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¯yczymy  wszystkim   naszym   mieszkañcom,    aby    zbli¿aj¹ce   siê   Œwiêta
Wielkanocne up³ynê³y Pañstwu w rodzinnej  i  domowej atmosferze  –  Rada  Miasta,
Burmistrz Œwieradowa-Zdroju oraz pracownicy urzêdu i jednostek gminnych.

Adam Kawka zosta³ zaprzysiê¿ony
jako 15 radny na sesji Rady Miasta
13 marca br.

20 marca burmistrz Roland Marciniak i sekretarz miasta Sylwia B³aszczyk pojechali do
Nowego Miasta, gdzie dosz³o do spotkania z tamtejszym starost¹ - Pavlem Smutnym
oraz ze starost¹ £aŸni Libverdy - Janem Pospišilem. Rozmawiano o kalendarzu przygo-
towañ do podpisania umów partnerskich z obiema czeskimi gminami, by móc razem
(tak¿e z gmin¹ Mirsk, która od kilku lat jest partnerem Nowego Miasta) realizowaæ pro-
jekty izerskie w zakresie infrastruktury turystycznej i przy udziale œrodków unijnych. Na
zdjêciu R. Marciniak pokazuje P. Smutnemu trasê kolei gondolowej na Stóg Izerski.

Izerskie partnerstwo

2 marca delegacja Œwieradowa odwiedzi³a Jilemnice, by
na w³asne oczy przekonaæ siê, jak sobie partnerskie mia-
sto radzi w rozwoju kultury fizycznej i sportu szkolnego.
Na zdjêciu nauczyciele wychowania fizycznego: Grzegorz
August z Czerniawy i Eugeniusz Kijewski z MZS testuj¹
sztuczn¹ nawierzchniê przyszkolnego boiska, gdzie ucznio-

Igrzysk  i  boisk!

wie graj¹ w pi³kê no¿n¹ i w tenisa. Wiêcej o tej wizycie i wra¿eniach
uczestników (a tak¿e o naszych szansach na takie boiska) na str. 7.

Rada  w  komplecie
Z ostrożnym optymizmem

Radni dwukrotnie zebrali
siê na nadzwyczajnej sesji
- 13 i 19 marca - by pod-
j¹æ uchwa³y maj¹ce zasad-
nicze znaczenie dla rozpo-
czêcia budowy kolei gon-
dolowej na Stóg Izerski.
Czy szefowie Spó³ki „Kolej
Gondolowa Stóg Izerski”
(wchodz¹cej w sk³ad Gru-
py Zasada), na razie z sie-
dzib¹ w Krakowie, zmieni¹
oblicze Œwieradowa?
Na zdjeciu obok (od lewej)
prezes Czes³aw Tochowicz
i wiceprezes Pawe³ Ja-
strzêbski podczas obrad
rady. Szczegó³y na s. 8.
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Kronika policyjna
URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Roland Marci-
niak: 78-16-119; Sekretarz  Miasta
–  Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16-
234; Sekretariat Burmistrza i Zastêp-
cy Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-
16-489 fax 78-16-585; biuro Rady
Miasta – Jolanta Bobak, Diana Ti-
moftiewicz-¯ak: 78-17-666; zamó-
wienia publiczne – Monika Sautycz:
78-17-562; Referat Gospodarki Nie-
ruchomoœciami i Zagospodarowania
Przestrzennego,  p.o. kierownika –
Rafa³ May:   78-17-092,  Ryszard
Szczygie³:   78-17-558,   Bogumi³a
Tasulis: 78-17-297; Referat Gospo-
darki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony
Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz
Grabas: 78-17-071,  Anna Mazurek,
Andrzej Groñski: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-
324; Urz¹d Stanu Cywilnego, kierow-
nik – Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-
344;   meldunki   i   dowody   osobi-
ste  –  Halina   Stettner: 78-16-929;
Stra¿ Miejska – Ryszard Nowak,
Boles³aw Sautycz: 78-16-896;
obrona cywilna, zarz¹dzanie kryzy-
sowe, ochrona przeciwpo¿arowa –
Tadeusz Baka: 78-16-841; ksiêgo-
woœæ – Anna Leœniak, Magdalena
Szukiewicz, Katarzyna Barczyszyn:
78-16-452, Alicja Piotrowska,
Anna Bardziñska: 78-16-659; kadry
– Joanna Szczekulska: 78-16-553;
Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu, p.o. kierownika –
Dorota Marek-Miakienko, Monika
Hajny: 71-36-482; Izerskie Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci -
Mariusz Pysz: 713-64-82; dzia³al-
noœæ gospodarcza i stypendia socjal-
ne - Ewelina Ostrowska: 78-16-221;
Informatyk - Tomasz Chmielowiec:
78-16-361; Miejskie Biuro Informa-
cji Turystycznej: 78-16-350, fax:  78-
16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

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

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 78-
16-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko-
³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45- 712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-
394.
Klub   Seniora,   Zwi¹zek  Emerytów,
Zwi¹zek   Sybiraków - ul. 11 Listo-
pada 35, II p.
OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czernia-
wa: 78-45-573; Zastêpca Naczelni-
ka OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Na ³amy kroniki co pewien czas
trafiaj¹ doniesienia o przemocy w ro-
dzinie. Jak czêsto mamy do czynie-
nia z tymi przypadkami w mieœcie?

W 2006 roku na ponad 200 pro-
wadzonych postêpowañ  dziesiêæ do-
tyczy³o przemocy w rodzinie. Dodam,
¿e od paru lat skala tego zjawiska
utrzymuje siê na podobnym poziomie.
Mo¿e to niewiele, lecz waga prze-
stêpstw decyduje o tym, ¿e s¹ to spra-
wy pod szczególn¹ piecz¹ policji.
Przez lata problem ten by³ doœæ po-
b³a¿liwie traktowany przez prawo i nie
budzi³ zdecydowanego sprzeciwu opi-
nii spo³ecznej, teraz jednak prawo ka¿e
przewiny te dusiæ w zarodku, a wo-
bec sprawców wyci¹gaæ jak najsurow-
sze konsekwencje.

Czy g³ówn¹ przyczyn¹ przemocy w
rodzinie jest - jak zwykle - alkohol?

W wiêkszoœci, tak jak regu³¹ jest,
¿e sprawcami s¹ mê¿czyŸni. Mieliœmy
tylko jeden przypadek znêcania siê
matki nad pe³noletni¹ córk¹. Inna
sprawa: syn alkoholik maltretowa³
matkê, w efekcie s¹d odwiesi³ mu za-
wieszon¹ karê za to samo, sprawca
ju¿ odsiaduje wyrok. Kolejny przypa-
dek – by³y m¹¿ znêcaj¹cy siê nad by³¹
¿on¹ we wspólnym mieszkaniu. Có¿,
bywa i tak, ¿e koñcz¹ siê uczucia, lu-
dzie przestaj¹ siê wzajemnie tolero-
waæ, a¿ pojawia siê nienawiœæ. Jeœli
w rodzinie nie dochodzi do wyj¹tko-
wo drastycznych incydentów, nie  sto-
suje siê œrodków zapobiegawczych,
ale sprawcy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e ko-
lejna interwencja zaprowadzi ich do
aresztu. Zreszt¹, nie chodzi tylko o fi-
zyczne znêcanie siê, ale tak¿e o groŸ-

Nie pobłażamy przemocy w rodzinie

Z nadkomisarzem Tadeuszem Pó³torakiem,
zastêpc¹ komendanta komisariatu policji w Le-
œnej, rozmawia Adam Karolczuk

by karalne, l¿enie, wy-
szydzanie, poni¿anie
s³owem. Czêsto kobie-
ta, która od lat kilka razy
w tygodniu s³yszy tylko
wyzwiska i groŸby, czê-
sto nie zdaje sobie spra-
wy z tego, ¿e to jest rów-
nie¿ przemoc œcigana
prawem.

Czy postraszony
m¹¿ ³agodnieje?

Z regu³y tak, bo
zdaje sobie sprawê z
tego, ¿e to ju¿ nie prze-
lewki. Dodam, ¿e rodzi-
ny naznaczone syndro-
mem przemocy s¹ pod
nasz¹ szczególn¹
trosk¹, gdy¿ ka¿dy z po-
licjantów jest cz³owiekiem, te¿ ma ro-
dzinê.

Nie dosz³oby do wielu tragedii
rodzinnych, gdyby policja wczeœniej
zareagowa³a, a reagowa³aby, gdy-
by maltretowane kobiety odwa¿y³y
siê przyjœæ na posterunek. Najczê-
œciej nie przychodz¹, bo siê boj¹.
Wtedy zostaj¹ jeszcze s¹siedzi -  czy
policja reaguje na ich sygna³y?

Oczywiœcie, ale to s¹ bardzo rzad-
kie przypadki, po czêœci dlatego, ¿e
gdy potrzebni œwiadkowie, s¹siedzi
broni¹ siê rêkami i nogami przed z³o-
¿eniem zeznañ. A szkoda, bo trzeba
mieæ trochê cywilnej odwagi, by po-
móc ludziom.

Co siê dzieje, gdy policja odbie-
ra cichutkie sygna³y o przemocy?

Podejmujemy interwencje i jeœli
stwierdzamy, ¿e w rodzinie mo¿e mieæ

miejsce przemoc, wszczynamy pro-
cedurê tzw. niebieskiej karty. Dalej
sprawê prowadzi dzielnicowy, który od
tej pory ma i z rodzin¹, i z instytucja-
mi rodzinnymi: przychodni¹ i pielê-
gniarka œrodowiskow¹, MOPS-em,
Miejsk¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych, s¹dem ro-
dzinnym itp. A jeœli stwierdzi bez-
sprzeczny fakt znêcania siê – wszczy-
na postêpowanie z urzêdu. Zdarza, ¿e
postêpowanie ju¿ trwa, a ma¿ nagle
kruszeje, b³aga i przeprasza ¿onê, wte-
dy ona próbuje wycofaæ sprawê, sk³a-
da pokrêtne zeznania, ¿e to jednora-
zowy wybryk mê¿a… Wtedy zwykle
brakuje œwiadków i umarzamy spra-
wê.

A co siê dzieje, gdy zastraszona
¿ona wycofuje oskar¿enie, a zarze-
wie przemocy tli siê nadal?

W ka¿dym przypadku odbywamy
szczegó³ow¹  rozmowê, w której ko-
bieta zostaje poinformowana, ¿e po
umorzeniu nie ma powrotu do spra-
wy, a w razie ponownego przestêp-
stwa, obrazowo mówi¹c, wszystko siê
zeruje i zaczynamy nowe postêpowa-
nie, a wtedy stare grzechy nie s¹ bra-
ne pod uwagê.

Jak chronione s¹ dzieci?
Znajduj¹ siê one pod szczególn¹

ochron¹. Niedawno mieliœmy przypa-
dek, gdy fina³ postêpowania przeciw
ojcu maltretuj¹cemu dziecko znalaz³
siê w s¹dzie, a ojciec znów je pobi³,
wiêc od razu wyl¹dowa³ w areszcie.
Dobrze nam siê wspó³pracuje ze
szko³¹, która od razu, gdy np. w cza-
sie wuefu nauczyciel znajdzie œlady
pobicia ucznia, zg³asza ten fakt na
policjê.

Jak prawo chroni rodzinê, gdy
sprawca nie kwalifikuje siê do od-
siadki, a  trzeba go jakoœ oddzieliæ
od rodziny?

Ustawa o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie z 2005 r. pozwala s¹-
dowi stosowaæ tak drastyczne œrod-
ki, jak eksmisja bez prawa przydziele-
nia lokalu zastêpczego, czy na³o¿enie
na sprawcê przemocy obowi¹zku po-
wstrzymywania siê od kontaktowania
siê z pokrzywdzonym. U nas jeszcze
nie mia³o to miejsca, ale w trakcie
obecnych postêpowañ takie ewentu-
alnoœci s¹ brane pod uwagê. Dlatego
warto, by sprawcy przemocy w rodzi-
nie wiedzieli, ¿e nie ma i nie bêdzie
dla nich najmniejszego nawet pob³a-
¿ania.

Dziêkujê za rozmowê.

14 marca wieczorem policja zo-
sta³a powiadomiona, ¿e na ul. G³ów-
nej stoi uszkodzony samochód, któ-
ry utrudnia³ ruch. Przyby³ym funkcjo-
nariuszom œwiadek opisa³, jak dosz³o
do zdarzenia – auto jecha³o jak pijane
i w koñcu walnê³o w drzewo. Z sa-
mochodu wyszli dwaj kiwaj¹cy siê na
nogach mê¿czyŸni i zaczêli uciekaæ.
Policjanci pobiegli w kierunku wska-
zanym przez œwiadka i bez problemu
z³apali pijanych sprawców wypadku,
którymi okazali siê dwa mieszkañcy
Pobiednej. Obaj s¹ dobrze znani wy-
miarowi sprawiedliwoœci za czyny
rozbójnicze, a ¿e rozbity opel kadett
te¿ wymusili w sposób rozbójniczy na
innym mieszkañcu Pobiednej, s¹d w
Lubaniu nakaza³ zatrzymaæ obu w
areszcie.

15 marca przed po³udniem pod
Domem Handlowym dosz³o do kra-
dzie¿y kieszonkowej, której ofiar¹ pa-
d³a niemiecka kuracjuszka. Gdy ogl¹-
da³a wystawy, podesz³a do niej m³o-
da kobieta, sprytnie odsunê³a zamek
i skrad³a 150 z³, 100 euro oraz doku-
menty. Œwiadkowie ze strzêpów przy-
pomnieñ dodali, i¿ kobieta wsiad³a do
stoj¹cego w pobli¿u czerwonego sa-
mochodu nieznanej im marki i odje-
cha³a z kierowc¹ wozu.

Tego samego dnia ok. godz. 14
dosz³o do niebywa³ej kolizji drogowej
przy Urzêdzie Miasta. Wyje¿d¿aj¹cy
z parkingu oplem astra kierowca nie
zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i wy-

musi³ pierwszeñstwo na nadje¿d¿a-
j¹cym z góry motocyklu marki ETZ.
Jecha³ nim, jak siê okaza³o, inwalida,
który motorem uderzy³ w opla i do-
zna³ uszkodzenia protezy nogi. Poli-
cja wrêczy³a kierowcy samochodu
mandat wartoœci 300 z³, a kosztami
naprawy szkód ubezpieczyciel obci¹-
¿y OC sprawcy.

19 marca, czyli „w Józefa”, w
Œwieradowie odnotowano pierwszy
przypadek wkrêcenia delikwenta w
tryby s¹dów 24-godzinnych. PóŸnym
wieczorem policja zatrzyma³a na ul.
11 Listopada pijanego kierowcê audi
B5, który prowadzi³ maj¹c 0,67 pro-
mila alkoholu. Noc spêdzi³ w policyj-
nym areszcie, a ju¿ nazajutrz o godz.
13 S¹d Rejonowy w Lwówku zabra³
mu prawo jazdy na rok i wymierzy³
1200 z³ grzywny.

W marcu zatrzymano w Œwiera-
dowie dwie osoby œcigane listem goñ-
czym. Pierwsz¹ by³¹ mieszkanka
Œwieradowa, któr¹ œcigano, by odby³a
karê zastêpcz¹ za nieuiszczon¹ grzyw-
nê w wysokoœci 500 z³.  Gdy rodzina
dowiedzia³a siê o jej zatrzymaniu, na-
tychmiast wp³aci³a za ni¹ tê grzywnê.

Drugim listem œcigano mieszkañ-
ca G³ogowa – za znêcanie siê nad ro-
dzin¹. Musia³o go to nieŸle namêczyæ,
by wybra³ siê do Œwieradowa na ku-
racjê.

Na podstawie mat. policyjnych
 opracował A. Karolczuk

Na bie¿¹co

dokoñczenie na str. 3

Z raportu otwarcia – 19 marca
rozpoczęła się kontrola Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która potrwa
do czerwca. Po raz ostatnio RIO kon-
trolowało nasz urząd w 2003 r.

Na moje zlecenie rozpoczęto au-
dyt kontrolny w ZGK, którego celem
jest sprawdzenie poprawnego funk-
cjonowania zakładu budżetowego.

Rada Miasta zobowiązała mnie,
by wesprzeć Rewir Dzielnicowych
cywilnym etatem dla policyjnego se-
kretariatu, ale opłacanym w całości
przez gminę. Aby posłużyć się po-
dobnym przykładem w kraju, znala-
złem gminę Nadarzyn, która od lat
ma sprawdzony model wspierania
komisariatu oparty o budżet gminy.
Na bazie porozumienia z Komendą
Stołeczną Policji oni finansują etat
pracownika cywilnego, który jest za-

trudniony przez
policję na okres
jednego roku bu-
dżetowego. Jeśli i
my podobny mo-
del wprowadzimy
u siebie, będziemy
jednymi z pierw-
szych na Dolnym
Śląsku, którzy
wprowadzili takie
rozwiązania.

8 marca pod-
czas wizyty w
Warszawie złoży-
łem wizytę w
trzech resortach.

W Ministerstwie Gospodarki miałem
spotkanie w Departamencie Turysty-
ki z pracownikiem odpowiedzialnym
za programy pilotowane przez MG,
a dotyczące miejscowości turystycz-
nych i uzdrowisk. Z kolei w MSWiA
uczestniczyłem w konsultacjach w
sprawie skutków ubiegłorocznej
sierpniowej powodzi, zaś w Mini-
sterstwie Kultury rozmawiałem o
możliwości dofinansowania naszych
dwóch wniosków, dotyczących festi-
walu „Wielka sława to żart” oraz
„Europejskich Spotkań Młodych
Muzyków Eurounionorchestries”.
Tego dnia w godzinach południo-
wych spotkałem się też z dwoma
posłami z Dolnego Śląska. Rozmo-
wa dotyczyła spraw uzdrowiskowych
naszego miasta.

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

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

Budowa oczyszczalni ścieków dla
miasta Świeradów-Zdrój przy ul.
Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04
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Całkowita wartość projektu
wynosi  5.529.120,37 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 4.138.331,63 zł. Wykonawcą jest
firma „AZE Zając, Kokoszko” ze
Skrzydlnej. Wojewoda dolnośląski
określił termin zakończenia inwe-
stycji na 30 maja, natomiast termin
zakończenia finansowego inwesty-
cji upływa 31lipca.

Roboty związane z budową
oczyszczalni ścieków zostały za-
kończone, teraz trwają prace roz-
ruchowe poszczególnych urządzeń
technologicznych. Ścieki zostały
przerzucone z mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni BOS-200 na
nową, a technologia ich oczyszcza-
nia jest sukcesywnie wdrażana.

Przepustowość Qśrd - 1329 m3/
dobę, Qmax = 1843 m3/dobę.

Technologia oczyszczania ście-
ków oparta o osad czynny nisko-
obciążony. Pierwszy stopień
oczyszczania – mechaniczny: sito
ślimakowe zespolone z piaskowni-
kiem i prasą do skratek.

Gospodarka osadowa będzie
prowadzona przy użyciu wydzielo-
nej komory stabilizacji osadu i pra-
sy do odwadniania osadu, zestawu
do higienizacji osadu oraz wiaty do
składowania odwodnionego osadu,

W budynku socjalno–technicz-
nym mieszczą się dmuchawy w
obudowach dźwiękochłonnych,
agregat prądotwórczy, prasa z ze-
społem automatycznego dawkowa-
nia polielektrolitu, pomieszczenie
socjalne, sanitariaty dla obsługi,
pokój obsługi z szafą sterowniczą,

Na oczyszczalni typu ECOLO–
CHIEF zastosowano napowietrza-
nie ścieków zarówno w komorach
osadu czynnego, jak i w komorze
stabilizacji oraz zbiorniku ścieków

dowożonych przy użyciu dyfuzo-
rów drobnopęcherzykowych, roz-
mieszczonych na dnie komór, na
tzw. rusztach napowietrzających,
do których powietrze doprowadza-
ne jest z dmuchaw znajdujących się
w budynku socjalno–technicznym,

Ścieki oczyszczone odpływają-
ce do odbiornika będą spełniać
wymogi określone w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z 8 lipca
2004 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wod-
nego (Dz. U. 2004 r. nr 168 poz.
1763).

Na terenie oczyszczalni znajdu-
je się punkt zlewczy ścieków do-
wożonych wozami asenizacyjnymi,
który będzie przyjmował w okre-
sie przejściowym ścieki do momen-
tu zrealizowania całości układu
kanalizacyjnego oraz docelowo z
obszaru zabudowy nie objętego sie-
cią kanalizacyjną. Punkt ten skła-
da się ze stacji zlewczej oraz pod-
ziemnego zbiornika ścieków dowo-
żonych.

Stacje zlewcze służą do odbio-
ru ścieków z samochodów i przy-
czep asenizacyjnych.

Opr. Anna Mazurek

Wiadomości komunalne
· W kwietniu wrocławska firma

drogowa Zbigniew Ziajka wraca na
ul. Polną, by kończyć roboty zaczęte
jesienią (uporządkowano wówczas
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej znajdujące się w pasie drogo-
wym). Modernizacja drogi jest dofi-
nansowana przez MSWiA z rezer-
wy celowej budżetu państwa w ra-
mach usuwania skutków powodzi.
Roboty potrwają do końca maja.

· Usuwanie skutków powodzi
będzie kontynuowane również w br.
na innych obiektach dzięki finanso-
wej pomocy MSWiA. Udzielona do-
tacja w wys. 700 tys. zł przeznaczo-
na zostanie na modernizację ulic:
Zielonej, Spokojnej, Spadzistej oraz
mostu w ciągu ul. Wilczej. Przygo-
towano zmiany w budżecie gminy,
które pozwolą na rozpoczęcie prac,

trwają też negocjacje z projektanta-
mi. Do końca maja muszą zostać
wyłonieni wykonawcy robót, do koń-
ca czerwca - podpisane umowy do-
tacyjne z ministerstwem, a do końca
roku zadania muszą być zrealizowa-
ne i rozliczone.

· Niebawem rozpocznie się mo-
dernizacja ulic: Wiśniowej, Brzozo-
wej, Podgórnej i Osiedlowej. Zada-
nie jest realizowane przy wsparciu
finansowym Unii Europejskiej z fun-
duszu pomocowego INTERREG
IIIA. Koszt - ok. 2 mln. zł. Roboty
również wykonuje firma Ziajka, a ich
zakończenie zaplanowano na koniec
czerwca.

· Trwają negocjacje z gminą Le-
śna w sprawie realizacji wspólnych
inwestycji: oczyszczalni ścieków w
Pobiednej oraz kanalizacji sanitarnej
w Czerniawie, Pobiednej i Wolimie-
rzu. Negocjowane są warunki umo-
wy z firmą ,,ESKO” z Zielonej Góry,
której gminy zamierzają powierzyć
wykonanie studium wykonalności
zadania, przygotowanie wniosku o
wydanie decyzji środowiskowej z ra-
portem oddziaływania na środowi-
sko oraz wniosku o pomoc finan-
sową ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego. Beneficjentem inwestycji,
której szacunkowy koszt wyniesie 25
mln zł, będzie gmina Leśna.

· Trwają prace związane z wy-
konaniem dokumentacji technicznej
budowy ujęcia wody na rzece Kwi-
sie oraz wodociągu - od ujęcia do ul.
Górskiej. Projekt wykonuje wspo-
mniana już firma „ESKO”. Jednym
z problemów do pokonania jest ko-
nieczność pozyskania przez gminę
terenów, będących w zarządzie PKP,
z przeznaczeniem pod budowę sta-

cji uzdatniania wody. Trwają trudne
rozmowy, a od ich rezultatu zależy
termin ukończenia projektu i uzyska-
nie decyzji pozwolenia na budowę.

· Gmina prowadzi rozmowy z
,,Uzdrowiskiem Świeradów-Czer-
niawa” Sp. z o.o. w sprawie przeję-
cia urządzeń wodociągowych w
Czerniawie będących własnością
Spółki. Jeden administrator wodo-
ciągów na terenie osiedla rozwiązał-
by wiele spraw związanych z zaopa-
trzeniem w wodę mieszkańców.
Wola obu stron jest, sporną kwestią
pozostaje tylko ocena wartości urzą-
dzeń. ,,Uzdrowisko” chciałoby za nie
ok. 665 tys. zł, ale po weryfikacji
wartości urządzeń cena będzie
przedmiotem negocjacji.

· Trwają przeglądy techniczne
mostów będących własnością gmi-
ny, których stan techniczny pozosta-
wia wiele do życzenia (większość z
nich ucierpiała w powodzi 2006 r.).
W najbliższym czasie na ich remon-
ty gmina będzie musiała wydać
znaczne środki finansowe.

· Zwracamy się z apelem do
mieszkańców Czerniawy o podłą-
czanie swoich nieruchomości do wo-
dociągu. Z wnioskami o wydanie
technicznych warunków przyłączy
należy wystąpić do Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. Dokumentacja
techniczna przyłączy zostały wyko-
nane przez gminę, ale roboty budow-
lane związane z przyłączaniem wła-
ściciele i zarządcy nieruchomości
wykonują na własny koszt. Budowa
przyłączy to jeden z warunków, na
jakich gmina otrzymała pomoc finan-
sową ze środków UE, dlatego zaan-
gażowanie mieszkańców jest bardzo
ważnym elementem rozliczenia do-
tacji.

Opr. Eugeniusz Grabas

28 marca radni goœcili na sesji Kry-
stynê Muchê, kierownika Powiatowego
Urzêdu Pracy, oraz dwóch przedstawi-
cieli zarz¹dów dróg: powiatowego i wo-
jewódzkiego. O ile z informacji szefowej
PUP bi³ optymizm, bo sytuacja na ryn-
ku poprawia siê od kilku ju¿ lat, o tyle
drogowcy nie pozostawili nam cienia
z³udzeñ, ¿e jakoœæ nawierzchni œwiera-
dowskich ulic polepszy siê na tyle, by
kierowcy (zw³aszcza zagraniczni) prze-
stali nas uwa¿aæ za Trzeci Œwiat.

Najpierw o bezrobociu. Pod koniec
2001 r. w powiecie pozostawa³o bez pra-
cy 7145 osób (w Œwieradowie - 534), a

w grudniu 2006 ju¿ tylko 4753 (374).
Nale¿y dodaæ, ¿e w tym samym czasie
rynek wch³on¹³ dodatkowo po³owê z
2500 absolwentów szkó³.

WskaŸnik bezrobocia wyniós³ 25,4
proc. (w najgorszym okresie - 31,8
proc.), a liczony wzglêdem osób w wie-
ku produkcyjnym - 12,3 proc. (w Œwie-
radowie - 12,1). Kobiety bez pracy sta-
nowi³y 56 proc. ogó³u bezrobotnych, a
u nas - 42,2, co wynika z faktu, ¿e sek-
tor turystyczny wci¹¿ kreuje miejsca pra-
cy dla pañ. Za to co czwarty œwieradow-
ski bezrobotny ma powy¿ej 50 lat.

Na pociechê zostaje nam fakt, ¿e
jako jedyni w powiecie zorganizowali-
œmy w ub. roku prace spo³ecznie u¿y-

teczne dla 18 osób i akcjê tê kontynu-
ujemy w tym roku (w Lubaniu np. zna-
leziono tylko dwóch chêtnych!).

233 osoby przeszkolono w powie-
cie w ub. roku: na spawaczy, operato-
rów wózków wid³owych, sprzedawców,
na prawo jazdy wy¿szych kategorii (6
osób przeszkolonych w zawodzie for-
mierz odlewnik przyjê³a do pracy fabry-
ka Baworowo, ale dziœ ¿aden z przyjê-
tych ju¿ nie pracuje - za ciê¿kie zajêcie).

Nie mo¿na natomiast wykluczyæ, ¿e
niebawem trzeba bêdzie za prac¹ odje-
chaæ nieco od domu, np. do LG pod
Wroc³aw czy do paru dolnoœl¹skich stref
ekonomicznych; w zamian za tak¹ go-
towoœæ PUP mo¿e czêœciowo partycy-
powaæ w kosztach dojazdu i zamiesz-
kania.

Na drogach nic nowego: pod³ataj¹
dziury, wyczyszcz¹ rowy przydro¿ne,
podetn¹ trochê ga³êzi z drzew. Nie ma
siê jednak co dziwiæ, skoro fundusz na
remont nawierzchni dróg wojewódzkich
zmala³ z 43 do 7 mln z³. Z obietnicami
do zobaczenia za rok!

 (aka)

Praca  -  tak, drogi  -  nie

9 marca podczas rozmowy z
prof. Maciejem Łukaszewiczem na-
wiązaliśmy do projektu „Wioski 4
Żywiołów” zlokalizowanej w Czer-
niawie. Projekt liczy sobie – bagate-
la - 10 lat, tym razem jednak pod-
chodzimy do niego z innej nieco stro-
ny, bardziej praktycznej. Razem z
Nadleśnictwem i na bazie współpra-
cy z gminami czeskimi chcemy na-
pisać wniosek do INTERREG IIIA
o dofinansowanie całego przedsię-
wzięcia.

12 marca w Karkonoskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej
Górze uczestniczyłem wraz z burmi-
strzami Karpacza i Szklarskiej Po-
ręby w spotkaniu poświęconym pro-
duktowi lokalnemu; prowadził je
wicemarszałek dolnośląski Piotr Bo-
rys.

13 marca wizytę w Świerado-
wie złożył Gerd Münzberg z Zittau,
który realizuje projekt popularyzu-
jący domy przysłupowo-zrębowe w
Euroregionie. Mamy u siebie 37
obiektów o takiej konstrukcji, które
dzięki projektowi umieścimy na ma-
pie jako atrakcję turystyczną.

14 marca u wojewody dolnoślą-
skiego odbierałem promesy z rąk mi-
nistra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji - Janusza Kaczmarka. Na-
sza opiewała na 700 tys. zł i była
jedną z wyższych, jakie resort przy-
znał na usuwanie skutków powodzi.
Wstępnie ustaliliśmy, że ta kwota
zostanie przeznaczona na naprawę
ulic Spadzistej i Spokojnej w Czer-
niawie. Latem szykuje się II transza
popowodziowa do podziału, którą
mieszkańcy ul. Leśnej najchętniej
przeznaczyliby na remont swej uli-
cy, którą zrujnowały samochody ob-
jeżdżające ul. Nadbrzeżną. Tymcza-
sem Leśnej nie było w protokołach
popowodziowych, czynimy jednak
starania, by wprowadzić ja do planu
poprzez akceptację wojewody. Na-
tomiast ul. Zakopiańska, także wy-
magająca naprawy po zniszczeniach
powodziowych, od stadionu do ba-
senu należy do Nadleśnictwa i gmi-
nie nie wolno dziś wydawać na nią
pieniędzy.

19 marca po wielu poszukiwa-
niach na terenie kraju udało mi się
znaleźć i zaprosić do Świeradowa
Carlosa Barinagę – dyrektora na
Polskę Alstan Group, który na se-
sji przedstawił radnym zarys kon-
cepcji zagospodarowania narciar-
skiego stoku Świeradowiec.

20 marca z mojej inicjatywy
doszło do spotkania ze starostami
Nowego Miasta i Łaźni Libverda w
sprawie podpisania umów partner-
skich między naszymi gminami w
sprawach turystyczno-gospodar-
czych. Realizuję w ten sposób je-

den z punktów mej kampanii wy-
borczej i kładę podwaliny pod po-
wstanie związku gmin izerskich.
Do związku wejdzie też Mirsk, z
którym 3 kwietnia podpisujemy
umowę partnerską.

22 marca skończył się audyt
organizacyjny w UM, którego za-
daniem było przeanalizowanie
struktury organizacyjnej urzędu,
zakresu obowiązku pracowników
oraz wyciągnięcie wniosków na
przyszłość.

23 marca spotkałem się w Po-
znaniu z dyrektorem firmy Lama
Gold, właścicielem wyciągu Izery -
w sprawie jego uruchomienia w nad-
chodzącym sezonie zimowym. Fir-
ma zapewnia, że z ich strony będzie
pełna współpraca i tym sposobem
pozostał mi jeszcze jeden właściciel
gruntu pod tym wyciągiem. Jeśli i z
nim dojdziemy do porozumienia,
można być pewnym, że wyciąg ru-
szy w grudniu tego roku.

W marcu kilkakrotnie spotka-
łem się z Czesławem Tochowi-
czem, prezesem Spółki Kolej Gon-
dolowa Świeradów-Zdrój, z którym
rozmawiałem o udziale gminy w
tym przedsięwzięciu.

Podjąłem decyzję o utworzeniu
parku u zbiegu ulic Krótkiej i Zako-
piańskiej. Pieniądze na ten cel będą
pochodziły z dotacji rządowej do
opłaty uzdrowiskowej.

Unieważniliśmy przetarg na
utrzymanie zieleni w mieści, wpły-
nęła bowiem tylko jedna oferta opie-
wająca na 600 tys. zł, podczas gdy
w budżecie mamy na to tylko 200 tys.
(tyle, ile w latach ubiegłych).

W nawiązaniu do listu Zbignie-
wa Szereniuka odniosę się krótko do
kilku stwierdzeń. Nie ma nadwyżki
budżetowej, natomiast wspomniana
kwota to wolne środki, które powsta-
ły po rozliczeniu zaciągniętych i spła-
conych kredytów i pożyczek (jesz-
cze raz przypomnę – budżet gminy
ma deficyt w wysokości ok. 5 mln
zł). Co do skuteczności pozyskiwa-
nia środków unijnych, sądzę, że jest
to zasługa całego zespołu UM. Jeśli
chodzi o ZGK, sytuację w Zakładzie
opiszę kompleksowo w następnych
numerach – po wszelkich kontrolach
i odwołaniach do Urzędu Skarbowe-
go.

Do reszty wypowiedzi na temat
mojego wizerunku nie będę się wię-
cej wypowiadał na łamach „Notat-
nika” – na ewentualną dalszą wymia-
nę zdań zapraszam Pana do gabine-
tu  burmistrza.

Roland Marciniak
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Pewnego dnia do naszej szko³y nadesz³a prze-
sy³ka z plakatem i ulotk¹: „Zostañ mistrzem Inter-
netu”. Pojawi³o siê pytanie: jak to mo¿liwe zapano-
waæ nad tak ogromnym Ÿród³em? Otó¿ Telefonia
Dialog, wspó³pracuj¹c z Instytutem Telekomunikacji
i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej, zorganizowa³a
turniej wiedzy o Internecie i œwiecie wspó³czesnej
telekomunikacji przeznaczony dla wszystkich szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹-
ska (oczywiœcie, osobno). Konkurs podzielono na
dwa rodzaje rozgrywek: olimpiadê indywidualn¹ i
rozgrywki dru¿ynowe. Czasu by³o niewiele, mimo
to uda³o nam siê zg³osiæ trzy czteroosobowe dru-
¿yny. Nie by³o niestety ochotników do olimpiady
indywidualnej, ale jak pisze nam Dialnet: „(...) ¿aden
naukowiec nie otrzyma³ indywidualnej Nagrody
Nobla - dzisiaj zmieniaj¹ œwiat tylko dobrze zorga-
nizowane zespo³y.”

Ka¿da dru¿yna musia³a mieæ wspó³pracuj¹ce-
go z ni¹ nauczyciela. Nam poœwiêci³ siê Kazimierz
Barañski ucz¹cy informatyki i techniki. Przy wype³-
nianiu zg³oszeñ trzeba by³o – obok sk³adu – na-
zwaæ dru¿ynê. Oto nasze zespo³y: Norris Team
(Micha³ Klekowski, £ukasz Pó³torak, Maciej Twa-
róg, Maciej Ba³uta), Robotica (Agnieszka Szwarc,
Julian Czajkowski, Miko³aj Simiñski, Kuba Szubert)
i Ca³kiem Po Prostu (Eugenia Wasilczenko, Kami-
la Urbañczyk, Karolina Œliwiñska, Justyna Kie-
drzyn).

W grudniu 2006 roku rozpocz¹³ siê pierwszy z
trzech etapów turnieju – trudne i wymagaj¹ce od-
powiedniej wiedzy sesje oraz testy, przy rozwi¹zy-
waniu których czuwa³ szkolny informatyk Rafa³
Matelski.

Pierwszy etap za nami i mamy ju¿ wyniki. Do
dalszej rywalizacji dosta³a siê mniej wiêcej po³owa
(z prawie 450) dru¿yn. Maj¹c na uwadze du¿¹ kon-
kurencjê i wysoki poziom testów, zajêliœmy napraw-
dê wysokie miejsca: Norris Team – trzecie z 69 pkt;
Ca³kiem Po Prostu -  siedemnaste z 55 pkt; Robo-
tica – dwudzieste szóste z 52 pkt. Dodatkowe punk-
ty mo¿na by³o uzyskaæ dziêki stworzeniu gry. T¹
umiejêtnoœci¹ wykaza³a siê dru¿yna Norris Team.

W marcu i kwietniu zaplanowano drugi etap
Dialnet Masters. Nagrody fina³owe to laptopy, iPo-
dy, wycieczka do Miasta Nauki i Techniki w Pary¿u
oraz zestawy komputerowe dla szkó³ i nauczycieli
wspó³pracuj¹cych z zespo³em. Trzymajcie za nas
kciuki!

Kamila Urbañczyk

Dialnet Masters

W roku szkolnym 2007/2008 Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Gryfowie
proponuje absolwentom gimnazjów naukê na wy-
sokim poziomie, pod okiem wykwalifikowanych
specjalistów i w nowych pracowniach przedmio-
towych.

Trzyletnie LO:
· profil humanistyczno-dziennikarski (rozsze-

rzony j. polski, historia, warsztaty dziennikarskie);
· jêzykowy (rozszerzony angielski i niemiecki);
· psychologiczno-pedagogiczny (rozszerzona

biologia, psychologia, pedagogika, filozofia);
· ekologiczno-turystyczny (rozszerzona geo-

grafia);
· autorska klasa o profilu europejskim (nowe

przedmioty: edukacja europejska, doktryny poli-
tyczne, retoryka, filozofia).

Technika czteroletnie: Informatyczne (zawód:
t. informatyk); Ekonomiczne (t. ekonomista); Han-
dlowe  (t. handlowiec); Mechaniczne (t. mechanik).

Dok¹d po gimnazjum -
do Gryfowa?

A mo¿e do Biedrzychowic?
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Biedrzy-

chowicach jest pierwsz¹ szko³¹ o charakterze re-
gionalnym powsta³¹ na terenie Dolnego Œl¹ska.
Organem prowadz¹cym jest Urz¹d Marsza³kowski,
dziêki czemu jest bardzo dobrze finansowana i ci¹-
gle modernizowana.

Oferty:
· Trzyletnie liceum profilowane (us³ugowo-go-

spodarcze, bran¿a: hotele i restauracje).
· Czteroletnie technika: hotelarstwo, kucharz;

¿ywienia i gospodarstwa domowego; technologii
¿ywnoœci (produkcja piekarsko-ciastkarska); agro-
biznesu.

Mam zaszczyt chodziæ do szko³y, gdzie od naj-
m³odszych lat uczymy siê wielkiej dobroci i tole-
rancji, gdzie nauczono nas, aby nie przechodziæ
obojêtnie obok ludzkiego nieszczêœcia. Niesienie
pomocy innym sprawia wielu m³odym uczniom
du¿o radoœci i przyjemnoœci. Pomagaliœmy ju¿
kilku osobom, miêdzy innymi Marysi z pora¿e-
niem mózgowym, Amelii, która urodzi³a siê bez
ma³¿owin usznych, rodzinnym domom dziecka,
a teraz okazaliœmy serce Beacie Jankowiak z Jar-
kowic ko³o Kamiennej Góry, która znalaz³a siê w
bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej i finansowej -
wraz z dwumiesiêczn¹ córk¹ Martynk¹ musz¹
utrzymaæ siê za 130 z³ miesiêcznie. Poruszy³o to
nasze serca i znowu ruszyliœmy do akcji wielkiej
pomocy. Zebraliœmy bardzo du¿o ubranek dla
ma³ej Martynki, wózek, wanienkê do k¹pieli, bu-

teleczkê, pampersy, chusteczki dla niemowl¹t, a
nawet kilka maskotek. Wszystkie te dary zawieŸ-
liœmy do pani Beaty, zrobiliœmy kilka zdjêæ pami¹t-
kowych, które mo¿na zobaczyæ na tablicy Ma³e-
go Samorz¹du. Mamie Martynki nap³ynê³y do
oczu ³zy szczêœcia i radoœci, a ja przekazuj¹c ze-
brane dary obieca³am pani Beacie, ¿e uczniowie
naszej szko³y nie zapomn¹ o Martynce.

W imieniu Beaty Antkowiak chcia³abym z³o-
¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy
okazali wielkie serce i dobroæ w zbieraniu ubra-
nek i artyku³ów trwa³ych - jesteœcie wspaniali!

Cz³onkowie Ma³ego Samorz¹du zwracaj¹ siê
z proœb¹ o aktywny udzia³ w akcji „Zostañ Wiel-
kanocnym Zaj¹czkiem”. Zbieramy artyku³y spo-
¿ywcze, œrodki czystoœci, ksi¹¿ki, zabawki, czyst¹
odzie¿, a wszystko przed œwiêtami dostarczymy
pani Beacie lub do Domu Samotnych Matek z
Dzieæmi w Pobiednej.

Paulina Sosnowska - kl. IIIa

Adopcja z serca

Dru¿yna turystyczna ŒWIERADOWSKIE
OR£Y zainaugurowa³a tegoroczny sezon uczest-
nictwem w V Zimowych Marszach na Orientacjê
Lwówecka Zima’2007, gdzie Mateusz Burdach
i Mariusz Gajowniczek zajêli trzecie miejsce, a Jo-
anna Chwaszcz i Martyna Tomczyk - dziewi¹te.
Mo¿na to uznaæ za sukces, gdy¿ dopiero siê uczy-
my odszukiwaæ, za pomoc¹ mapy terenu i kom-
pasu, punktów kontrolnych w okreœlonym cza-
sie.
31 Ogólnopolski Rajd Lubañska Zima’2007 by³
ju¿ prawdziwym wyzwaniem, które przyjê³o za-
ledwie 16 œmia³ków z podstawówki i gimna-
zjum. Trasê nr 4 zaczêliœmy - pod opiek¹ przo-
downika górskiego Jana Gausa - w Bia³ym Ja-
rze w Karpaczu, sk¹d przez Œwi¹tyniê Wang
szlakiem niebieskim dotarliœmy do schronisk:
„Samotnia” i „Strzecha Akademicka”. Widok
Kot³ów Wielkiego i Ma³ego Stawu by³ zachwy-
caj¹cy, a chêæ ujrzenia ich z bliska mobilizowa-
³a do marszu przez œnieg, którego w Karkono-
szach nie brakuje.
Po krótkim odpoczynku w „Strzesze” równy
marsz na Równiê pod Œnie¿k¹. Widok szczytu
wzmóg³ chêæ obejrzenia Muzeum i Obserwato-
rium Meteorologicznego IMiGW oraz Kaplicy
œw. Wawrzyñca, ale zdrowy rozsadek, œnieg,
silny wiatr i koniecznoœæ dotarcia do schroni-
ska przed zapadniêciem zmroku nakazywa³
marsz w stronê przeciwn¹. Postój nad Kot³em

Turystą być to wcale nie wada
Wielkiego Stawu pozwo-
li³ nie tylko nabraæ si³ do
dalszej drogi, ale przede
wszystkim nasyciæ oczy
widokami malowniczych
ska³ek granitowych: Piel-
grzymów i S³onecznika.
St¹d  droga wiod³a na
Prze³êcz Karkonoska, a
piêkna pogoda towarzy-
szy³a nam do schroniska
„Odrodzenie”, gdzie wie-
czorem odby³ siê konkurs
ze znajomoœci trasy, a na-
grody ufundowa³ PTTK
„Pogórze Izerskie” w Lu-
baniu - organizator rajdu.

Nazajutrz w œniegu
maszerowaliœmy do Przesieki, a w deszczu do
Jagni¹tkowa, gdzie zwiedziliœmy willê Wiesenste-
in – dawny Dom Gerharta Hauptmanna (dziœ Mu-
zeum Miejskie).

W rajdzie zdobyliœmy 43 punkty do odznaki
GOT i Turysty Dolnego Œl¹ska.
Kolejny rajd (20 kwietnia w Lubaniu) nosi na-
zwê 3 Dni – 3 Kraje – 3 Wêdrówki (wiêcej in-
formacji na stronie www.ptsmluban.vip-

serv.org/3dni2007.htm). Trasa liczy 24 km:
Mi³oszów - Kamieñ – G³uchacz – Leœna Rynek
– Smolnik – Liœciasta – Bukowa Góra – Ko-
œcielniki Dolne – Ja³owiec – Motel Eureka –
Uniegoszcz - Harcerska Góra – Lubañ. Wpiso-
we z noclegiem na Hali Sportowej MOSiR w
Lubaniu (w cenie noclegu – 1 godz. bezp³atne-
go korzystania z krytej p³ywalni) - 20 z³.

Teresa Fierkowicz

Magdalena Lonycz uczy w na-
szej szkole  historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie od września ub. roku.
Jest także wychowawcą I klasy gim-
nazjum. Przyjechała do nas z Opo-
la, jednak Świeradów nie jest jej
obcy, gdyż jej mąż jest rodowitym
świeradowianinem. Poznali się w
Opolu, gdy pani Magda studiowa-
ła historię i politologię, a jej przy-
szły małżonek kończył technikum.
Tam wzięli ślub, ale że mąż nie
chciał mieszkać w dużym mieście,
postanowili przyjechać do Świera-
dowa, gdzie zamierzają pozostać na
stałe. Mają 3-letnią córeczkę Justy-

siadanie własnego Harleya-Davidsona, którym
z całą rodziną mógłby pojechać na wakacje po
Polsce.

Nauczycielka musi połączyć obowiązki
domowe z pracą w szkole i licznymi zaintere-
sowaniami.  Ma dobry kontakt z młodzieżą,
poza tym jest europeistką i w ramach wykła-
dów poznawała subkultury młodzieżowe i ich
zachowania. W Opolu lubiła chodzić ma me-
cze Odry.  Działała jako ekolog; obecny protest
w dolinie Rospudy organizują jej znajomi, zaś
ona sama uważa, że ekolodzy walczą o słuszną
sprawę i powstająca droga nie powinna  prze-
chodzić przez chronione obszary. W ramach
pracy na studiach zwiedziła północną Europę,
kraje skandynawskie oraz Holandię.

(RM)

Kto nas uczy?

€uropeistka w minimuzeum

nę.
Gdy pani Magda ma po szkole wolny czas,

pomaga mężowi w prowadzeniu sklepu z anty-
kami mieszczącego się na ulicy Piastowskiej.
Sklep pełni też funkcję minimuzeum, gdzie
można pooglądać sobie starocie, a nawet zro-
bić sobie zdjęcie wśród zabytkowych mebli,
lamp i innych starych rzeczy. Placówka stano-
wi swego rodzaju atrakcję turystyczną, nic za-
tem dziwnego, że nauczycielka zabiera do nie-
go swych uczniów i tam prowadzi lekcje histo-
rii.

Oboje mają nietypowe hobby - zbierają i
restaurują stare zabytkowe motocykle, którymi
jeżdżą na zloty do Opola, Nysy i Szklarskiej
Poręby. Podróżują jawą z koszem bocznym (te-
raz już z córką). Marzeniem jej męża jest po-

W dn. 6-16 kwietnia podano do publicznej
wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ UM, wykaz nieruchomoœci przezna-
czonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na
rzecz u¿ytkownika wieczystego, po³o¿onej w
Œwieradowie przy ul. Zdrojowej 19B, oznaczo-
nej geodezyjnie jako dzia³ka nr 47/2 am 6 obr.
IV, o pow. 52 m2.

Urz¹d Miasta informuje, ¿e  w dn. 19-21 kwiet-
nia zostanie przeprowadzona akcja wywozu
zbêdnych rzeczy (mebli, z³omu, popsutego
sprzêtu AGD itp.). Prosimy je wystawiæ przed
posesje w miejscach umo¿liwiaj¹cych odbiór
transportem, sk¹d zostan¹ wywiezione na koszt
gminy.

O G £ O S Z E N I E

Wystaw się!

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
sk³adam serdeczne ¿yczenia z darem
modlitwy: wiele £ask i B³ogos³a-
wieñstwa Zmartwychsta³ego Jezu-
sa Chrystusa, aby ka¿dy z nas by³
autentycznym œwiadkiem Zmar-
twychsta³ego Pana, pe³nej radoœci,
która pochodzi od Pana Boga, praw-
dziwej jednoœci i mi³oœci w rodzinach,
wszelkiej pomyœlnoœci i zdrowia

Przeka¿ swój 1 proc. podatku dochodowego
na jedyn¹ w Œwieradowie-Zdroju organizacjê
po¿ytku publicznego: Fundacjê na Rzecz Roz-
woju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwieradów–Czer-
niawa - nr konta:

66 1090 1997 0000 0001 0236 0584

ks. Marain Balcewicz - proboszcz parafii
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego

w Czerniawie-Zdroju

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodzi-
ców oraz Samorz¹d Uczniowski zwracaj¹ siê z
proœb¹ o wsparcie finansowe zakupu sztanda-
ru dla gimnazjum im. Ratowników Górskich.
Wp³aty  na konto:

Rada Rodziców MZS w Œwieradowie-Zdro-
ju - 53 1090 1997 0000 0005 2802 3202 -

z dopiskiem „Sztandar”
- lub w sekretariacie szko³y.
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Co jest największa bolączką
firmy?

Dziś, to zobowiązania względem
fiskusa za nieodprowadzony VAT za
ciepło i gorącą wodę w latach 2003-
2005, zapłaciliśmy już blisko 59 tys.
zł, a do tego dochodzą jeszcze od-
setki, zostało nam do spłacenia po-
nad 200 tys. zł.

Jak długie ostrze ma ten nóż
wbity wam w plecy?

Bardzo długie! Praktycznie tra-
cimy płynność finansową. Na rok
2007 mieliśmy zapisany zakup usług
remontowych w mieszkaniach na
kwotę 67 tys. zł. Na sprawy związa-
ne z utrzymaniem wodociągów i ko-
lektorów kanalizacyjnych zaplano-
waliśmy 75 tys. zł. Zaległości podat-
kowe, jak widać, przekraczają znacz-
nie wartość planowanych usług re-
montowych.

Jak to się odbije na substancji?
Odbije się na pewno, choć nie

możemy zaprzestać działań usuwa-
jących niebezpieczeństwa zagraża-
jące życiu i zdrowiu lokatorów. Ale
liczymy jeszcze na to, że Urząd Skar-
bowy umorzy nam te należności.
Wniosek w każdym razie poszedł.
Planujemy w najbliższym czasie wy-
stąpić o dotację celową na adapta-
cje strychów. Pilne zadanie to pozy-
skanie jakichkolwiek lokali dla osób,
które muszą być przesiedlone, bo
mieszkają w katastrofalnych warun-
kach. Myślę tu o tzw.  Partyzancie
na Źródlanej – tam już jest nakaz in-
spektora   nadzoru.

Zaległości sięgają czterech dachów
Z Barbar¹ Rychter, p.o. dyrektora Zak³adu Gospodarki Ko-
munalnej w Œwieradowie-Zdroju, rozmawia Adam Karolczuk

Ile strychów
można, pani zda-
niem, zaadaptować
po pobieżnym oglą-
dzie?

Myślę,  że w
dwóch nieruchomo-
ściach wygospodaru-
jemy 6 lokali.

Jak pani ocenia
stan techniczny bu-
dynków?

Generalnie jest
bardzo zły, a na to
nakłada się drama-
tycznie wysoki po-
ziom zaległości czynszowych. Na 328
lokali zaległości ma połowa najem-
ców, z których jedna trzecia zalega z
opłatami do 3 miesięcy, co trzeci
najemca – do 6 miesięcy, i kolejny
co trzeci - powyżej 6 miesięcy. Suma
zaległości urosła już do ponad 420
tys. zł.

Nie można odebrać w naturze?
Jest przecież tyle do zrobienia w
waszych zasobach

Najpierw zabierzemy się za ścią-
ganie.

A gdy się nie uda? Przecież pani
nawet nie ma straszaka w postaci
lokalu socjalnego.

Dlatego uważam, że taki budy-
nek z mieszkaniami socjalnymi musi
stanąć w mieście. Inaczej nie będzie-
my mieli żadnego ruchu.

Co poza tym zadaniem ZGK
ma w planie?

Dach i elewacja przy ul. Prusa

1. Szacunkowy koszt – 100 tys. zł. W
trybie awaryjnym, bez względu na
stan naszych finansów, musimy usu-
nąć przecieki na Sanatoryjnej 30, bo
lokatorom leje się na głowę.

Jak by nie liczyć, ludzie są win-
ni firmie w przybliżeniu „cztery
dachy”!

Cóż zrobić, rachunki nie kłamią.
Rozumiem tych, którzy nie maja pra-
cy i nie mają z czego zapłacić, ale
jest wielu takich,  którzy nie płacą z
premedytacją. Ale każdy przypadek
trzeba rozpatrywać indywidualnie.

Myślę, że nie uniknie pani wcią-
gnięcia dłużników w szeroki zakres
robót na rzecz ZGK, jak to robią
spółdzielnie od lat. Bo jakie jest
inne wyjście? Eksmisja na bruk?
Chyba jeszcze jej w Świeradowie
nie było…

Nie było i oby tak zostało. A co
do odrobienia długów – trzeba by

taki front robót przygotować, potem
je nadzorować. My już dziś boryka-
my się z brakami kadrowymi, tym-
czasem niedawno przejęliśmy wodo-
ciąg w Czerniawie, a lada dzień
przejmujemy oczyszczalnię w Świe-
radowie.

Skoro jest tak źle, byłoby nie-
zręcznością pytać panią o cele bli-
skie i dalekosiężne?

Wydaje mi się, że to, czego bra-
kuje tej firmie, to planowania strate-
gicznego, nie na rok-dwa, ale dzie-
sięć-piętnaście. Nigdy takiego tu nie
było, zawsze myślano tu kategoria-
mi „dziś”, „jutro”, najdalej „poju-
trze”.

Czy po blisko dwumiesięcznych
doświadczeniach stanie pani do
konkursu na dyrektora?

Na pewno wystartuję, bo lubię
wyzwania, a tu stają one przede mną
w całej okazałości i warto im stawić
czoło.

Dziękuję za rozmowę.

Musz¹ siê znaleŸæ pieni¹dze na wymianê azbestowego
dachu domu przy ul. Prusa 1

Stanis³awa Piskorowska w dzieñ
zsy³ki by³a ju¿ 12-latk¹, wiêc dzieñ 10
lutego 1940 roku bardzo dobrze zacho-
wa³a w pamiêci. Jej rodzina (rodzice i
czworo m³odszego rodzeñstwa) podzie-
li³a losy opisanej w poprzednim nume-
rze rodziny Janiny Lipnickiej – obie
mieszka³y po s¹siedzku we wsi Krzyw-
cze na Podolu (pow. Borszczów, woj. tar-
nopolskie). Miesiêczna podró¿ bydlêcy-
mi wagonami d³u¿y³a siê niemi³osiernie.
Na szczêœcie poœrodku sta³a piecyk zwa-
ny koz¹, który dawa³ trochê ciep³a w tê
pamiêtn¹ mroŸn¹ zimê, tym sro¿sz¹, im
wje¿d¿ali w g³¹b Syberii. Rodzina pani
Stanis³awy te¿ wyl¹dowa³a w tym sa-
mym posió³ku Borowoj w Kraju A³taj-
skim, z tym ¿e zamiast drewnianego
domu przypad³ jej w udziale 8-rodzinny
barak.

W czterdziestym nas Matko na Sybir zes³ali (II)

Ojciec pracowa³ przy za³adunku bali,
mama pracowa³a w lesie przy wyrêbie.
Wieczorami wszyscy zasiadali przy sto-
le dziel¹c pospo³u wspóln¹ biedê i g³ód.
Na dziecko przypada³o 20 deka chleba
dziennie, na pracuj¹cego 40 deka, ale
ten przydzia³owy chleb nale¿a³o jeszcze
sobie wykupiæ. Zarabia³o siê 40 rubli, co
pozwala³o na zakup chleba, który wy-
starcza³ na pó³ miesi¹ca. W drugiej po-
³owie trzeba by³o sobie radziæ. Na po-
cz¹tku przyda³y siê bardzo amerykañ-
skie ciuchy, które kiedyœ ciotka przysy-
³a³a ze Stanów – rodzina zabra³a je od-
ruchowo, gdy pakowa³o siê, co popa-
d³o, a na miejscu okaza³y siê cenn¹ wa-
lut¹ wymienn¹. Potem pani Stanis³awa
zaczê³a paœæ miejscowe ko³choŸne by-
d³o, za co dostawa³a miesiêcznie litr mle-
ka od ka¿dej pasanej krowy. A krów by³o
60, co dawa³o ca³e dwa litry mleka dzien-
nie – z takim dobrodziejstwem inwenta-
rza da³o siê prze¿yæ.

Szeœcioletnia zsy³ka minê³a rodzinie
bez wiêkszych wstrz¹sów. Ojciec nie

Na wiosnê, kiedy przyroda budzi siê
do ¿ycia, ptaszki buduj¹ gniazdka,
znosz¹ jajeczka, z których wykluje siê
nowe ¿ycie, kiedy nawet oziêbienie i
œnieg nie s¹ w stanie powstrzymaæ ra-
doœci ukazania siê przebiœniegów, kro-
kusów i zieleni trawy - obchodzimy
Œwiêto ̄ ycia - Zmartwychwstanie Pañ-
skie, czyli przejœcie ze œmierci do ¿ycia.
Symbolem tych Œwi¹t jest ¿ycie, pierw-
sze bazie, jajka, pokarmy, które œwiê-
cimy, bo one daj¹ ¿ycie. Na przestrze-
ni wieków pobo¿noœæ chrzeœcijañska,
ubiera³a w coraz to nowe szaty i zwy-
czaje zwi¹zane ze Œwiêtem Zmar-
twychwstania. Tak powsta³ te¿ zwyczaj
sk³adania sobie ¿yczeñ na zbli¿aj¹ce
siê Œwiêta Wielkanocne. S¹ to pobo¿-
ne ¿yczenia bo one nigdy siê nie spe³-
ni¹. ¯yczymy sobie zdrowia a z ka¿-
dym rokiem go ubywa i jest go coraz
mniej, ¿yczymy sobie radoœci a gdzie
ona jest, czy mali i duzi potrafi¹ siê
jeszcze czymkolwiek cieszyæ i czy maj¹
powody do tej radoœci a powodzenie,
którego sobie ¿yczymy bywa ró¿ne,
lepsze i gorsze a najczêœciej przeciêt-
ne i œwiadomoœæ, ¿e nie zmieni siê na
lepsze.

Jako Proboszcz i jeden ze starszych
mieszkañców Œwieradowa mimo
wszystko pragnê na ³amach naszej ga-
zety Œwieradowskiej z³o¿yæ ¿yczenia
wszystkim mieszkañcom naszego
miasta a zw³aszcza moim parafianom,
którym s³u¿ê w naszym piêknym od-
nowionym koœciele - w³aœnie zdrowia,
radoœci i powodzenia. W³adzom na-
szego miasta ¿yczê sukcesów w go-
spodarce i s³u¿bie spo³ecznoœci, któ-
ra ich wybra³a. Niech nie zapominaj¹,
¿e zmieniaj¹ siê rz¹dy i w³adze a Na-
ród i Spo³eczeñstwo trwa, w pogoni
za pieniêdzmi niech zostawi¹ nam,
chocia¿ ulice, aby wnuki obecnych
mieszkañców nie musia³y p³aciæ za to,
ze po nich chodz¹. Naszej Policji ¿yczê,
by spo³ecznoœæ nasza a zw³aszcza
m³odzie¿ dorastaj¹ca zna³a i zachowy-
wa³a 10 Przykazañ wówczas Policja
bêdzie dla obywatela a nie dla z³odzie-
ja. Naszej Szkole Dyrekcji, Nauczycie-
lom, Wychowawcom ¿yczê wiele ra-
doœci z przekazywania wiedzy dzie-
ciom i m³odzie¿y a nam wszystkim
doros³ym i m³odym wiary, ze jest œwiat
szczêœliwy pe³en pokoju i radoœci i
szczêœcia - œwiat Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego do którego wszyscy
zd¹¿amy a radoœæ Œwi¹teczna jest tyl-
ko zapowiedzi¹ tej radoœci. Chrystus
Zmartwychwsta³ - radujmy siê. B¹dŸ
uwielbiony Panie Jezu mój Za Twe
Zmartwychwstanie za Twej Mêki znój
Dziêki Ci za to Panie Królu nasz w swej
opiece miej nas, kochaj w ka¿dy czas,
A zw³aszcza kiedy dziel¹c poœwiêco-
ne jajko sk³adaæ bêdziemy sobie ¿ycze-
nia zdrowia, szczêœcia i pomyœlnoœci.

Ks. W³adys³aw Dziêgiel

zdo³a³ zaci¹gn¹æ siê do armii Andersa,
ale nie wypuœci³ okazji, by zostaæ ¿o³-
nierzem dywizji Koœciuszkowców, z
któr¹ przeszed³ szlak bojowy.

Ca³a rodzina wróci³a do Polski w
1946 r, by w rok póŸniej osi¹œæ w Czer-
niawie, gdzie pani Stanis³awa mieszka
ju¿ 60 lat.

Helena Kulik mieszka³a w kolonii
Stanis³awówka, woj. lwowskie, powiat
Sokal. Rodzice pochodzili z Krakowskie-
go, sk¹d przenieœli siê w Lwowskie, by
obj¹æ gospodarstwo. Mama umar³a
przed wojn¹, ojciec by³ pszczelarzem i
sadownikiem, utrzymuj¹c z tego trzy
córki i czterech synów. Pani Helena w
dzieñ zsy³ki liczy³a sobie ju¿ 14 lat. Ra-
zem z nimi zgarnêli te¿ trzech stryjów z
ich rodzinami i wszystkich powieŸli w re-
jon Archangielska – posió³ek Szurga w
Bielskim rejonie.

Praca by³a ciê¿ka – mê¿czyŸni pi³o-
wali d³u¿yce rêczn¹ pi³¹ typu „moja-two-
ja”, dobrze choæ, ¿e karmiono ich zup¹
z wk³adk¹, która dawa³a si³ do roboty.
Pewnie by tak pi³owali te d³u¿yce do
koñca zsy³ki, gdyby nagle nie odmieni³
siê los zes³añców – po uk³adzie Sikor-
ski-Majski zaczêto tworzyæ armiê Ander-
sa, a przy okazji Sybirakom pozwolono
przenieœæ siê w cieplejsze strony – oj-
ciec pani Heleny zdecydowa³, ¿e przez
Taszkient pojad¹ do Buchary. Jak siê
okaza³o, by³a to najbardziej dramatycz-
na decyzja, jak¹ mo¿na by³o podj¹æ.
Nag³a zmiana klimatu – z mroŸnego i
ostrego (ale jednak zdrowszego) na go-
r¹cy i malaryczny – sprawi³a, ¿e zahar-
towane organizmy ca³kiem siê w upale

rozklei³y. Tyfus i malaria najpierw
uœmierci³y ojca (dzieci nawet na jego po-
grzebie nie by³y), a nastêpnie – po kolei
- trzech braci pani Heleny, która nigdy
nie mia³a siê ju¿ dowiedzieæ, gdzie zo-
stali pochowani.

Najm³odszy brat i siostra zostali
umieszczeni wraz z innymi polskimi
dzieæmi w sierociñcu, sk¹d zostali za-
brani ostatnim transportem w œlad za
armi¹ Andersa – do Iraku, sk¹d los rzu-
ci³ ich do Anglii, gdzie zostali ju¿ na za-
wsze.

Brat zd¹¿y³ tylko przekazaæ star-
szym siostrom, by cierpliwie czeka³y na
kolejny transport, z którym te¿ mog³yby
siê ewakuowaæ z Uzbekistanu, ale po 2
tygodniach pró¿nego oczekiwania obie
straci³y nadziejê. Starsza o dwa lata sio-
stra postanowi³a jechaæ do Sielc nad Ok¹
i zaci¹gn¹æ siê do I Armii Wojska Pol-
skiego. Pani Helena wbrew ostrze¿e-
niom, ¿e na wojsko jest za m³oda, po-

stanowi³a nie rozstawaæ siê z siostr¹. Na
szczêœcie w tamtych czasach o wiek nikt
nie pyta³, obie ubrano w ³adne spódnicz-
ki i tak zosta³y „Platerówkami” (fizylier-
kami batalionu im. E. Plater).

- Bo¿e, to¿ to by³a Polska jak przed
wojn¹. Orze³ek na czapce mia³ koronê,
œpiewa³yœmy patriotyczne pieœni, a wie-
czorami uczestniczy³yœmy w mszy po-
lowej. Na szczêœcie nas ju¿ nie rzucono
w wir frontowych dzia³añ, bo dowódcy
wyci¹gnêli wnioski z bitwy pod Lenino,
gdzie zginê³o tylu ludzi. Powiedzieli, ¿e
kobiety nie bêd¹ walczyæ w pierwszej li-
nii, bo po wojnie nie bêdzie komu Pol-
sce rodziæ dzieci. Tak oto wyl¹dowa³y-
œmy w sztabie II dywizji 1 Armii i z tym
sztabem dosz³yœmy do Warszawy, gdzie
nas rozformowano.

Dalsze losy potoczy³y siê wedle sce-
nariusza znanego z filmu „Rzeczpospo-
lita babska”, choæ wtedy raczej nikomu
nie by³o do œmiechu – pani Helena z
siostr¹ trafi³y do wsi Platerówka, gdzie
zamieszka³y w gospodarstwie z Niemk¹
i jej trzema wnukami, dziel¹c trudy po-
wojennego bytu. Nie zagrza³y tam na-
wet roku, bo Ziemie Zachodnie sta³y sze-
rokim otworem, a kuzynka œci¹gnê³a je
do Krobicy, gdzie te¿ d³ugo nie pomiesz-
ka³y, bo i Œwieradów dawa³ mo¿liwoœci
gospodarzenia na ziemi. Zamieszka³y w
domu przy ul. Leœnej, w którym siostra
mieszka do dziœ. Pani Helena za mê¿em
przenosi³a siê kilka razy – jej obecny
dom na Batorego jest czwartym adre-
sem. Dochowa³a siê 3 synów, córki, 10
wnucz¹t i jednego prawnuka.

Opowieœci Sybiraczek wys³ucha³
Adam Karolczuk

Alleluja!

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
w Œwieradowie-Zdroju og³asza po-
stêpowanie po udzielenie zamówie-
nia w trybie przetargu nieograniczo-
nego na usuwanie awarii na sieciach
i przy³¹czach wodoci¹gowych oraz
kanalizacyjnych obejmuj¹cych teren
ca³ego miasta.

Specyfikacjê warunków zamó-
wienia mo¿na uzyskaæ bezp³atnie w
ZGK – ul. 11 Listopada 35, codzien-
nie w godz. 7-15. Osob¹ uprawnion¹
do porozumiewania siê z wykonaw-
cami jest Tadeusz Serdakowski, tel.
075 78 16 343.

Oferty nale¿y sk³adaæ w ZGK do
12 IV 07 do godz. 1300 w sekretaria-
cie firmy. Otwarcie ofert nast¹pi tego
samego dnia pó³ godziny póŸniej.

O g ³ o s z e n i e  ZGK
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OSOBOWE
Robert Bia³y                      609 072 889
Miros³aw Metelica            511 667 343
Stanis³aw Garsztecki        601 566 304
Bohdan Wilczacki             693 778 400
Marian Szarpa³a               601 797 592

BUSY
Robert Bia³y                      609 072 889
Tadeusz Aficki                    604 499 175
Marian Szarpa³a –             601 797 592

HALO, TAXI!

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

Rabaty: 3 emisje – 10 proc.

WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskie-
go Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdro-
jowej 10 wraz  z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwie-
radów-Zdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902
0068 9257 z dopiskiem „Og³oszenie w Notatni-
ku Œwieradowskim”.
3. Reklamê do numeru majowego, opracowan¹
pod wzglêdem formy i treœci, nale¿y dostarczaæ
na noœniku elektronicznym do 24  kwietnia br.
4. Og³oszenia drobne i nekrologi s¹ nieodp³at-
nie.

CENNIK REKLAM

Auto Szko³a
DRIVER

£ukasz Jednorowski
Œwieradów-Zdrój

ul. Zdrojowa 8

og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B
KONKURENCYJNE CENY

MO¯LIWE RATY
Kontakt - tel. 0601 224 100

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

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

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

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

Œwieradów stylowy apartament 116 m2 blisko centrum, 300.000 z³
Œwieradów - piêcioletni dom, dzia³ka 1215 m2, 520.000 z³
Œwieradów - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka ok. 3,5 ha, 500.000 z³
Œwieradów - nowy dom do zamieszkania, 450.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 2000 m2, piêknie po³o¿ona (ko³o Malachitu), 100.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2

Œwieradów - 5.600 m2 pod us³u2i turystyczne, 100 z³/m2

Œwieradów - dzia³ka budowlana na osiedlu, 660 m2, pe³ne media, 54.000 z³
Œwieradów - dzia³ka rolna, 1,42 ha z mo¿liwoœci¹ zabudowy, 160.000 z³
Œwieradów - pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 1 mln z³
Œwieradów - 6.300 m 2 pod zabudowê mieszkaln¹ i pensjonatow¹, 120.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 15 z³/m2

Czerniawa - 1.400 m 2, ³adnie po³o¿one, 45.000 z³
Czerniawa - dom do remontu, 78.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk - 9.600 m2 z warunkami zabudowy, 150.000 z³
Wolimierz - dom do remontu, dzia³ka 1 ha, 150.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 60.000 z³
Z³otniki Lubañskie - zabytkowy ratusz, 59.000 z³
Okolice Chmielenia - du¿y dom do remontu, 4 ha ziemi, 210.000 z³
Grudza ko³o Pasiecznika - du¿y stylowy dom do remontu, 57.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w rynku, 1.000 m2, 350.000 z³
Okolice Œwieradowa (10 km) - odrestaurowany dom, dzia³ka 3 ha nad strumieniem, 600 tys.
z³

DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20KM OD ŒWIERADOWA
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA,

DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE
PILNIE POSZUKUJEMY: mieszkania dwu-, trzypokojowego, dzia³ek w Œwieradowie, do-

mów do 200.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie, dzia-
³ek i domów miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod
pensjonat, ma³ych domów w okolicach Œwieradowa.

Nie oznakowanie budynku mo¿e spowodowaæ,
¿e karetka pogotowia nie trafi na czas do Ciebie lub
Twoich bliskich. Oznaczenie nieruchomoœci jest
obowi¹zkiem w³aœciciela, administratora, lub za-
rz¹dcy.

Stra¿ Miejska informuje, ¿e w najbli¿szym cza-
sie zostanie przeprowadzona kontrola tabliczek z

Pilnuj numeru!

Zakres naszej oferty obejmuje szeroko rozumiany sprzêt
komputerowy wraz z wszelkimi akcesoriami, czêœciami i opro-
gramowaniem, a tak¿e urz¹dzenia peryferyjne i sprzêt cyfro-
wy.

Ponadto oferujemy:
- pe³ny serwis komputerowy;
- instalacjê i obs³ugê sieci komputerowych;
- doradztwo w zakresie rozwi¹zañ IT;
- realizacjê projektów IT;
- sta³¹ opiekê serwisow¹ dla firm i instytucji;
- budowê serwisów www;
- rozwi¹zania w zakresie ochrony danych
i bezpieczeñstwa systemów informatycznych.

Tomasz Chmielowiec
 502-258-253
Rafa³ Matelski
 510-041-235

Jako firma bran¿y IT istniejemy nieprzerwanie od 2002 r., od pocz¹tku daj¹c pew-
noœæ i oparcie naszym partnerom oraz klientom, poprzez systematyczne umacnianie
swojej pozycji na rynku lokalnym oraz ci¹g³y rozwój. Zaufa³y nam rzesze zadowolo-
nych ludzi, teraz czas na Ciebie. Ty te¿ mo¿esz do nich do³¹czyæ

numerem nieruchomoœci. Sposób oznakowania
nieruchomoœci reguluje § 10 Rozporz¹dzenia Mi-
nistra Infrastruktury z 28 paŸdziernika 2004 r. w
sprawie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci
(Dz. U. 04.243, poz. 2432), który brzmi:

„1. W widocznym miejscu, na budynkach lub
na ogrodzeniu nieruchomoœci, w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ozna-
czeniu nieruchomoœci numerem porz¹dkowym,
umieszcza siê tabliczkê z numerem porz¹dkowym
nieruchomoœci.

2. W miejscowoœciach posiadaj¹-
cych ulice lub place z nazwami - na ta-
bliczce z numerem porz¹dkowym nieru-
chomoœci powinna byæ podana równie¿
nazwa ulicy lub placu, a w miejscowo-
œciach bez ulic lub placów albo posiada-
j¹cych ulice lub place bez nazw - nazwa
miejscowoœci.

3. Je¿eli budynek jest po³o¿ony w
g³êbi nieruchomoœci, która jest ogrodzo-
na od ulicy, tabliczkê z numerem porz¹d-
kowym nieruchomoœci umieszcza siê
równie¿ na ogrodzeniu”.

Za nieoznakowanie posesji gro¿¹
równie¿ sankcje karne przewidziane w
art. 64 Kodeksu Wykroczeñ – „Kto bê-
d¹c w³aœcicielem, administratorem, do-
zorc¹ lub u¿ytkownikiem nieruchomoœci,
nie dope³nia obowi¹zku umieszczenia w
odpowiednim miejscu albo utrzymania w
nale¿ytym stanie tabliczki z numerem po-
rz¹dkowym nieruchomoœci, nazw¹ ulicy
lub placu albo miejscowoœci, podlega ka-
rze do 250 z³otych albo karze nagany”.

Opr. insp. Stra¿y Miejskiej
Ryszard Nowak

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miasta uchwa³y z 28
lutego 2007 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 21 marca br.

Zakres opracowania obejmuje obszar ca³ego miasta w granicach administracyjnych
Zainteresowani, którzy chc¹ mieæ swój wp³yw na kszta³towanie ³adu architektonicznego, miasta mog¹

sk³adaæ wnioski do planu - na piœmie w Urzêdzie Miasta, do 21 maja br.
Wniosek powinien zawieraæ:
· nazwisko, imiê lub nazwê i adres wnioskodawcy;
· oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. (nr dzia³ki, arkusza mapy i obrêbu ewidencyjnego);
· przedmiot wniosku (np.: okreœlenie wnioskowanego przeznaczenia terenu, gabarytów projektowa-

nych obiektów ich funkcji, architektury itp.).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po jego sporz¹dzeniu i zatwierdzeniu przez Radê

Miasta bêdzie podstawowym dokumentem planistycznym o charakterze prawa miejscowego  kszta³-
tuj¹cym kierunki rozwoju architektonicznego miasta.

Obwieszczenie
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Œwieradów-Zdrój

Przeprowadzone badanie ankietowe skierowane do klientów Urzêdu Miasta
wykaza³o, ¿e 69 proc. ankietowanych opowiedzia³o siê za zmian¹ godzin pracy
Urzêdu w poniedzia³ki. W zwi¹zku z powy¿szym, w celu usprawnienia obs³ugi, a
tak¿e uwzglêdniaj¹c opinie wiêkszoœci ankietowanych, godziny pracy w ponie-
dzia³ki ulegn¹ zmianie - od 1 kwietnia br. UM czynny jest od godz. 800 do 1600.
Godziny pracy w pozosta³e dni tygodnia nie ulegaj¹ zmianie.

Burmistrz Miasta - Roland Marciniak

Przesunięcie godzin pracy UM w poniedziałki

ZAKŁAD USŁUG
WODNO-KANALIZACYJNYCH
W ŚWIERADOWIE ZDROJU

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

tel. domowy (po godz. 18) – 075 78 17 138
tel. kom. 0508 106 862
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Szach i mat (40)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w trzech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kh8, Gd8, e8, p.f3, h2 (5 figur);

czarne: Kh6, p.h3, h7, c5 (3 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 kwietnia 2007 r. do

Miejskiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
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*   Sprzedam  dzia³ki:  0,35  ha   pod  budowê (z   decyzj¹  o

warunkach zabudowy) i 0,79 ha, obie w Œwieradowie.
Tel. 506 388 275, 075 78 16 075.

* Sprzedam dzia³kê (z mo¿liwoœci¹ zabudowy) o pow. 0,99 ha
w okolicach Œwieradowa, tel. 667 711 694.

* Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomo-
œciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi.
Kompleksowa obs³uga. Tel. 691 759 530, 075 78 17 401.
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sobie prawo skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń oraz odmowę publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ceremonii po¿egnania

Œ.P. EMILII B¥K
sk³ada pogr¹¿ona w smutku Rodzina

Z inicjatywy burmistrza Ro-
landa Marciniaka l marca br. w
Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porêbie odby³o siê
niecodzienne spotkanie, które
mia³o zdecydowaæ o mo¿liwo-
œciach i perspektywach rozwoju
biatlonu i narciarstwa biegowe-
go w Œwieradowie.

Bieg ku nowym wyzwaniom

Oprócz burmistr za do
Szklarskiej Porêby pojechali dy-
rektorzy szkó³ œwieradowskich
wraz z nauczycielami wychowa-
nia fizycznego oraz 48-osobowa
grupa sportowo uzdolnionej
m³odzie¿y (29 ze Œwieradowa i
19 z Czerniawy). Obecna te¿ by³a
dyrektorka szko³y w Pobiednej,
która równie¿ chcia³aby zainicjo-
waæ u siebie narciarstwo biego-
we. Inicjatywa godna pochwa³y,
bo czêœæ m³odzie¿y z Pobiednej
kontynuuje naukê w œwieradow-
skim gimnazjum, mia³aby wiêc
zapewnion¹ ci¹g³oœæ w szkole-
niu.

Na podstawie wieloletnich
doœwiadczeñ gospodarzy œwie-
radowianie analizowali, co jest
potrzebne do utworzenia infra-
struktury pozwalaj¹cej uprawiaæ
narciarstwo biegowe i biatlon jak
zbudowaæ i utrzymaæ trasy nar-
ciarskie, jak zorganizowaæ sys-
tem szkolenia dzieci i m³odzie¿y,
w jaki sposób prowadziæ nabór

do klasy o rozszerzonym profilu
wychowania fizycznego, jak po-
zyskiwaæ sprzêt sportowy nie-
zbêdny do uprawiania tych dys-
cyplin.

Przy okazji nasza m³odzie¿
zwiedzi³a budynek szkolny oraz
pomieszczenia, w których ucz¹
siê i trenuj¹ przyszli mistrzowie

biatlonu, pozna³a te¿ profesjonal-
ny sprzêt sportowy.

Na czêœæ „praktyczn¹” ca³a
grupa uda³a siê do Jakuszyc,
gdzie wiêkszoœæ z uczestników
wyprawy po raz pierwszy w ¿yciu
mia³a na nogach biegówki. Nim
jednak ruszyli na trasê (krótki
dystans – jak dla nowicjuszy),
trener ze Szklarskiej Porêby
sprawdzi³ ich predyspozycje do
uprawiania narciarstwa biegowe-
go (ocena umiejêtnoœci strzelec-
kich zostanie dokonana póŸniej)
i oceni³, ¿e „coœ z nich bêdzie”.
A oni sami? Udzieli³a im siê at-
mosfera maj¹cego siê rozegraæ
nazajutrz Biegu Piastów i tak siê
rozszaleli, ¿e nawet ci zupe³ni
nowicjusze, raz po raz l¹duj¹cy
w œniegu, ani myœleli wypi¹æ siê
z nart. W dodatku zapowiedzieli,
¿e bêd¹ zachêcaæ rodziców, by
kupili narty sobie i dzieciom i ra-
zem wszyscy rusz¹ na trasy (któ-
rych w Œwieradowie i okolicach,
jak wiadomo, jeszcze nie ma).

W delegacji, która 2 marca
uda³a siê do Jilemnic podpatry-
waæ organizacjê sportu i rekre-
acji wœród tamtejszej m³odzie¿y
szkolnej, by³o czworo œwiera-
dowskich nauczycieli wychowa-
nia fizycznego: Joanna Szaniaw-
ska, Grzegorz August, Eugeniusz
Kijewski i Rados³aw Mularczyk,
obie dyrektorki szkó³: Wies³awa
Stasik i Ma³gorzata Gettner, bur-
mistrz Roland Marciniak, sekre-
tarz miasta Sylwia B³aszczyk oraz
Monika Hajny, której zadaniem
by³o przyjrzenie siê, jak sobie
nasz czeski partner radzi z tury-
styk¹ (skupiaj¹c uwagê g³ównie
na urz¹dzaniu i utrzymaniu nar-
ciarskich tras biegowych).

Zostaliœmy przyjêci przez
w³adze miasta, zwiedziliœmy ra-
tusz, a potem udaliœmy siê na
trasy biegowe, gdzie z powodu
ca³kowitego braku œniegu mogli-
œmy tylko teoretycznie wyobra-
¿aæ sobie, jaki tam panuje ruch i
gwar w czasie œnie¿nych zim.

Na obrze¿ach Jilemnic po
raz pierwszy poczuliœmy uk³ucie
zazdroœci widz¹c, jak bracia Cze-
si potrafi¹ rozwi¹zywaæ proble-
my, które dla nas wydaj¹ siê byæ
niebotycznymi szczytami. Du¿y
hangar mieœci³ nie tylko sprzêt
do otrzymania tras, ale tak¿e
szatnie wraz z zapleczem socjal-
nym dla narciarzy, którzy st¹d
ruszaj¹ na kilkunastokilometro-
we œwietnie przygotowane trasy.
A latem maj¹ do dyspozycji 4,5-
km asfaltow¹ trasê dla nartorol-
karzy (przygotowana – bagatela
– 31 lat temu). Nad wszystkim
zaœ czuwa towarzystwo narciar-
skie, które 3 lata temu obchodzi-
³o swoje 110-lecie! Jego 19. z
kolei prezes, Stanis³aw Henych,
by³y wicemistrz œwiata na 50 km
z 1974 r., oprowadzi³ nas po nar-
ciarskim gospodarstwie, barw-
nie opowiadaj¹c o pasji swojej i
tysiêcy mi³oœników biegówek.

Co ciekawe, to nie gmina, ale
w³aœnie stowarzyszenie zdoby-
wa œrodki na kolejne inwestycje
i utrzymanie, pozyskuje sponso-
rów i partnerów (jest ich ponad
30), organizuje zawody, a tak¿e
krzewi tê dyscyplinê wœród m³o-
dzie¿y (zarówno tutejsza szko³a
podstawowa, jak i gimnazjum
maj¹ rozszerzony program spor-
towy w oparciu o narciarstwo
biegowe w³aœnie).

Có¿, nie mamy siê co rów-
naæ z Czechami, gdy chodzi o
ci¹g³oœæ tradycji i historii, ale
nasza obecnoœæ w Górach Izer-
skich te¿ sobie liczy niema³o, bo
a¿ 62 lata. Niestety, s¹ to lata
mierzone nie dokonaniami, lecz
destrukcj¹ tego wszystkiego, co
tu kiedyœ zastaliœmy w zakresie
infrastruktury turystyczno-spor-
towej. W Jilemnicach raz jeszcze
wszyscy siê przekonali, ¿e w
œlady Czechów mo¿emy pójœæ

Igrzysk i boisk!
tylko jedn¹ drog¹ – tworz¹c miê-
dzygminn¹ organizacjê, która
zorganizowa³aby w Izerach kró-
lestwo dla biegaczy (ma³o kto
wie, ¿e Czesi zazdroszcz¹ nam
warunków do uprawiania kolar-
stwa i narciarstwa po tej stronie
gór).

Gdy nastêpnie gospodarze
pokazywali nam ma³e salki spor-
towe w szko³ach, œwieradowscy
nauczyciele nie powinni mieæ
kompleksów, bo nasz obiekt przy
tamtych to gigant. Niestety, po-
tem nie mo¿na ju¿ by³o robiæ
dobrej miny do z³ej gry, bo go-
spodarze miasta koñcz¹ w³aœnie
budowê hali widowiskowo-spor-

towej (za ok. 7 mln z³), a dobi³a
nas praktycznie wizyta na boisku
przyszkolnym, gdzie na terenie
mniejszym – na oko – trzy razy
od tego, jaki otacza MZS w Œwie-
radowie, urz¹dzono kompleks
sportowy pokryty sztucznymi
(nie kontuzjogennymi) na-
wierzchniami: kort tenisowy
wraz z boiskiem do pi³ki no¿nej
(wymiar m³odzie¿owy, z banda-
mi), 60-metrowa czterotorowa
bie¿nia tartanowa, plac do koszy-
kówki, skocznia wzwy¿ (z mate-
racem zim¹ starannie chronio-
nym brezentem), skocznia w dal,
rzutnia.

(Gmina pisze dwa wnioski

6 marca w Izerskim Cen-
trum Wspierania Przedsiêbior-
czoœci dosz³o do pierwszego
spotkania burmistrza Rolanda
Marciniaka z tzw. hotelarzami
mniejszymi, których od wiêk-
szych odró¿nia g³ównie brak
bazy zabiegowej (ale te¿ i wiel-
koœæ). Wys³ano 40 zaproszeñ,
z których skorzysta³o 12 w³aœci-
cieli obiektów: Piwowara, Pod
Wyci¹giem, Willi Zofii, Harbu-
lówki, Mimozy, Anny, Pa³acyku,
Beatki, Basieñki, Malwy (Œwie-
radów) oraz Goœciñca Pod Bu-
kiem i Wysokiej (Czerniawa).

Goœæmi spotkania, w którym
rolê wspó³gospodarza pe³ni³a
szefowa rady Wioletta Urbañ-
czyk, byli: El¿bieta Zakrzewska –
radna sejmiku dolnoœl¹skiego,
Norbert W³odarczyk – radny po-
wiatowy, oraz Janusz Pytel z je-
leniogórskiego oddzia³u Urzêdu
Marsza³kowskiego, zajmuj¹cego
siê m.in. kategoryzacj¹ obiektów
turystycznych.

Przedstawiciel UMWD prze-
konywa³ hotelarzy, ¿e warto pod-
daæ siê ¿mudnej wprawdzie pro-
cedurze kategoryzacyjnej, ale
daj¹cej w efekcie mo¿noœæ legal-
nego pos³ugiwania siê nazw¹
„hotel” lub „pensjonat”, która dla
turystów tak krajowych, jak i za-
granicznych jest wiele mówi¹-
cym wyznacznikiem oczekiwa-
nego standardu.

E. Zakrzewska poinformo-
wa³a zebranych o staraniach, by
w Œwieradowie rezydowa³a ka-
retka pogotowia. Ile godzin na
dobê pe³ni³aby dy¿ur, zale¿y od
mo¿liwoœci jego sfinansowania.
Zakup karetki z wyposa¿eniem to
koszt 250 tys. z³, a pe³ne roczne
utrzymanie – 600 tys. z³. Na ra-
zie trwaj¹ poszukiwania Ÿróde³
dotacji.

N. W³odarczyk omówi³ ogól-

nie kwestie, jakimi zajmuje siê
rada powiatu, k³ad¹c nacisk na
starania, by umieœciæ w planach
remonty dróg powiatowych, bie-
gn¹cych przez Œwieradów.

Burmistrz z kolei poinformo-
wa³ o zadaniach, jakie podejmu-
je gmina, i o perspektywach roz-
woju infrastruktury turystycznej.
Wspomnia³ te¿ o projekcie usta-
wy, która pozwoli potencjalnym
kuracjuszom wybieraæ sobie – w
zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwo-
œci – pokój w dowolnym hotelu,
a za skierowania na zabiegi w
uzdrowisku p³aci³by NFZ.

Wœród spraw poruszanych
przez hotelarzy na uwagê zas³u-
guje g³os domagaj¹cy siê ukró-
cenia procederu nielegalnego
wynajmowania kwater. W³aœci-
ciele takich pokojów gotowi s¹
zatrzymaæ goœcia nawet za 10 z³
za dobê, nie troszcz¹c siê spe-
cjalnie o zapewnienie odpowied-
nich warunków, psuj¹c za to opi-
niê ca³ej bran¿y. Bywa³o ju¿, ¿e
goœcie przenosz¹c siê do legal-
nego pensjonatu pytali, czy s¹
tam… ³ó¿ka (bo np. spali na
materacu roz³o¿onym na pod³o-
dze).

Burmistrz zapowiedzia³
wzmo¿enie kontroli tego sekto-
ra, acz nie metodami policyjny-
mi. Kontrole bêd¹ powi¹zane ze
skuteczniejsz¹ œci¹galnoœci¹
op³aty miejscowej. Podczas spo-
tkania okaza³o siê np., ¿e wielu
hotelarzy nawet nie wiedzia³o o
tym, i¿ do ka¿dej pobranej przez
nich od turysty z³otówki pañstwo
dok³ada drug¹ (w tym roku bê-
dzie to ok. pó³ mln z³, które pójd¹
na zadania oko³ouzdrowiskowe),
dlatego nie warto oszukiwaæ na
„klimatycznym”, bo to jest oszu-
kiwanie nas wszystkich.

Istotnym rezultatem spotka-
nia by³o uzgodnienie kolejnych
debat, ale na ¿yczenie obecnych
powinny siê one odbywaæ z
udzia³em obu grup hotelarzy:
mniejszych i zabiegowych.

(aka)

W  glorii  kategorii

na takie boiska przy obu szko-
³ach, ale bez bie¿ni i skoczni -
patrz tekst poni¿ej).

Nieweso³e, acz nie bezna-
dziejne wnioski warto wyci¹gn¹æ
z tej pouczaj¹cej wizyty. Czeskie
podejœcie do sportu, wspierane
przez bud¿et pañstwa, od dzie-
siêcioleci jest dla nas niedoœci-
g³ym wzorem. Nasze minister-
stwo sportu dostrzega przewa¿-
nie wyczyn, a im ni¿ej, tym bied-
niej. Sport lokalny na garnuszku
samej gminy nie przetrwa, ale
zwykle okazywa³o siê, ¿e gdy
brali go w swe rêce pasjonaci,
gdy dostawa³ bodŸca, gdy wci¹-
ga³ w swe tryby rzesze zaintere-
sowanych jego uprawianiem –
rozwija³ siê i szybko wydawa³
owoce. Mo¿e i my tego docze-
kamy…            Adam Karolczuk

Ministerstwo Sportu og³osi-
³o nabór wniosków do progra-
mu „Budowa wielofunkcyjnych
boisk sportowych ogólnie do-
stêpnych dla dzieci i m³odzie-
¿y”. Na sesji rady 28 marca
2007 r. do bud¿etu wprowadzo-
no budowê wielofunkcyjnych
boisk sportowych przy szko³ach
w Œwieradowie i Czerniawie,
oba o wartoœci 400.000 z³.

Program bêdzie realizowany
przy wspó³udziale œrodków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, sk¹d mo¿emy na ka¿de bo-
isko otrzymaæ do 200 tys. z³ do-
tacji, z tym tylko, ¿e Fundusz
przeka¿e pieni¹dze dopiero po
wykorzystaniu œrodków w³a-
snych gminy i po wykonaniu ca-
³ego potwierdzonego zakresu
rzeczowego.

Podstawowe kryteria projek-
tów: minimalne wymiary boisk -
22 x 44 m; nawierzchnia synte-
tyczna; wykonanie - do 31 grud-
nia br. Wnioskodawca musi przy
tym oœwiadczyæ, ¿e bêd¹ to bo-
iska ogólnodostêpne i korzysta-
nie z nich bêdzie bezp³atne.

Fundusz zap³aci m.in. za
opracowanie dokumentacji tech-
nicznej; podbudowê pod na-
wierzchnie wraz z drena¿em lub
odwodnieniem (w zale¿noœci za-
stosowanej technologii wy³o¿e-
nia nawierzchni); nawierzchniê
(trawa syntetyczna, nawierzch-
nia poliuretanowa); ogrodzenie
na ca³ym obwodzie boiska o
wysokoœci do 4 metrów wraz z
dwoma wejœciami (w tym jedno
umo¿liwiaj¹ce wjazd o szeroko-
œci min. 2,5 m); zakup sprzêtu
sportowego na trwale mocowa-
nego do pod³o¿a. Nie do³o¿y do
oœwietlenia, przy³¹cza wody, za-
kupu pozosta³ego sprzêtu (³awki,
trybuny), zagospodarowania te-
renu niezwi¹zanego bezpoœred-
nio z obiektem sportowym.

Opr. Anna Mazurek

22 x 44 x 2
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Od 7 do 11 marca 2007 roku w
stolicy Niemiec odbywa³a siê po raz
41 Miêdzynarodowa Gie³da Tury-
styczna ITB. Kolejny raz okaza³o
siê, i¿ jest to najwiêksza na œwie-
cie turystyczna impreza targowa,
gromadz¹ca w bie¿¹cym roku na
150 tys. m. kw. a¿ 11 tys. wystaw-
ców ze 184 krajów œwiata.

Wystawcy ITB rekrutuj¹ siê ze
wszystkich grup zawodowych zaj-
muj¹cych siê miêdzynarodow¹
dzia³alnoœci¹ turystyczn¹. W gie³-
dzie bior¹ udzia³ m. in. organiza-
cje turystyczne o zasiêgu krajo-
wym, regionalnym i miêdzynarodo-
wym, organizatorzy turystyki, biu-
ra podró¿y, przedsiêbiorstwa ubez-
pieczeniowe, firmy: hotelarskie,
zajmuj¹ce siê przewozami tury-
stycznymi, systemów informacyj-
no-komunikacyjnych, wydawnicze
oraz miêdzynarodowe zwi¹zki i
zrzeszenia turystyczne.

Berliñska gie³da to centralne fo-
rum komunikacyjne i marketingowe
bran¿y turystycznej, wytyczaj¹ca per-
spektywiczne trendy rozwoju tej ga-
³êzi œwiatowej gospodarki, odgrywa-
j¹cej z roku na rok coraz to wiêksz¹
rolê we wzroœcie gospodarczym po-
szczególnych pañstw. Przemawiaj¹-
cy do wyobraŸni jest przyk³ad gospo-
darza targów – Niemiec, które dziêki
organizacji Mistrzostw Œwiata w pi³-
ce no¿nej w 2006 r. odnotowa³y 10-
procentowy wzrost liczby osób od-
wiedzaj¹cych ten kraj, co oczywiœcie
mia³o znacz¹ce prze³o¿enie na iloœæ
pieniêdzy, jakie uda³o siê Niemcom
zarobiæ na turystyce; to zachêcaj¹ca
informacja w perspektywie starañ
Polski o organizacjê Mistrzostw Eu-
ropy w 2012 roku.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ w tym roku
wspó³gospodarzem gie³dy by³y Indie,
które w przebogaty sposób prezen-
towa³y zarówno swoj¹ wielowiekow¹
kulturê, kuchniê, atrakcje turystycz-
ne, jak i mo¿liwoœci lokowania dzia-
³alnoœci gospodarczej w kraju za-
mieszka³ym przez ponad miliard lu-
dzi.

Nasz narodowy pawilon zosta³
zorganizowany pod patronatem Pol-
skiej Organizacji Turystycznej; zapre-
zentowa³y siê w nim wszystkie regio-
ny kraju. W szczególny sposób uczy-
ni³o to województwo zachodniopo-
morskie – polski partner targów ber-
liñskich – które odpowiada³o w pol-
skim pawilonie zarówno za kuchniê,
jak równie¿ za czêœæ artystyczn¹ na-

rodowej prezentacji. Kulminacj¹ by³
koncert zorganizowany przez mar-
sza³ka zachodniopomorskiego oraz
prezydenta Szczecina - wyst¹pi³a Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii
Szczeciñskiej, prezentuj¹c targowej
publicznoœci utwory Moniuszki, Ki-
lara oraz 5. koncert fortepianowy
Beethovena w wykonaniu samego
Piotra Palecznego. Ale na tym nie
koniec, w drugiej czêœci, tym razem
w klimacie jazzowym, wyst¹pi³a Jo-
lanta Szczepaniak, która brawurowy-
mi aran¿acjami klasycznych utworów
z lat 60. i 70. ubieg³ego wieku po-
rwa³a do zabawy ponad trzytysiêczn¹
widowniê. Wszystkie te zabiegi mar-
ketingowo-promocyjne zaowocowa-
³y przyznaniem Polsce nagrody dla
najlepiej promuj¹cego siê kraju po-
œród pañstw europejskich.

Wœród wystawców nie zabrak³o
i Œwieradowa-Zdroju. Tradycyjnie ju¿
stoisko dzieliliœmy wspólnie z Zam-
kiem Czocha, a z mo¿liwoœci zapre-
zentowania swoich obiektów na stan-
dzie Œwieradowa skorzysta³o w su-
mie 9 obiektów oraz spó³ka uzdro-
wiskowa. Wiêkszoœæ w³aœcicieli
obiektów wystawiaj¹cych siê za po-
œrednictwem naszego stoiska z³o¿y-
³o równie¿ i osobist¹ wizytê na tar-
gach, ³¹cz¹c nawi¹zywanie b¹dŸ te¿
finalizowanie kontraktów gospodar-
czych z podpatrywaniem najnow-

szych trendów w bran¿y turystycz-
nej.

Odwiedzi³o nas wielu goœci za-
równo z kraju, jak i z zagranicy. Jed-
ni znaj¹ Œwieradów z autopsji, inni
tylko us³yszeli o naszych walorach tu-
rystyczno-uzdrowiskowych i chcieli
uzyskaæ dok³adniejsze informacje,
nim zdecyduj¹ siê na przyjazd do nas.

Podczas imprezy mia³o miejsce
równie¿ kilka spotkañ z podmiotami
zainteresowanymi b¹dŸ to kupnem
ziemi pod nowe obiekty hotelowe,
b¹dŸ stanem poszukiwañ na terenie
naszej gminy wód geotermalnych.
Nie zabrak³o tak¿e rozmów z przed-
stawicielami ró¿nego rodzaju me-
diów, którzy zachêcali do nawi¹zania
z nimi wspó³pracy, by jeszcze sku-
tecznej promowaæ miasto w kraju i
zagranic¹.

ITB to impreza targowa, która
przez ponad 40 lat dorobi³a siê wy-
sokiej marki poœród wszystkich pod-
miotów stanowi¹cych o kierunkach
rozwoju bran¿y turystycznej, w glo-
balnym i lokalnym wymiarze. I na-
wet tak ma³ej œwieradowskiej gminie
nie pozostaje nic innego, jak pod¹-
¿aæ za œwiatowym nurtem rozwoju
turystyki, g³ównym bowiem Ÿród³em
dochodu miasta i jego mieszkañców
jest w³aœnie szeroko rozumiana tu-
rystyka.

Mariusz Pysz

Jedni chc¹ u nas budowaæ hotele, inni dowierciæ siê do ciep³ych Ÿróde³

W Berlinie o Dolinie (Młodości)

Autor tekstu przy stoisku „zamkowo-œwieradowskim”

Z ostrożnym optymizmem

Juliusz Korzeñ z Jeleniogórskiego
Biura Planowania i Projektowania
podczas multimedialnego pokazu
projektu gondoli (sesja 13 marca).

Carlos Barinaga przybli¿a radnym kon-
cepcjê zagospodarowania Œwieradow-
ca (sesja 19 marca).

Piêæ lat temu przed œwiêtami wiel-
kanocnymi na ok³adce „Notatnika” po-
kazaliœmy pisanki jako wagoniki kolei
gondolowej. Cztery lata temu w tym sa-
mym mniej wiêcej czasie pojawi³ siê
wywiad z prezesem ówczesnej spó³ki

gondolowej, który zapewnia³, ¿e do koñ-
ca 2003 roku gondola powiezie tury-
stów.

Potem zapad³a cisza, a¿ wreszcie
mit gondoli prys³ jak owa zawieszona na
linie pisanka - spó³ka og³osi³a upad³oœæ,
rz¹dy przej¹³ syndyk, a œwieradowianie
pogodzili siê z faktem, ¿e gondola od-
dali³a siê na wysokoœæ Everestu.

Po trzech latach pojawi³ siê Sobie-
s³aw Zasada, który wykupi³ od syndyka
opcjê na budowê kolei (z pozwolenia-
mi) i nagle sprawy ruszy³y z miejsca w
tempie, o jakich szefowie poprzedniej
spó³ki nawet nie œnili.

Przede wszystkim zmieniono nazwê
– spó³ka nazywa siê teraz „Kolej Gon-
dolowa - Œwieradów-Zdrój” (bo promo-
waæ trzeba miasto, a nie szczyt górski).
Nastêpnie zaczê³y siê trudne rokowania
z gmin¹ o formê przejêcia 9 ha gruntów
wokó³ przysz³ej dolnej stacji wyci¹gu.
Trzeba by³o a¿ dwu nadzwyczajnych
sesji rady, by uzyskaæ kompromis.

Na sesji 13  marca, na któr¹ przy-
byli: burmistrz Mirska Andrzej Jasiñski
wraz z szefow¹ rady Danut¹ £awni-
kowsk¹ oraz Czes³aw Tochowicz - pre-
zes spó³ki, radni od razu odrzucili mo¿-
liwoœæ wejœcia gminy do spó³ki aportem,
przedstawiaj¹c do rozwa¿enia wykup
ziemi lub jej dzier¿awê wieczyst¹.

Na sesji 19 marca, która by³a kon-
tynuacj¹ obrad, uzgodniono, ¿e spó³ka
przejmie grunt w bezprzetargow¹ dzier-
¿awê na 25 lat z umow¹ przedwstêpn¹
wykupu. Do czasu podpisania umowy
radcy prawni obu stron mieli negocjo-
waæ cenê metra kwadratowego gruntu.
W grê wchodzi³y dotychczasowe wyce-
ny bieg³ych i mo¿liwoœæ sporz¹dzenia
dodatkowych ekspertyz. Oby tylko te
manewry przy stoliku nie mia³y wp³ywu
na harmonogram inwestycji, któr¹ Cz.

Tochowicz przedstawi³ radnym 13 mar-
ca.

Prezes spó³ki poinformowa³, ¿e ro-
zumie nieufnoœæ w³adzy, ale zrobi
wszystko, by zmazaæ niechlubn¹ histo-
riê poprzedników. Kilkanaœcie dni przed
sesj¹ Œwieradów odwiedzi³ g³ówny pro-
jektant firmy Doppelmeyer, która nie tyl-
ko dostarczy wagoniki tzw. czwartej
generacji (jeszcze takich w Europie nie
ma), ale bêdzie te¿ g³ównym wykonawc¹
wyci¹gu, którego koszt wyniesie 5 mln
euro (bêdzie 14 podpór, najwy¿sza o
wys. 17 m). Koniec listopada br. - ter-
min technicznego odbioru, 14 grudnia
br. - dzieñ uroczystego otwarcia kolei.
Na Stóg Izerski turystów wywiezie 71
oœmioosobowych wagoników (2400
osób na godzinê).

Koszt I etapu inwestycji (dolna i

górna stacja, nartostrada, parkingi, ujê-
cie wody, naœnie¿anie) - 50-60 mln z³.

Edward Ptak by³ ju¿ w Œwieradowie
5 lat temu, wówczas jako zarz¹dca gon-
doli na Jaworzynê w Krynicy, któr¹ to
funkcjê pe³ni³ do koñca lutego br., obec-
nie ju¿ jako kierownik kolei œwieradow-
skiej ds. technicznych. Jego zadaniem
bêdzie nadzór nad uruchomieniem gon-
doli, nabór 8 pracowników obs³ugi tech-
nicznej, a potem kierowanie kolej¹.

Mo¿e gdy ten numer „Notatnika”
znajdzie siê w kioskach, umowa bêdzie
ju¿ sfinalizowana?

W ka¿dy razie manewry gondolo-
we uaktywni³y nowego w³aœciciela wy-
ci¹gu na Œwieradowiec - 19 marca go-
œciem rady by³ Carlos Barinaga, dyr. roz-
woju hiszpañskiej firmy Alstan Group,
która na Teneryfie ma 2 hotele, a w Po-
znaniu i Rzeszowie przymierza siê do
budowy osiedli mieszkaniowych. Goœæ
zapowiedzia³ zamiar inwestowania w
Œwieradowie, przedstawiaj¹c radnym
doœæ luŸn¹ koncepcjê zagospodarowa-
nia Œwieradowca. Wiêcej dowiemy siê
niebawem, jako ¿e wizytê w mieœcie za-
powiedzia³ g³ówny szef firmy.

(aka)
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