik – Danuta ¯y³kiewicz – 781-69-29

Dzia³alnoœæ Gospodarcza – 781-76-01

Meldunki i dowody osobiste – Halina Stettner – 781-69-29

Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak – 781-68-96

Obrona Cywilna i Zarz¹dzanie Kryzysowe

Tadeusz Baka – 781-68-41

Ksiêgowoœæ – Anna Leœniak,

Magdalena Szukiewicz – 781-64-52

Gra¿yna Wojciechowicz – 781-66-59

Kadry – Joanna Szczekulska – 781-65-53

Referat Finansów Oœwiaty

Kierownik – Bo¿ena Czukiewska,

Katarzyna Barczyszyn – 781-64-71

Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu

p.o. Kierownika – Dorota Marek-Miakienko,

Monika Hajny – 781-63-50, fax – 781-61-00

ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sekretariat – 78-163-43

Dyrektor – Rados³aw Berliñski – 781-64-25

MIEJSKI OSRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ
sekretariat – 781-63-21

Kierownik – Teresa Diagiel – 781-60-76

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – 781-61-14

Przedszkole Miejskie – 781-63-39

Miejski Zespó³ Szkó³– 781-63-73, 781-66-68, fax 781-62-24

Szko³a Podstawowa nr 2 – 781-63-79

Œwietlica œrodowiskowa – 784-57-12

Miejska Biblioteka Publiczna – 781-63-94

Klub AA – 781-61-14

Klub Seniora, Zwi¹zek Emerytów,

Zwi¹zek Sybiraków – 781-62-09

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

dowódca jednostki w Œwieradowie – 781-64-26

gminny komendant OSP,

dowódca jednostki w Czerniawie – 784-55-73
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Partnerstwo miast
W dniu 20 maja Świera-

dów-Zdrój miał przyjemność
gościć przybyłych na zapro-
szenie  Bur mistrza Miasta
przedstawicieli władz samo-
rządowych naszego miasta
partnerskiego Seifhenners-
dorf wraz z Panią Burmistrz
Karin Berndt.  Współpraca
partnerska pomiędzy dwoma
miastami trwa już od 3 lat.

W tym roku przyniosła ona
szczególne korzyści naszemu
miastu. Dzięki deklaracji part-
ners twa Se i fhennersdor fu ,
która jest w takich przypad-
kach niezbędna miasto nasze
uzyskało z funduszu PHARE
CBC środki  na  rea l izac je
trzech projektów:

 1. „Świeradów-Zdrój Euro-
regionalnym Miastem przyja-
znym dla turystów, w ramach
którego zrealizowano zadanie
oznakowania miasta” ( o tym
dokładniej w następnym arty-
kule)

2. „Transgraniczna koncep-
cja poprawy zagospodarowania
centrum uzdrowiska Świera-
dów-Zdrój”, prace nad tym pro-
jektem dobiegają końca.

3. „Transgraniczna koncep-
cja rewitalizacji kulturowego
i leczniczego wykorzystania
kompleksu parków uzdrowisko-
wych w Świeradowie-Zdroju”.
Prace nad tym projektem rów-
nież dobiegają końca, a ich wy-
niki można zobaczyć na zorga-
nizowanej specjalnie w tym celu
wystawie w hali spacerowej
Domu Zdrojowego, która trwać
będzie od szóstego czerwca do
trzeciego lipca, a do zwiedzania
której serdecznie Państwa za-
praszamy.

Na realizacje wskazanych
wyżej projektów miasto otrzy-
mało łącznie 62.657 euro.

W ramach partnerstwa a tak-
że podziękowania za pomoc
w pozyskaniu tych środków,
przedstawiciele samorządu lo-
kalnego Seifhennersdorfu, zo-

stali zaproszeni do Świeradowa-
Zdroju aby móc zwiedzić miasto
i jego okolicę. W trakcie wizyty
nasi goście zwiedzili m.in. Czer-
niawę-Zdrój wraz z „Czarcim
Młynem”, Urząd Miasta w Świe-
radowie-Zdroju a także centrum
wraz z Domem Zdrojowym
i halą spacerową, które obok Re-
zydencji Marzenie (gdzie zostali
podjęci obiadem) wywarły na
nich największe wrażenie.

Na zakończenie wycieczki
goście  zosta l i  podwiezieni
„Izerskim Expresem” na Stóg
Izerski.

Pani  Bur mis trz  Kar in
Berndt oraz pozostali goście
pozosta jąc  pod wrażeniem
piękna naszego miasta  jak
również widoków rozciągają-
cych się ze szczytu bardzo ser-
decznie podziękowali za gości-
nę jednocześnie zapraszając
wszystkich tak obecnych jak
i mieszkańców do odwiedze-
nia Seifhennersdorfu.

Opracowa³ Rafa³ May

KRONIKA POLICYJNA
na torebkę. Dzięki natychmiast
podjętym działaniom sprawce
udało się zatrzymać na ul. 11-go
Listopada. Okazał się nim 35 let-
ni mieszkaniec Mirska, wielokrot-
nie karany za kradzieże. Proku-
rator zastosował wobec niego śro-
dek zapobiegawczy w formie do-
zoru policyjnego.

W nocy z 28 na 29 maja niezna-
ny sprawca przebił opony w sied-
miu samochodach zaparkowanych
na jednej z posesji przy ul. Sienkie-
wicza. W tej sprawie trwają czyn-
ności policyjne mające na celu usta-
lenie sprawcy czynu oraz motyw
jego działania.

1 czerwca skierowano do
sądu wniosek o ukaranie mie-
szkańca Pobiednej, który w dniu
27 kwietnia kierując Volkswage-

nem Pasatem w stanie po spo-
życiu alkoholu, wjechał w ogro-
dzenie i budynek jednej z pose-
sji przy ul Sanatoryjnej w Czer-
niawie. Sprawca odpowie nie
tylko za jazdę po pijanemu i zni-
szczenie mienia, ale także za
spowodowanie zagrożenia dla
zdrowia i życia pasażera samo-
chodu, którym kierował.

W noc z 1 na 2 czerwca z par-
kingu przy hotelu Narcyz skradzio-
no samochód marki Audi wartości
20 tys. zł. na szkodę obywatela Nie-
miec

W dniach od 1 do 8 czerwca na
terenie Świeradowa-Zdroju zatrzy-
mano 9 pijanych kierowców. Dwu-
krotnie policja zatrzymywała także
jadących parami (jeden obok dru-
giego) nietrzeźwych rowerzystów.

20 maja w ekspozyturze banku
PKO BP w Świeradowie-Zdroju
ujawniono banknot 20 dolarowy z
podejrzeniem iż jest[podrobiony.
Banknot próbował wymienić jeden
z mieszkańców naszego miasta.
Czy faktycznie była to fałszywka
stwierdzi ekspertyza Narodowego
Banku Polskiego.

21 maja około godziny 17-tej
w rejonie ulicy 3-go Maja młody
mężczyzna jadąc rowerem wy-
rwał torebkę obywatelce Niemiec.
Miał jednak wyjątkowego pecha,
bo w tym samym czasie w okoli-
cy przebywał po służbie jeden z
funkcjonariuszy Świeradowskie-
go Rewiru Dzielnicowych, który
natychmiast podjął pościg za
sprawcą. Ten gdy zorientował się,
że jest ścigany odrzucił skradzio-

1/2 STRONY 1/2 STRONY 1/2 STRONY 1/2 STRONY 1/2 STRONY – 200,00 z³
1/4 STRONY1/4 STRONY1/4 STRONY1/4 STRONY1/4 STRONY – 100,00 z³
1/8 STRONY1/8 STRONY1/8 STRONY1/8 STRONY1/8 STRONY – 50,00 z³

1/16 STRONY1/16 STRONY1/16 STRONY1/16 STRONY1/16 STRONY – 25,00 z³

RABARABARABARABARABATYTYTYTYTY  - 3 emisje – 10 %

WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Ogłoszenie musi być dostarczone do Miejskiego Biura Informacji Turystycznej

przy ul. Zdrojowej 10 w terminie do dnia 5 każdego miesiąca wraz z dowodem wpłaty
2. Opłaty za reklamy należy dokonać na konto Gminy Świeradów-Zdrój:
    PKO BP 60 1020 2124 0000 8902 0068 9257 z dopiskiem „Ogłoszenie w Notatni-

ku Świeradowskim”
3. Treść ogłoszeń należy dostarczać na nośniku elekronicznym
4. Ogłoszenia drobne publikowane są nieodpłatnie

CENNIK REKLAM W NOTATNIKU
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Podsekretarz Stanu Woj-
ciech Hałka z Ministerstwa
Infrastruktury w liście do
Pana Burmistrza Zbigniewa
Szereniuka w sprawie zmian
w funkcjonowaniu UP
w Świeradowie-Zdroju wyja-
śnia, że “(...) w przedmioto-
wej sprawie wystąpiło niepo-
rozumienie polegające na po-
daniu przez Rejonowy Urząd
Poczty (RUP) w Jeleniej Górze
błędnej informacji na temat
zakresu wprowadzanych
zmian. Została ona już spro-
stowana (...)”.

W dalszej  częśc i  p isma
Podsekretarz informuje, że do-
tychczasowy kod pocztowy
59-850 Świeradów-Zdrój nie
ulegnie zmianie. Urząd Poczto-
wy Świeradów-Zdrój w dalszym
ciągu będzie funkcjonował
w niezmienionym czasie pracy
i świadczyć będzie pełny zakres
usług nadawczych, a awizowa-
ne przesyłki i przekazy poczto-
we będą wydawane i wypłacane
adresatom tak jak dotychczas
w UP Świeradów-Zdrój 1. Nato-
miast jedyną zmiana, wynikają-
ca z przyjętej przez p.p.u.p. „Po-
czta Polska” polityki centraliza-
cji służb doręczeń, będzie pole-
gała na przesunięciu służb do-
ręczeń z UP Świeradów-Zdrój 1
do UP Mirsk. Kryterium, jakim
kierowano się przy centralizacji
służby doręczeń, był czas dowo-
zu materiału pocztowego do pla-
cówki, a także jego opracowanie
i doręczanie do adresatów. Z in-
formacji uzyskanej od Pana Pod-
sekretarza Hałka wynika, iż cały

ten proces wykonywany w UP
Mirsk miałby być o ponad godzi-
nę krótszy niż w UP Świeradów-
Zdrój 1.

Podobnej treści pismo wpły-
nęło do Pana Posła Michała Tur-
kiewicza od I Z-cy Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej
Mieczysława Chabowskiego.

Na pierwszy rzut oka moż-
na by powiedzieć, że nic się nie
zmieniło i poczta w Świerado-
wie-Zdroju funkcjonuje bez za-
strzeżeń. To jednak nie do koń-
ca jest prawda, ponieważ do
mieszkańców Świeradowa do-
cierają l istonosze z Mirska
(i będą docierać w dalszym cią-
gu), a awizo i przesyłki można
odbierać w UP tylko do 16.00,
a nie do 18.00 - jak to było do
niedawna. Ponadto każdy kto
nie zdąży do 16.00, przesyłkę
może odebrać następnego dnia
„najlepiej po 12.00”. Tych,
którzy mają ochotę wybrać się
po „paczkę” do Mirska informu-
jemy, że nie zostanie Państwu
wydana. Trzeba czekać do na-
stępnego dnia.

Czy  tak  naprawdę czas
opracowania i dowiezienia po-
czty do mieszkańców Świera-
dowa jest w UP Mirsku o go-
dzinę krótszy? Może w wyo-
brażeniach Panów Podsekreta-
rza Hałka i Dyrektora Chabow-
skiego - tak, nie mogą tego jed-
nak powiedzieć świeradowscy
listonosze (a raczej „mirscy”
listonosze),  którzy tracą ją
każdego dnia jadąc dwa razy
tam i powrotem do Mirska po
przesyłki i z rozliczeniem.

MH

1. Zakończył się pierwszy etap
remontów cząstkowych dróg gmin-
nych, realizowanych przez Firmę
Pani Anieli Sikory z Wieży. Głów-
ne ciągi komunikacyjne w gminie
zostały wyremontowane. Widocz-
na jest poprawa warunków jazdy
dla kierujących pojazdami. Więk-
szość dróg wymaga jednak grun-
townej przebudowy i modernizacji.
Obecnie prowadzone są czynności
odbiorowe wykonanych robót.

2. W miesiącu maju Przedsię-
biorstwo Usługowe ,, ZNAK” z Je-
leniej Góry wykonało poziome
oznakowanie dróg gminnych. Od-
nowione zostały przejścia dla pie-
szych i linie segregacyjne. Koszt
wykonanych robót wyniósł
5.150,60zł. W/w firma realizuje
również zadanie związanie z in-
wentaryzacją i aktualizacją projek-
tu organizacji ruchu drogowego
w Świeradowie-Zdroju. Wprowa-
dzone zmiany zakładają ogranicze-
nie możliwości parkowania poja-
zdów w okresie zimowym na dro-
gach stanowiących ulice: 3 Maja
i Zdrojową. Dokumentacja znajdu-
je się na etapie zatwierdzeń. Jej wy-

konanie kosztować będzie gminę
6.100,00zł. Z wykonanej inwenta-
ryzacji oznakowania wynika, iż
uzupełnienie brakujących elemen-
tów oznakowania, naprawa oraz
wymiana uszkodzonych znaków
wymagać będzie poniesienia nakła-
dów w wysokości ok..10 tys. zł.

3. W końcowy etap wkracza rea-
lizacja projektu pn. „Transgraniczna
koncepcja poprawy zagospodarowa-
nia centrum uzdrowiska Świeradów-
Zdrój”. W dniu 7 czerwca br. odbyło
się w Urzędzie Miasta spotkanie ze-
społu roboczego ds. realizacji projek-
tu. Wykonawca zadania Jeleniogór-
skie Biuro Planowania i Projektowa-
nia Sp. z o.o. przedstawiło podstawo-
we założenia koncepcji zakładające
m.in. uporządkowanie układu komu-
nikacyjnego w centrum uzdrowisko-
wym Świeradowa-Zdroju . Elemen-
tem opracowania będzie też przebu-
dowa nawierzchni drogi stanowiącej
ul. Zdrojową, wymiana sieci wodocią-
gowej, kanalizacji deszczowej oraz
sieci oświetlenia drogowego w rejo-
nie będącym przedmiotem opraco-
wania. Zadanie współfinansowane
jest ze środków pomocowych Unii

Europejskiej oraz udziale Euroregio-
nu Nysa.

4. Wykonana została dokumen-
tacja przetargowa zadania dotyczą-
cego budowy „Izerskiego centrum
wspierania przedsiębiorczości”,
które powstanie na bazie nierucho-
mości położonej w Świeradowie-
Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35.
Po jej zatwierdzeniu we Władzy
Wdrażającej programu Pfare, ogło-
szony zostanie przetarg na wyło-
nienie wykonawcy zadania. Rozpo-
częcie robót budowlanych plano-
wane jest na miesiąc sierpień br.

5. Wyrazy podziękowania za
pomoc udzieloną przy wykonywa-
niu zasilania energetycznego, dla
potrzeb festiwalu ,,Wielka sława to
żart”, który odbył się w Świerado-
wie-Zdroju w dniach 26-28 maja br.
Kierujemy pod adresem pracowni-
ków Pogotowia Energetycznego w
Orałowicach oraz członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej, jednostki
w Świeradowie-Zdroju.

6. Trwają przygotowania do
wykonania modernizacji ul. Sło-

wackiego w Świeradowie-Zdroju.
Obecnie po konsultacjach z projek-
tantem aktualizowana jest doku-
mentacja techniczna zadania.
Z uwagi na ograniczone możliwo-
ści budżetowe gminy, zadanie bę-
dzie etapowane. Realizacja I etapu
zadania planowana jest na począ-
tek m-ca lipca br.

7. Dokonano lustracji i oceny
stanu technicznego placów zabaw
dla dzieci, funkcjonujących na te-
renie gminy.

Określony został zakres prac
konserwacyjnych i remontowych
urządzeń zamontowanych na pla-
cach. Naprawy kosztować będą
gminę ok. 3 tys. zł. Prace rozpocz-
ną się w najbliższym czasie. Na
uwagę zasługuje dbałość dzieci,
a przede wszystkim pracowników
SP nr 2 w Czerniawie o plac zabaw
znajdujący się na terenie szkoły. Ape-
lujemy do wszystkich korzystających
z placów zabaw o okazanie dbałości
i poszanowania urządzeń, które są wi-
zytówką miasta i dobrem wszystkich
jego mieszkańców.

 opracowa³
 Eugeniusz Grabas

W dniach 25-27 maja b.r. odbyła
się wycieczka do Berlina, w której
udział wzięli uczniowie naszej szko-
ły oraz dwóch opiekunów p. Arleta
Wolanin oraz p. Iwona Korzeniow-
ska-Wojsa. Nasza podróż rozpoczęła
się 25 maja o godzinie 5.00 na ulicy
Średnicowej, skąd wyruszyliśmy.
Długa podróż autokarem w upalnym
dniu nie jednym dawała siwe znaki,
ale na szczęście cali i zdrowi ok.
godz.11 dotarliśmy do naszego ośrod-
ka o nazwie „Fuchsbau”. Tam mięli-
śmy chwile czasu na odpoczynek
poczym od razu wyruszyliśmy
w pierwszą wędrówkę po Berlinie.
Pierwszym obiektem, który udało
nam się zobaczyć była wieża Tele-
wizyjna, z której mogliśmy podzi-
wiać piękną panoramę Berlina. Na-
stępnie znaleźliśmy się na Alexan-
derplatz przy fontannie Neptuna
oraz Czerwonym Ratuszu. Później

znaleźliśmy się w dzielnicy turec-
kiej, gdzie mieliśmy okazje spróbo-
wać wspaniałych kebabów. Potem
już tylko szybko przemeścilismy
się metrem na Ku’damm gdzie
otrzymaliśmy chwile wolnego cza-
su na zakup pamiątek. Mogliśmy
tam również podziwiać piękny ko-
ściół Gedechniskirche oraz zegar

wodny. Po męczącym dniu pełnym
wrażeń udaliśmy się na odpoczy-
nek do naszego miejsca nocle-
gu....tu pewnie zasta-
nawiacie się co działo
się wieczorem ...otóż
może trochę was roz-
czarujemy gdyż wszy-
scy zmęczeni i wy-
czerpani, jak jeden
mąż udali się spokoj-
nie do łóżek.

Poranek 26 maja
zaczął się oczywiście
od smsów i telefonów
do naszych kochanych
Mam. Potem już tylko szybciutkie
śniadanko, zbiórka i kolejna podróż
metrem w stronę centrum Berlina.
Trzeba przyznać, że przemieszcza-
nie się metrem sprawiało ogromną
frajdę ( przynajmniej tam było dość
chłodnoJ). Czwartkową wyprawę

rozpoczęliśmy od
zwiedzania Pergamon
muzeum. To niebo-
tycznych rozmiarów
miejsce sprawiło, że
mogliśmy się poczuć
jak starożytni rzymia-
nie. Następnie udali-
śmy się do Zoo oraz
akwarium gdzie mo-
gliśmy podziwiać nie-
zwykłe okazy roślin
i zwierząt. I znów

chwila odpoczynku  coś zimnego
do picia...( trzeba przyznać, że tem-
peratura było dość wysoka) i nasza
trasa zaprowadziła  nas pod po-
mnik poświęcony ofiarom holokau-
stu, a stamtąd już niedaleko do bu-
dynku parlamentu i pod Bramę
Brandenburską. Znów znaleźliśmy
się na Ku’damie i tam właśnie mie-

liśmy okazje podziwiać niemiec-
kich młodzieńców tańczących bre-
akdensa. Warto dodać, że  mieli oni

wielu fanów szczególnie wśród
naszej żeńskiej części grupy. Tak
spędziliśmy popołudnie. Potem już
tylko powrót do schroniska. Tam
zimny prysznic, kolacja. Każdy był
już wyczerpany całym dniem zwie-
dzania i upałem....ale nasze wspa-
niałe panie przewidziały jeszcze
jedną atrakcje a mianowicie wie-
czorna przejażdżka po Berlinie.
Chyba nikt nie żałował ostatnich sił
by zobaczyć Sony Center wieczo-
rem. Mieliśmy tam okazje kupić
pyszne lody oraz zobaczyć prze-
piękną fontannę. Zobaczyliśmy
również  pomnik poświęcony ofia-
rom II wojny światowej Neue Wa-
che oraz pod uniwersytetem Hum-
bolda. Berlin nocą wygląda napraw-
dę zachwycająco i jesteśmy
wdzięczni, że taki punkt był prze-
widziany w naszej wyprawie.
Chcieliśmy serdecznie podzięko-
wać naszym opiekunką p. Arlecie
Wolanin oraz p. Iwonie Korzeniow-
skiej -Wojsie za możliwość poznania
nowej stolicy Europejskiej.

Uczestnicy wycieczki

WIADOMO�CI  KOMUNALNE

Co z tą Pocztą? Berlin

Dobiegły końca prace związa-
ne z realizacją projektu pn.: „Świe-
radów Zdrój euroregionalnym mia-
stem przyjaznym dla turystów”
w ramach którego zamontowano:
- 119 szt. tablic z nazwami ulic oraz
kierujących do ważnych obiektów,
- 3 szt. elementów powitalnych,
- 5 szt. tablic z układem komuni-
kacyjnym wraz z informacją o part-
nerach miasta Świeradów-Zdrój,
- 460 tabliczek z numerami domów,
- 1 tablica z informacją o Domu
Zdrojowym w Czerniawie.

Wstępna wartość projektu wyno-
si 31 164,00 EUR z czego 75% stano-
wią środki z Unii Europejskiej. Zare-
jestrowaliśmy umowę w Urzędzie
Komitetu Integracji Europejskiej dzię-
ki czemu uzyskaliśmy zwolnienie
z podatku VAT. Ponadto budżet pro-
jektu zasilony został kwotą 20.000zł
z rezerwy celowej budżetu państwa.

 opracowa³
 Andrzej Groñski

NAWIGACJA
PO MIEŚCIE
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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NOTATNIK  SZKOLNY

Bezpieczna szko³a
Dnia 30 maja br. w sali gimna-

stycznej szkoły w Rumburku (Cze-
chy) już po raz piąty odbył się to-
warzyski Turniej Siatkówki nauczy-
cieli uczących w zaprzyjaźnionych
szkołach. Oprócz gospodarzy w
rozgrywkach wzięły udział przed-
stawiciele miast: Seifhennersdorf
(Niemcy) oraz Świeradówa - Zdro-
ju.

Mecze tradycyjnie odbywały się
w miłej i sympatycznej atmosferze.

Spotkania odznaczały się dużym
zaangażowaniem i wolą walki gra-
czy. Ogół pedagogów ze Świera-
dowa – Zdroju zwyciężył swoich
kolegów z Czech 2:1 i z Niemiec
2:0. Po raz pierwszy w historii zo-

Nie samą pracą
nauczyciel żyjeW bieżącym roku szkolnym

przystąpiliśmy – uczniowie i nau-
czyciele Szkoły Podstawowej Nr 2
w Świeradowie-Zdroju - do realiza-
cji programu ,,Bezpieczna Szkoła”,
której celem jest kształtowanie po-
staw i nabywanie umiejętności
świadomej dbałości o zdrowie i
życie własne oraz innych ludzi. Jed-
nym z zadań jakie sobie postano-
wiliśmy było przystąpienie do kon-
kursu „Uczę się bezpiecznie żyć”
zorganizowanego przez Eurore-
gion Nysa. Bardzo staranne przy-
gotowania rozpoczęliśmy już we

wrześniu, od przeprowadzenia
przez G. Kuranta studenta ratow-
nictwa medycznego z Kolegium
Karkonoskiego zajęć i pokazu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla klas 0 i I-VI.
Dalsze przygotowania kontynuo-
wali wychowawcy klas, co zaowo-

cowało wyłonieniem
reprezentacji na
szkolny etap konkur-
su, który odbył się
15.04.05. Najlepszy
zespól klas I-III i IV-
VI walczył w etapie
gminnym (18.04.05)
z reprezantacjami SP
nr 1, który zakończył
się zwycięstwem na-
szych „starszaków”.
Tym samym zespół w
składzie Ania Paciejewska, Patrycja
Woźnicka i Sara Magryn zakwalifi-

kował się do eta-
pu powiatowe-
go. Nasze „ra-
towniczki” rów-
nież w zmaga-
niach powiato-
wych również
okazały się bez-
konkurencyjne,
p r z y w o ż ą c
piekny puchar i
akces do roz-
grywek eurore-
gionalnych. 30
maja b.r. spo-

tkaliśmy się w hali sportowej,
przy ul. Złotniczej w Jeleniej
Górze, z najlepszymi drużynami
Euroregionu Nysa. Eliminacje
wstępne jakim był test dziewczę-
ta przeszły ,,bez mrugnięcia
okiem” co pozwoliło im przystą-
pić do części praktycznej konkur-

Dzień 1 czerwca w SP nr 2 upły-
nął w bardzo rodzinnej atmosferze.
Uczniowie, pracownicy szkoły i
rodzice uczestniczyli w obchodach

„Dnia Rodziny”. Publiczność licz-
nie zgromadzona w murach szko-
ły miała okazję wziąć udział w nie-
zwykle ciekawym, ciepłym i peł-
nym humoru wydarzeniu.

Program artystyczny rozpo-
czął się występem uczniów naszej
szkoły. Inscenizacja przygotowana
przez nich sprawiła, że wielu rodzi-
com zakręciła się łza wzruszenia w
oku. Młodzi artyści urzekli widow-
nię swoją grą aktorską i śpiewem,
wyrażając w ten sposób wdzięcz-
ność swym bliskim.

Imprezę uświetnił kabaret
„Horrorek” złożony z członków
Rady Szkoły. Wystawiona przez

nich „Królewna Śmieszka” na pew-
no zostanie zapamiętana przez
dzieci i rodziców. Składamy ser-
deczne podziękowania nauczycie-

lom i rodzicom
biorącym udział
w przedstawie-
niu za odwagę i
chęć wystąpienia
przed młoda pu-
blicznością, za
wysiłek włożony
w przygotowanie
efektownych ko-
stiumów. Dzięki
temu występowi
mali widzowie

poczuli się na-
prawdę ważni i
wyjątkowi.

K o l e j -
nym punktem
programu były
„Potyczki ro-
dzinne”. Dru-
żyny, w skład
których wcho-
dziła mama,
tata i dziecko,
miały okazje
sprawdzenia swych umiejętności w
różnych dziedzinach. Okazało się,
że wśród “tatusiów” jest wielu mi-
strzów sztuki kulinarnej, a “mamu-

Rodzinne świętowanieDzień sportu
szkolnego

Dnia 01.06 bieżącego roku w
Miejskim Zespole Szkół w Świe-
radowie-Zdroju odbył się trady-
cyjny Dzień Sportu Szkolnego.
Dzień rozpoczął się okoliczno-
ściowym apelem zarówno w
Szkole Podstawowej jak i w Gim-
nazjum. Na uroczystości zapre-
zentowano najważniejsze osią-
gnięcia uczniów z zawodów mię-
dzyszkolnych na etapie powiatu
lubańskiego, strefy jeleniogór-
skiej i województwa dolnośląskie-
go, które będą zaprezentowane
już w następnym “Notatniku...”.
Następnie wręczono dyplomy za
rozgrywki szkolne, jakie odbywa-
ły się w ramach zajęć sportowo-
rekreacyjnych w ciągu całego
roku szkolnego 2004/2005. Dy-
plomy te dotyczyły osiągnięć gim-
nazjalistów w Mistrzostwach
Szkoły w: siatkówce, koszyków-
ce, piłce ręcznej, tenisie stołowym
i piłce halowej. W ramach apelu
podsumowano również plebiscyt
na “Najpopularniejszego spo-
rtowca szkoły”. Wśród uczniów
Szkoły Podstawowej najpopular-
niejszymi okazali się: Kamila
Urbańczyk i Jakub Sojka, nato-
miast wśród gimnazjalistów zwy-

ciężyli: Patrycja Krawczyk i Ro-
bert Sawicki. Uczniowie, cieszą-
cy się największą sympatią, otrzy-
mali nagrody w postaci sprzętu
sportowego, ufundowane przez
Radę Rodziców.

Po apelu w Szkole Podsta-
wowej odbyły się rozgrywki spo-
rtowe w “Palanta”. W klasach
czwartych zwyciężyła 4b, w pią-
tych -5a, a w szóstych- 6b. W gim-
nazjum w tym samym czasie
odbyły się “ Wyścigi na wesoło”.
Tam też zwycięzcami okazali się:
W klasach 1 -1b, w drugich -2c, a
w trzecich -3b.

Coroczny Dzień Sportu za-
kończył się meczami pomiędzy
nauczycielami a uczniami, i tak w
Szkole Podstawowej mecz piłki
nożnej, w której zwyciężyli nau-
czyciele 2:1. W Gimnazjum trady-
cja stało się, iż reprezentanci klas
trzecich w ramach pożegnania ze
szkołą rozgrywa ostatni poże-
gnalny mecz w na forum szkoły
piłce siatkowej. Wynik tak jak od
wielu lat nie zmienił się. Jak zwy-
kle zwycięzcami zostali pedago-
dzy.

Miros³aw Kijewski

su. Etap ten składał się z sześciu
stacji gdzie musiały one wykazać
się nie tylko umiejętnościami
udzielenia pierwszej pomocy
(złamania, oparzenia, krwotoki,
zatrucia, resuscytacja), ale rów-
nież zdolnościami aktorskimi i
umiejętnościami pracy w zespo-
le. Efektem zmagań jest III miej-
sce w Euroregionie. Dziewczyny
przywiozły cenne nagrody indy-
widualne, ale największą radość
sprawiło im otrzymanie dla szko-
ły fantoma do nauki resuscytacji.
Dla nas opiekunów wynik ten jest
podwójnie satysfakcjonujący, bo
daje nam pewność, że uczniowie
naszej szkoły, jeżeli znajdą się w
sytuacji zagrażającej życiu i zdro-
wiu będą potrafili wykazać się od-
powiednią postawą i zastosować w
praktyce nabyte umiejętności.

Teresa Jurewicz
Edyta Wojno

Grzegorz August

sie” doskonale radzą sobie z wbija-
niem gwoździ i piłowaniem drew-
na.

Przy takiej okazji nie mogło
zabraknąć również przedstawicie-
li prasy, którzy są częstymi gośćmi
w naszej szkole. Swoją obecnością
zaszczycił nas redaktor naczelny
“Przeglądu lubańskiego”, który prze-
kazał dzieciom z okazji ich święta
zestaw pomocy dydaktycznych do
nauki języka niemieckiego .

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w obchodach
„Dnia Rodziny” i sprawili, że zosta-
nie miłym wspomnieniem na dłu-
gi czas.

Samorząd Uczniowski przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Świe-
radowie Zdroju.

M.H.

staliśmy zwycięzcami turnieju, za
co otrzymaliśmy pamiątkowy dy-
plom i puchar. Po meczach wszy-
scy uczestnicy zostali zaproszeni
na poczęstunek, podczas którego
odbywały się dyskusje związane
nie tylko ze szkolnictwem. Czas
spędzony na rozmowach minął
bardzo szybko i niepostrzeżenie.
Wszystkie uczestniczące szkoły
pragną podtrzymywać tradycję
spotkań nauczycielskich na are-

nie sportowej. Termin i miejsce
następnego turnieju siatkówki zo-
stał już zaplanowany. Za rok odbę-
dzie się w MZS w Świeradowie –
Zdroju.

Miros³aw Kijewski
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DROGA M£ODZIE¯Y
W związku z rozpoczynają-

cym się sezonem wakacyjnym
wokół Was może pojawić się wie-
le niebezpieczeństw i przede
wszystkim od Was zależy jak po-
stąpicie, czy zachowacie należy-
tą ostrożność,  rozwagę. Mając na
względzie Wasze bezpieczeństwo
,niżej podajemy kilka praktycz-
nych wskazówek i porad, które są
aktualne nie tylko w okresie wa-
kacji.

Owe przestrogi w przeważają-
cej części znacie,  wydają się Wam
oczywiste, ale na co dzień zdarza
się niektórym osobom o tym zapo-
minać:

1.Przede wszystkim unikajcie
kontaktu z osobami obcymi,
których nie znacie. Nie przyjmuj-
cie jakichkolwiek propozycji  np.
nie wsiadajcie do samochodu, nie
wyrażajcie zgody na wspólny spa-
cer. Jeśli ktoś próbuje Wam zrobić
coś złego - głośno wołajcie o po-
moc.

2.W tym okresie dokuczają
wszystkim upały. Na pewno część
z Was będzie wyjeżdżać nad jezio-
ra, stawy, rzeki żeby miło spędzić
czas, popływać. Pamiętajcie, aby
zawsze kąpać się pod opieką rodzi-
ców, znajomych dorosłych osób
w miejscach strzeżonych przez ra-
towników. Niestety niekiedy jednak
z powodu czyjejś głupoty docho-
dzi  do tragedii takich, jak np. uto-
nięcia, uszkodzenia kręgosłupa, co
powoduje śmierć lub kalectwo do
końca życia.

Dlatego też nie należy skakać do
wody na główkę. Pływając na sprzę-
cie wodnym takim jak np. łodzie, ka-
jaki pamiętajcie, aby mieć założone
kamizelki ratunkowe. Nie należy
wygłupiać się na sprzęcie pływają-
cym może to grozić wywróceniem
łodzi i wpadnięciem do wody.

3.Unikajcie picia alkoholu, pa-
lenia papierosów są to substancje
psychoaktywne czyli szkodliwe dla
zdrowia. Coraz częściej w pobliżu
bawiących się dzieci i młodzieży

pojawiają się dealerzy, którzy han-
dlują narkotykami. Nakłaniają do
zażywania narkotyków, dają niekie-
dy za darmo te substancje, aby za-
chęcić do spróbowania. Pamiętaj-
cie, że taka działalność jest nie-
zgodna z prawem. Trzeba sobie ja-
sno powiedzieć, że narkotyki ni-
szczą młody organizm. Powiadom-
cie  o takich przypadkach swoich
rodziców lub dzielnicowego policji.

4.W przypadku, gdy ktoś z Was
znajdzie przypadkowo niewypał,
niewybuch lub inny podejrzanie
wyglądający przedmiot, natych-
miast powiadomcie o tym doro-
słych lub Policję. Nie dotykajcie
tych przedmiotów, ponieważ mogą
one eksplodować wyrządzając
Wam krzywdę.

5.Nie pozwólcie obcym wypyty-
wać się o mieszkanie, rodziców.
Zwracajcie uwagę na nieznajomych
kręcących się w pobliżu Waszego
mieszkania, domu lub samochodu.
Może to być włamywacz. Spróbujcie

zapamiętać wygląd obcego, zapiszcie
numery rejestracyjne jego pojazdu.

6.Podczas wycieczki rowerowej
pamiętajcie, ażeby nie przejeżdżać
przez przejścia dla pieszych, rower
należy przeprowadzić.  Nie wolno
czepiać się pojazdów. Jazda rowe-
rem, w trakcie której nie trzymacie
rąk na kierownicy oraz nóg na pe-
dałach może zakończyć się tragicz-
nie. Poruszając się drogą nie wol-
no jechać obok drugiego rowerzy-
sty, lecz za nim. Jeśli nie ukończy-
łeś 10 lat i nie posiadasz karty ro-
werowej nigdy nie wjeżdżaj na uli-
cę. Rowerowe zabawy powinny
odbywać się na podwórzu, placach
zabaw i drogach tylko dla rowerów.

7.Na wycieczki, biwaki szcze-
gólnie do lasu wybierajcie się za-
wsze w towarzystwie osób star-
szych, korzystajcie ze sprawdzo-
nych szlaków wędrownych.

8.Czasami zdarza się, że mło-
dzi ludzie z powodu nieostrożno-

ści otwierają drzwi osobom niezna-
jomym podającym się np. za hy-
draulika, pracownika gazowni, ko-
legę taty, koleżankę mamy. Pamię-
tajcie, gdy po sprawdzeniu przez
wizjer lub okno okaże się,  że jest
to osoba nieznajoma to nie otwie-
rajcie drzwi.

9.Jeżeli rodzice nakazali Wam
zamknąć mieszkanie to zróbcie to
dokładnie, klucze ukryjcie w ubra-
niu tak aby nie były widoczne dla
obcych. Nie wolno zostawiać klu-
czy pod wycieraczką, dawać ob-
cym.

10.Pamiętajcie, że podczas po-
bytu w lesie (szczególnie latem) nie
wolno rozpalać ognisk oraz pozo-
stawiać szklanych odpadów.

Straż Miejska życzy wszystkim
dzieciom oraz młodzieży słonecz-
nych i bezpiecznych wakacji.

Na podstawie  materia³ów
prewencyjnych Policji

opracowa³ insp. Stra¿y Miejskiej
Ryszard Nowak

Bezpieczne wakacje

Uczestnicy i zwycięzcy w klasach IV-VI - na pierw-
szym planie od lewej: Paweł Rurkowski, Jakub
Kiryczuk, na drugim planie od lewej: Dominika
Paprocka, Bogumiła Nowak, Iga Siemieniewska

14 czerwca br. o godz. 10.30
i 15.00 w Kawiarni „Zdrojowej”
w Świeradowie-Zdroju odbył się
VII Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej na „Żabią Nutę”
pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta”. Do konkur-
su zgłosiło się łącznie 37 dzieci
ze szkół podstawowych z Mir-
ska, Pobiednej i Świeradowa-
Zdroju. Młodzi śpiewacy starto-
wali w dwóch grupach wieko-
wych, zajmując następujące
miejsca:

- grupa pierwsza: w klasach
I – III:

- miejsce I – Michał Gola-
nowski z Miejskiego Zespołu
Szkół w Świeradowie-Zdroju

- miejsce II – Monika Praw-
dzie ze Szkoły Podstawowej
w Pobiednej

- miejsce III – Kamil Nizioł
ze Szkoły Podstawowej w Mir-
sku

- miejsce I  w kategorii „Ze-
społy” - Zespół „Wesołe Nutki”
z SP. W Mirsku pod kierunkiem
Pani Śnieżek

Wyróżnienia otrzymali:
- Aleksandra Wawrzyniak

ze Szkoły Podstawowej w Mir-
sku

- Klaudia Franckiewicz, Arle-
ta Kubecka ze Szkoły Podstawo-
wej w Pobiednej

- Aleksandra Kierepka, Ali-
cja Półtorak,  Monika Brzo-
stowska, Maria Bronicka, Pa-
trycja Marcinowska z Miejskie-
go Zespołu Szkół w Świerado-
wie Zdroju

W jury zasiadali:  Janina
Czaplińska – przewodnicząca,
członkowie: Krystyna Piotrow-
ska, Monika Hajny, Ryszard Do-
minik Dembiński.

- grupa druga: w klasach IV-VI:
      - miejsce I - Paweł Rurkowski

ze Szkoły Podstawowej w Pobiednej.

Żabi Festiwal w siódmym wydaniu

- miejsce I - Jakub Kiryczuk
ze Szkoły Podstawowej w Po-
biednej.

- miejsce II - Dominika Pa-
procka ze Szkoły Podstawowej
Nr 2w Świeradowie-Zdroju

- miejsce II - Iga Siemieniew-
ska ze Szkoły Podstawowej
w Pobiednej.

- miejsce III – Bogumiła No-
wak ze Szkoły Podstawowej
w Pobiednej.

Wyróżnienie otrzymali:
- Magdalena Chabraszewska,

Daria Jankowska, Łukasz Miluk,

Adrianna Witczak, Marta Kar-
pińska ze Szkoły Podstawowej
w Pobiednej,

- Agata Kasprzak z Miejskie-
go Zespołu Szkół w Świerado-
wie-Zdroju.

W jury zasiadali: Janina Cza-
plińska – przewodnicząca,
członkowie: Monika Hajny, Ro-
land Marciniak.

Nagrody ufundowali: Bur-
mis t rz  Mias ta  Świeradów-
Zdrój - Zbigniew Szereniuk,
Dyrektor Miejskiego Zespołu

Wyróżnieni uczestnicy w klasach IV-VI

Zwycięzcy klas I-III od lewej: Kamil Nizioł, Monika Prawdzin, Michał
Golanowski

Uczestnicy z klas I-III

Szkół w Świeradowie-Zdroju -
Wiesława Stasik, Teresa Fier-
kowicz.

Ogromne podziękowania
należą się: Pani Teresie Fierko-
wicz, która prowadziła całą im-
prezę oraz Pani Neli Kaliszczak
za udostępnienie sali w Kawiar-
ni „Zdrojowa”, w której miał
miejsce Festiwal, oraz Panu
Grzegorzowi Gliwie za pomoc
przy obsłudze technicznej Festi-
walu.

M.H.
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Pragnê serdecznie podziêkowaæ
Panu Leszkowi Dobrzyñskiemu

za pozytywne za³atwienie reklamacji
dot. incydentu,

który zdarzy³ siê na basenie
DW �Magnolia� w dniu 1.06.2005 r.

                                            Jadwiga �wietlicka

Dom do wynajêcia
Atrakcyjny, komfortowo i nowoczeœnie urz¹dzony do-
mek, wolnostoj¹cy oferujemy do wynajêcia. Po³o¿o-
ny w piêknym krajobrazie, otoczony pasmem Gór
Izerskich miêdzy miejscowoœciami: Czerniawa-Zdrój
– Œwieradów-Zdrój.
Wyposa¿enie domku: salon z kominkiem, 4 sypialnie,
pokój widokowy, kuchnia, nowoczesna ³azienka, wc.
Dodatkowe atuty: fontanna, oczko wodne, staw rybny,
bezpieczne miejsca parkingowe, miejsce na grillowa-
nie, malownicze krajobrazy.
Kontakt z w³aœcicielami: 784-57-09 – w godz. 14.00-
21.00; tel. kom.: 606-103-883
www.domekgorski.fm.interia.pl

LISTY DO REDAKCJI

NZOZ �Halandil�
- �wieradów-Zdrój

ul. Bronka Czecha 2

zaprasza do korzystania
z pe³nych us³ug stomatologicznych

(leczenie zachowawcze, protetyka,
kosmetyka stomatologiczna, implanty,

chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, RTG szczêkowe).

Przyjmuj¹ lekarze:
- lek. Medycyny, lek. stomatolog specjalista II-go stopnia
oraz I-go stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej

- Adam So³tyszewski
- lek. Medycyny, lek. stomatolog, certyfikaty z implantologii

- Przemys³aw Zielonacki
- lek. Stomatolog (ortodonta) - Marcin Ukleja.

Zapraszamy po wczeœniejszej rejestracji
pod nr tel. 781-61-03 lub 0663-060-554

                                              Dyr. Tadeusz Romanowski

OG£OSZENIA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
przypomina o obowi¹zku zapisywania

6-letnich dzieci w celu odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wiêcej informacji pod nr tel. 78 16 339

NZOZ �Jo-Med� �wieradów-Zdrój,
ul. Korczaka 7d

informuje swoich obecnych
i przysz³ych pacjentów,

¿e do ich dyspozycji s¹ nastêpuj¹cy lekarze:
1. Aziz Joya � lekarz chorób wewnêtrznych �

wykonuje:
�USG jamy brzusznej i tarczycy,
�badanie przep³ywów têtniczych

koñczyn dolnych.
2. Henryk Marczuk � specjalista

medycyny rodzinnej, pediatra � wykonuje:
�USG stawu biodrowego u dzieci,

�badania kierowców i kandydatów na kierowców,
�badania profilaktyczne pracowników na stano-

wiskach bez szkodliwo�ci i nara¿eñ
3. Jean Bertin � lekarz medycyny ogólnej
(w trakcie specjalizacja lekarza chorób

alergologiczno-pulmonologicznych dla dzieci)
4. Hooshin Selahi � specjalista laryngolog

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug
wszystkich mieszkañców �wieradowa-Zdroju,

Mirska i okolic.

TTTTTel. 781-61-68el. 781-61-68el. 781-61-68el. 781-61-68el. 781-61-68

                        Aziz Joya, Dyrektor NZOZ �Jo-Med�

Po kuracji w �wieradowiePo kuracji w �wieradowiePo kuracji w �wieradowiePo kuracji w �wieradowiePo kuracji w �wieradowie

Przed laty bywałem w Świeradowie i w schronisku na
Stogu Izerskim jako turysta – zimą z nartami, latem tylko
z plecakiem, dlatego wyjazd na sanatoryjną kurację do Świe-
radowa był dla mnie przyjemnością. Jak na kwiecień pogo-
da była niezła. Na dobrze widocznym Stogu Izerskim
(1107 m) bieliły się jeszcze zwały śniegu, a w kurorcie w
słoneczne dni w parku oraz na deptaku obok Domu Zdrojo-
wego tłumnie pojawiali się kuracjusze, wśród nich było spo-
ro niemieckojęzycznych. W dni powszednie od rana do po-
łudnia mieli zabiegi. Po obiedzie odwiedzali galerie, sklepi-
ki z pamiątkami i przygotowywane do wielkiego sezonu ka-
wiarenki. Sprawniejsi wybierali się do “Czeszki” (do pół go-
dziny wygodnego podejścia) – tam mogli w miłym wnętrzu
odpocząć przy kawie. Bardziej odważni podchodzili czer-
wonym szlakiem do schroniska na Stogu Izerskim. Nagrodą
dla nich były piękne widoki z tarasu przy schronisku i do-
mowa kuchnia z ruskimi pierogami. Te same widoki mieli
ci, którzy zamiast trudzić się podchodzeniem za 20.- zł wjeż-
dżali mikrobusem. Oni pierogów nie zamawiali.

Potrzeby kulturalne kuracjuszy zaspokajała kawiarnia
„Zdrojowa” (popołudniowe imprezy estradowe, wieczorki)
oraz dobrze zorganizowana i dysponująca nowościami (m.in.
Elfriede Jelinek i Don Brown) Miejska Biblioteka Publiczna,
kierowana przez dyrektor Krystynę Piotrowską. W niewiel-
kiej salce zorganizowano tam wystawę pt. „Wspomnienia
o Świeradowie Zdroju”, ważną dla ludności miejscowej i dla
młodzieży, z pewnością też ciekawą dla przyjezdnych, ale
stłoczone w ciasnym pomieszczeniu eksponaty zasługują
na bardziej przemyślaną prezentację. (...)

Dla kuracjuszy przybyłych do Świeradowa spoza Dolne-
go Śląska wielką atrakcją były spacery po najbliższej okoli-
cy i wycieczki autokarowe (Zamek Czocha, Kotlina Jelenio-
górska, Nove Mesto, Liberec i Praga Czechach). Prowadzący
te wycieczki przewodnicy p. Górski i Kajetan Kowalewski
wykazali się talentami organizacyjnymi i rozległą wiedzą
z zakresu historii i sztuki. Ich opowieści były dowcipnie pu-
entowane, ale zawsze taktownie, bez częstych przy takich
okazjach „rubasznych kawałów”. (...)

Na zakończenie słów parę o rezydencji, w której spędzi-
łem pełne trzy tygodnie. Było nią wirtualne „Słoneczko”, bo
pod taką nazwą istnieje na planach, mapkach oraz słupkach
ze strzałkami, ale na dobrą sprawę „Słoneczka” nie ma, bo
na froncie rzeczonego budynku jest tablica z napisem: NFZ.
Dom Zdrojowy – Pawilon „S”. Istotnie – obiekt z sanitariata-
mi na półpiętrze, z częścią ciemnych pokoi (np. 104, 204),
z jedynym telewizorem w niewielkim pokoiku, wreszcie
z brakiem ogólnie dostępnego automatu telefonicznego żad-
ną miarą na miano “Słoneczka” nie zasługuje. Jeżeli jego
nazwa musiałaby zaczynać się od „S”, to proponuję „Skan-
senik”. I na serio: na tablicy ogłoszeń w pawilonie „S” obok
paru ważnych informacji (m.in. planszowy Rozkład Jazdy
Pociągów PKP stacji Jelenia Góra, godziny otwarcia Miejskiej
Biblioteki) dodałbym jeszcze godziny odjazdów autobusów
PKS i godziny nabożeństw w pobliskim kościele św. Józefa.

Niezależnie od wypowiedzianych tu zastrzeżeń: Świera-
dów jako miejscowość kuracyjna Zdrój jest wart polecenia,
zwłaszcza dla osób poszukujących ciszy, spokoju i niewąt-
pliwie skutecznej na niektóre dolegliwości kuracji. (...)

Stanis³aw Drewniak
�wieradów � Wroc³aw, kwiecieñ 2005

Najwiêksza Instytucja Finansowa
Zjednoczonej Europy

- Stawka OC zale¿na
od marki pojazdu!!!

- Kontynuacja zni¿ek
od poprzedniego ubezpieczenia

- Mo¿liwoœæ op³at w ratach
- 10% zni¿ki

za kontynuacje ubezpieczenia
- Zielona karta gratis !!!

- Dodatkowe zni¿ki
na ubezpieczenie mieszkania

Biuro Allianz
Œwieradów Zdrój

ul. Zdrojowa

tel. 696 949 611
tel.     781 60 40
tel. 504 012 699

Biuro otwarte w godz 900-1700

Doloœl¹ski Oœrodek
Doradztwa Rolniczego

O/ Jelenia Góra
organizuje w dniu

2 lipca 2005 r.
w godz. od 10.00 do 15.00

na dolnym tarsie Domu Zdrojowego

II Izerski
Jarmark Ekologiczny

W programie m.in.:
- prezentacja gospodarstw ekologicznych, agroturystycz-
nych i eko-agroturystycznych,
- promocja ¿ywnoœci wysokiej jakosci z gospodarstw eko-
logicznych,
- prezentacja pszczelarskie,
- wystawa prac artystów i twórców ludowych,
- wystawa prac wykonanych w ramach projektu "Œl¹skie
Tradycje - Kurs Rzemios³a Artystycznego".

W razie niepogody impreza zostanie przeniesiona do Hali
Spacerowej w Domu Zdrojowym.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej
w �wieradowie-Zdroju

do kupienia s¹:
- ksi¹¿ki za jedyne 50 groszy,

- 11 tomowa Wielka Encyklopedia
Powszechna - cena do uzgodnienia,

- roczniki miesiêcznika �Film�
z lat 1998-2004

Wiêcej informacji na ten temat w MBP
lub pod nr tel. 781-63-94

Tanie książki
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Szach i mat (18)

I. Organizator konkursu.
1.Organizatorem konkursu jest Gmina

Miejska Świeradów-Zdrój we współpracy
z Komisją ds. Uzdrowiskowych, Promocji
Gminy, Sportu i Turystyki.

2. Skład komisji konkursowej:
a) Przewodniczący Komisji – Zbigniew

Szereniuk – Burmistrz Miasta Świeradów-
Zdrój,

b) Członkowie:
- Dorota Marek Miakienko i Monika Haj-

ny - Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kul-
tury i Sportu;

- Anna Bałazy i Andrzej Groński - Referat
Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony
Środowiska;

- dwóch członków Komisji ds. Uzdrowi-
skowych, Promocji Gminy, Sportu i Turysty-
ki.

II. Cel konkursu.
Celem konkursu jest zmobilizowanie

i zachęcenie właścicieli posesji, balkonów do
podejmowania działań zmierzających do
podnoszenia estetyki posesji, balkonów,
utrzymania na ich terenie porządku, stwa-
rzania warunków do rekreacji i wypoczyn-
ku, a co za tym idzie do podnoszenia ogól-
nie przyjętej estetyki i atrakcyjności Gminy
Świeradów-Zdrój.

III. Przepisy uczestnictwa.
1.Do konkursu można zgłaszać posesje,

balkony znajdujące się na terenie Gminy
Świeradów-Zdrój,

2.Konkurs ma charakter stały i rozstrzy-
gany jest w edycjach rocznych.

3.Zgłoszenia do udziału w konkursie na-
leży kierować listownie, telefonicznie lub
osobiście na adres Referatu Promocji Gmi-
ny, Turystyki, Kultury i Sportu (MBIT),

ul. Zdrojowa 10. Tel. 7816350 lub tel/fax.
7816100; e-mail: it@swieradowzdroj.pl w ter-
minie do 10.08.2005 r.

4. Komisja konkursowa dokona oceny
i wyłoni zwycięzców do dnia 09.09.2005 r.

IV. Kategorie i kryteria oceny:
1.Kategorie:konkursowe
- gospodarstwa samodzielne,
- ekspozycje balkonowe,
- obiekty hotelowo-pensjonatowo-gastro-

nomiczne.
2. Jury oceniać będzie:
- stan techniczny i estetyka budynków,

balkonów,
- wygląd ogrodzeń i ich powiązanie ar-

chitektoniczne z posesją,
- atrakcyjność części ozdobno-wypo-

czynkowej,
- ogólny porządek i stan ukwiecenia po-

sesji, balkonów,
- ogólne wrażenie estetyczne.

V. Nagrody
1.Uroczyste podsumowanie i wręczeni

nagród dla laureatów konkursu nastąpi
w siedzibie Urzędu Miasta w Świeradowie-
Zdroju we wrześniu 2005 r.

2.Zdobywca I miejsca w każdej z katego-
rii otrzyma bon na zakup roślin ozdobnych
w wysokości 200,00 zł,

3.Pozostali uczestnicy otrzymają dyplo-
my uczestnictwa.

VII. Postanowienia dodatkowe
Informacja o przebiegu konkursu i jego

wyniki zostaną opublikowane w „Notatniku
Świeradowskim” w numerze wrześniowym
oraz na oficjalnej stronie internetowej Gmi-
ny Świeradów-Zdrój www.swieradow-
zdroj.pl

Regulamin �wieradowskiego konkursu

Najładniejsza POSESJADokoñczenie ze str. 1

W finale VII Ogólnomiejskiego Konkursu Orto-
graficznego o Tytuł “Mistrza Ortografii 2005” orga-
nizatorzy tj. Miejska i Szkolna Biblioteka gościły
12 maja w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie
– Zdroju o godz. 15.30 47 uczestników ze szkół
w Gryfowie, Uboczu i Świeradowie – Zdroju oraz
Mamę z Czerniawy, która godnie reprezentowała do-
rosłych.

Uczniowie pisali w II kategoriach wiekowych tj.
uczniowie klas IV – VI oraz klas gimnazjalnych
i dorośli.

Teksty dyktand zostały ułożone przez nauczycie-
li języka polskiego Agnieszkę Całko i Krystynę Fen-
czyszyn.

W grupie młodszej tytuł otrzymała Martina
Kowalska uczennica Szkoły Podstawowej w Gryfo-
wie Śl. (...). Blisko zwycięstwa była Marta Bielak
– Szkoła Podstawowa w Świeradowie–Zdroju i Woj-
ciech Góralski z Gryfowa popełnili po jednym błę-
dzie.

W grupie starszej, aż pięciu uczniów napisa-
ło dyktando bezbłędnie: Kamil Bodzoń, Oliwia
Ostrowska, Krzysztof Bobak, Magdalena Sas i Agnie-
szka Bardeli dlatego wśród nich musiała się roze-
grać dogrywka, czyli dyktando na bis, a bezkonku-
rencyjny okazał się Kamil Bodzoń jedyny uczestnik,

Dyktando na bis
który pisał dyktanda od pierwszej edycji aż do siód-
mej, a przypomnijmy rok temu popełnił 3 błędy, Mi-
strzem Ortografii był w roku 2001 i 2000.

Pierwsze miejsce w tym roku zdobyła Oliwia
Ostrowska – z Gimnazjum w Świeradowie – Zdroju.

Ogółem uczestnicy popełnili 231 błędów ortogra-
ficznych, przypomnijmy rok temu 282, ale był rok,
w którym popełniono aż 825 błędów. Czyli piszemy
coraz lepiej.

Główną ideą konkursu jest rozbudzenie wraż-
liwości na nasz język ojczysty ze szczególnym
uwzględnieniem współczesnej przecież niełatwej
ortografii, “przeciwko błędom” jest naczelnym ha-
słem naszego konkursu. I to nam, organizatorom
udaje się uzyskać z każdym rokiem z coraz lepszy-
mi wynikami. Już tradycją konkursu są występy dzie-
ci podczas oczekiwania na wyniki dyktanda. W tym
roku na program artystyczny zapraszał K. Barański
ze swoją klasą, która wystąpiła ze świetnym progra-
mem – współczesną inscenizacją na wesoło baśni
o Kopciuszku. Publiczność bawiła się znakomicie,
zaśmiewała się do łez, oklaskom nie było końca, już
uczniowie otrzymali zaproszenie wystąpienia za rok,
również swój udział potwierdzili tradycyjnie ucznio-
wie z Gryfowa i Ubocza, którym bardzo podoba się
klimat Konkursu.

Krystyna Piotrkowska - MBP

Pozycja kontrolna:
Białe: Kg1, Hd7, Sf7, Sh5, p . c2,

f2, g2, h3  (8 figur)
Czarne: Kh7, Hb8, Wc8, Wg8,

Sb2, p . d6, g7, h6 (8 figur)

Białe zaczynają i dają mata
w czterech posunięciach.

Termin składania rozwiązań
– 30 CZERWCA br.

Redakcja przeprasza za błędnie
wydrukowane zadanie nr 17 w nr
4-5 „Notatnika Świeradowskiego”.

Szach i mat (17)

POZYCZJA KONTROLNA:
BIA£E: Kh1, Hf7, Wf1, Sf4, Gg3, p.e6, g2, h3 (8 figur)
CZARNE: Kc8, He4, Wd8, g8, Sc6, p.b7, c7 (7 figur)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w trzech posuniêciach
Termin sk³adania rozwi¹zañ - 30 czerwca br.

Rozwi¹zania nale¿y sk³adaæ w Miejskim Biurze Informacji Tury-
stycznej w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 10 lub u Pana
Romualda Kuœnierza w Szach-Macie przy ul. S³onecznej 2.

Zlot zabytków
ubiegłego stulecia rajdach samochodowych.
Postanowiono więc zorganizować Zlot w 75
rocznica szóstej edycji rajdu samochodowego
w dawnym Bad Flinsberg.

W czasie imprezy zobaczyć będzie można
samochody w wieku 30 lat i starsze.                 MHKiedy z propozycją zorganizowania ww.

imprezy w Świeradowie-Zdroju wystąpili Pań-
stwo Iwona i Zbyszek Piwowarek (nowi mie-
szkańcy naszego miasta), do Informacji Tury-
stycznej kuracjusz z Niemiec przyniósł wyci-
nek prasowy zawierający informację o organi-
zowanych przez firmę Bosch w latach 30-tych

HARMONOGRAM ZLHARMONOGRAM ZLHARMONOGRAM ZLHARMONOGRAM ZLHARMONOGRAM ZLOTUOTUOTUOTUOTU
01.07.05 - P01.07.05 - P01.07.05 - P01.07.05 - P01.07.05 - Pi¹teki¹teki¹teki¹teki¹tek
15.00-18.0015.00-18.0015.00-18.0015.00-18.0015.00-18.00 Otwarcie zlotu i powitanie przybywaj¹cych za³óg.
02.07.05 – Sobota02.07.05 – Sobota02.07.05 – Sobota02.07.05 – Sobota02.07.05 – Sobota
10.0010.0010.0010.0010.00 Wyjazd spod Hotelu Kryszta³ (skrzy¿owanie ul. Sienkie-
wicza i Zdrojowej) na trasê rajdu.
10.3010.3010.3010.3010.30 Lubomierz - rynek, gdzie wszystko siê zaczê³o! Wizyta w
muzeum serialu TV „Sami Swoi”, Pawlak i Kargul jak ¿ywi.
12.0012.0012.0012.0012.00 Lwówek Œl¹ski - rynek, wizyta w Browarze Œl¹skim, naj-
starszym browarze w Polsce, tradycyjne metody warzenia piwa,
sklep firmowy.
14.0014.0014.0014.0014.00 Gryfów Œl¹ski - rynek, ma³y przystanek, ¿adnych atrakcji
ale fantastyczni ludzie.
15.0015.0015.0015.0015.00 Zamek Czocha - zwiedzanie, piwnice win, studnia nie-
wiernych ¿on, lochy, czy poka¿e siê Bia³a Dama ?
16.0016.0016.0016.0016.00 Uczta w sali Rycerskiej, na miarê króla Piasta.
17.0017.0017.0017.0017.00 Pokazy walk rycerskich w fosie.

19.0019.0019.0019.0019.00 Powrót do Œwieradowa.
21.0021.0021.0021.0021.00 Wielki Bal Galowy, stroje wieczorowe obowi¹zkowe.
03.07.05 – Niedziela,03.07.05 – Niedziela,03.07.05 – Niedziela,03.07.05 – Niedziela,03.07.05 – Niedziela,
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Uroczyste otwarcie i powitanie uczestników Zlotu oraz
publicznoœci przez gospodarzy i organizatorów.
Ekspresowa relacja z sobotniego rajdu. Prezentacja samocho-
dów oraz innych pojazdów zabytkowych.
10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 Koncert Zespo³u „DAJESZ STRES” - standardy muzyki
rozrywkowej.
W przerwach koncertowania konkursy z udzia³em publicznoœci
(do wygrania drobne prezenty i upominki od sponsorów):
- bicie rekordu œwiata w sprawdzaniu ile osób mo¿e siê zmie-
œciæ do 30-sto letniego „Malucha”
- tradycyjne toczenie opony
- quiz ze znajomoœci przepisów ruchu drogowego
- rajd jednoœladów - kto najd³u¿ej przejedzie wyznaczony odci-
nek drogi
- egzamin na policjanta drogówki
- wybory Miss Kierownicy 2005
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Koncert Muzyki Smyczkowej
13.0013.0013.0013.0013.00 Wystêp kabaretu „PAKA”
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 Rozdanie nagród i wyró¿nieñ
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Oficjalne zakoñczenie i po¿egnanie uczestników Zlotu.
Szczegó³owe informacje o imprSzczegó³owe informacje o imprSzczegó³owe informacje o imprSzczegó³owe informacje o imprSzczegó³owe informacje o imprezie na plakatachezie na plakatachezie na plakatachezie na plakatachezie na plakatach
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CMYK

Parada Militariów
27 maja br. ok. godz. 13.00 ulicą Zdrojową przejecha-

ła Parada Pojazdów Militarnych, kierując się stronę w kie-
runku ul. Wyszyńskiego. Tam był 20 minutowy postój,

Dokoñczenie ze str. 1

Fot. W. Biernat

Fot. R. Nowak

Fot. R. Nowak

Fot. W. BiernatFot. W. Biernat

podczas którego mieszkańcy i przebywający w mieście
turyści i kuracjusze mogli pooglądać auta z bliska.

M.H.
W dniu 01.05.2005r. nasz ze-

spół grał na wyjeździe z wicelide-
rem w Dziwiszowie. Niestety prze-
graliśmy tę konfrontację 0:3. Jed-
nak w dwumeczu okazaliśmy się
lepsi, ponieważ w rundzie jesien-
nej wygraliśmy u siebie 4:0. Spotka-
nie miało dramatyczny przebieg,
ponieważ naszych dwóch zawodni-
ków doznało lekkiego udaru sło-
necznego z powodu wysokiej tem-
peratury oraz dużego wysiłku fi-
zycznego.

*
W drugą niedzielę maja roze-

graliśmy mecz z Czarnymi Strzy-
żowiec. Spotkanie odbywało się
w trudnych warunkach atmosfe-
rycznych, jednak na trybunach
zgromadziła się spora grupa zago-
rzałych kibiców. Po raz kolejny po-
twierdziliśmy fakt, że jesteśmy nie-
pokonani na własnym boisku i wy-
graliśmy 3:1. Słowa uznania nale-
żą się całej drużynie niemniej na-
leży podkreślić dobrą grę naszego
czołowego napastnika i króla strzel-
ców - Wojtka Ostrejki, który zdo-
był 2 bramki. Pierwszą po asyście
Roberta Franckiewicza, a drugą po
podaniu Łukasza Radziuka. Trze-
ciego gola z rzutu wolnego zdobył
Marcin Sochański. Bardzo dobrze
zaprezentował się na lewej obronie
nasz junior - Łukasz Pelc.

*
15.05.2005r. zanotowaliśmy

porażkę z wyżej sklasyfikowanym
Cosmosem Radzimów 0:3 na wy-
jeździe. Mieliśmy szansę objąć pro-

wadzenie w I połowie po niewyko-
rzystanej 100% sytuacji Marcina
Rosołka. Później Robert Franckie-
wicz trafił w słupek. W II połowie
nie ustępowaliśmy pola jednak za-
wiodła skuteczność.

*
W następnej konfrontacji ligowej

pokonaliśmy u siebie Granicę Miło-
szów 2:0 i w ten sposób umocniliśmy
się na 4 miejscu w tabeli. Obie bram-
ki strzelił nasz rozgrywający Marcin
Rosołek. W dalszym ciągu jesteśmy
niepokonani na własnym boisku.
Taką markę ma oprócz nas tylko li-
der - LZS Dziwiszów.

*
Ostatni tydzień maja był dla nas

bardzo pracowity ponieważ graliśmy
dwa mecze. Pierwszy, w Boże Ciało,
zremisowaliśmy bezbramkowo z LZS
Sobotą na wyjeździe. Drugi, w ponad
30 stopniowym upale rozegraliśmy
z drużyną z Ubocza. Występ uroz-
maicił pokaz naszych cheerleaderek,
który był podziwiany, niestety przez
nieliczną widownię. Jedyną bramkę
dla naszego zespołu strzelił w dru-
giej połowie Wojtek Ostrejko po asy-
ście Marcina Rosołka. W grze obu ze-
społów było trochę chaotycznych
poczynań. Mieliśmy kilka niezłych
sytuacji i okazji do powiększenia do-
robku bramkowego, jednak strzały
Wojtka Ostrejki, Roberta Franckiewi-
cza, czy Marcina Sochańskiego oka-
zywały się minimalnie niecelne lub
były wyłapywane przez bramkarza
gości. Ostatecznie – remis 1:1.

T. Miakienko

Z notatnika
kierownika

Wielka Sława TO JUŻ NIE ŻARTYWielka Sława TO JUŻ NIE ŻARTY

Repertuar koncertu dobra-
no tak, abyśmy mogli usłyszeć
utwor y wpadające w ucho,
znane, lubiane, chętnie słu-
chane. Pojawiły się również
utwory poważne, dramatycz-
ne, zmieniające nastrój,  by
znów powrócić radością i da-
wać publiczności  to,  czego
najbardziej potrzebuje, ode-
r wania s ię  od codziennych
spraw, relaksu, i to relaksu nie
przy piwie czy telewizorze, ale

obcując ze sztuką, wykonaną
przez znakomitych artystów.

Na zakończenie imprezy
burmistrz Zbigniew Szereniuk
jako gospodarz miasta podzię-
kował w imieniu własnym oraz
zgromadzonej widowni - B. Ka-
czyńskiemu i artystom
za wspaniały, porywający wy-
stęp i zaprosił na kolejną przy-
godę ze światem opery i ope-
retki za rok o tej samej porze.

Wszyscy obecni na pewno
na długo zapamiętają wypo-
wiedziane przez mistrza jed-

no, ale jakże ważne zda-
nie „Bóg musiał  mieć
dobry dzień, kiedy two-
rzył Świeradów-Zdrój”.
I na pewno coś w tym
jest, bo dopisała pogoda,
dopisała także publicz-
ność. Festiwal okazał się
wie lk ą  wygraną  d la
Ś w i e r a d o w a - Z d r o j u
i  rozwiał  wątpl iwości
tych, którzy do tej pory
je mieli.

M.H.

▲


