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Kwisa oszala³a

dokoñczenie na str. 2

Szanowni Pañstwo!

Giganci izerscy

29 lipca oko³o 700 zawodników ruszy³o ul. Zdrojow¹  na  izerskie trasy VI Bike

Maratonu. Wiêcej - s. 5.

Poniedzia³ek, 7 sierpnia, póŸne popo³udnie. Pada ju¿ czwarty dzieñ, ale sytuacja powodziowa wydaje siê byæ pod kontrol¹. Nadchodzi
jednak trwaj¹ca mo¿e trzy kwadranse nawa³nica, która w parê chwil zmieni³a Œwieradów w rozlewaj¹c¹ siê po wszystkich ulicach
rzekê. Jej si³a jest pora¿aj¹ca - potrafi zerwaæ, zrolowaæ i ponieœæ wielometrowe p³achty asfaltu, jakby to by³y puchowe ko³dry.
Kwisa oszala³a, ju¿ nie wystarczaj¹ jej toczone z hukiem po dnie kilkutonowe g³azy - atakuje wzd³u¿ swego biegu  mury oporowe i
kamieniste brzegi, które rozsypuj¹ siê niczym domki z klocków. „Nadgryziona” do po³owy ul. Nadbrze¿na (zdjêcie z lewej) sta³a siê w
Polsce najbardziej rozpoznawalnym medialnie  fragmentem miasta.
Rzeka zmiot³a dwa mosty, a z tego przy ul. Mokrej (fot. poni¿ej) uczyni³a jakby trzeci sk³ad tartaczny w mieœcie, lecz nurt rzeki nie
maj¹c ujœcia wyla³ siê na ul. Ratowników Górskich miel¹c jej nawierzchniê w przys³owiowy drobny mak. Wiêcej o powodzi na str. 4.

Tegoroczne lato nie szczêdzi nam emocji.
Po upalnym i bezdeszczowym lipcu przyszed³
sierpieñ z kataklizmem, jakiego nie pamiêtaj¹
najstarsi œwieradowianie. Intensywne opady
deszczu 5, 6 i 7 sierpnia spowodowa³y wielkie
nienotowane w powojennej historii Œwierado-
wa wezbranie Kwisy i jej dop³ywów.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ 6 sierpnia
w niedzielê o godz. 20.30 wyda³em decyzjê o
stanie pogotowia przeciwpowodziowego, zwo-
³a³em Komitet powodziowy i Zespó³ reagowa-
nia, a 7 sierpnia o godz. 11.30 w zwi¹zku z
pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ zgodnie z kompeten-
cjami og³osi³em alarm powodziowy.

W akcji bra³o udzia³ oko³o 40 stra¿aków, w
tym 16 ochotników z trzech  œwieradowskich
sekcji OSP, 20 funkcjonariuszy SG, policjanci,
osoby cywilne i pracownicy ZGK, UM i Nadle-
œnictwa. Szczegó³owy opis sytuacji znajd¹ Pañ-
stwo na stronach „Notatnika”. W œlad za na-
szymi dzia³aniami starosta lubañski Lucjan
¯e³abowski og³osi³ 7 sierpnia o godz. 16.00
alarm powodziowy dla wszystkich gmin powia-
tu. Krótko potem wraz z komendantem KPP w
Lubaniu T. Sumar¹, komendantem PPSP R.
Mroczkowskim starosta z³o¿y³ wizytê w Œwie
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URZĄD MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Sze-
reniuk: 78-16-119; Zastępca Bur-
mistrza – Walery Czarnecki: 78-
17-680; Sekretarz Miasta – Syl-
wia Błaszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-
16-234; Sekretariat Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza – Krystyna
Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
biuro Rady Miasta – Jolanta Bo-
bak, Diana Timoftiewicz-Żak:
78-17-666; zamówienia publiczne
– Monika Sautycz: 78-17-562;
Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego, p.o. kierownika –
Rafał May: 78-17-092, Ry-
szard Szczygieł: 78-17-558,
Bogumiła Tasulis: 78-17-297;
Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Środowiska,
kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, An-
drzej Groński: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Bałazy: 78-16-
324; Urząd Stanu Cywilnego, kie-
rownik – DanutaŻyłkiewicz: 78-
16-929, działalność gospodarcza i
stypendia socjalne - Łukasz Kor-
dyjak: 78-17-601; meldunki  i
dowody osobiste – Halina Stet-
tner: 78-16-929; Straż Miejska –
Ryszard Nowak: 78-16-896;
obrona cywilna, zarządzanie kry-
zysowe, ochrona przeciwpożarowa
– Tadeusz Baka: 78-16-841; księ-
gowość – Anna Leśniak, Mag-
dalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Alicja
Piotrowska: 78-16-659; kadry –
Joanna Szczekulska: 78-16-553;
Referat Promocji Gminy, Turysty-
ki, Kultury i Sportu, p.o. kierow-
nika – Dorota Marek-Miakien-
ko, Monika Hajny: 71-36-482;
Izerskie Centrum Wspierania
Przedsieębiorczości - Mariusz
Pysz: 78-16-221; Informatyk - To-
masz Chmielowiec: 78-16-361;
Miejskie Biuro Informacji Tury-
stycznej: 78-16-350, fax –78-16-
100.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343, dyrektor –
Radosław Berliński: 78-16-425.

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, kierownik
– Teresa Diagiel: 78-16-230;
Punkt KonsultacyjnyMiejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 78-16-114.
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespół Szkół: 78-16-373,
78-16-668, fax 78-16-224; Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379: Świetlica środowisko-
wa UL: 78-45-712; Miejska Bi-
blioteka Publiczna: 78-16-394;
Klub AA – 78-16-114; Klub
Seniora, Związek Emerytów,
Związek Sybiraków: łączy sekre-
tariat UM - 78-16-489; Ochotni-
cza Straż Pożarna - Naczelnik
OSPŚwieradów-Czerniawa: 78-
45-573; Zastępca Naczelnika
OSP w Świeradowie: 78-16-426.
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Wakacyjna kronika policyjna
W czerwcu do Rewiru Dzielnico-

wych wp³ynê³o pismo a koncernu Ener-
giaPro z doniesieniem na dwóch miesz-
kañców Œwieradowa, którzy zmienili
sobie pr¹d  p³atny na darmowy, a w³asn¹
taryfê ustalili w ten sposób, ¿e ka¿dy z
nich licznik podda³ dzia³aniu silnego ze-
wnêtrznego pola magnetycznego
(zreszt¹, trwale uszkadzaj¹c oba). Kon-
cern oceni³ swe straty na 2-3 tys. z³, a
obu panom grozi za ten czyn do 5 lat
odsiadki.

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca na
schodach wiod¹cych do kawiarni Zdro-
jowej dosz³o do scysji miêdzy kuracju-
szem z Zabrza i mieszkañcem Œwiera-
dowa. W trakcie sprzeczki kuracjusz
pchn¹³ naszego krajana tak niefortun-
nie, ¿e ten upad³ i dozna³ zwichniêcia
protezy stawu biodrowego, co jest ju¿
uznawane za œrednie uszkodzenie cia-
³a, a czyn taki zagro¿ony jest kar¹ wiê-
zienia do lat 5. Trudno ustaliæ, o co pa-
nom posz³o, wiadomo tylko, ¿e sprzecz-
kê wszczêli w kawiarni, a obaj byli po
kilku g³êbszych.

15 lipca z budowy przy ul. Stra¿ac-
kiej w Czerniawie skradziono 5 okien
wartoœci 3 tys. z³.

16 lipca w³aœciciel jednego z do-
mów przy ul. Osiedlowej zawiadomi³
policjê o w³amaniu. Z³odziej wyniós³ wie-
¿ê hi-fi, kryszta³y, lokówkê i kapê na fo-
tel, zuba¿aj¹c w³aœciciela na 775 z³. Po-
licja stwierdzi³a, ¿e z³oczyñca dosta³ siê
do œrodka przez otwarte okno. Postê-
powanie trwa.

28 lipca sprytny z³odziejaszek ko-
rzystaj¹c z nieuwagi sprzedawcy w skle-
pie optycznym przy ul. Zdrojowej zwin¹³
oprawê do okularów, doœæ kosztown¹,
bo wart¹ 380 z³.

31 lipca na ul. G³ównej w Czernia-
wie na 50-letniego mieszkañca osiedla
dokonano rozbójniczego napadu.
Sprawcy powalili go na ziemiê, skopali
go i zabrali mu 150 z³, które ofiara po-
bra³ w³aœnie w MOPS-ie. policja szybko
ustali³a Dwóch sprawców, zreszt¹ kole-
gów napadniêtego, i obu szybko zatrzy-
ma³a. Podczas przes³uchania napastni-
cy szczerze wyznali, ¿e liczyli, i¿ ofiara
bêdzie na wiêkszej bani, ni¿ rzeczywi-
œcie by³a, i nie zapamiêta ich twarzy. Nie-
stety, zapamiêta³, co dla obu mo¿e skoñ-
czyæ siê wyrokami od 2 do 12 lat.

2 sierpnia policjantów z RD powia-
domiono, i¿ w jednym z domów przy ul.
11 Listopada trwa libacja alkoholowa, a
jej uczestnicy zak³ócaj¹ spokój pozosta-
³ym lokatorom. Przyby³y patrol wylegi-
tymowa³ ha³aœliwe towarzystwo, ale je-
den z biesiadników nader mylnie oceni³
sytuacjê, bo rzuci³ siê na funkcjonariu-
sza. Krzywdy mu na szczêœcie ¿adnej
nie wyrz¹dzi³, sam zosta³ natychmiast
obezw³adniony i osadzony w areszcie.
Za czynn¹ napaœæ na mundurowego
grozi mu do 3 lat, a na razie musia³ wy-
sup³aæ 1000 z³, bo tyle za¿¹da³ prokura-
tor tytu³em porêczenia maj¹tkowego.

7 sierpnia policjanci ze Œwierado-
wa, Leœnej i Lubania – wspierani przez
Stra¿ Graniczn¹ - wziêli udzia³ w akcji
przeciwpowodziowej, a ich rol¹ by³o
m.in. rozpoznawanie zagro¿eñ i zg³asza-
nie ich do sztabu kryzysowego, doraŸ-
ne dzia³ania ratownicze, kierowanie ru-
chu na objazdy, ochrona mienia osób
ewakuowanych. Ogó³em w akcji tej wziê-
³o udzia³ 35 funkcjonariuszy.

Tego samego dnia o godz. 18.40
do spienionego nurtu Kwisy wskoczy³
21-letni mê¿czyzna, mieszkaniec Z³oto-
ryi, który przyjecha³ w Góry Izerskie zbie-
raæ jagody i biwakowa³ pod namiotem
w rejonie ul. Nadbrze¿nej. Szybko pod-
jêto akcjê ratunkow¹, powiadamiaj¹c
jednostki dzia³aj¹ce wzd³u¿ rzeki i przy
mostach – w mieœcie i w miejscowo-
œciach pow. lwóweckiego. Niestety, tego
dnia nikt nie mia³by szans w walce z

¿ywio³em – cia³o ofiary znaleziono po ok.
24 godzinach w rejonie wsi Wie¿a.
Wstêpne oglêdziny pozwoli³y ustaliæ, ¿e
przyczyn¹ œmierci by³o utoniêcie w s³od-
kiej wodzie. Ustalono te¿ okolicznoœci
wypadku – by³ do samobójczy krok, na
który desperat powa¿y³ siê po konflik-
cie rodzinnym.

W nocy z 16 na 17 sierpnia  dwóch
m³odzieñców usi³owa³o w³amaæ siê do
jednego z zak³adów fryzjerskich przy ul.
Zdrojowej. Rozbili drzwi od zaplecza, ale
dalej nie wesz³o, bo sp³oszyli ich w³a-
œciciele firmy, którzy rozpoznali jedne-
go z w³amywaczy, którym okaza³ siê 15-
latek ze Œwieradowa. Po paru godzinach
policja mia³a w swych rêkach obu – tym
drugim okaza³ siê 19-latek z Tychów,
któremu postawiony zostanie dodatko-
wy zarzut: podania nieletniemu alkoho-
lu przed „akcj¹”. Obaj przyznali siê do
winy. M³odszym zajmie siê s¹d rodzin-
ny, starszemu grozi odsiadka do 10 lat.

NAGRODY I ODZNACZENIA.
28 lipca w Lubaniu mia³a miejsce

uroczystoœæ z okazji obchodzonego 4
dni wczeœniej Œwiêta Policji. Na wy¿sze
stopnie zostali awansowani œwieradow-
scy funkcjonariusze.

Zastêpca komendanta komisariatu
w Leœnej (i szef œwieradowskiego rewi-
ru) komisarz Tadeusz Pó³torak – na
nadkomisarza (odpowiednik kapitana).
Uhonorowano go te¿ srebrn¹ odznak¹
Zas³u¿ony Policjant.

Detektyw st. aspirant Mieczys³aw
Szwarc – na aspiranta sztabowego
(chor. sztab.).

Detektyw st. sier¿ant Dariusz Witec-
ki – na sier¿anta sztabowego.

Dzielnicowy st. sier¿. Pawe³ Bulera
– na sier¿. sztab.

Sier¿ant Andrzej Tabor – na st.
sier¿.

Odznaczonym i awansowanym re-
dakcja „Notatnika Œwieradowska” sk³a-
da gratulacje i ¿yczy dalszych sukcesów
w s³u¿bie.                                       (aka)

Burmistrz Miasta Œwieradów-
Zdrój zaprasza wszystkich mieszkañ-
ców Czerniawy na spotkanie, które
odbêdzie siê  we wtorek 29 sierpnia
o godz. 1600 w Szkole Podstawowej
nr 2. Zostan¹ na nim poruszone
sprawy bie¿¹cego funkcjonowania
gminy oraz kwestie zwi¹zane z wo-
doci¹gowaniem osiedla.

Spotkanie w Czerniawie

Sesja Rady Miasta
30 sierpnia o godz. 1000 rozpocz-

nie obrady sesja Rady Miasta – w sali
nr  24a  Izerskiego Centrum Wspie-
rania Przedsiêbiorczoœci.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e od 10 sierpnia do 1 wrzeœnia
br. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicy og³o-
szeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sudskiego 15, wykaz gminnych nieru-
chomoœci niezabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej:

1. dzia³ka nr 77/3, am 10, obr. IV, o powierzchni 23.788 m2, po³o¿ona przy ul
Sienkiewicza;

2. dzia³ka nr 73/2, am 2, obr. V, o powierzchni 5.502 m2 po³o¿ona przy ul. Osie-
dlowej;

3. dzia³ka nr 4, am 1, obr. IV, o powierzchni 4.917 m2,  po³o¿ona przy ul. Polnej;
i w drodze bezprzetargowej:
4. dzia³ka nr 7/2, am 5, obr. II, o powierzchni 559 m2, po³o¿ona przy ul. Zacisze.
Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo pierw-

szeñstwa w ich nabyciu, powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie ww. nieruchomoœci w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (do 22 wrzeœnia 2006 r.)

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo pierw-
szeñstwa w jej nabyciu powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie w/w nieruchomoœci w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (tj do dnia 22 wrzeœnia 2006 r.)

Od 11 sierpnia do 2 wrzeœnia 2006 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie UM, wykaz nieruchomoœci
gminnych niezabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej:

5. dzia³ka nr 38/2, am 2, obr. II, o powierzchni  6.627 m2, po³o¿ona przy ul.
Sanatoryjnej.

Wniosek o nabycie nale¿y sk³adaæ do 23 wrzeœnia.

O G £ O S Z E N I E
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radowie-Zdroju, a komendant
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej R.
Mroczkowski pozosta³ w Œwierado-
wie a¿ do godz. 24.00.

Po ustaniu opadów, we wtorek
8 sierpnia powo³a³em komisjê do
szacowania strat, która natychmiast
podjê³a dzia³ania wspó³pracuj¹c z
osob¹ posiadaj¹c¹ uprawnienia bu-
dowlane w zakresie drogownictwa i
eksploatacji mostów. Powo³a³em
równie¿ komisjê sk³adaj¹c¹ siê z pra-
cowników MOPS, ZGK i Stra¿y Miej-
skiej, której zadaniem by³o dotarcie
do gospodarstw domowych, które
ucierpia³y w wyniku powodzi. Infor-
macjê o wielkoœci strat poniesionych
przez gminê i inne instytucje z tere-
nu naszego miasta w tym Nadleœnic-
two, ZPD „Œwierad”, Uzdrowisko
Œwieradów-Czerniawa Sp. z o.o oraz
informacjê o kwocie niezbêdnej po-
mocy dla poszkodowanych w powo-
dzi osób fizycznych z³o¿yliœmy w
wymaganym czasie w Dolnoœl¹skim
Urzêdzie Wojewódzkim.

W trakcie powodzi i w nastêp-
nych dniach na terenie miasta dzia-
³a³o pogotowie gazowe i energetycz-
ne usuwaj¹c na bie¿¹co awarie na
sieci. Pracownikom ZGK, co jest god-
ne podkreœlenia, odpowiedzialnym za
eksploatacjê gminnych ujêæ wody,
uda³o siê utrzymaæ dostarczanie
wody pitnej niemal bez zak³óceñ, a
jej jakoœæ zbadana przez sanepid 10
sierpnia nie budzi³a zastrze¿eñ.

W nastêpnych dniach po powo-
dzi spotka³em siê kilkakrotnie z
przedstawicielem Regionalnego Za-
rz¹du Gospodarki Wodnej we Wro-
c³awiu Inspektoratu w Zgorzelcu, in¿.
K. Pacholczykiem, który poinformo-
wa³ mnie o podjêciu w najbli¿szych
dniach robót naprawczych zabudo-
wy brzegowej szczególnie w obrêbie
posesji Grunwaldzka 10 i budowy
zniszczonego zupe³nie progu w oko-
licach ul. Dolnej. Spotka³em siê rów-
nie¿ z przedstawicielami Wojewódz-
kiego Zarz¹du Dróg, zastêpc¹ dyrek-
tora R. Stefunko i kier. Z. Boboryko.
Podczas spotkania poinformowano
mnie o planach dotycz¹cych odbu-
dowy fragmentu zniszczonej drogi.
Zapewniono mnie, ¿e Wojewódzki
Zarz¹d Dróg posiada œrodki na od-
budowê drogi i zaraz po wy³onieniu
wykonawcy w uproszczonej proce-
durze przyst¹pi do niezbêdnych prac.

Zorganizowanego przez gminê bar-
dzo trudnego, ale jedynie mo¿liwe-
go objazdu ul. Leœn¹ z pewnoœci¹ nie
da siê utrzymaæ d³u¿ej ni¿ przez dwa
miesi¹ce.

Rozmowie tej przys³uchiwa³ siê
pose³ jeleniogórsko–legnicki T. Ma-
dziarczyk, który wizytowa³ Œwiera-
dów tego dnia w zwi¹zku z naszymi
staraniami o zmianê granic admini-
stracyjnych.

Na tle wydarzeñ maj¹cych miej-
sce w naszym mieœcie 6 i 7 sierpnia
negatywna opinia wojewody dolno-
œl¹skiego dotycz¹ca wniosku oraz
uzasadnienie negatywnej rekomen-
dacji naszego wniosku do rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów sporz¹dzo-
nej w MSWiA wygl¹daj¹ ma³o mery-
torycznie. W ka¿dym z³o¿onym w
ostatnich trzech latach  wniosku o
zmianê granic podnosiliœmy m.in.
kwestiê koniecznoœci uporz¹dkowa-
nia gospodarki wodnej powy¿ej
Œwieradowa na zboczach Sêpiej
Góry, Stogu Izerskiego i Smreka oraz
koniecznoœæ budowy zbiornika re-
tencyjnego na Kwisie mog¹cego pe³-
niæ równie¿ funkcjê ujêcia wody pit-
nej dla Œwieradowa. Wskazywaliœmy
gotowoœæ wspólnego z Nadleœnic-
twem dzia³ania w tym zakresie. W
sposób naturalny zainteresowani je-
steœmy takim rozdzielaniem wody
powy¿ej Œwieradowa, by podczas
wezbrañ nie sp³ywa³a do centrum
miasta. Dzia³ania takie doraŸnie po-
dejmowaliœmy podczas tegorocznej
powodzi i w 2002 roku. Nie mo¿na
bowiem nie zauwa¿yæ, ¿e du¿a czy
te¿ ma³a woda sp³ywa na nasze mia-
sto z s¹siedniej gminy. Tak to, nie-
stety, wygl¹da od strony formalnej.
Problem ten, jak s¹dzê, wymaga ca-
³oœciowego rozwi¹zania, a ostrze¿e-
nia klimatologów o tym, ¿e coraz czê-
œciej bêdziemy mieli do czynienia z
ekstremalnymi zjawiskami atmosfe-
rycznymi, czyni¹ nasze starania ra-
cjonalnymi.

W tym miejscu chcia³bym po-
dziêkowaæ wszystkim, którzy brali
udzia³ w „akcji powodziowej” szcze-
gólnie zaœ stra¿akom naszej OSP.
Bardzo wysoko oceniam ich pracê,
zaanga¿owanie i umiejêtnoœci pod-
czas akcji oraz w trakcie usuwania
bezpoœrednich skutków powodzi.
Pragnê równie¿ podziêkowaæ stra¿a-
kom z Pobiednej, Leœnej i Platerów-
ki, funkcjonariuszom SG, policjan-
tom, pracownikom Nadleœnictwa,
cz³onkom Komitetu powodziowego
i Zespo³u reagowania, pracownikom
UM pe³ni¹cym dy¿ury 7 sierpnia do
póŸnych godzin nocnych, przede
wszystkim jednak tym, którzy nie
czekaj¹c na pomoc ratowali swój
dobytek i pomagali innym. Mam
œwiadomoœæ, ¿e nie do wszystkich z
pomoc¹ uda³o siê dotrzeæ, bowiem
gwa³townoœæ kataklizmu by³a tak
wielka, ¿e zwyczajnie brakowa³o cza-
su. Mam te¿ nadziejê, ¿e w krótkim
czasie uda siê nam usun¹æ skutki
powodzi i przywróciæ poprawn¹ ko-
munikacjê w mieœcie. Podejmiemy
równie¿ starania o uruchomienie ta-
kich po³¹czeñ z Jeleni¹ Gór¹, by m³o-
dzie¿ tam siê ucz¹ca mog³a od 4
wrzeœnia bez zak³óceñ doje¿d¿aæ do
szkó³. Dzieciom z Przedmieœcia za-
pewnimy dojazd do szkó³ busami.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk
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P R Z E T A R G I
1. Drugi nieograniczony przetarg

ustny na zbycie prawa w³asnoœci nieza-
budowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
49/2,  am 5, obrêb V, o powierzchni
2.157 m2 (Bp).

Cena wywo³awcza  –  34.000 z³ +
22% VAT. Wadium –  4.000  z³. Nabyw-
ca poniesie te¿ koszty przygotowania
nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci
1853 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Lipowej, z
dala od centrum i ruchu samochodowe-
go. Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿-
nicowanym poziomie, poroœniêty w czê-
œci drzewostanem (samosiejki). Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: li-
nia energetyczna, sieæ telefoniczna, wo-
doci¹gowa  i gazowa. Do czasu  dozbro-
jenia terenu w pozosta³e sieci infrastruk-
tury technicznej, przysz³y nabywca  zo-
bowi¹zany zostanie do zorganizowania
gospodarki œciekowej we w³asnym za-
kresie.

W  Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta dzia³ka przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszka-
niowej niskiej intensywnoœci.

Przetarg odbêdzie siê 4 wrzeœnia
o godz. 1000.

2. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci nieza-
budowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
39/2,  am 7, obrêb I, o powierzchni  2531
m2 (R IVa). KW 8.993.

Cena wywo³awcza  – 34.000 z³ +
22% VAT. Wadium –  4.000  z³. Nabyw-
ca poniesie równie¿ koszty przygotowa-
nia nieruchomoœci do zbycia w wyso-
koœci 2.000 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Sanatoryjnej
(Czerniawa). Kszta³t dzia³ki regularny,
teren  p³aski poroœniêty traw¹. Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: li-
nia energetyczna, sieæ telefoniczna, ga-
zowa i wodoci¹gowa.  W latach 2007-
2010 nieruchomoœæ zostanie przy³¹czo-
na do sieci kanalizacyjnej, a do czasu
dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci in-
frastruktury technicznej przysz³y nabyw-
ca zobowi¹zany zostanie do zorganizo-
wania gospodarki œciekowej we w³a-
snym zakresie. Obci¹¿enia: przy grani-
cy z ulic¹  przez teren dzia³ki biegnie sieæ
gazowa i wodoci¹gowa. W s¹siedztwie
dzia³ki znajduje siê s³upowa stacja trans-
formatorowa. W  Studium dzia³ka  prze-
znaczona jest na cele  zabudowy miesz-
kaniowej niskiej intensywnoœci.

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza:
Przetarg odbêdzie siê 4 wrzeœnia

o godz.1200.
3. Drugi nieograniczony przetarg

ustny na zbycie prawa w³asnoœci nieza-
budowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
18/3, am 8, obrêb I, o powierzchni  2012
m2 (Bi). KW - brak.

Cena wywo³awcza  – 25.000 z³ + 22
% VAT. Wadium –  3.000  z³. Nabywca
poniesie tak¿e koszty przygotowania
nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci
1.853 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Sudeckiej z
dala od centrum i ruchu samochodowe-
go. Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿-
nicowanym poziomie, poroœniêty liczny-
mi samosiejkami. Dojazd  drog¹ utwar-
dzon¹. W zachodniej czêœci dzia³ki ro-
œnie drzewo iglaste. Dostêpne media:
linia energetyczna, sieæ telefoniczna i ga-
zowa. W rozbudowie sieæ wodoci¹go-
wa. W latach 2007 -2010 nieruchomoœæ
zostanie dozbrojona w siec kanaliza-
cyjn¹, a do czasu dozbrojenia terenu w
pozosta³e sieci infrastruktury technicz-
nej przysz³y nabywca  zobowi¹zany zo-
stanie do zorganizowania gospodarki
wodno-œciekowej we w³asnym zakresie.
Dzia³ka zbywana z przeznaczeniem
zgodnie z  zapisem w Studium  na cele
zabudowy mieszkaniowej  niskiej inten-
sywnoœci.

Przetarg odbêdzie  siê  4 wrzeœnia
o godz.1400.

Wadium na ka¿d¹ z trzech wymie-
nionych wy¿ej dzia³ek nale¿y wp³acaæ do
31 sierpnia.

4. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci  nie-
zabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
46, am 5, obrêb VI, o powierzchni 4.601
m2 (£ V). KW – brak.

Cena wywo³awcza  –  99.900 z³ +
22 % VAT. Wadium - 10.000  z³, ponad-
to nabywca poniesie koszty przygoto-
wania nieruchomoœci do zbycia w wy-
sokoœci 3.025 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Leœnej, z
dala od centrum i ruchu samochodowe-
go, w s¹siedztwie budynku mieszkalne-
go nr 13, po przeciwnej stronie wyci¹-
gu orczykowego. W dalszej odleg³oœci
znajduje siê hotel „Malachit”. Kszta³t
dzia³ki nieregularny, teren o zró¿nicowa-
nym poziomie, poroœniêty w czêœci drze-
wostanem (samosiejki). Dojazd z drogi
utwardzonej. Dostêpne media: linia ener-
getyczna, sieæ telefoniczna i gazowa.

Do czasu dozbrojenia terenu w po-
zosta³e sieci infrastruktury technicznej
przysz³y nabywca zobowi¹zany zosta-
nie do zorganizowania gospodarki wod-
no-œciekowej we w³asnym zakresie.

Zgodnie z zapisem w Studium dzia³-
ka zbywana  z przeznaczeniem pod za-
budowê mieszkaniowo-pensjonatow¹.

Przetarg odbêdzie  siê  18 wrze-
œnia o godz.1100.

5. Drugi nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci  nie-
zabudowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
26/4, am 3, obrêb III, o powierzchni
13.041 m2.  KW – brak (PsIV-7431,
PsIII-4658, RIVa-1042).

Cena wywo³awcza  – 200.000 z³ +
22% VAT. Wadium - 15.000  z³, ponadto
nabywca poniesie koszty przygotowa-
nia nieruchomoœci do zbycia w wyso-
koœci 2.732 z³.

Nieruchomoœæ w Czerniawie, po
prawej stronie ulicy prowadz¹cej w kie-
runku przejœcia granicznego. Kszta³t
dzia³ki regularny, teren p³aski poroœniê-
ty traw¹. Dojazd z drogi utwardzonej (ul.
Lwówecka i Wierzbowa). Uzbrojenie:
sieæ energetyczna i gazowa, linia telefo-
niczna. Do koñca 2006 r. przez dzia³kê
zostanie przeprowadzona sieæ wodoci¹-
gowa. W latach 2007-2010 nierucho-
moœæ zostanie dozbrojona w sieæ kana-
lizacyjn¹ (gmina posiada na dzieñ dzi-
siejszy wszelkie niezbêdne projekty i
pozwolenia).

Obci¹¿enia: W czêœci przydro¿nej
dzia³ki stoj¹ 3 betonowe s³upy energe-
tyczne i lampy oœwietlenia energetycz-
nego. Przez teren dzia³ki biegnie sieæ
gazowa (200 mm) i napowietrzna linia
energetyczna, od koñca 2006 r. równie¿
sieæ wodoci¹gowa. Obrze¿ami dzia³ki
przebiega linia telefoniczna i gazowa 63
mm.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ wy³¹-
czenia z produkcji rolnej 0,4658 ha pa-
stwiska III klasy nabywca bêdzie musia³
ponieœæ dodatkowe koszty w wysoko-
œci ustalonej zgodnie z art. 12 ustawy z
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych (tekst jednolity Dz. U. nr
121 poz. 1266 z 2004 r.)

Nieruchomoœæ przeznaczona do
zbycia zgodnie z zapisem w Studium na
cele us³ug komercyjnych (obs³uga ko-
munikacji samochodowej).

Przetarg odbêdzie  siê  18 wrze-
œnia o godz.1300.

6. Pierwszy nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci nieza-
budowanej nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka nr
63, am 2, obrêb V, o powierzchni 2.650
m2 (Bp)  KW – brak.

Cena wywo³awcza  – 43.500 z³. +
22% VAT. Wadium - 5.000  z³, ponadto
nabywca poniesie koszty przygotowa-
nia nieruchomoœci do zbycia w wyso-
koœci  2.000 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Osiedlowej,
z dala od centrum miasta i ruchu samo-
chodowego, w s¹siedztwie budynków
mieszkalnych nr 9 i 11. Kszta³t dzia³ki
regularny, teren o zró¿nicowanym po-
ziomie. Dojazd  z drog¹ utwardzon¹.
Dostêpne media: linia energetyczna, te-
lefoniczna, sieæ wodoci¹gowa, gazowa.

Zgodnie z zapisem w Studium dzia³-
ka zbywana  pod zabudowê mieszka-
niow¹ z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿-
liwych.

Przetarg odbêdzie  siê  18 wrze-
œnia o godz. 1500.

Wadium na ka¿d¹ z trzech wymie-
nionych wy¿ej dzia³ek nale¿y wp³acaæ do
13 wrzeœnia.

7. Pierwszy  nieograniczony prze-
targ ustny na zbycie prawa w³asnoœci
niezabudowanej nieruchomoœci grunto-
wej oznaczonej geodezyjnie jako dzia³-
ka nr 11, am 9, obrêb VI, o powierzchni
8138 m2 - KW  brak (PsV- 0,7938, Lz –
0,0200).

Cena wywo³awcza  – 34.624 z³ +
22% VAT. Wadium - 4.000  z³, ponadto
nabywca poniesie tak¿e koszty przygo-
towania nieruchomoœci do zbycia w
wysokoœci 4095 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Koœciuszki,
z dala od centrum i ruchu samochodo-
wego, w s¹siedztwie budynków  miesz-
kalnych nr 5 i 9, w  odleg³oœci oko³o 1
km od  hotelu „Malachit”. Kszta³t dzia³ki
nieregularny, teren o zró¿nicowanym
poziomie. Dojazd  z drog¹ utwardzon¹.
Dostêpne media: linia energetyczna.

Do czasu  dozbrojenia terenu w po-
zosta³e sieci infrastruktury technicznej
przysz³y nabywca  zobowi¹zany zosta-
nie do zorganizowania gospodarki wod-
no-œciekowej we w³asnym zakresie.

Przetarg odbêdzie  siê  22 wrze-
œnia o godz.1100.

8. Pierwszy ograniczony na rzecz
w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
przetarg ustny na zbycie prawa w³asno-
œci  niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka nr 34/3,  am 5, obrêb V, o po-
wierzchni 1332 m2 – KW -  brak (Bp –
0,1119, W – 0,0213)

Cena wywo³awcza  – 16.330 z³ +
22% VAT. Wadium  - 2.000  z³, a ponad-
to nabywca poniesie koszty przygoto-
wania nieruchomoœci do zbycia w wy-
sokoœci  2.147 z³.

Nieruchomoœæ przy ul. Sosnowej, z
dala od centrum i ruchu samochodowe-
go, w  otoczeniu zabudowy jednorodzin-

nej. Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren o
zró¿nicowanym poziomie. Dojazd  z
drog¹ utwardzon¹. Przez teren dzia³ki
przebiegaj¹ cieki wodne. Dostêpne me-
dia: linia energetyczna, telefoniczna, siec
gazowa i wodoci¹gowa.

Do czasu  dozbrojenia terenu w po-
zosta³e sieci infrastruktury technicznej
przysz³y nabywca  zobowi¹zany zosta-
nie do zorganizowania gospodarki œcie-
kowej we w³asnym zakresie.

Obci¹¿enia: Na dzia³ce zostanie
ustanowiona  nieodp³atna s³u¿ebnoœæ
drogi dojazdowej  do przyleg³ej nieru-
chomoœci.

Przetarg odbêdzie  siê  22 wrze-
œnia o godz. 1300.

Wadium na ka¿d¹ z dwu wymienio-
nych wy¿ej dzia³ek nale¿y wp³acaæ  do
19 wrzeœnia.

Uwaga, prawo pierwokupu dzia³ek
39/2, 46, 26/4, 11 i 34/3 na podstawie
Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kszta³-
towaniu ustroju rolnego (Dz. U.
2003.64.593) przys³uguje Agencji Nie-
ruchomoœci Rolnych, dzia³aj¹cej na
rzecz Skarbu Pañstwa.

W przypadku modernizacji sieci
uzbrojeniowej na dzia³kach burmistrz
w drodze decyzji ustali op³atê adia-
cenck¹,  poniewa¿  nabywcy zobowi¹-
zani s¹ do partycypacji w kosztach
budowy urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej terenu.

Wadia nale¿y wp³acaæ przelewem
na konto Urzêdu Miasta - nr 33 1020
2124  0000 8502 0065 6959 w  PKO BP
I/O Œwieradów-Zdrój.

Za zgodn¹ z terminem podanym w
og³oszeniu ustala siê datê uznania kon-
ta Urzêdu Miasta. Wadium zalicza siê na
poczet ceny nabycia nieruchomoœci. W
przypadku uchylania siê  zwyciêzcy
przetargu od zawarcia umowy notarial-
nej wadium nie podlega zwrotowi. Po-
zosta³ym uczestnikom przetargu wa-
dium zostanie przelane na wskazany
przed przetargiem  nr konta bankowe-
go w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.

Koszty sporz¹dzenia aktu notarial-
nego i jego wypisów oraz op³aty s¹do-
wej ksiêgi wieczystej ponosi nabywca
w kancelarii notarialnej.

Przetargi odbêd¹ siê w pok. nr 8
Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój przy ul.
Pi³sudskiego 15.

Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Referacie Gospodarki  Nie-
ruchomoœciami (pok. nr 8) UM, tel. 75
78 17 558, www.swieradowzdroj.pl;
grunty@swieradowzdroj.pl

Ca³kowita wartoœæ projektu wyno-
si  5.529.120,37 z³. w tym dofinanso-
wanie  z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – 4.138.331,63 z³.
Wykonawc¹ oczyszczalni œcieków dla
miasta Œwieradów-Zdrój przy ul. Wiej-
skiej typu ECOLO-CHIEF o przepusto-
woœci Q= 1329 m3/d jest firma „AZE
Zaj¹c, Kokoszko” Spó³ka Jawna z sie-
dzib¹ w Skrzydlnej.

21 marca br. zosta³a podpisana
umowa na wykonanie robót budow-

lanych i dostaw zwi¹zanych z budow¹
oczyszczalni œcieków za kwotê
5.137.183,91 z³. Termin budowy
oczyszczalni up³ywa 15 listopada.

12 kwietnia zosta³ przekazany wy-
konawcy plac budowy, a do 20 sierp-
nia:

- wykonano zasilanie placu budo-
wy w energiê elektryczn¹ oraz zaopa-
trzenie budowy w wodê,

- ustawiono zaplecze budowy,
- wyciêto drzewa koliduj¹cych z

urz¹dzeniami oczyszczalni,
- uporz¹dkowano teren pod robo-

ty ziemne,
- wytyczono geodezyjnie podsta-

wowe obiekty kubaturowe oczyszczal-
ni œcieków,

- wykonano prace ziemne przy
podstawowych urz¹dzeniach oczysz-
czalni,

- wykonano wykopy wielkoprze-
strzenne pod p³ytê fundamentow¹ ¿el-
betow¹, na której bêd¹ posadowione
podstawowe zbiorniki oczyszczalni
œcieków,

- wykonano prace przygotowaw-
cze dla robót ziemnych pod obiekty
kubaturowe oczyszczalni (budynek
socjalno-techniczny i wiata do sk³a-
dowania osadów), obecnie trwaj¹
koñcowe prace przy p³ycie ¿elbetowej,
na której bêd¹ posadowione zbiorniki
oczyszczalni,

- wykonano fundamenty budyn-
ku socjalno-technicznego oraz wiaty
do sk³adowania osadów, jak równie¿
zosta³ stan surowy otwarty parterów
wymienionych budynków,

- wytyczono geodezyjnie kanali-
zacjê sanitarn¹ grawitacyjn¹ i t³oczn¹,

- wykonano kanalizacjê sanitarn¹
grawitacyjn¹ wzd³u¿ ulicy Grunwaldz-
kiej oraz w ulicy Cmentarnej, równo-
czeœnie prowadzone s¹ roboty przy ru-
roci¹gu t³ocznym w ulicy Wiejskiej,
trwaj¹ przygotowania do przejœcia ru-
roci¹giem przez ulicê Grunwaldzk¹ i
rzekê Kwisê.

- rozpoczêto dostawy urz¹dzeñ
technologicznych oczyszczalni, pom-
py, zbiorniki, itd.

Modernizacja ujęcia wody
ŁUŻYCA i wodociągowanie

Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04

Ca³kowita wartoœæ Projektu wyno-
si  4.090.606,88 z³, w tym dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego - 3.061.268,92 z³.

Wykonawc¹ projektu jest Konsor-
cjum Firm: Zak³ad Us³ug Remontowo
Budowlanych i Instalacyjnych Jana
Chro¿nowskiego z Jeleniej Góry i FU-
NAM Sp. z o.o. z Wroc³awia.

4 maja br. zosta³a podpisana umo-
wa na wykonanie robót budowlanych
zwi¹zanych z modernizacj¹ ujêcia
wody £U¯YCA i wodoci¹gowaniem
Czerniawy za kwotê 3.897.877,38 z³.
Plac budowy zosta³ przekazany 18
maja. Termin zakoñczenia prac bu-
dowlanych up³ywa 30 wrzeœnia. 24
maja rozpoczêto roboty zwi¹zane z
realizacja zadania, a od pocz¹tku bu-
dowy  do 20 sierpnia wykonano sieæ
wodoci¹gow¹:

DN 160 mm - 3980 mb
DN 110 mm - 2426 mb
DN   90 mm -  845 mb
DN   63 mm -  148 mb
DN   32 mm -  143 mb -
wraz z armatur¹ sieciow¹, odejœ-

ciami na przy³¹cza i hydrantami.
Zaawansowanie rzeczowe robót
wynosi  ok.  60  proc. Trwaj¹ te¿ ro-
boty zwi¹zane z modernizacj¹ ujêcia
wody £u¿yca.

Opr. Anna Mazurek
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Kwisa oszala³a

U góry pogotowie powodziowe na ujêciu wody WRZOS,
które jednak nie ucierpia³o na tyle, by mog³o  zabrakn¹æ
wody dla mieszkañców. Poni¿ej po³owa „zjedzonego” po-
dwórka przy ul. Grunwaldzkiej.

7 sierpnia - próba „odkorkowania” ul. 11 Listopada

Bezimienni bohaterowie akcji - œwieradowscy stra¿acy.

Kalendarium dzia³ania Gminnego Zespo³u Reagowania
6 sierpnia 2006 r. o godzinie 1845

otrzyma³em informacje od policjantów
z Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie-
Zdroju, i¿ w wyniku trwaj¹cych opadów
deszczu sp³ywaj¹ce wody podtapiaj¹
budynek przy ul. Zielonej 3. Oko³o go-
dziny 1900 uda³em siê z patrolem policji
w ten rejon. Po dokonaniu lustracji te-
renu poleci³em przybyæ tam œwieradow-
skiej sekcji OSP i przyst¹piæ do udra¿-
niania cieku wodnego wzd³u¿ ulicy.

- godz. 1920 - wraz z patrolem policji
dokona³em lustracji terenu miasta;

- godz. 1930 - powiadomi³em Bur-
mistrza Miasta o sytuacji w mieœcie;

- godz. 1935 - wezwani zostali pra-
cownicy ZGK z samochodem w celu
wsparcia dzia³añ OSP Œwieradów-Zdrój.

- godz. 2000 - na polecenie Burmi-
strza zwo³ane zosta³o posiedzenie Gmin-
nego Zespo³u Reagowania - grupy ro-
boczej o charakterze stanu wraz z udzia-
³em Stra¿y Miejskiej oraz przedstawiciela
ZGK.

Na podstawie dokonanej lustracji
miasta decyzj¹ Burmistrza od godz. 2030

w niedzielê 6 sierpnia wprowadzony
zosta³ stan pogotowia przeciwpowo-
dziowego na terenie gminy Œwieradów-
Zdrój. O tej samej godzinie w sekreta-
riacie Urzêdu Miasta uruchomiony zo-
sta³ dy¿ur, podjêto te¿ dzia³ania zwi¹za-
ne z przygotowaniem si³ i œrodków do
bezpoœredniej ochrony przed powodzi¹
oraz usuwania ju¿ powsta³ych skutków.
Teren miasta zgodnie z Planem Opera-
cyjnym ochrony przed powodzi¹ zosta³
podzielony na rejony w celu prowadze-
nia ci¹g³ego monitoringu.

- godz. 2030 - uruchomiona zosta³a
sekcja OSP Czerniawa celem wsparcia

prowadzonych dzia³añ;
- od godz. 2100 przyst¹piono do

uk³adania wa³u z worków z piaskiem na
drodze powy¿ej DW „Czeszka i S³owacz-
ka” celem skierowania wód sp³ywaj¹-
cych z gór na tereny leœne, które powo-
dowa³y zalewanie ul. Granicznej, Kon-
stytucji 3 Maja oraz Domu Zdrojowego.
W tym samym czasie sekcja OSP Œwie-
radów wraz z pracownikami ZGK przy-
st¹pi³a do workowania piasku, zabezpie-
czania ul. Lipowej i Podgórnej. Oczysz-
czono i zabezpieczono równie¿ kratê na
cieku wodnym w rejonie ul. Batorego
oraz przyst¹piono do udra¿niania krat
oraz pompowania wody w rejonie ul. 11
Listopada. Dzia³ania prowadzone by³y
równie¿ na ul. Wczasowej, ul. Zdrojo-
wej i na ujêciu wody „Wrzos”;

- oko³o godz. 340 opady deszczu za-
czê³y stopniowo zanikaæ, w zwi¹zku z
powy¿szym sekcje OSP zosta³y zwolnio-
ne, utrzymany jednak zosta³ stan goto-
woœci do dzia³añ.

7 sierpnia o godz. 800 w zwi¹zku z
utrzymuj¹cym siê w dalszym ci¹gu opa-
dem deszczu ponownie uruchomione
zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do bezpo-
œredniej ochrony przed powodzi¹ oraz
usuwania powsta³ych ju¿ skutków. Uru-
chomiono sprzêt s³u¿¹cy do ³adowania
i przywozu piasku, wydane zosta³y wor-
ki z magazynu przeciwpowodziowego.

- godz. 900 - na polecenie Burmistrza
zwo³ano posiedzenie Gminnego Zespo³u
Reagowania, na którym oceniono sytu-
acjê w zwi¹zku z wystêpuj¹cym zagro-
¿eniem powodziowym. Po przeanalizo-
waniu informacji dotycz¹cej prognoz
pogody otrzymywanej z IMGW decyzj¹
Burmistrza od godz. 1130 zosta³ wpro-

wadzony alarm przeciwpowodziowy dla
gminy Œwieradów-Zdrój. Prognozy mó-
wi³y o œrednich dobowych opadach w
dniach 6-8 sierpnia w granicach 25-40
litrów wody na metr kwadratowy po-
wierzchni, a maksymalnie do 60 litrów,
tymczasem w Jakuszycach spad³o w
ci¹gu doby 240 litrów wody na metr
powierzchni, wiêc i na Œwieradów oraz
okalaj¹ce lasy musia³o spaœæ co naj-
mniej tyle samo.

O wprowadzeniu alarmu powiado-
mieni zostali:

- Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego;

- Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej;

- Komenda Powiatowa Policji w Lu-
baniu;

- Urz¹d Miasta i Gminy Mirsk;
- Urz¹d Miasta i Gminy Leœna;
- godz. 1200 - dodatkowo urucho-

miony zosta³ dy¿ur pe³niony przez Gmin-
ny Zespó³ Reagowania w Urzêdzie Mia-
sta oraz w Rewirze Dzielnicowych. Zo-
stali wyznaczeni pracownicy Urzêdu do
monitorowania terenu miasta i zobligo-
wani do bie¿¹cego przekazywania infor-
macji o sytuacji oraz miejscach, w któ-
rych nale¿y natychmiast podj¹æ dzia³a-
nia w celu ratowania zdrowia, ¿ycia oraz
mienia. Do monitorowania sytuacji wy-
znaczeni zostali równie¿ funkcjonariusze
Policji, Stra¿y Granicznej i Stra¿y Miej-
skiej, jak równie¿ cz³onkowie Gminne-
go Zespo³u Reagowania. Kierownik
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej zobowi¹zany zosta³ do przygotowa-
nia miejsc na wypadek ewakuacji (przy-
gotowano je w Domu Wczasów Dzie-
ciêcych). Dzia³ania prowadzone by³y na

podstawie analiz i oceny sytuacji prze-
kazywanych przez osoby wyznaczone
do monitorowania;

- godz. 1500 - do Gminnego Zespo-
³u Reagowania do³¹czy³ przedstawiciel
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej, który wyznaczony zosta³ do
kontroli dzia³añ prowadzonych przez
OSP.

- ok. godz. 1500 - gwa³towny wzrost
opadów deszczu, wskutek którego ist-
niej¹ce ju¿ zabezpieczenia (worki z pia-
skiem) zosta³y zniszczone. Przyst¹pio-
no do ponownego zabezpieczania
miejsc najbardziej zagro¿onych, a w
szczególnoœci ujêcia wody „Wrzos” i ul.
Grunwaldzkiej.

- godz. 1700 - prace Gminnego Ze-
spo³u Reagowania kontroluje starosta
lubañski wraz z Komendantem Powia-
towym Policji i Stra¿y Po¿arnej. Razem
dokonali lustracji terenu miasta. W
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ na wnio-
sek Burmistrza do niesienia pomocy
oraz usuwania powsta³ych skutków do-
datkowo zosta³y uruchomione podmio-
ty gospodarcze z terenu gminy, funkcjo-
nariusze £u¿yckiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej i Komendy Powiatowej Poli-
cji, pracownicy Uzdrowiska i Nadleœnic-
twa oraz jednostki OSP z Pobiednej,
Leœnej i Platerówki.

Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
Urzêdu Miasta oraz osoby wyznaczone
do pe³nienia dy¿urów przyjê³y 6 sierp-
nia 11 zg³oszeñ od mieszkañców, a 7
sierpnia - 76.

Ok. godz. 100 we wtorek 8 sierpnia
opady zaczê³y stopniowo zanikaæ.

Ok. godz. 200 – zwolniono s³u¿by
nios¹ce pomoc.

Do monitorowania terenu miasta
wyznaczone zosta³y: sekcja OSP Czer-
niawa oraz patrol policji. 8 sierpnia
utrzymane zosta³y równie¿ dy¿ury w
Rewirze Dzielnicowych - do godz. 2000,
a w Urzêdzie Miasta do œrody do godz.
1400.

Tego samego dnia odby³o siê kolej-
ne posiedzenie Gminnego Zespo³u Re-
agowania, na którym ustalono zasady i
procedury ustalania szkód i oszacowa-
nia strat, a zarz¹dzeniem Burmistrza
powo³ana zosta³a komisja do ustalania
szkód i oszacowania strat powsta³ych
wskutek powodzi. Opracowano równie¿
wstêpny harmonogram usuwania skut-
ków i przyst¹piono niezw³ocznie do ich
usuwania.

9 sierpnia o godz. 1400 odwo³any
zosta³ alarm przeciwpowodziowy na te-
renie gminy.

Tadeusz Baka
Szef Gminnego Zespo³u Reagowania

Nic nie zwiastowało klęski.
Deszcz padał z różnymnatężeniem od
piątku i po trzech dniach sytuacja była
pod całkowitąkontrolą. Wmieście od-
notowano jedynie lokalne podtopie-
nia, głównie na ul. 11 Listopada, w
której studzienki kanalizacyjne wybi-
jają nader często, nawet po kilkuna-
stominutowych ulewach. To efekt
podłączenia miejskiej burzówki do
kolektora, a gdy woda wybija na uli-
cę, okazuje się, że drożność tracą stu-
dzienki w jezdni, a woda wdziera się
do leżących poniżej poziomu ulicy
domów.

W niedzielę o godz. 2030 bur-
mistrz Zbigniew Szereniuk zarządził
pogotowie powodziowe i zaczął dzia-
łać Zespół Reagowania, choćKwisa i
jej dopływy niosły wzburzone wody
w granicach koryt. 7 sierpnia o godz.
1130 burmistrz wprowadziłalarm prze-
ciwpowodziowy, co okazało sięnader
trafnym posunięciem. Jeśliby przyjąć,
że w Świeradowie spadło mniej niż
w Jakuszycach (nie 240, a 200 li-

trów), okaże się, że każdy kilometr
kwadratowy terenu przyjął 200 mln
litrów wody (!), która nie wsiąkła w
glebę, tylko natychmiast spłynęła do
rowów, potoków i rzek. Także do
Kwisy, której niszczącą siłę da się
chyba tylko porównać z żywiołem
Nysy Kłodzkiej podczas powodzi w
1997 r.

Kwisa zmiotła dwa mosty: jeden
w szkółce leśnej, drugi przy ul. Nad-
brzeżnej (wsparty był na czterech
dwuteownikach, wszystkie znalazły
się w rzece, pogięte niczym drut), za-
brała pół podwórka przy ul. Grun-

waldzkiej, pod-
myła niebez-
piecznie dom
przy ul. Nad
Skarpą, zmie-
niła też część
asfaltowej ul.
Ratowników
Górskich w ru-
m o w i s k o .
Woda general-
nie spustoszyła
nawierzchnie
paru ulic (Za-
kopiańskiej,
Piłsudskiego,
L i p o w e j ) ,

wdarłasiędo kilku domów(choćoby-
ło się bez ewakuacji). Niestety, Kwi-
sa zmyła też kilkaset metrów kamien-
nych nabrzeży (w tym i te, które od-
twarzano po powodzi sprzed 4 lat), a
skaliste brzegi wypłukiwała tak, jak-
by to były klocki. „Łupem” rzeki pa-
dła połowa jezdni ul. Nadbrzeżnej,
która jest drogą wylotową na
Szklarską Porębę (ruchem wahadło-
wym na objeździe przez ul. Leśną,

która raczej nie ma nawierzchni dla
ciężkich pojazdów, kieruje sygnaliza-
cja świetlna).

LeśnikomKwisa – poza mostkiem
– porwała ze szkółki pół miliona sa-
dzonek (zabraknie ich do obsadzenia
120 ha lasu) i zniszczyła infrastruk-
turę, w tym deszczownię. Straty– pół
mln zł. Charakterystyczne kolorowe
osłonki sadzonek i białe plastikowe
skrzynki dopłynęły aż doJeziora Złot-
nickiego.

Nadleśniczy Wiesław Krzewina
mówi, żecałkowitybilans będzie zna-
ny, gdy oszacuje się skalę zniszczeń
na drogach w lasach.

Znane są natomiast straty w
uzdrowisku, szacowanena 700 tys. zł;
prezes Ryszard Brzozowski ma na-
dzieję, że przynajmniej połowę tej
kwoty uzyska z PZU. Niestety, oka-
zało się, że wszystkie niemal obiekty
spółki mają nieszczelne dachy, w re-
zultacie w pokojach na ostatnich pię-
trach zalane zalały meble, ściany,
wykładziny – w Wacławie, Goplanie,
Szarotce, Gracji, Domu Zdrojowym w
Czerniawie (salawidowiskowa dopie-
ro copo remoncie) i, niestety, w Zdro-
ju świeradowskim, gdzie poza poko-
jami ucierpiały wszystkie sklepiki zlo-
kalizowane w hali spacerowej oraz
pijalnia. Największe jednak spusto-
szenie woda poczyniła w ujęciach
wody, niszcząc mury, pompy, instala-
cje (zarządca musi je odbudować
przed pierwszymi mrozami).

Miasto swoje straty dopiero liczy,
a ich bilans miał być gotowyw chwili
druku gazety. Wyliczenia te wraz z
harmonogramem odbudowy znisz-
czeń i podanie źródeł finansowania
zamieścimy w następnym numerze.

Szybko zare-
agował Wojewódz-
ki Zarządu Dróg,
któryw porozumie-
niu z zarządcą rze-
ki zobowiązał się
odtworzyć – kosz-
temok. 1 mln zł tys.
zł - mur oporowy
na długości ok. 120
m(wysoki na 4 me-
try, szeroki na
metr), by jak naj-
szybciej przywró-
cić połączenie z
Karkonoszami (w
tym czasie zdejmie
się do 2 m ziemi ze
skarpy i puści nową
drogą ruch waha-
dłowy).

Tegoroczna po-

wódź nie zaszkodziła, o dziwo, Czer-
niawie (cztery lata temu nawet bar-
dzo), nie uszkodziła ujęcia wody w
Świeradowie,
w bardzo do-
brym stanie za-
chowały się też
ulice w górnej
części miasta:
Słowackiego,
B a t o r e g o ,
Z d r o j o w a ,
Sienkiewicza.
N a t o m i a s t
woda niszcząc
nawierzchnię
ul. Piłsudskie-
go przyspieszy-
ła jedynie jej

modernizację, która i tak była w pla-
nach.

(aka)
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Giganci  izerscy

Zapraszamy do Ko³obrzegu
OSW „Chalko-

zyn” to kompleks
rehabilitacyjno–
wypoczynkowy
po³o¿ony 200 m
od morza. 315
miejsc noclego-
wych w pokojach
jedno-, dwu i trzy-
osobowych oraz
apartamentach
(³azienka, telefon, radio, TV SAT). Sto³ówka na 220 miejsc, kawiarnia z
dancingiem, bar kawowy, bilard, dwie sale konferencyjne (na 30 i 60
osób). W³asna, bogato wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt rehabilita-
cyjny baza zabiegowa.

Ca³odzienny pobyt z noclegiem i wy¿ywieniem (us³uga od obia-
du do œniadania) kosztuje 137 z³/os. (pokój 2-osobowy) lub 122 z³/
os. (3-osobowy). Rabaty dla dzieci.

OSW „Chalkozyn”, ul. Zdrojowa 1
78-100 Ko³obrzeg, tel. 094 354 76 10

1 września w sopockiej Operze
Leśnej odbędzie się koncert, na któ-
rym piątka polskich wykonawców
walczyć będzie o miejsce o nagro-
dęBursztynowego Słowika w mię-
dzynarodowym finale (a także o
Słowika Publiczności). 1 września
zaśpiewają: Gosia Andrzejewicz,
The Jet Set, Mezo, Mieczysław
Szcześniak, Stachurskyoraz zespół
Sumptuastic, który zaprezentuje
piosenkę„Za jeden uśmiech twój”.

Zapewne nazwę tego ostatnie-
go zespołu (pochodzącą z łaciny i
oznaczająca coś nieosiągalnego,
doskonałego) kojarzyu nas nielicz-
na grupa fanów, warto jednak, by-
śmy wszyscy zwrócili oczy i uszy
właśnie na Sumptuastic, jako że
jedną z wokalistek jest Joasia Iwa-
nowska (drugą to Iza z Lubania),
po świeradowsku Rybarczyk, a naj-
ściślej – Ryba, bo tak ją znają kole-
dzy ze szkoły, znajomi, przyjacie-
le.

Asia urodziła się i wychowała
w Świeradowie, tu chodziła do
szkoły (do której teraz uczęszcza

G³osujcie na Rybê!

w Nowym Jorku i Chicago. Wyko-
nywanyrepertuarAsia określa jako
pop z domieszką rocka.

Apelujemy, by uważnie śledzić
TVNi nieżałowaćSMS-ów– świe-
radowianie głosują na Rybę!

(aka)

jej syn Maciek
- na zdjęciu z
mamą)), śpie-
wała w chórze
DanutyKordy-
jak, w zespole
muzyki dawnej
„Rocal Fuza”
grała przez 7
lat na gitarze i
lutni, ale głów-
nie śpiewała
średniowiecz-
ne pieśni, a że
zawsze chciała
byćwoklaistka,
od pieśni prze-
szła do piosen-
ki.

Do zespo-
łu, który zało-
żyła w Bolesławcu grupa tamtej-
szych muzyków, przyłączyła się 5
lat temu. Grupa ma na koncie dwa
albumy (trzeci ukaże się 8 wrze-
śnia), udział w Polsatowskim pro-
gramie „Hit ma Mundial”, wystę-
py dla Polonii w Niemczech oraz

29 lipca z ca³ej Polski zjechali do
miasta rowerzyœci, by œcigaæ siê na izer-
skich drogach i bezdro¿ach w ramach
VI Bike Maratonu, organizowanego
przez firmê Grabek Promotion z Jeleniej
Góry. Œwieradów goœci³ imprezê po raz
trzeci, a Urz¹d Miasta jak zwykle nieza-
wodnie j¹ sponsorowa³. Tym razem nie
pad³y ¿adne rekordy frekwencji, na tra-
sê ruszy³o ok. 700 uczestników, a na
mecie sklasyfikowano 653 osoby. Nie-
stety, góry wyczerpywa³y nie tylko or-
ganizmy ludzkie, ale i delikatne mecha-
nizmy rowerowe.

Œcigano siê na trzech dystansach:
mini (110 dojecha³o do mety) - ok. 27
km, mega (400) - 46 km, i giga (143) -
74 km, a koñcowa tabela uwzglêdnia³a
nie tylko podzia³ na panów i panie, ale
tak¿e na ró¿ne kategorie wiekowe, nic
przeto dziwnego, ¿e na podium stanê³o
ok. 90 zawodników, a lista nagrodzo-
nych obejmowa³a blisko 200 nazwisk (w
tym ponad 100 wylosowa³o upominki
w loteriach fantowych).

Bano siê o kondycjê rowerzystów
w upale, ale tego dnia pogoda sprzyja³a
uczestnikom, s³oñce nie pali³o tak nie-
mi³osiernie, lekka bryza ch³odzi³a g³owy,
a na popo³udniowym rozdaniu nagród
spad³ deszcz.

Œwieradów tego dnia zmieni³ siê w
jeden wielki parking, mo¿na wiêc by³o
po tablicach rejestracyjnych zoriento-
waæ siê w geografii przyjazdów – nie
by³o chyba tego dnia regionu Polski, któ-
ry nie by³by reprezentowany w wyœci-
gu. Na tym tle zaskakuje mizerna fre-

Kania (56 min.), 252 – Miros³aw Kijew-
ski (1 g. 3 m.), 297 – £ukasz Kordyjak
(1 g. 14 m.), a 367 – Rafa³ May (1 g. 42
m.).

Warto nadmieniæ, ¿e 255 kolarz na
mecie mega mia³ taki sami czas, jak
pierwszy na mecie zawodnik w giga,

kwencja rowerzystów z po-
wiatu lubañskiego, bo po-
min¹wszy 8 naszych za-
wodników, w koñcowej kla-
syfikacji uwzglêdniono tyl-
ko dwóch mieszkañców
Lubania (trzeci wystartowa³
na dystansie mini w III Mi-
strzostwach Polski Dzienni-
karzy i Pracowników Me-
diów).

Jeszcze s³owo o œwie-
radowianach (panach, bo
panie w niewyt³umaczalny
sposób ignoruj¹ imprezê).

choæ ten drugi mia³ do
przejechania 19 km wiê-
cej. Nasi w giga zajmo-
wali miejsca: 19 (i dzie-
wi¹ty w swej grupie wie-
kowej) - Eneasz Popió³
(3 g. 21 m. 2 s.), a 28 (i
szósty w swej grupie) -
Micha³ Jurewicz (3 g. 24
m. 13 s.). Obaj otrzymali
od burmistrza czeki po
1000 z³ - by³a to nagro-
da dla najlepszych œwie-
radowian w zawodach
(czeki do zrealizowania
w dowolnie wybranym
sklepie rowerowym).

Maciej Grabek,

Miros³aw Kijewski i Wies³aw Kania.

Ofiara brawury na skrêcie z Parkowej w Zdrojow¹

g³ówny organizator, by³ ze œwieradow-
skiej edycji zadowolony, z ma³ym wy-
j¹tkiem:

- Szkoda, ¿e utrwali³o siê w mental-
noœci Polaków, ¿e Bike Maraton jest
imprez¹ dla zawodowców, gdy tymcza-
sem wœród 700 uczestników najwy¿ej
stu gdzieœ trenuje, reszta to najczystszej
wody amatorzy, pasjonaci, hobbyœci, a
niektórzy przyjechali z dru¿ynami two-
rzonymi ad hoc: rodzinnymi, przyjaciel-
skimi, zak³adowymi. Bierzmy przyk³ad
od Czechów, u których na podobnych
imprezach stawia siê do 3000 kolarzy.
Cieszy mnie natomiast – i was cieszyæ
powinno – ¿e czêœæ uczestników zosta-
³o w Œwieradowie na kilka dni, by z dzieæ-
mi raz jeszcze zmierzyæ siê z trasami.
Mam nadziejê, ¿e impreza sprawi, ¿e w
mieœcie powstan¹ wypo¿yczalnie rowe-
rów, serwisy, sklepy, a mo¿e  i firmy
przewodnictwa rowerowego – progno-
zuje M. Grabek.

Zapraszamy za rok!                (aka)

Sprawy granic ci¹g dalszy

Urz¹d Miasta informuje, ¿e na tzw. pergoli przy Skwerze Unii dysponuje
wolnymi miejscami na umieszczenie reklam o wymiarach 200 x 70 cm.
Osoby zainteresowane wydzier¿awieniem prosimy o kontakt z referatem
promocji gminy, turystyki, kultury i sportu, tel. 075 71 36 482.

Są wolne miejsca

Wystartowali na wszystkich trzech dy-
stansach. W mini jedynak Micha³ Twar-
dygrosz dojecha³ na 99 pozycji z cza-
sem 2 g. 34 m. 21 s. (godzinê i 35 min
za zwyciêzc¹).

W mega by³o t³oczniej. Tu lider mia³
na mecie 1 g. 52 m. 47 s. Najlepsze miej-
sce – 106 – o 35 minut za zwyciêzc¹
zaj¹³ Kazimierz K¹kol. 216 by³ Wies³aw

Poni¿ej przedstawiamy opinie Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz
MSWiA w sprawie zmiany granic administracyjnych naszego miasta

1. Na podstawie art. 4b ust. 3 usta-
wy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142
z 2001 r., poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹z-
ku z § 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 9 sierpnia 2001 r. w sprawie postêpo-
wania przy sk³adaniu wniosków doty-
cz¹cych tworzenia, ³¹czenia, dzielenia,
znoszenia i ustalania granic gmin (Dz.
U. nr 86 z 2001 r., poz. 943 z póŸn. zm.),
w za³¹czeniu przekazujê wniosek Bur-
mistrza Miasta Œwieradów-Zdrój w spra-
wie zmiany granic administracyjnych
gminy miejskiej Œwieradów-Zdrój po-
przez w³¹czenie w jej granice czêœci ob-
szaru z gminy miejsko-wiejskiej Mirsk.

Zamiana granic ww. gmin mia³aby
polegaæ na przejêciu przez Miasto Œwie-
radów-Zdrój obszarów o ³¹cznej po-
wierzchni 1997,70 ha z terenu gminy
miejsko-wiejskiej Mirsk. W zwi¹zku z
tym, ¿e ww. gminy po³o¿one s¹ w ró¿-
nych powiatach, zmiana ich granic bê-
dzie wi¹za³a siê jednoczeœnie ze zmian¹
granic powiatów, polegaj¹c¹ na uszczu-
pleniu o pow. 1997,70 ha obszaru po-
wiatu lwóweckiego i powiêkszeniu o tê
powierzchniê obszaru pow. lubañskie-
go. Po dokonaniu wnikliwej analizy
przedstawionych we wniosku Burmi-
strza Miasta Œwieradów-Zdrój argumen-
tów, jak równie¿ informacji przedstawio-
nych w piœmie Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Mirsk z 24 marca br., opiniujê za³¹-
czony wniosek negatywnie.

Wz. wojewody dolnoœl¹skiego
Roman Kulczycki - wicewojewoda
(R. Kulczycki  w latach 1990-98 by³

radnym Rady Miejskiej w Lwówku, a od
1998 do 2002 r. pe³ni³ funkcjê zastêpcy
burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Œl.).

2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin (…) - wnioski rekomendowane do
negatywnego rozpatrzenia. Wojewódz-
two dolnoœl¹skie:
Zmiana granic gminy o statusie mia-
sta Œwieradów-Zdrój, powiat lubañski
i gminy Mirsk, powiat lwówecki - obej-
muj¹ca w³¹czenie do gminy o statusie
miasta Œwieradów-Zdrój czêœci obrê-
bu ewidencyjnego Izera o powierzchni
1997,70 ha.

Przyczyny: Po raz pierwszy wnio-
sek w przedmiotowej sprawie dotycz¹-
cy obszaru o powierzchni  4348,99 ha
by³ rozpatrywany w 2004 r. Nie uzyska³

pozytywnej rekomendacji, gdy¿ zawie-
ra³ uchybienia formalno-prawne, a tak-
¿e wnioskodawca nie uzasadni³ potrze-
by w³¹czenia w granice miasta Œwiera-
dów-Zdrój obszaru stanowi¹cego tere-
ny leœne o pow. 4348,99 ha. We wnio-
sku w 2005 r. zosta³y wyeliminowane
uchybienia formalne, jednak¿e po-
wierzchnia proponowanego terenu nie
zmieni³a siê, a wnioskodawca nie przed-
stawi³ nowych merytorycznych argu-
mentów uzasadniaj¹cych potrzebê prze-
prowadzenia przedmiotowej zmiany
granic. Ponadto w konsultacjach prze-
prowadzonych na terenie gminy Mirsk
w sprawie przedmiotowej zmiany gra-
nic udzia³ wziê³o 54 proc. uprawnionych
do g³osowania mieszkañców, z czego a¿
99 proc. g³osuj¹cych opowiedzia³o siê
przeciwko proponowanej zmianie gra-
nic, negatywne opinie wyda³a Rada
Gminy Mirsk, Rada Powiatu Lwówec-
kiego.

W nowym wniosku zosta³ wpraw-
dzie ograniczony obszar proponowany
do w³¹czenia w granice miasta Œwiera-
dów-Zdrój do powierzchni 1997,70 ha,
jednak¿e w konsultacjach na terenie
gminy Mirsk, w których udzia³ wziê³o 52
proc. uprawnionych do g³osowania, 98
proc. g³osuj¹cych by³o przeciwnych pro-
ponowanej zmianie. Negatywne opinie
wyda³y: Rada Miejska Mirska, Rada Po-
wiatu Lwóweckiego, a tak¿e Wojewoda
Dolnoœl¹ski. Nale¿y ponadto zauwa¿yæ,
¿e w przepisach ustawy z 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. nr 167, poz. 1399) ustawodaw-
ca przewidzia³ sytuacjê, która ma miej-
sce w Œwieradowie-Zdroju, gdzie strefy
ochrony uzdrowiskowej wykraczaj¹
poza obszar administracyjny miejsco-
woœci uzdrowiskowej. Zgodnie z art. 3
ust. 1 ww. ustawy „ilekroæ granice
uzdrowiska albo obszaru ochrony
uzdrowiskowej pokrywaj¹ siê z granica-
mi administracyjnymi wiêcej ni¿ jednej
gminy, prawa i obowi¹zki przewidziane
w ustawie s¹ wykonywane przez te
gminy w trybie i na zasadach, o których
mowa w art. 64-74 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.)”. Wymienione w powy¿szym arty-
kule przepisy ustawy o samorz¹dzie

gminnym dotycz¹ tworzenia przez gmi-
ny zwi¹zków miêdzygminnych w celu
wspólnego wykonywania zadañ publicz-
nych. Z informacji przes³anych przez
gminê Mirsk wynika, ¿e jest ona otwar-
ta na wspó³pracê z miastem Œwieradów-
Zdrój. Ponadto gmina Mirsk wskazuje,
¿e przeprowadzenie przedmiotowej
zmiany granic spowodowa³oby zmniej-
szenie dochodów gminy (100.000 z³),
co przy ponad 30-procentowym bezro-
bociu na terenie gminy jest sum¹ zna-
cz¹c¹.
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1/2 str. – 200 z³, 1/4 str. – 100 z³
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Rabaty: 3 emisje – 10 proc.
WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:

1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskiego
Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej
10 wraz  z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwie-
radów-Zdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902
0068 9257 z dopiskiem „Og³oszenie w Notatni-
ku Œwieradowskim”.
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i
treœci nale¿y dostarczaæ na noœniku elektronicz-
nym do 15 dnia miesi¹ca, w którym og³oszenie
ma byæ opublikowane.
4. Og³oszenia drobne zamieszczane s¹ nieodp³at-
nie.

CENNIK REKLAM
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

SHEINER 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, 2.700 z³/m2

Œwieradów – mieszkanie, 2-pokojowe, 37,4 m2, 52.000 z³
Œwieradów - mieszkanie 1-pokojowe 33,7 m2, 52.000 z³
Czerniawa – mieszkanie 4-pokojwe, 119 m2, 95.000 z³
Œwieradów – apartament 5-pokojowy, 160 m2, gara¿, 255.000 z³
Œwieradów - nowy komfortowy dom, dzia³ka 1215 m2, 520.000 z³
Œwieradów - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka ok. 3 ha, 320.000 z³
Œwieradów - dom 130 m2, stan surowy, dzia³ka 2300 m2, 200.000 z³
Œwieradów - blisko centrum, dom do remontu, dzia³ka 815 m2, 120.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 2000 m2, piêknie po³o¿ona (ko³o Malachitu), 70.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2

Dzia³ka 0,95 ha, piêkne po³o¿ona miêdzy Œwieradowem a Czerniaw¹, 189.000 z³
Czerniawa - dzia³ka 5600 m2, asfalt, gaz ziemny, 68.000 z³
Czerniawa - dom po remoncie, 200 m2, dzia³ka 2500 m2, 200.000 z³
Czerniawa – dzia³ka 1,5 ha, wydane warunki zabudowy, 15 z³/m2

Obrze¿a Œwieradowa (Or³owice) - hotel na ok. 45 osób z restauracj¹, 640.000 z³
Obrze¿a Œwieradowa (Or³owice) - dom z lokalem przy trasie, 130.000 z³
Okolice Œwieradowa (Wolimirze) -  dom do remontu, 49.000 z³
Okolice Giebu³towa - ma³y dom do remontu, dzia³ka 0,49 ha, 35.000 z³
Okolice Zalewu Z³otnickiego - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 5300 m2, 150.000 z³
Okolice Œwieradowa - dom do remontu (kamienno-ceglany), dzia³ka 0,9 ha, 57.000 z³
Blisko Mirska - ³adnie po³o¿ony dom do remontu, 75.000 z³
Blisko Czerniawy - ma³y dom do zamieszkania, 110.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 42.000 z³
Dzia³ka ko³o Wolimierza - pod zabudowê, przy asfalcie, 3500 m2, 18.000 z³
Z³otniki Lubañskie - zabytkowy ratusz, 59. 000 z³
Grudza ko³o Pasiecznika - du¿y stylowy dom do remontu, 57.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w Rynku, 1000 m2, 350.000 z³
OKAZJA! Dom 12 km od Œwieradowa, ok. 90 m2, do zamieszkania 65. 000 z³

PRZYJMUJEMY: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI DO SPRZEDA¯Y
PILNIE POSZUKUJEMY mieszkania dwu-trzypokojowego,

dzia³ek w Œwieradowie.

* Do wynajêcia lokal w centrum miasta o pow. 95 m2. Preferowane bran¿e: biura, gabinety,
us³ugi, handel - tel. 0606 388 962.
* Sprzedam traktor Ursus C-20 Cybuch, jednocylindrowy – 2.500 z³. Tel. 0661 706 302.
* Poznam i zaprzyjaŸniê siê ze starsz¹ osob¹, przyjmê w spadku dom, ziemiê,
    tel. 0889 900 910 (Artur).
* Lokal do wynajêcia – Œwieradów-Zdrój, tel. 0507 744 941.

12 lipca br. zakończonowypła-
ty stypendiów szkolnych o charak-
terze socjalnym przydzielanych
przez gminę zgodnie z ustawą o
systemie oświaty. Z wnioskiem o
stypendium za okres od 1.09.2005
do 30.06.2006 r. wystąpiło 165
osób. Przyznano stypendia dla 145
osób.

Nowe wnioski (pobrać je moż-
na w pok. 9 UM, II p.) o przyzna-
nie stypendium w roku szkolnym
2006/2007 można składać od 1 do
15 września br.

Stypendium może otrzymać
uczeń/słuchacz, którego dochód na
osobę w rodzinie wynosi nie wię-
cej niż 316 zł netto. Przeznacza się
je na całkowite lub częściowe po-
krycie kosztówudziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
zajęciami programowymi w szko-
le, kosztów zajęć realizowanych
poza szkołą lub pokrycie wydatków
rzeczowych o charakterze eduka-
cyjnym, w tym zakup podręczni-
ków.

Łukasz Kordyjak - Referent
ds. Stypendiów Socjalnych

Stypendia socjalne Prace spo³ecznie u¿yteczne
Gmina Œwieradów-Zdrój jako jedyna z ca³ego powiatu

Lubañskiego zdecydowa³a siê zorganizowaæ prace spo-
³ecznie u¿yteczne. MOPS wytypowa³ osiemnastu uczest-
ników, którzy od 21 lipca podjêli takie prace.

Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e skierowaæ do wykony-
wania tych prac tylko bezrobotnego bez prawa do zasi³ku,
który korzysta ponadto ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej.
Lista osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecz-
nej przygotowywana jest przez Oœrodek, któr¹ sporz¹dza
m.in. w oparciu o rozpoznanie sytuacji materialnej i zawo-
dowej danej osoby. Prace spo³ecznie u¿yteczne nie mog¹
przekraczaæ tygodniowo 10 godzin i odbywaj¹ siê w miej-
scu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.

Wykonywanie tych prac odbywa siê na podstawie po-
rozumienia zawartego pomiêdzy urzêdem pracy a gmin¹.
Pomiêdzy gmin¹ lub podmiotem, w którym organizowa-
ne s¹ prace spo³ecznie u¿yteczne, a osob¹ przyjmowan¹
na podstawie skierowania urzêdu pracy nie jest zawiera-
na ¿adna umowa. Nie wystêpuje stosunek pracy, ten ro-
dzaj relacji ma charakter stosunku zobowi¹zaniowego sto-
sownie do prawa cywilnego. Gmina lub podmiot, w któ-
rym s¹ organizowane prace, powinien zapewniæ osobie
bezrobotnej w miarê mo¿liwoœci takie same warunki wy-
konywania powierzonych zadañ, jakie maj¹ zatrudnieni u
niego pracownicy.

W okresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych
bezrobotny otrzymuje œwiadczenie w wysokoœci nie ni¿-
szej ni¿ 6,20 z³ za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê, refundo-

wane maksymalnie w 60 proc. przez
PUP ze œrodków Funduszu Pracy na
wniosek gminy. Osoba wykonuj¹ca
prace spo³ecznie u¿yteczne zachowu-
je status osoby bezrobotnej w trakcje
wykonywania tych prac. Nieuzasad-
niona odmowa podjêcia przez bezro-
botnego pracy w ramach prac spo-
³ecznie u¿ytecznych skutkuje pozba-
wieniem go statusu osoby bezrobot-
nej na okres 90 dni oraz pozbawie-
niem otrzymywanych œwiadczeñ z
pomocy spo³ecznej.

Zdecydowana wiêkszoœæ osób
skierowanych jest zadowolona z pod-
jêtej pracy zarobkowej. Ten rodzaj
zatrudnienia przewidujemy kontynu-
owaæ do koñca bie¿¹cego roku. Otrzy-
mywane z tych prac wynagrodzenie
nie wlicza siê do dochodów przy ubie-
ganiu siê o œwiadczenia z pomocy
spo³ecznej.  (TD)
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Szach i mat (33)

Z notatnika kierownika

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹.
Pozycja kontrolna – bia³e: Ke2, pa4, b4, c4 (4 figury); czar-

ne: Kh7, pa6, b6, c6 (4 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 wrzeœnia br. do Miej-

skiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
Za prawid³owe rozwi¹zanie zadania czerwcowego nagrodê

otrzymuje przebywaj¹cy w Œwieradowie na kuracji Jan Nowak.
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S³awomir Orzech (z prawej) z burmistrzem Zbigniewem Szereniukiem i skarbni-
kiem klubu - Iz¹ Stachursk¹.

W dniach 24-27 sierpnia Œwieradów bêdzie ju¿ po raz
szósty goœciæ uczestników Miêdzynarodowych Spotkañ Sza-
chowych Dzieci i M³odzie¿y Euroregionu NYSA.

Impreza zacznie siê w czwartek wieczorem turniejem dru-
¿ynowym o Puchar „Szach-Mata”.

W pi¹tek program przewiduje: rozegranie indywidualne-
go turnieju (wy³¹cznie dla dzieci i m³odzie¿y do lat 20), seans
gry jednoczesnej na 30 szachownicach oraz turniej dru¿yno-
wy w szachach plenerowych.

W sobotê rozegrany zostanie XXVI B³yskawiczny Turniej
o Puchar Burmistrza Œwieradowa-Zdroju, ponadto uczest-
nicy zmierz¹ siê z mistrzem na 10 szachownicach w seansie
gry jednoczesnej.

W niedzielê zakoñczenie zawodów poprzedzi V B³yska-
wiczny Turniej o Puchar Prezesa Uzdrowiska.

Gry odbywaæ siê bêd¹ na hali spacerowej, a informacji
udziela Romuald Kuœnierz, tel. 75 78 16 473.

Czas debiutów i roszad

Na inaugurację rozgrywek 15 sierpnia Kwisa nie sprostała u siebie
GKS-owi Raciborowice przegrywając po słabym meczu 0:3. Goście
wykazali się większą dojrzałością i doświadczeniem. Pierwsza bramka
padła w 36 min. kiedy to po uderzeniu z rzutu wolnego i odbiciu piłki
przez naszego bramkarza przytomnością wykazał się napastnik gości i
celnie wbił piłkę do siatki. W 48 min. ponownie po rzucie wolnym
Raciborowice zdobyły drugiego gola strzałem głową. Na kwadrans
przed końcem spotkania GKS przeprowadził szybką kontrę i po do-
środkowaniu z prawej strony boiska niepilnowany napastnik nie miał
problemów z pokonaniem M. Warchała.

1 sierpnia stadion miejski wizytował Sławomir Orzech, przewodni-
czący Wydziału Gier w Dolnośląskim Zarządzie Piłki Nożnej we Wrocła-
wiu i w OZPN w Jeleniej Górze. Jego uwag na temat zmian, jakich trzeba
dokonać w obiekcie, wysłuchali m.in. burmistrz Zbigniew Szereniuk, pre-
zes TKKF Ognisko KWISA – Mariusz Stachurski, oraz Iza Stachurska –

skarbnik klubu. Rezultatem tej wi-
zyty był protokół weryfikacji bo-
iska, w którym gmina zobowiązała
się - do 15 września - uzupełnić sie-
dziska plastikowe (o 50 nowych),
zabezpieczyć sanitariaty dla kibi-
ców (np. kabinami typu toi-toi),
usunąć lub uzupełnić drewniany-
mi elementami betonowe postu-
menty zlokalizowane na trybunach,
wydzielić metalowymi elementami
(rurkami) sektor dla kibiców dru-
żyny gości, uzupełnić (wylać)
wszystkie stopnie schodów na try-
bunach, przesunąć wiatę dla za-
wodników gości, aby znalazła się
ona w odległości 3 metrówod linii
bocznej boiska.

(aka)

Lustracja boiskowa

W nadchodz¹cym sezonie w klasie
okrêgowej nie ma zdecydowanego lide-
ra i kandydata do awansu do IV ligi. Fa-
worytami wydaj¹ siê byæ: ubieg³orocz-
ny wicemistrz Olimpia Kamienna Góra i
depcz¹cy jej po piêtach Lotnik Je¿ów
Sudecki. Powrót do IV ligi zapowiada
spadkowicz - Chrobry Nowogrodziec,
który pozyska³ Z. Murdze z Górnika Po-
lkowice i Z. Szewczyka - graj¹cego tre-
nera z BKS Boles³awiec. Granica Boga-
tynia, po odejœciu m.in. Omelañskiego i
Bregina do Pogoni Markocice oraz
Chrzanowskiego do Nysy Zgorzelec,
prawdopodobnie zaliczy s³abszy sezon.
Zawsze mocni s¹ Czarni Lwówek (5 lo-
kata) pod wodz¹ wicelidera klasyfikacji
strzelców -  J. Wrony. Awans do IV ligi
szumnie zapowiada prezes Karkonoszy
– Piotr Lizak. Szósta lokata (jak w sezo-
nie 2005/06) z pewnoœci¹ nie zadowoli
dzia³aczy ze Z³otniczej. Sulików, Szklar-
ska Porêba i Gryfów to mocne zespo³y
œrodka tabeli. Woskar wzmocni³ siê kil-
koma pi³karzami, przyszli  m.in. A. Seta.
i  A. Gawlik z Je¿owa, D. Micha³ek i nowy
trener Z. Borkowski. Prawdopodobnie
zespó³ spod Szrenicy powalczy o czo-
³ówkê tabeli.

Gryfów jest nieznacznie os³abiony
odejœciem M. Chlabicza i P. Chowañskie-
go jednak pod wodz¹ nowego trenera
W. Sapiñskiego (poprzednio Olsza Ol-

szyna) mo¿e byæ nieobliczalny. Spore
zbrojenia wykona³ Piast Zawidów min.
pozyska³ Gilowskiego z W³ókniarza Le-
œna i zapowiada powrót do czo³ówki ta-
beli. Apis Jêdrzychowice, Sparta Ze-
brzydowa i GKS Raciborowice - to ze-
spo³y z dolnych stref tabeli i wygl¹da na
to, ¿e w tym sezonie nic siê w tej kwestii
nie zmieni (choæ mog¹ byæ groŸne na
swoich boiskach). Dwóch beniaminków
- Twardy Œwiêtoszów i Orze³ Lubawka -
mog¹ siê okazaæ czarnymi koñmi roz-
grywek. Twardy  zdecydowanie wygra³
swoj¹ grupê w A-klasie i rewelacyjnie
walczy³ w Pucharze Polski, gdzie poleg³
dopiero w pó³finale (podobnie jak Kwi-
sa) z IV ligow¹ Nys¹ Zgorzelec po do-
grywce i karnych. Orze³ Lubawka po kil-
ku latach gry w A-klasie powraca do
okrêgówki i zapowiada walkê o miejsce
w œcis³ej szóstce. Wzmocni³ siê m.in.
dwoma braæmi Sobotami - wychowan-
kami Zag³êbia Wa³brzych.

Jak na tym tle wypadnie Kwisa?
Przestrzega³bym przed nadmiernym
optymizmem, jednak wydaje siê, ¿e œro-
dek tabeli jest w naszym zasiêgu, a
utrzymanie siê w V lidze to cel minimum.
Zwracam uwagê na fakt, ¿e ka¿dego be-
niaminka przez jakiœ czas zjada trema i
ka¿dy musi zap³aciæ frycowe. Od na-
szych pi³karzy zale¿y, aby ten czas by³
jak najkrótszy.                  T. Miakienko

Kwisa miała kilka okazji bramkowych, ale nasi piłkarze marnowa-
li stuprocentowe sytuacje, m.in. W. Ostrejko przestrzelił z kilku me-
trów na pustą bramkę. Wprowadzony po przerwie A. Wyszomirski rów-
nież minimalnie przestrzelił. Próbowali jeszcze G. August i P. Cho-
wański, jednak ich strzały były niecelne. Przed meczem miała miejsce
miła niespodzianka. Członek zarządu OZPN w Jeleniej Górze, Alfred
Kłodziński, wręczył kapitanowi – M. Rosołkowi Puchar za awans do
V ligi (na zdjęciu).

Tomasz Miakienko, kierownik zespołu

Raport z pola bitwy

Dziêki trosce burmistrza, kierownika i pra-
cowników MOPS oraz dyrekcji szko³y dzieci
z Czerniawy mog³y przez cztery tygodnie spê-
dziæ mi³o i ciekawie czas na pó³koloniach w
bardzo przyjaznej atmosferze. Pierwszego
dnia by³y gry, konkursy i zabawy zespo³owe
na boisku szkolnym, nastêpnego zrobiliœmy
sobie piesz¹ wycieczkê w stronê wodospadu
nad Czarnym Potokiem, a po spacerze z ape-
tytem zjedliœmy pyszny obiad dostarczony do
œwietlicy „Mrowisko” przez Bar u Bo¿eny.

Od trzeciego dnia chodziliœmy przez las na
basen, gdzie dzieci wspaniale siê bawi³y, p³y-
wa³y i le¿akowa³y. Spacery przez las sprawia-
³y wiele przyjemnoœci, a bior¹c pod uwagê,
¿e pokonywaliœmy ten odcinek przez 10 dni,
dzieci siê dotleni³y, za¿ywaj¹c du¿o ruchu na
œwie¿ym powietrzu.  Raz zorganizowaliœmy
sobie wspania³¹ atrakcjê - powrót do Czer-
niawy ciuchci¹ (Izerskim Expresem), co by³o
niesamowit¹ przygod¹ dla najm³odszych
uczestników.

14 lipca wybraliœmy siê na wycieczkê au-
tokarow¹ do Zamku Czocha. Dzieci zauroczo-
ne by³y zamkiem oraz jego histori¹ i zwi¹za-
nymi z nim legendami opowiedzianymi przez
przewodnika. Na pami¹tkê dzieci otrzyma³y
kartki pocztowe z wizerunkiem zamku.

W pozosta³e dni spêdzaliœmy du¿o czasu
na placu zabaw, a tak¿e odbywaliœmy krótkie
spacery po okolicy, miêdzy innymi poszliœmy
do sanatorium dzieciêcego, by skosztowaæ
wody w pijalni ze Ÿród³a Jan II.

Podczas spacerów uczyliœmy siê prawid³o-
wego zachowywania i poruszania siê na przej-
œciach dla pieszych oraz bezpiecznego orga-
nizowania gier i zabaw na œwie¿ym powie-
trzu. Rozmawialiœmy te¿ o unikaniu zagro-
¿eñ, jakie niesie za sob¹ spo¿ywanie alkoholu
oraz palenie tytoniu przez dorastaj¹c¹ m³o-
dzie¿. W prowadzonych d³ugo rozmowach
wypowiadaliœmy siê o pog³êbieniu pozytyw-
nych cech charakteru, otwartoœci w kontak-
tach z innymi dzieæmi i doros³ymi oraz o
wsparciu i pomocy dla innej osoby.

Piotr Sasiela

Radoœæ i pogoda

Ci, którzy chc¹ wesprzeæ finanso-
wo nasz klub w sezonie 2007/07,
mog¹ dokonaæ dobrowolnej wp³aty
na konto – BZ WBK nr 16 1090 1997
0000 0005 2802 3383 - lub w skle-
pie Wac³awa Chwaszcza w Krobicy.

Serdecznie dziêkujemy – Zarz¹d
TKKF Ognisko KWISA.
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Szach i mat (32)

Z  notatnika  kierownika

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹ w piêciu posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kb6, Hg5, pb5, f6 (4 figury); czarne: Kf8, Wf1,

f2, pf7 (4 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 sierpnia br. do Miejskiego Biura

Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
Za prawid³owe rozwi¹zanie zadania majowego nagrodê otrzymuje Hans

Kielstein z Dessau (RFN), który przebywa³ w Œwieradowie na kuracji.
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V liga dla Œwieradowa!

W WOJEWÓDZTWIE
Snowbord ch³opców
I m. dru¿ynowo (Till Kolb, Jakub

Sojka, Benjamin Daszuta) – najwiêk-
sze osi¹gniêcie sportowe w historii
gimnazjum.

III m. indywidualnie – Till Kolb
IV m indywidualnie – Jakub Soj-

ka
Snowbord dziewcz¹t
III m. indywidualnie – Justyna

W¹do³owska
V m. dru¿ynowo: J. W¹do³owska,

Agnieszka Mitkiewicz, Wiktoria Wik-
torczyk

Narciarstwo alpejskie dziewcz¹t
VIII m. dru¿ynowo: Waleria Ku-

dera, Olga Kudera, Justyna W¹do-
³owska

Narciarstwo alpejskie ch³opców
XIII m. dru¿ynowo: Benjamin

Daszuta, Jêdrzej Tomczyk, Adam
Harasim

W POWIECIE
Indywidualne mistrzostwa

uczniów gimnazjów w lekkoatlety-
ce

I m. Patrycja G³ozak - skok wzwy¿
I m. Albert Jochim - 1000 m
II m. - Joanna Tomczyk - skok w

dal
II m. Amanda Bokisz - skok

wzwy¿
II m. Micha³ Rojek - 2000 m
III m. w sztafecie szwedzkiej (D.

Ostrowski, J. Wêglowski, M. Habu-
ra, M. Marciniak)

Indywidualne biegi prze³ajowe
II m. Albert Jochim - 1700 m
III m. £ukasz Krawczyk - 1700 m
III m. w punktacji dru¿ynowej (A.

Jochim, £. Krawczyk, T. Kolb, A.
Macio³ek, M. Marciniak, S. Adamow-
ski, D. Kurant, £. Pó³torak, M. Ma³o-
lepszy, A. Harasim).

Sztafetowe biegi prze³ajowe 10
x 1200 m ch³opców

III m. (M. Rojek, M. Marciniak,
M. Habura, A. Macio³ek, M. Ma³olep-
szy, M. Daszko, S. Adamowski, A.
Harasim, £. Pó³torak, A. Jochim, T.
Kolb).

Koszykówka dziewcz¹t
II m.. (K. Sienkiewicz, K. Bieñ, P.

G³ozak, M. Chwaszcz, J. Sekulska, J.
W¹do³owska, P. Bêdzieszak, M. Ki-
jewska, A. Iwasiuta, N. ¯o³nierek, A.
Fierkowicz).

Pi³ka no¿na
III m. (Sz. Gan, T. Kolb, M. Dzik,

A. Macio³ek, P. Dowhañ, J. Wêglow-
ski, £. Krawczyk, A. Michalak, M.
Ma³olepszy, D. Kurant, D. Ostrowski,
J. Sojka, S. Paluch, M. Rojek, £. Ga-
jowniczek, M. Bryniak)

Dwubój nowoczesny
II m. (Monika Chwaszcz, Wikto-

ria Wiktorczyk)
III m. (£ukasz Krawczyk, Till

Kolb)
Wiêcej informacji i zdjêæ z „¿ycia

sportowego” gimnazjum na stronie
www.mzs-sport.hk.pl

Miros³aw Kijewski

Najlepsi sportowcy
gimnazjaliœci

15 lipca w samo po³udnie na ul.
Zdrojow¹ zaczêli siê zje¿d¿aæ pierwsi
uczestnicy 7 Maratonu Rowerowego
Sport Bike Grand Prix „Odrodzenie”
(zwanego te¿ mniej oficjalnie pêtl¹ kar-
konosko-izersk¹). Chowaj¹c siê w cie-
niu drzew regenerowali si³y (bo czeka³
ich jeszcze powrót do Podgórzyna), za-
jadaj¹c siê pajdami dro¿d¿owego plac-
ka i ch³odz¹c obficie napojami.

Po ok. 40 minutach odpoczynku 72
kolarzy stanê³o na starcie i odjecha³o. A
ja spyta³em g³ównego organizatora im-
prezy, Cezarego Zamanê, wci¹¿ czyn-
nego kolarza-profesjonalistê, co trzeba
w sobie poczuæ, by wzi¹æ siê za propa-
gowanie kolarstwa rekreacyjnego, tury-
stycznego, rodzinnego (bo przecie¿ nie
ka¿dy wyczynowiec podejmuje siê takiej
misji.) Odpowiedzia³:

- Wychodzê z za³o¿enia, ¿e co ¿ycie
nam da³o, powinniœmy ¿yciu oddaæ.
Skoro kolarstwo da³o mi karierê, przy-
godê i mo¿liwoœæ zwiedzenia œwiata, to
ja chcê siê teraz podzieliæ tym piêknym
sportem z innymi, z tymi, którzy nigdy

go nie zaznali, i z tymi, którzy kiedyœ
nawet siê o kolarstwo otarli, ale dawno
zeszli z siode³ek. Wielu z nich wsiada na
rower po latach i mówi, ¿e to du¿a fraj-
da. Cieszy mnie, ¿e formie œcigania to-
warzyszy œwietna atmosfera: fair play i
towarzyska. A jeœli przy okazji objawi siê
jakiœ samorodny talent kolarski, to tym
lepiej.

Jak pan odkry³ Œwieradów?
- Parê razy przejecha³em przez mia-

sto z Tour de Pologne. To piêkna miej-
scowoœæ, a ¿e mam sw¹ bazê w Szklar-
skiej Porêbie, lubiê wsi¹œæ na rower i
przez Zakrêt Œmierci piêkn¹ leœn¹ drog¹
wpaœæ do Œwieradowa. Posiedzê tu so-
bie, odpocznê trochê, kawê wypijê i wra-
cam. I cieszê siê, ¿e moim œladem przy-
jecha³o dziœ tylu kolarzy. W tym roku
mo¿e to nie by³a du¿a grupa, ale skoro
na mych wyœcigach nizinnych groma-
dzi³o siê po 600-700 osób, liczê, ¿e za
parê lat pêtla karkonosko-izerska zyska
sobie równie¿ kilkusetosobow¹ rzeszê
zwolenników.

(aka)

Przyjechali, odpoczêli i odjechali

Cezary Zamana (inicjator imprezy), Zbigniew Szereniuk i Eneasz Popió³ (w pêtli
karkonosko-izerskiej by³ trzeci, za zawodowcami - D. Baranowskim i C. Zaman¹).

Mecz 15 czerwca by³ dla nas nie-
zmiernie wa¿ny: w przypadku pora¿ki
lidera Piasta Dziwiszów i naszej wy-
granej mieliœmy szanse na awans do
klasy okrêgowej. Tak te¿ siê sta³o -
Dziwiszów przegra³ z Platerówk¹ 3:4,
a Kwisa „rozjecha³a” na wyjeŸdzie
Star¹ Kamienicê 7:0! Festiwal bra-
mek rozpocz¹³ w 16 min. W. Ostrej-
ko, który tym samym zanotowa³ 25
trafienie w sezonie. Asyst¹ popisa³ siê
£. Radziuk (bardzo dobry wystêp) i
Raul z 5 metrów nie da³ szans bram-
karzowi gospodarzy. 5 minut póŸniej
stoper N. Chêciñski hukn¹³ z wolne-
go i by³o 2:0. Na nastêpn¹ bramkê
kibice czekali a¿ 15 minut: M. Roso-
³ek przytomnie poda³ pi³kê w polu
karnym G. Augustowi i ten uderzy³
celnie w lewy róg bramki.

Po przerwie za P. Cierpickiego
wszed³ P. Patynko, a za M. Roso³ka -
A. Mackiewicz. W 55 minucie po ³ad-
nej akcji Pi¹tkowskiego i Patynki ten
ostatni strzeli³ gola w okienko bram-
ki gospodarzy.  W 70 min. P. Pelc do-
k³adnie dogra³ ze skrzyd³a i Mackie-
wicz strzeli³ celnie w prawy róg bram-
ki. W 81 min. Kwisa wyprowadzi³a
kontrê, z prawej strony doœrodkowa³
S. Swarzyñski - Ostrejko str¹ci³ pi³kê
g³ow¹, a wprowadzony kilka chwil
wczeœniej M. Sawicki nie mia³ k³opo-
tów w umieszczeniu pi³ki w siatce. 5

minut przed koñcem Radziuk przed-
ryblowa³ kilku zawodników LZS,
poda³ do Swarzyñskiego, a ten usta-
li³ wynik meczu.

18 czerwca walczyliœmy z Pogo-
ni¹ Markocice o awans do klasy okrê-
gowej.  Po ciê¿kim i dramatycznym
meczu pokonaliœmy rywala 3:1 (2:0).
W 35 min. wyprowadziliœmy szybk¹
kontrê, po której Franckiewicz hukn¹³
lew¹ nog¹ w prawy róg bramki i wy-
szliœmy na prowadzenie. Tu¿ przed
przerw¹ sêdzia podyktowa³ rzut kar-
ny dla Kwisy po faulu na Roso³ku, a
pewnym wykonawc¹ jedenastki zo-
sta³ Franckiewicz.

W drugiej po³owie da³o znaæ o
sobie zmêczenie i zagraliœmy s³abiej.
Po 15 minutach nasz obroñca fau-
lowa³ na polu bramkowym i tym ra-
zem Pogoñ rzut karny zamieni³a na
bramkê. W koñcówce Markocice
zwiêkszy³y tempo gry i mia³y kilka
okazji, ale Warcha³ zawsze by³ na
posterunku. 5 minut przed koñcem
spotkania Kwisa dobi³a Pogoñ trze-
cim golem, którego autorem by³
wprowadzony kilkanaœcie minut
wczeœniej Mackiewicz (wykorzysta³
asystê Roso³ka).

TM

T. Miakienko, kierownik zespo³u

Rozpoczynaj¹c drugi sezon w A-
klasie wszyscy mieliœmy apetyty na
awans do okrêgówki. Dziêki staraniom
prezesa Mariusza Stachurskiego
wzmocniliœmy zespó³ seniorski pi³ka-
rzami z Mirska i Giebu³towa. Okaza³o
siê, ¿e przy absencji kilku miejscowych
zawodników by³ to strza³ w dziesi¹tkê.
Ca³a pi¹tka: M. Warcha³ (bramkarz), N.

Chêciñski, £. Ptasiuk, £. Pi¹kowski i P.
Cierpicki - wypad³a w ca³ym sezonie
bardzo dobrze. Rundê jesienn¹ zakoñ-
czyliœmy na drugim miejscu, trac¹c
fotel lidera na rzecz Leœnej dopiero w
ostatniej kolejce. Po dobrze przepraco-
wanej zimie pierwsze wiosenne spo-
tkania koñczyliœmy zwyciêstwami.
Choæ w koñcówce sezonu zrobi³o siê
bardzo nerwowo, zespó³ potrafi³ siê
zmobilizowaæ i przypieczêtowaæ awans
w ostatnich wyjazdowych meczach.
Królem strzelców zespo³u zosta³ Spor-
towiec Roku 2005 - Wojtek Ostrejko z
25 trafieniami, za nim R. Franckiewicz
– 15, trzeci by³ G. August – 12.

Kwisa w 26 meczach zdoby³a 61
pkt, na które z³o¿y³o siê 20 zwyciêstw,
1 remis i 5 pora¿ek. Strzeliliœmy rywa-
lom 70 bramek, trac¹c 27 (mieliœmy
najskuteczniejsz¹ obronê wœród
wszystkich zespo³ów).

Drugi w tabeli Piast Dziwiszów mia³
o 3 punkty mniej (18-4-4, bramki
84:41), a trzeci W³ókniarz Leœna – o 9
pkt (16-4-6, bramki 69:35).

14 w tabeli LZS Sobota wycofa³ siê
z rozgrywek, a spadaj¹cy z 13 miejsca

do B-klasy Czarni Strzy¿owiec zdobyli
24 pkt (7-3-16, bramki 55:77)

A na awans do okrêgówki zapra-
cowali solidarnie nastêpuj¹cy pi³karze.
Bramkarze: Micha³ Warcha³ i Artur Mar-
czak.

Obroñcy: Grzegorz August, Pawe³
Patynko, £ukasz Ptasiuk, Bartosz Kre-
is, Marcin Polak, S³awek Swarzyñski,

Norbert Chêciñski i Pawe³ Cierpicki.
Pomocnicy: Pawe³ Pelc, Marcin Roso-
³ek, Marcin Sawicki, Adam Mackiewicz
i £ukasz Radziuk. Napastnicy: Robert
Franckiewicz, Wojciech Ostrejko,
£ukasz Pi¹tkowski i Krzysztof Roso³ek.

Warto wspomnieæ, ¿e równie¿ po-
zosta³e œwieradowskie zespo³y odno-
towa³y niema³e sukcesy. Juniorzy, pro-
wadzeni przez G. Augusta, wywalczyli
awans do klasy okrêgowej, gdzie bêd¹
graæ z takimi przeciwnikami, jak Boga-
tynia, Lubañ, Jelenia Góra czy Boles³a-
wiec. M³odzicy i trampkarze, trenowa-
ni przez P. Pelca  zajêli w swoich gru-
pach odpowiednio 2 i 5 miejsce.

Gor¹co zachêcam do sponsorowa-
nia naszego klubu. Ka¿da pomoc finan-
sowa, nawet najmniejsza, bêdzie mile
widziana, a z pewnoœci¹ pomo¿e nam
promowaæ sport wœród dzieci i m³o-
dzie¿y. Tradycyjnie chcia³bym gor¹co
podziêkowaæ dotychczasowym spon-
sorom, którzy rozumiej¹ potrzebê fi-
nansowania sportu w naszym mieœcie
i czêsto wspomagaj¹ klub dobrowol-
nymi datkami.



Starzy mistrzowie w m³odych sercach
XVII Europejskie Spotkania M³o-

dych Muzyków EUROUNIONORCHE-
STRIES im. W³adys³awa Balickiego, któ-
rych organizatorem jest Urz¹d Miasta w
Œwieradowie-Zdroju oraz Polski Zwi¹zek
Chórów i Orkiestr, rozpoczête 7 sierp-
nia, mia³y nader niefortunn¹ oprawê, bo
w pó³ godziny po tym, jak dyrygent (i
szef artystyczny imprezy) Pawe³ Ada-
mek da³ znak, nad Œwieradowem roz-
szala³a siê nawa³nica, a deszcz wali³ w
dach hali spacerowej z tak¹ intensyw-
noœci¹, ¿e momentami wrêcz zag³usza³
orkiestrê. Pogoda i w nastêpnych dniach
rzutowa³a program pobytu m³odych
muzyków, ograniczaj¹c choæby zaplano-
wane wycieczki po mieœcie i okolicy.

¯adna jednak pogoda nie mog³a
popsuæ dobrych humorów ani wp³yn¹æ
na muzyczn¹ atmosferê, jaka unosi³a siê
w hali – od porannych prób po popo³u-
dniowe koncerty.

Pawe³ Adamek, który w Œwierado-
wie goœci³ ze sw¹ dêbick¹ orkiestr¹ po
raz czwarty (po raz pierwszy 9 lat temu),
uwa¿a, i¿ inicjatywa sprzed kilkunastu
lat, by Œwieradów latem rozbrzmiewa³
„m³odzieñcz¹” muzyk¹, by³a nader traf-
na, w dodatku niemaj¹ca odpowiednika
w kraju.

- Wszystkie miasta w œwiecie latem
pustoszej¹, a zaludniaj¹ siê wczasowi-

„Gdañski” Maciej Gañski

Paulina Saganowska œpiewa Mozarta

ska i kurorty, w których dŸwiêki muzyki
s¹ czymœ naturalnym. Dlatego podczas
uk³adania programu koncertu fina³owe-
go zale¿a³o mi, by wybrane utwory mie-
œci³y siê w nurcie muzyki lekkiej, ³atwej i
przyjemnej, s³owem – promenadowej,
by by³y rozpoznawalne ju¿ po pierw-
szych dŸwiêkach – dodaje.

Przyznaæ trzeba, ¿e dobór repertu-
aru mieœci³ siê ca³kowicie w tej formule,
bo po³¹czona wielka, blisko 100-osobo-

Chwila skrzypcowej zadumy

¯adna praca nie hañbi

wa orkiestra da³a
popis zgrania w
Mozartowskich
„Eine kleine Nacht-
musik” oraz 40
symfonii (wszak to
250 rocznica uro-
dzin kompozyto-
ra), jak i w walcu
„Nad piêknym mo-
drym Dunajem”
Straussa syna, a
akordeoniœci z Ko-
szalina brawurowo
zakoñczyli festiwal
„Marszem Radetz-
ky’ego” Straussa
ojca.

N a t o m i a s t

podczas popo³udniowych koncertów
poszczególnych zespo³ów – z Dêbicy,
£odzi, Gdañska, Koszalina i Moskwy –
widzowie mieli okazjê spojrzeæ na mu-
zykê w sposób przekrojowy. Brzmia³y
bowiem dŸwiêki wielkich i znanych mi-
strzów, jak Beethoven, Moniuszko,
Straussowie, Bach, Mozart, Haydn,
Dworzak, Czajkowski, Chopin, Liszt,
Wagner czy Vivaldi, ale m³odzi instru-
mentaliœci brali siê te¿ za bary z kompo-
zytorami, których nazwiska mówi¹ chy-
ba coœ tylko w¹skiej grupie melomanów,
jak choæby Jenkins, Satori, Piazzolla,
Frescobaldi, Pachelbel, Doga, Roman,
Mah, Noack czy Elgar. Ka¿dy zespó³ mia³
te¿ w swym repertuarze coœ dla po³a-
skotania uszu: muzykê filmow¹ (Most
na rzecze Kwai”, Disney, Misja, Indiana
Jones, Vabank, West Side Story) i prze-
boje rozrywkowe (F. Sinatra, Beatlesi, W.
Houston).

Wydarzeniem by³ na pewno koncert
pianisty Macieja Gañskiego, studenta IV
roku gdañskiego konserwatorium, ma-
j¹cego w swym repertuarze utwory, któ-
re nieczêsto brzmi¹ w Zdroju: „Wielkie-
go Poloneza As-dur” Chopina czy „Rap-
sodiê Wêgiersk¹” F. Liszta.

M³odzie¿ dŸwigaj¹ca futera³y z in-
strumentami na plecach szybko sta³a siê
znakiem rozpoznawczym miasta, po-
zdrawiali j¹ zarówno œwieradowianie, jak

Dyrygenci w pe³nej gali (od lewej): Aleksander Smirnow, Wiaczes³aw Fiodorow (obaj
z Moskwy), Teresa Pabjañczyk (Gdañsk), Pawe³ Adamek (Dêbica).

U góry - Niedzielny koncert fina³o-
wy. U do³u - puzonista Piotr Klocek

i niemieccy kuracjusze. W
chwilach pozamuzycz-
nych œwietnie siê bawili
przy ognisku i kie³baskach
w „Izerskiej Chacie”,
zw³aszcza gdy atmosferê
zaczêli umilaæ akordeoni-
œci.

W zespo³ach gra³a
m³odzie¿ w wieku 12-19
lat (ze szkó³ muzycznych I
i II stopnia), studenci, a na-
wet dwóch absolwentów
akademii. Jednym z nich
by³ Piotr Klocek, którego

spyta³em, sk¹d siê bierze mi³oœæ do or-
kiestry m³odzie¿owej?

- Z sympatii dla pana Adamka, z któ-
rym gram od najm³odszych lat i w³aœnie
to granie pod jego batut¹ uwa¿am za
wspania³¹ przygodê muzyczn¹. Jeœli tyl-
ko czas mi na to pozwala, zawsze jestem
gotów odpowiedzieæ na jego wezwanie,
a szczególnie mi³o jedzie mi siê z or-
kiestr¹ do Œwieradowa. Jestem tu po raz
czwarty, bo to fajny festiwal, piêkna miej-
scowoœæ, bo jest okazja do nawi¹zania
nowych przyjaŸni i zdobycia nowych
doœwiadczeñ – odpowiedzia³.

Pawe³ Adamek zwróci³ te¿ uwagê na
poznawcz¹ stronê Spotkañ: dziêki
wspólnemu graniu m³odzie¿ uczy siê
komunikacji, odczytywania innych pro-
jektów. Gdy siedzi z koleg¹ z Gdañska,
podgl¹da jego interpretacje, staje do
swoistej rywalizacji, staraj¹c siê nadro-

biæ zaleg³oœci interpretacyjne, technicz-
ne.

- Oni sami nie zdaj¹ sobie sprawy z
tego, jak wiele mo¿na siê nauczyæ pod-
czas wspólnych szeœciodniowych prób,
i jak wspaniale potem brzmi¹ w finale.

Pozytywn¹ stron¹ œwieradowskich
spotkañ s¹ póŸniejsze kontakty m³odych
muzyków, którzy rozje¿d¿aj¹ siê po Pol-
sce (i œwiecie), ale nie trac¹ ze sob¹ kon-
taktu, koresponduj¹ w Internecie, wy-
mieniaj¹ siê zdjêciami, a przy okazji in-
nych imprez muzycznych rozpoznaj¹ siê
i maj¹ sobie wiele do powiedzenia.

Oby za rok wiêkszoœæ z nich mia³a i
nam coœ do powiedzenia w zaczarowa-
nym muzycznym jêzyku.

Adam Karolczuk
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