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Odkrywanie Czerniawy

To niezwyk³e poetyckie zdjêcie pt. „Czerniawa noc¹” zosta³o wykonane przez Micha³a
Jurewicza - uczestnika konkursu fotograficznego maj¹cego na celu ukazanie uroków
osiedla. Micha³ okaza³ siê zwyciêzc¹ w trzech konkursowych kategoriach. Wiêcej  - s. 4.

Œwiat posprz¹tany

Na pocz¹tku wrzeœnia rozpoczê³y siê roboty przy odbudowie nowego muru oporowego wzd³u¿ ul. Nadbrze¿nej (fot. z lewej), rozmy-
tego i porwanego przez spieniony nurt Kwisy podczas dramatycznego przyboru rzeki 7 sierpnia. W tym samym czasie ok. 2 km dalej
wzd³u¿ brzegu trwa³a budowa oczyszczalni œcieków, sk³adaj¹cej siê z 9 zbiorników (fot. z prawej), wznoszonej wed³ug technologii
Ecolo-Chief, zaprojektowanej i wdro¿onej w stanie Nebraska (USA). Wiêcej szczegó³ów o obu inwestycjach - s. 3.

15 wrzeœnia uczniowie najm³odszych klas Miejskiego Zespo³u Szkó³ zainaugurowali te-
goroczne Sprz¹tanie Œwiata. Dzieciakom wystarczy³o pó³torej godziny krz¹taniny w par-
ku powy¿ej  Zdroju, by wype³niæ odpadkami kilka worków. Szczegó³y akcji - s. 5.

Tegoroczna powódŸ wycisnê³a znacz¹cy
œlad w krajobrazie naszego miasta. Teraz przy-
szed³ czas na usuwanie jej skutków. Nie bêdzie
to ³atwe. Jednak wyzwanie podjêliœmy, a ne-
gocjacje z firmami zainteresowanymi wykona-
niem robót zwi¹zanych z usuwaniem skutków
powodzi wkroczy³y w decyduj¹c¹ fazê. Do re-
alizacji w tym roku wytypowanych zosta³o 13
zadañ, których ³¹czna wartoœæ wynosi oko³o
2,7 mln z³. Do 22 wrzeœnia musimy znaleŸæ wy-
konawców robót i podpisaæ z nimi stosowne
umowy. Bêdzie to podstaw¹ przyznania dota-
cji w wielkoœci wnioskowanej. Œrodki przyzna-
ne naszej gminie w wielkoœci 2 mln z³ mog¹
stanowiæ maksymalnie 80 proc. wartoœci ro-
bót. Przyznanie tych œrodków nie by³o oczywi-
ste i wymaga³o wielu zabiegów. Ministerstwo
finansów zastrzeg³o sobie koniecznoœæ ich
wykorzystania do koñca tego roku, bez mo¿li-
woœci przeniesienia ich jako tzw. niewygasaj¹-
ce na rok 2007. Wa¿ne jest, by maksymalnie
du¿o zrobiæ jeszcze w tym roku, bo nie wiado-
mo, jakimi œrodkami na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych bêdzie dysponowa³ bud¿et
pañstwa w roku przysz³ym, a przecie¿ jakikol-
wiek kataklizm zagroziæ mo¿e innej czêœci na-
szego kraju.

Najwa¿niejszym i zarazem najdro¿szym za-
daniem bêdzie remont ul. Pi³sudskiego na od-
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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 – Danuta Żyłkiewicz: 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
Przedsiębiorczości - 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 Konsultacyjny Miejskiej 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
OSP Świeradów-Czerniawa: 78-
45-573; Zastępca Naczelnika
OSP w Świeradowie: 78-16-426.
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Z 16 na 17 sierpnia z parkingu przy
Centrum Rehabilitacyjnym w Czerniawie
z³odziej odjecha³ audi 80, nale¿¹cym do
niemieckiego kuracjusza, który sw¹ stra-
tê wyceni³ na 80 tys. z³. Parking pilno-
wany by³ przez dozorcê, ale policja jest
zdania, ¿e w³aœciciele albo powinni le-
piej zabezpieczyæ teren, albo powierzyæ
parking pieczy profesjonalnej ochrony.

19 sierpnia w sklepie AGD przy ul.
Piastowskiej zakwestionowano prawdzi-
woœæ stuz³otowego banknotu, który
pos³ano do ekspertyzy do NBP.

25 sierpnia policja otrzyma³a zg³o-
szenie od mieszkañca Po³czyna o kra-
dzie¿y dokumentów w jednym z poko-
jów Domu Kuracyjnego Leo. Sporawa
wyjaœni³a siê po paru dniach, gdy sprz¹-
taczka znalaz³a dokumenty upchniête w
jakiœ k¹t.

27 sierpnia po po³udniu w aucie
stoj¹cym na ul. Zdrojowej znaleziono
martwego mê¿czyznê. Lekarz stwierdzi³
zgon z przyczyn naturalny – jak siê oka-
za³o, 70-letni Niemiec, przebywaj¹cy w
Œwieradowie na kuracji, od lat leczy³ siê
na niewydolnoœæ uk³adu kr¹¿enia.

W nocy z 1 na 2 wrzeœnia z opla
astry, nale¿¹cego do mieszkanki miasta,
stoj¹cego na ul. Zdrojowej skradziono
obie tablice rejestracyjne.

Miêdzy 3 a 4 wrzeœnia ktoœ w³ama³
siê do pomieszczeñ gospodarczych na
ujêciu wody WRZOS i wyniós³ stamt¹d
wyposa¿enie apteczki, klucze, pi³ê, sie-
kierê, ³om, ³opaty, 4 miot³y uliczne (!),
dwie pary butów gumowych typu wo-
dar (wysokie cholewy) i 3 pary kaloszy.
ZGK wyceni³o straty na 1200 z³.

6 wrzeœnia niemieckie ma³¿eñstwo
przebywaj¹ce w hotelu Kwisa zg³osi³o
kradzie¿ torebki z dokumentami, go-
tówk¹ i bi¿uteri¹, wszystko warte 2400
z³. Okaza³o siê, ¿e z³odziej(e) wykorzy-
sta³ poobiedni¹ drzemkê Niemców,
wszed³ do pokoju, zabra³, co by³o do
zabrania, i wyszed³. Z ustaleñ policji
wynika, ¿e sprawców by³o dwoje – mê¿-
czyzna i kobieta z Jeleniej Góry. Kwe-
stowali oni na rzekom¹ operacje dziec-
ka, byli te¿ wczeœniej zatrzymani za kra-
dzie¿ w Domu Handlowym.

Z 11 na 12 wrzeœnia z niestrze¿o-
nego parkingu przy hotelu Kryszta³ nie-
mieckiemu goœciowi skradziono VW
golfa IV wartoœci 35 tys. z³. Tej samej
nocy z nieogrodzonej posesji przy ul.
Willowej znikn¹³ golf IV wartoœci 60 tys.
z³, te¿ nale¿¹cy do Niemca. Z wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e jeden z poszkodowa-
nych kierowców przyprowadzi³ za sob¹
„ogon”. Policja po raz kolejny apeluje do
w³aœcicieli hoteli i pensjonatów, by kie-
rowali auta swych goœci na parkingi

strze¿one.
13 wrzeœnia  policja otrzyma³a zg³o-

szenie mieszkanki gm. Mirsk o kradzie-
¿y portfela, w którym by³y dwie karty
bankomatowe, 3700 z³ i 1080 euro (do
tych strat trzeba jeszcze doliczyæ 2 tys.
z³ wybrane przez z³odzieja z konta). Po-
szkodowana twierdzi³a, ¿e portfel znikn¹³
w dyskotece „Pod Or³em”, policja ma
jedna powody przypuszczaæ, ¿e kradzie¿
mog³a nast¹piæ w Jeleniej Górze lub
Szklarskiej Porêbie, gdzie kobieta by³a
wczeœniej.

Z 13 na 14 wrzeœnia na ul. Stoko-
wej odnotowano kradzie¿ z w³amaniem
do VW golfa II, sk¹d skradziono radio-
odtwarzacz wart 500 z³, dowód rejestra-
cyjny i potwierdzenie ubezpieczenia OC.
W tym samym czasie w innym aucie
przy ul. M³odych Techników próba w³a-
mania do opla zakoñczy³a siê tylko
uszkodzeniem zamka.

Niedawno uda³o siê zatrzymaæ
sprawcê kradzie¿y VW golfa III, która
mia³a miejsce rok temu. Wóz znalezio-
no uszkodzony i rozkradziony parê dni
póŸniej w gm. Lubomierz, a czynu tego
dokona³a 19-latka z Leœnej wraz ze swy-
mi kolegami z gm. Zgorzelec (którzy
zreszt¹ siedz¹ w wiêzieniu za inne prze-
winienia).

W sierpniu policja w Wiedniu z³apa³a
jednego ze sprawców gwa³tu, jaki mia³
miejsce w Czerniawie pod koniec ub.
roku (przeciw drugiemu toczy siê po-
stêpowanie karne). Obecnie trwa pro-
cedura ekstradycyjna.

Warto zapamiêtaæ historyczn¹
datê – 21 sierpnia br. Tego dnia policja
œwieradowska po raz pierwszy zarekwi-
rowa³a samochód nietrzeŸwemu kie-
rowcy – prowadzi³ on w Czerniawie for-
da transita maj¹c w wydychanym po-
wietrzu 2,8 promila alkoholu. Wóz po-
wêdrowa³ na strze¿ony parking i bêdzie
stanowi³ zabezpieczenie na wypadek,
gdyby jego w³aœciciel oci¹ga³ siê zap³a-
ceniem grzywny. Druga rekwizycja mia³a
miejsce 14 wrzeœnia. Kieruj¹cy skod¹
felicia mia³ 1,7 promila. W obu przypad-
kach kierowcy zostali poddani dozoro-
wi policyjnemu, co oznacza, ¿e musza
kilka razy w tygodniu meldowaæ siê na
posterunku, maj¹ te¿ zakaz opuszcza-
nia kraju. Na tak dotkliwe sankcje nara-
¿one s¹ osoby prowadz¹ce auta maj¹-
ce powy¿ej 1 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Tak¿e pijanym rowerzystom grozi
odebranie jednoœladu, o ile policjant
stwierdzi, ¿e rower jest coœ wart (co nie
znaczy, ¿e zawiani rowerzyœci na gru-
chotach mog¹ siê poczuæ bezkarni)

(aka)

Œwietlica Œrodowiskowa UL ma
ich wielu i dziêki nim 14 wrzeœnia na
boiskach przy szkole zorganizowano
festyn inauguruj¹cy nowy rok szkolny
pt. BEZPIECZNA DROGA DO SZKO-
£Y. Dzielnicowy Pawe³ Bulera zorgani-
zowa³ rowerowy tor przeszkód z bar-
dzo atrakcyjnymi nagrodami ufundo-
wanymi przez pani¹ prezes Domu Ku-
racyjnego ST. LUKAS, Karolinê Ol-
szówkê.

Stra¿acy Kazimierz WoŸny i To-
masz Trêczewski opowiadali o pracy
stra¿aka oraz demonstrowali rozwija-
nie linii bojowej, które trwa³o 18 sek.
Chêtni, a by³o ich wielu, próbowali
swoich si³ w rozwijaniu wê¿a stra¿ac-
kiego oraz ³¹czenia go z pr¹downic¹.

Na boiskach rozegrano liczne kon-
kursy sportowe i plastyczne, a Izabela
Salawa, specjalistka z zakresu pierw-

Prawdziwych przyjació³ poznajemy w potrzebach naszych
szej pomocy, rozdawa³a odblaski, dziê-
ki którym dzieci s¹ bardziej widoczne
w drodze do i ze szko³y.

Panie z Rady Rodziców przygoto-
wywa³y przysmaki z grilla i frytownicy,
wiêc zabawa by³a nie tylko udana, ale i
smaczna. Mamy nadziejê, ¿e zdobyta
wiedza dotycz¹ca bezpieczeñstwa po-
zostanie na zawsze w pamiêci dzieci, a
noszenie odblaskowych elementów na
ubraniach i tornistrach stanie siê
norm¹.

Pragniemy serdecznie podziêko-
waæ naszym przyjacio³om za okazane
serce, hojnoœæ i pomoc, a nale¿¹ do
nich: Pawe³ Bulera, Tadeusz Pó³torak,
Kazimierz WoŸny, Tomasz Trêczewski,
Tadeusz Baka, Karolina Olszówka, Ar-
tur Romanowicz, Krystyna Semkowicz,
Roland Marciniak, Arleta Wolanin, Iza-
bela Salawa, Paulina Chajêcka i Anna
Szyd³owska.                                   TF

Nie jest ³atwo, jak siê okazuje, dopa-
sowaæ elementy sikawki.

cinku gminnym, czyli od ul. Zielonej
do ul. Wyszyñskiego wraz z odbu-
dow¹ chodników i kanalizacji desz-
czowej.  Lista zadañ zosta³a jedno-
myœlnie zaakceptowana przez Radê
Miasta i podczas ostatniej sesji wpro-
wadzona do bud¿etu. Z pewnoœci¹
podczas robót wyst¹pi¹ pewne
utrudnienia choæby komunikacyjne,
bêdziemy starali siê je minimalizo-
waæ, je¿eli jednak wyst¹pi¹ - proszê
o wyrozumia³oœæ. MOPS zakoñczy³
ju¿ przekazywanie zasi³ków zwi¹za-
nych z powodzi¹. £¹czna kwota po-
mocy wynios³a 42 tys. z³, a objêtych
ni¹ zosta³o ponad 50 rodzin.

Wszyscy bacznie obserwujemy
postêp robót na drodze 404 (ul. Nad-
brze¿na). Termin udro¿nienia ulicy,
wyznaczony na 15 paŸdziernika, jest
bardzo ambitny, ale fachowoœæ, z jak¹
za wykonanie zadania zabra³ siê wy-
konawca, daje nadziejê na sukces.
Mam œwiadomoœæ, jak wa¿na jest
mo¿liwoœæ dostarczenia opa³u jesz-
cze przed zim¹ do nieruchomoœci
po³o¿onych we wschodniej czêœci
miasta (objazdem przez ul. Leœn¹
bêdzie to bardzo trudne) oraz mo¿li-
woœæ dostarczania surowca do ZPD
„Œwierad” i odstawiania gotowego
produktu, tote¿ jestem w sta³ym kon-
takcie z wykonawc¹ remontu i kie-
rownictwem DZDW. Równie¿ w ko-
rycie rzeki prowadzone s¹ prace za-
bezpieczaj¹ce umocnienia brzegowe.
Nie wiemy jednak, ile uda siê zrobiæ
jeszcze w tym roku. Z pewnoœci¹ za-
daniem priorytetowym jest remont
zniszczonych umocnieñ brzego-
wych, w pobli¿u których znajduj¹ siê
zabudowania.

Ku koñcowi zmierzaj¹ dwie naj-
wa¿niejsze tegoroczne inwestycje:
wodoci¹gowanie Czerniawy i budo-
wa oczyszczalni œcieków w Œwiera-
dowie. Lato, kapryœne tego roku, nie
sprzyja³o inwestycjom, jednak - jak
s¹dzê - wyznaczone na 30 paŸdzier-
nika i 15 listopada terminy zakoñcze-
nia prac bêd¹ dotrzymane.

Równolegle do spraw bie¿¹cych
w UM prowadzone s¹ przygotowa-
nia inwestycji przysz³orocznych -
dokumentacja kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Bronka Czecha, Strumy-
kowa, Sienkiewicza, dokumentacja
ujêcia wody na Kwisie i tzw. wodo-

ci¹gu wschodniego, dokumentacja
wykonawcza modernizacji centrum
miasta. Bêd¹ca ju¿ w naszym posia-
daniu dokumentacja na wykonanie
innych zadañ pozwoli planowaæ wy-
datki i przygotowywaæ wnioski o
œrodki pozabud¿etowe.

W ostatnich tygodniach odby³em
kilka interesuj¹cych spotkañ z przed-
stawicielami firm powa¿nie zaintere-
sowanych mo¿liwoœci¹ wybudowa-
nia w Œwieradowie oœrodka sportów
zimowych. Na moje zaproszenie wi-
zytê w Œwieradowie z³o¿y³  J. Lesz-
czyk, prezes spó³ki Polskie Koleje Li-
nowe, maj¹cej siedemdziesiêcioletnie
tradycje w budowie kolei linowych,
bêd¹cej w³aœcicielem kolei gondolo-
wej na Kasprowym Wierchu, wyci¹-
gów narciarskich na Hali G¹sienico-
wej i Goryczkowej, na górze ̄ ar i in-
nych. Z³o¿y³ równie¿ wizytê w Œwie-
radowie przedstawiciel krakowskiej
firmy „Geo”  P. Klara, poszukuj¹cej
terenów o powierzchni oko³o 25 ha
pod budowê oœrodka narciarskiego.
Firma ta od kilkunastu lat jest na pol-
skim rynku, a od kilku ma swój od-
dzia³ równie¿ we Wroc³awiu. Wpraw-
dzie „Geo” zajmuje siê przede
wszystkim budow¹ mieszkañ „pod
klucz”, ale z sobie wiadomych powo-
dów chce zainwestowaæ w budowê
stacji narciarskiej. Obaj panowie z
du¿ym znawstwem ocenili mo¿li-
woœæ wybudowania oœrodka, zwra-
caj¹c przy okazji uwagê na nienaj-
lepsz¹ lokalizacjê terenów pod pla-
nowan¹ wczeœniej kolej gondolow¹.

Podczas wizji w terenie wskaza-
³em na mo¿liwoœæ inwestowania na
terenach narciarskich ju¿ istniej¹-
cych, czyli Œwieradowiec, Izery, Ka-
mieniec, informuj¹c jednoczeœnie o
sytuacji prawnej tych obiektów.
Wskaza³em równie¿ na mo¿liwoœæ
inwestowania na zboczach Smreka
w okolicach Czerniawy.

W tych dniach  wizytê w UM z³o-
¿yli tak¿e przedstawiciele Polskiego
Centrum Finansowego powi¹zanego
z bankiem BPH, reprezentuj¹cy inwe-
stora zainteresowanego zakupem
przedsiêbiorstwa upad³ej spó³ki „Ko-
lej gondolowa Stóg Izerski”. Z infor-
macji, które do nas dotar³y, wynika,
¿e firma „Uniwersal”, któr¹ reprezen-
tuje PCF z³o¿y³a najkorzystniejsz¹
ofertê w przetargu zorganizowanym
przez syndyka masy upad³oœciowej
spó³ki. Niebawem powinniœmy siê
dowiedzieæ o szczegó³ach tej trans-
akcji, z którymi z pewnoœci¹ Pañstwa
zapoznam.

Mam nadziejê, ¿e w nied³ugim
czasie ruch  wokó³ spraw dotycz¹-
cych mo¿liwoœci uprawiania narciar-
stwa w naszym mieœcie zaowocuje
jakimiœ konkretami. Dzisiaj mówiæ o
tym za wczeœnie, ale mo¿na mieæ
nadziejê. Tymczasem w³aœciciel wy-
ci¹gów „Kamieniec” i „Izery” - „Lama
gold” z Poznania - nie odpowiada na
kierowane przez nas  zapytania o
najbli¿sz¹ przysz³oœæ wyci¹gów nar-
ciarskich bêd¹cych ich w³asnoœci¹.
¯adnych zmian nie widaæ równie¿ na
Œwieradowcu.

Jeszcze jest czas na przygotowa-
nie stoków, jeszcze nie jest za póŸ-
no.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk
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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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Modernizacja ujęcia wody
ŁUŻYCA i wodociągowanie

Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04

Opr. Anna Mazurek

Izerskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości w ciągu dwóch
miesięcy odwiedziło blisko trzy-
dzieści osób prowadzących w na-
szym mieście działalność gospo-
darczą. Celem wizyt była przede
wszystkim chęć obejrzenia nowo
wyremontowanego budynku, jak
również uzyskanie szerszych infor-
macji związanej z działalnością
Centrum. Na potrzeby centrum
tworzona jest na bieżąca baza osób/
podmiotów chcących nawiązać
współpracę z innymi jednostkami
gospodarczymi w naszym regionie.
Można tu również uzyskać infor-
mację o aktualnych ofertach pracy,
a z komputerów we Wszechnicy
Multimedialnej skorzystało już po-
nad 70 osób.

Obecnie pracownicy Centrum
przygotowują niezbędne informa-
cje dla firmy H. Schick & Partner
– Freie Architekten, zajmującej się
sprawdzeniem możliwości wybu-
dowania w Świeradowie-Zdroju
kompleksu basenowo-rekreacyjne-
go. Planowana inwestycja mieści-
łaby się w miejscu starego basenu
miejskiego.

W Izerskim Centrum swoje
miejsce znalazł także zespół mu-
zyczny DEVESH, który pierwszą
próbę odbył tu już 1 lipca br. W
niedługim czasie uruchomiona zo-
stanie także Pracownia Rzemiosła
Artystycznego, w której odbywać
się będą zajęcia z zakresu obróbki
szkła i drewna oraz tkactwa i ha-
ftu. To kontynuacja działań, jakie
podjęli uczestnicy projektu Śląskie
Tradycje – Kurs Rzemiosła Ar-
tystycznego (realizowanego półto-
ra roku temu).

Już teraz wszyscy zaintereso-
wani udziałem w tych zajęciach
mogą zapisywać się w Miejskim
Biurze Informacji Turystycznej
przy ul. Zdrojowej 10.

W najbliższym czasie zostanie
złożony również wniosek o dofi-
nansowanie - ze środków Unii Eu-
ropejskiej - przeszkolenia pracow-
ników obsługi ruchu turystyczne-
go z zakresu ekonomii turystycz-
nej, managementu, marketingu
oraz komunikacji międzyludzkiej.
Zajęcia prowadzone będą w trzech
językach: angielskim, niemieckim
i czeskim.                            (MH)

Centrum poszukiwañ

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój uprzejmie informuje, ¿e w dniach od
4 do 24 wrzeœnia 2006 r. zosta³ podany do publicznej wiadomoœci, poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta przy ul. Pi³sud-
skiego nr 15, wykaz nieruchomoœci zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w
trybie bezprzetargowym:

- dzia³ka nr 83/2, am 4, obr. V, o pow. 23 m2, oddawana w u¿ytkowanie
wieczyste wraz z nieodp³atnym przeniesieniem prawa w³asnoœci posadowio-
nego na niej gara¿u.

Osoby fizyczne i prawne, którym przys³uguje udokumentowane prawo
pierwszeñstwa w jej nabyciu powinny z³o¿yæ wniosek o nabycie ww. nieru-
chomoœci w terminie 6 tygodni licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.

O G £ O S Z E N I E

Całkowita wartość projektu
wynosi  5.529.120,37 zł. w tym
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
– 4.138.331,63 zł. Wykonawcą
oczyszczalni ścieków dla miasta
Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej
typu ECOLO-CHIEF o przepusto-
wości Q= 1329 m3/d jest firma
„AZE Zając, Kokoszko” Spółka
Jawna z siedzibą w Skrzydlnej.

21 marca br. została podpisana
umowa na wykonanie robót budow-
lanych i dostaw związanych z bu-
dową oczyszczalni ścieków za kwo-
tę 5.137.183,91 zł. Termin budo-
wy oczyszczalni upływa 15 listo-
pada.

12 kwietnia został przekazany
wykonawcy plac budowy, a do 15
września br. wykonano:

- zasilanie placu budowy w
energię elektryczną oraz zaopatrze-

nie budowy w wodę;
- zaplecze budowy;
- wycinkę drzew kolidujących

z urządzeniami oczyszczalni, upo-
rządkowano teren pod roboty ziem-
ne;

- wytyczenie geodezyjne pod-
stawowych obiektów kubaturowych

oczyszczalni ścieków;
- prace ziemne przy podstawo-

wych urządzeniach oczyszczalni;
- wykopy wielkoprzestrzenne

pod płytę fundamentową żelbe-
tową, na której będą posadowione
podstawowe zbiorniki oczyszczal-
ni ścieków;

ny, komorę anoksyczną, 4 komory
osadu czynnego, 2 komory osadni-
ków wtórnych;

- wytyczenie geodezyjne kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tłocznej;

- kanalizację sanitarną grawi-
tacyjną wzdłuż ulicy Grunwaldz-
kiej oraz w ulicy Cmentarnej (rów-
nocześnie prowadzone są roboty
przy rurociągu tłocznym w ulicy
Wiejskiej, trwają też przygotowa-
nia do przejścia rurociągiem przez
Kwisę);

- przejścia kanalizacją przez ul.
Grunwaldzką;

- obiekty pompowni sieciowej
przy ul. Grunwaldzkiej;

Budynek socjalno-techniczny i
wiata do składowania osadów zo-
stały wykonane do etapu stanu su-
rowego. Wykonano również funda-
menty wiaty do mechanicznego
oczyszczania ścieków i piaskowni-
ka. Ponadto kontynuowane są do-
stawy urządzeń technologicznych
oczyszczalni.

- prace przygotowawcze dla
robót ziemnych pod obiekty kuba-
turowe oczyszczalni, tj. budynek
socjalno-techniczny i wiatę do skła-
dowania osadów;

- płytę fundamentową żelbe-
tową, na której posadowiono zbior-
niki oczyszczalni: osadnik wstęp-

Całkowita wartość projektu
wynosi  4.090.606,88 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 3.061.268,92 zł.

Wykonawcą projektu jest Kon-
sorcjum Firm: Zakład Usług Re-
montowo Budowlanych i Instala-
cyjnych Jana Chrożnowskiego z
Jeleniej Góry i FUNAM Sp. z o.o.
z Wrocławia.

4 maja br. została podpisana
umowa na wykonanie robót budow-
lanych związanych z modernizacją
ujęcia wody ŁUŻYCA i wodocią-
gowaniem Czerniawy za kwotę
3.897.877,38 zł.

Plac budowy został przekaza-
ny 18 maja. Termin zakończenia
prac budowlanych upływa 30 wrze-
śnia. 24 maja rozpoczęto roboty
związane z realizacja zadania, a od
początku budowy  do 15 września
2006 r. wykonano sieć wodocią-
gową

DN 160 mm   -  5438 mb
DN 110 mm   -  1426 mb
DN   90 mm   -  2233 mb
DN   63 mm   -    149 mb
DN   32 mm   -    153 mb
wraz z armaturą sieciową, ode-

jściami na przyłącza i hydrantami.
Zaawansowanie rzeczowe

robót wynosi ok. 70 proc.
Trwają roboty związane z mod-

ernizacją ujęcia wody Łużyca.

… po powodzi? Przed miesią-
cem zapowiadaliśmy przedstawie-
nie raportu komisji ds. szacowania
szkód – taki raport powstał, w czym
znaczący udział mieli doświadcze-
ni rzeczoznawcy z lubańskiej fir-
my ZESPÓŁ INŻYNIERÓW
AŁYKOW, którzy wszystko zmie-
rzyli i policzyli. Bilans jest nad
wyraz przygnębiający.

Woda dokonała zniszczeń w
nawierzchni aż 22 ulic na łącznej
długości 8,3 km. Na ich naprawę
wraz z odtworzeniem 16 przepu-
stów w ciągach ulicznych trzeba
wydać ok. 6,25 mln zł! 3 mosty i
jedna kładka – 281 tys. zł. Remont
77 metrów bieżących sieci wodo-
ciągowej i 490 mb kanalizacyjnej
– 41 tys. zł. Naprawa przepustów i
urządzeń melioracyjnych, które re-
gulują spływ wód z lasu i pól – 32
tys. zł. Zalania 18 budynków ko-
munalnych (od dołu i od góry) –
315 tys. zł. Pozostałe – 496 tys. zł.
W sumie szkody oszacowano na ok.
7,5 mln zł.

W tym roku gmina zamierza
wydać na usuwanie szkód 2.877
tys. zł. Plan rzeczowy obejmuje
m.in.: naprawę nawierzchni części
ul. Zielonej, remont ul. Piłsudskie-
go (do Wyszyńskiego), który obej-
mie odwodnienie, instalację bu-
rzową, ułożenie krawężników,
chodnika i wylanie dywanika as-
faltowego, naprawę nawierzchni
ulic: Mokrej (twardy podkład pod
późniejszy dywanik), Krętej,  Li-
powej, Ratowników Górskich, Po-
lnej, naprawę ul. Batorego (droga
gruntowa), fragment Orzeszkowej,
ponadto odbudowę dwóch mostów,
remont sieci wodociągowej i uję-
cia wody „Wrzos”.

Dzięki staraniom burmistrza Z.
Szereniuka, który odbył kilka kon-
struktywnych rozmów z Janem
Winterem, dyrektorem biura ds.
usuwania skutków klęsk żywioło-
wych w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, gmi-
na zyskała promesę wartości 2 mln
zł, odebraną w Dolnośląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim 29 sierpnia
(Piechowice otrzymały promesę
wartości 2,5 mln zł, a Szklarska
Poręba – 1,5 mln zł).

Zatem – pieniądze są, uprosz-
czone procedury przetargowe po-
zwalają na szybkie wyłonienie wy-
konawców robót, tymczasem rynek
firm gwarantujących szybką reali-
zację zlecenia, a przy tym zapew-
niających wysoką jakość prac, firm
legitymujących się odpowiednim

Jak nam siê powodzi… potencjałem finansowym, kadro-
wym i technicznym – jest bardzo
płytki. Z reguły kondycja przedsię-
biorstw z sektora małych i średnich
jest za słaba, często balansują one
na krawędzi upadku, markowe fir-
my natomiast zaangażowały swój
potencjał w duże projekty struktu-
ralne i unijne. Tymczasem czas nas
goni, bo promesę trzeba wykorzy-
stać do końca roku, a zima w gó-
rach potrafi zaatakować już w li-
stopadzie.

Władze gminy prowadzą wciąż
rozmowy z wykonawcami (po pol-
skiej i czeskiej stronie), tymczasem
znana wrocławska firma Ziajka
niedawno z impetem wzięła się -
na zlecenie Wojewódzkiego Zarzą-
du Dróg - za rekonstrukcję brzegu
Kwisy i odtworzenie ponad stume-
trowego odcinka ul. Nadbrzeżnej.

(aka)

Most ³¹cz¹cy ul. Krêt¹ z Nadbrze¿n¹ bêdzie szybko  zrekonstruowany.
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Polatamy

7 paŸdzier-
nika 2006 r. o
godz. 10.00 na
S t a d i o n i e

Miejskim w Œwieradowie-
Zdroju, przy ul. Sienkiewi-
cza, odbêdzie siê IX Œwie-

radowski Konkurs
Latawca dla Dzieci i
M ³ o d z i e ¿ y .
Zg³oszenia bêd¹
przyjmowane do 3
paŸdziernika 2006 r.
na adres organizato-
ra: Referat Urzêdu

Miasta ds. Promocji
Gminy, Turystyki, Kultu-
ry i Sportu, ul. 11 Listo-
pada 35, tel. 075 71 36
482 lub 78 16 221.

sobie!

Fundacja na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej Œwie-
radów-Czerniawa zaprasza wszystkich smakoszy czerniaw-
skich potraw na trzeci¹ edycjê imprezy CZERNIAWA - JAKA
STRAWA. Odbêdzie siê ona 30 wrzeœnia w Czerniawie (jak-
¿eby inaczej), na terenie Centrum Rehabilitacji przy ulicy Spa-
dzistej 1-3.

Palce lizaæ!

Czêœæ konkursowa rozpocznie siê o godzinie 1430, wtedy komisja naj-
pierw oceni kulinarne dzie³a w trzech kategoriach: ciasta, potrawy oraz
nalewki,  a nastêpnie przyzna tegoroczne puchary Burmistrza Miasta
Œwieradów-Zdrój. Na koniec odbêdzie siê degustacja potraw.

Tego samego dnia w „Lepoldówce” przy ulicy Wierzbowej 4 o godzi-
nie 1800 rozpocznie siê czêœæ festynowa. Serdecznie zapraszamy!

Okiem potrójnego zwyciêzcy

  Wszystkie drogi
Wszystkie chêtne dzieci zapraszamy do ogl¹dania bajek i g³oœnego

czytania w sali zabaw - od godz. 1500 do 1700.
Je¿eli masz trudnoœci, brak Ci odpowiednich ksi¹¿ek, przyjdŸ do

nas, uzyskasz pomoc przy odrabianiu lekcji we wtorki, czwartki i pi¹t-
ki od godz. 1400 do 1700. We wrzeœniu pomo¿emy Ci te¿: skonstru-
owaæ latawiec, napisaæ pocztówkê z wakacji, „oprawiæ” wakacyjne
wspomnienia, poszukaæ jesieni (zajêcia w terenie), odtworzyæ Z³ot¹
Jesieñ w naszym mieœcie (kompozycje roœlinne, ³¹czenie techniki).

Ponadto w ka¿d¹ sobotê odbywaj¹ siê ciekawe zajêcia plastyczne,
techniczne, czytelnicze, teatralne od godz. 900 do 1200.

prowadz¹ do biblioteki

Rozstrzygnięty został konkurs
fotograficzny pod nazwą UROKI
CZERNIAWY, po raz drugi zorga-
nizowany przez Fundację na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej
Świeradów–Czerniawa.

Złożono piętnaście prac kon-
kursowych, w tym cztery zestawy
fotograficzne w trzech kategoriach:
„Świat czerniawskiej przyrody”,
„Mieszkańcy Czerniawy i ich
życie”, „Ciekawostki fotograficzne
z Czerniawy”.

Niekwestionowanym zwy-
cięzcą został Michał Jurewicz, któ-
ry zdobył w każdej kategorii pierw-
sza nagrodę: za fotografię „W sie-
ci” (przyroda), za zestaw „Lecę bo
chcę” (mieszkańcy) oraz za zestaw
„Czerniawa nocą” (ciekawostki).

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, 2.700 z³/m2

Œwieradów stylowy apartament 116 m2 blisko centrum,  300.000 z³
Œwieradów 5600 m2 pod us³ugi turystyczne, 100 z³/m2

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 (Wolimierz) -  dom do remontu, 44.000 z³
Wolimierz dom do remontu dzia³ka 1 ha, 98.000 z³
Miêdzy Mirskiem a Œwieradowem - du¿y dom dzia³ka 0,95 ha, 198.000 z³
Okolice Œwieradowa - dom do remontu (kamienno-ceglany), dzia³ka 0,9 ha, 57.000 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, 19.000 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 poszkujemy: mieszkañ dwu- i trzypokojowych, dzia³ek w Œwieradowie, domów

do 200.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie,
dzia³ek i domów miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê

na adaptacjê pod pensjonat, ma³ych domów w okolicach Œwieradowa

By nieco osłodzić gorycz porażki pokonanym, le-
śniczy Jerzy Kwitowski, członek fundacji, ufundował
nagrodę za walory przyrodnicze dla zestawu „Na szla-
ku” - otrzymał ją Mariusz Wiatr (powyżej jego „Zima
w Czerniawie”).

Główne nagrody ufundowało Nadleśnictwo Świe-
radów (od dwóch lat patronuje konkursowi).    (aka)

Siedemdziesiêcioosobowa
grupa dzieci w sierpniu wyje-
cha³a na kolonie organizowane
przez CARITAS Diecezji Legnic-
kiej w Lubiatowie nad Jeziorem
S³awskim, w oœrodku po³o¿o-
nym wœród sosnowego lasu,
niedaleko jeziora z piêkn¹
pla¿¹, z polem namiotowym, z
domkami kempingowymi, z wy-
po¿yczalni¹ rowerów wodnych,
kajaków i ³odzi, na których mo-
gliœmy p³ywaæ pod opiek¹ ra-
towników i wychowawców.

Pogoda sprzyja³a k¹pieli w
jeziorze, spacerom szlakiem ro-
werowym do S³awy (8,5 km od
oœrodka), a 10 œmia³ków uczest-
niczy³o w rajdzie dooko³a jeziora
(24 km), który wygrali. Trzydzie-
œci osób pojecha³o do aquapar-
ku w Lesznie, gdzie przez dwie
godziny mia³o pyszn¹ zabawê.

Nasz¹ koloniê odwiedzi³ bi-
skup Diecezji Legnickiej Stefan
Cichy (na zdjêciu), który wspo-
mina³ czerwcowy pobyt w Œwie-
radowie-Zdroju, udzieli³ b³ogo-
s³awieñstwa oraz modli³ siê z
nami w intencji poszkodowa-
nych podczas powodzi i opowia-
da³ o rozmiarze szkód, jakie po-
czyni³a woda na terenie naszego
miasta, a o których by³o g³oœno
w ca³ym kraju.

By³ naszym goœciem tak¿e
ks. Adam ¯ygad³o, z którym na-
wi¹zaliœmy kontakt podczas II
Miêdzykolonijnego Konkursu
Piosenki „¯abie Chóry” w Œwie-
radowie w 2004 r. Ksi¹dz przy-
gotowa³ prezenty, zabawy z
chust¹ KLANZY, muzykowanie
przy akompaniamencie gitary
oraz sprawdzanie czystoœci w

Lubiatów i siedemdziesiêciu „rozbójników”

pokojach (w tych dniach by³y
wyj¹tkowo czyste). Wspó³praca
miêdzy dzieæmi ze œwietlicy UL i
podobnej prowadzonej przez ks.
¯ygad³ê w Zielonej Górze zaowo-
cuje w niedalekiej przysz³oœci
organizacj¹ wspólnych przedsiê-
wziêæ. Na razie korespondujemy
ze sob¹ i wymieniamy delegacje,
a pierwsze odwiedziny grup pla-
nujemy ju¿ podczas ferii zimo-
wych.

Pobyt nad jeziorem sprzyja³
integracji z rówieœnikami z Ka-
miennej Góry, Mys³akowic, Le-
gnicy, Lwówka, Kopañca i Mê-
cinki. Wspólne msze œwiête, po-
godne wieczory i konkursy spor-
towe pozwoli³y na liczne sukce-
sy w imprezach. K. Mandziej zo-
sta³a miss publicznoœci, P. Lech
– misterem, £. Sokó³ wygra³ tur-
niej pingponga, I. Juncewicz
zwyciê¿y³ w konkursie fryzur i
makija¿u, A. Marciniak i I. Jun-
cewicz najlepiej zaœpiewali w ka-
raoke, zaœ K. Gudalewicz najcel-
niej rzuca³a krêglami. Grupa by³a

trzecia w pi³ce no¿nej i w ringo,
pierwsza w turnieju tenisa sto³o-
wego i druga w kolonijnym
wspó³zawodnictwie sportowym.

Wychowawcy grup wraz z
podopiecznymi sk³adaj¹ gor¹ce
podziêkowania CARITAS Diece-
zji Legnica - za organizacjê tak
atrakcyjnej formy wypoczynku,
kanonikowi W. Dziêgielowi i pro-
boszczowi M. Balcerzakowi - za
¿yczliwoœæ, cz³onkom Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych - za sfinan-
sowanie pobytu dla 45 dzieci, ks.
A. ¯ygadle - za uœmiech i po-
twierdzenie, ¿e prawdziwych
przyjació³ poznajemy w potrze-
bach, Stowarzyszeniu Rodzin
Katolickich dzia³aj¹cym przy Pa-
rafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-
tego - za publiczn¹ zbiórkê pie-
niêdzy wœród parafian dla dzie-
ci, A. Romanowiczowi - za bez-
p³atne przekazanie nagród, I. i  J.
Tasiulis - za wsparcie finansowe,
które zmniejszy³o koszty wyjaz-
du dzieci ze Œwieradowa do

Leszna i S³awy, hurtowni z Olszy-
ny - za ofiarowane s³odycze dla
dzieci z Czerniawy.

Opiekunowie grup serdecz-
nie dziêkuj¹ swoim podopiecz-
nym za aktywnoœæ na koloniach,

liczne sukcesy w konkursach,
wspania³¹ atmosferê i godne re-
prezentowanie naszych szkó³.
Dziêkujemy te¿ za to, ¿e byliœcie
tak wspaniali i niepowtarzalni
dziêki, czemu czas up³yn¹³ nam

W obu szko³ach podstawo-
wych w Œwieradowie i Czernia-
wie, w gimnazjum oraz w Przed-
szkolu Miejskim rozpocz¹³ siê
nowy rok nauki (i wychowania).
W Miejskim Zespole Szkó³ uczy
siê 431 uczniów, w tym 217 gim-
nazjalistów. Klasê I podstawów-
ki rozpoczêli:

Roksana Czarniecka, Alicja
Dobrzyñska, Kacper Fabiœ, Na-
talia Jankowska, Izabela Kochañ-
ska, Bartosz Krakowski, Wikto-
ria Krasucka, Micha³ Krawczyk,
Amanda Kubuœ, Nikola Lewan-
dowska, Anita Lewkowska, Rok-
sana Mandziej, Weronika Marci-
niak, Patrycja Mro¿ek, Laura

ski, Karolina Rojek, Pawe³ Rojek,
Sara Rostkowska, Katarzyna
Sowa, Ada Traskowska, Micha³
Trzajna, Karolina Wyspiañska,
Carlos Zubek i Szymon ¯arkow-
ski.

Procesem wychowawczym
w przedszkolu objêtych jest 93
podopiecznych, w  tym 36 no-
wicjueszy.

radoœnie i szybko.
Takie fantastyczne dzieci

by³y nagrod¹ za nasz¹ pracê.
T. Fierkowicz, G. Kasprzak, W.
Grabowska , P. Sajdutko, M.
Ponarad

Witaj, szko³o!
Rozkul, Jakub P³odzieñ, Kamil
Puchala, Gracjan Rejman, Patryk
Sas, Marcela Sienkiewicz, Oskar
Snella, Kacper Szopa, Nikola
Szul¿ycka, Konrad Szumlas, Ur-
szula Tarasewicz, Angelika Tu-
nicka, Jakub Weso³owski i Do-
minik Wróblewski.

SP nr 2 w Czerniawie
ma 100 uczniów, zaœ klasê
I zaczêli:

Bart³omiej Bednarski,
Mi³osz Duliñski, Katarzyna
Kajer, Artur Kalinowski,
Alan Kluczyñski, Natalia
Nowiñska, Patryk Poddêb-
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Od 22 do 24 wrzeœnia br. w hali
spacerowej Domu Zdrojowego od-
bêd¹ siê Wystêpy Konkursowe So-
listów i Kameralistów Wojska Pol-
skiego. W pi¹tek miêdzy godz. 1500

a 2000 mo¿na przeœledziæ przes³u-
chania konkursowe, po których o
godz. 2030 zaplanowany jest wystêp
Orkiestry Reprezentacyjnej Œl¹-
skiego Okrêgu Wojskowego.

W sobotê przes³uchania odbêd¹
siê w dwu rundach – miêdzy godz.
1000 a 1300 i 1500 a 2000, ale równie¿
tego dnia mi³oœnicy wojskowego dê-

cia bêd¹ mogli pos³uchaæ, jak gra War-
szawski Kwartet Saksofonowy.

W niedzielê od godz. 1100 do 1330

wyst¹pi¹ laureaci konkursu, a próbkê
najwy¿szego kunsztu muzycznego za-
prezentuj¹ ponadto: zespo³y kameral-
ne Wojsk L¹dowych, Si³ Powietrznych
oraz Marynarki Wojennej. Zagra te¿ Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojska Pol-
skiego im. gen. Józefa Wybickiego.

Mi³oœników muzyki wojskowej (i
nie tylko) organizatorzy zapraszaj¹ do
hali spacerowej Domu Zdrojowego –
wstêp wolny.

Solo i kameralnie

Nie zrywam z rodzinnym miastem!

Z  Januszem Polokiem, œwieradowianinem, który wróci³
ze swej drugiej misji w Iraku, rozmawia Adam Karolczuk

Co to, brakuje ochotników
na wyjazdy do Iraku, ¿e bior¹
tych, którzy ju¿ tam byli?

- Ochotników jest nadmiar,
kontyngent liczy teraz 900 ¿o³-
nierzy, a chêtnych by³o co naj-
mniej dwa razy wiêcej.

I co zdecydowa³o, ¿e poje-
cha³ akurat pan?

- Armia staje siê coraz bar-
dziej zawodowa, st¹d coraz wiêk-
szy udzia³ fachowców w misji,
nie by³em jedynym powtarzaj¹-
cym misjê, spotka³em nawet ko-
legów z czasów pierwszego po-
bytu.

Ile trwa³a przerwa miêdzy
misjami?

- Dwa lata – teraz by³em od
stycznia do lipca.

Gdzie pan s³u¿y³?
- W Diwaniji, a wtedy w

Achilli, w sumie ok. 250 km od
Bagdadu. Zajêliœmy miejsce po
wojskach hiszpañskich, a stacjo-
nowaliœmy razem z Amerykana-
mi.

Jak pan znalaz³ Irak po
dwóch latach nieobecnoœci?

- To zupe³nie inny kraj od
tego, jaki opuszcza³em. Przede
wszystkim jest ju¿ wojsko irac-
kie, które przejê³o odpowiedzial-
noœæ za strefê, jest policja prze-
szkolona przez naszych ¿o³nie-
rzy. Przede wszystkim jest znacz-
nie spokojniej.

Spokojniej? Nie ma dnia
bez informacji, ¿e w Bagdadzie
wci¹¿ ktoœ siê wysadza w po-
wietrze i gin¹ niewienni ludzie.

- Diwanija w porównaniu ze
stolic¹ to oaza spokoju.

Czy w gronie irackich we-
teranów nie zadawaliœcie sobie
pytania, co tam jeszcze robi
polski ¿o³nierz i kiedy wróci do
domu?

- W zawodowej armii takich
pytañ siê nie zadaje, to nasza
praca, pojechaliœmy tam z kon-
kretnym celem – by pomóc lu-
dziom – mam nadziejê, ¿e ten
trud nie pójdzie na marne, tak jak
nie poszed³ na marne trud po-
przedniej s³u¿by, co zreszt¹ wi-
daæ by³o go³ym okiem. Diwanija
to drugie co do wielkoœci miasto
Iraku, normalnie funkcjonuj¹ce,
z dzia³aj¹cymi fabrykami, szko-
³ami, sklepami, restauracjami, ze
sprawn¹ komunikacj¹. Biedê
jeszcze widaæ, ale ju¿ nie tak rzu-
caj¹c¹ siê w oczy jak dwa lata
temu.

Mieliœcie jakiœ kontakt z
miejscowymi?

- G³ównie z tymi, którzy za-
trudniani byli do utrzymywania
porz¹dku w bazie: sprz¹tanie,
wywo¿enie œmieci, konserwacja
klimatyzatorów… Teraz miesz-
kaliœmy w klimatyzowanych kon-
tenerach, mieliœmy wiêc warun-
ki o niebo lepsze ni¿ w Achilli,
gdzie mieszkaliœmy w namiotach
i halach fabrycznych. Obok bazy
by³ niedu¿y ryneczek, gdzie wie-
lu handluj¹cych Arabów mówi
ju¿ po polsku, a ja spotka³em
nawet t³umacza, który by³ z nami
w czasie pierwszej misji, to on
ju¿ ca³kiem p³ynnie gada po na-
szemu. Sam siê nauczy³. W mie-
œcie dzia³a wiele kafejek interne-
towych prowadzonych przez Ira-
kijczyków, a my w bazie mieliœmy
dostêp do szybkiego internetu,
wiêc kto chcia³, móg³ przez Sky-
pe’a czy Gadu-Gadu godzinami
rozmawiaæ z rodzinami, poza
tym telefony komórkowe, mo¿-
na by³o wysy³aæ SMS-y.

Ten rok w Iraku w ró¿nych
momentach i okolicznoœciach –
jak wygl¹da ¿ycie codzienne

widziane okiem polskiego ¿o³-
nierza?

- To trudno jednoznacznie
powiedzieæ, bo patrolami w mie-
œcie zajmuje siê wojsko irackie,
a nam praktycznie nie wolno by³o
wychodziæ z bazy, ani w mundu-
rach, ani po cywilnemu. Wzglê-
dy bezpieczeñstwa. Nasze zada-
nie polega³o na ochronie konwo-
jów z zaopatrzeniem, bywa³o, ¿e
p r zem i e -
rzaliœmy do
1000 km
dz ienn ie ,
wiêc moje
w r a ¿ en i a
dotyczy ³y
g ³ ó w n i e
tego, co wi-
dzia³em z
pêdz¹cego
100 km na
godzinê hu-
mera.

C a ³ y
dzieñ w tra-
sie?

- Praktycznie od œwitu do
póŸnej nocy, wtedy nazajutrz
mieliœmy wolny dzieñ. A jedyny
kontakt z miejscowymi to na tym
ryneczku, gdzie mo¿na by³o po-
gadaæ i potargowaæ siê. Zreszt¹,
coraz trudniej sz³o to targowanie,
bo Arabowie poznali nasze Alle-
gro i w swych kafejkach spraw-
dzali najpierw ceny towarów na
aukcjach, a potem dyktowali

swoje. Inna sprawa, ¿e potrafili z
Bagdadu sprowadziæ w 2-3 dni
dos³ownie ka¿dy towar.

Pojecha³by pan tam trzeci
raz?

- Jak cz³owiek siedzia³ pierw-
szy raz, mówi³: nigdy wiêcej! A
teraz ju¿ cz³owieka ci¹gnie, wiêc
pewnie po dwuletniej przerwie
znów siê zg³oszê.

Wtedy bardziej prawdopo-
dobny bêdzie pobyt w strefie
buforowej w Libanie, bo w³a-
œnie bêdziemy tam wysy³aæ
wojsko.

- Mo¿e i byæ i w Libanie.
A nie jest tak, ¿e ci¹gnie na

misjê dla pieniêdzy?
- Có¿ w tym z³ego, ¿e za nie-

bezpieczn¹ pracê p³ac¹ trochê
lepiej ni¿ gdzie indziej? Po pierw-
szej misji za zarobione pieni¹dze
staæ mnie by³o na zakup niezbêd-
nego wyposa¿enia do wynajmo-
wanego mieszkania w Szczeci-
nie, bo tam dosta³em przydzia³
w 12 Dywizji Zmechanizowanej
(wchodzi³a w sk³ad mego pierw-
szego kontyngentu).  Sprowadzi-
³em te¿ moj¹ narzeczon¹, czer-
niawiankê, a dziêki poborom za
drug¹ misjê mogliœmy uiœciæ
wk³ad na w³asne mieszkanie, do
którego wprowadzamy siê w
marcu. Narzeczona, a od dwóch

dni – ¿ona [rozmawialiœmy 12
wrzeœnia – przyp. aut.] – znala-
z³a te¿ w Szczecinie pracê.

To ostateczne zerwanie z
rodzinnym miastem?

- Ale¿ nigdy nie zamierzam
tego uczyniæ! Czy to w Szczeci-
nie, czy w Iraku – wci¹¿ intere-
sowa³em siê Œwieradowem
wchodz¹c na stronê miasta, a
nawet z³oszcz¹c siê, gdy „Notat-
nik” z opóŸnieniem umieszcza-
no w witrynie.

Czy podczas tej misji ba³
siê pan mniej ni¿ dwa lata
temu?

- Wiêksze doœwiadczenie –
mniejszy strach!

A przecie¿ ostrzeliwano
wasz¹ bazê.

- Wtedy schodzi³o siê do
schronów. W sumie by³y to ra-
czej niegroŸne ostrza³y.

Jak narzeczona dwukrotnie
prze¿y³a rozstanie?

- Za pierwszym razem na
pewno ciê¿ko, ale za drugim o
wiele l¿ej, bo jednak regularne
SMS-y pomog³y jej przetrwaæ
roz³¹kê.

Dziêkujê za rozmowê. Sk³a-
dam ¿yczenia wszelkiej po-
myœlnoœci na nowej drodze
¿ycia i proszê nie zapominaæ o
Œwieradowie.

Filharmonia Dolnoœl¹ska w Jeleniej Górze zaprasza
w sobotê 23 wrzeœnia br. do sali koncertowej na kon-
cert pt. PROJEKT CHOPIN, w którym jazzowe improwi-
zacje muzyki Fryderyka Chopina zaprezentuje zespó³ w
składzie: Marek Ba³ata – œpiew, Piotr Baron – saksofon
tenorowy, Stefan G¹sieniec – fortepian, Adam Skrzy-
pek – kontrabas, i Zbigniew Lewandowski – bêbny.

Pocz¹tek – godz. 1900. Bilety w cenie 5 z³ (m³o-
dzie¿) i 20 z³ (doroœli).

Kasa biletowa – tel. 075 75 381 60

Chopin na jazzowo

Podczas tegorocznej
ogólnopolskiej akcji Fun-
dacji Nasza Ziemia, dzieci
i młodzież angażują się w
zbieranie śmieci pozosta-
wionych na szlakach, przy
drogach, w parku, a naj-
częściej gdzie popadnie.

Jest to bardzo smutne, że
ciężka praca wolontariuszy
często jest lekceważona, a
podniesienie odpadka stało
się karą, a nie troską o pięk-
no naszego środowiska, któ-
re ma służyć nie tylko nam,
ale jeszcze wielu pokole-
niom.

Klasy kształcenia zinte-
growanego przejęły opiekę
nad dawną ścieżką zdrowia,
przez którą wiedzie trasa
spacerowa do pomnika Ju-
liusa Karla Pintscha (1847-
1912). Teren został posprzą-
tany podczas wakacji, ale
znów jest tam pełno śmieci
wyrzuconych przez miesz-
kańców, którzy zamiast za-
opatrzyć posesję w kubły,
wolą nocą wynosić je do lasu,
podrzucić do kontenerów w

szkole czy Domu Wczasów
Dziecięcych lub przy blo-
kach. Takim praktykom czas
powiedzieć zdecydowane
NIE wszystkim, którym obce
jest wyrzucanie śmieci do
kosza. Utrwalajmy nawyki
wkładania papierka do kie-
szeni (dobry turysta niesie
swoje odpadki do domu) i
segregujmy odpady.

W Miejskim Zespole
Szkół i w Foto-Plusie zbie-
rane są zużyte baterie, a
Mały Samorząd zbiera pusz-

Œwiat bardziej posprz¹tany
ki aluminiowe, które sprze-
da i zyska pieniądze na do-
finansowanie wycieczek.

Uczmy się od dzieci i nie
lekceważmy ich, kiedy zwra-
cają nam uwagę, że postępu-
jemy niewłaściwie, bo nisz-
czymy środowisko. Żyjmy w
zgodzie z naturą, szanujmy
przyrodę, zwierzęta i to, co
nas otacza. Dbajmy o środo-
wisko, póki nie jest za póź-
no!

Teresa Fierkowicz
koordynator akcji

2 września br.
30-osobowa grupa
byłych mieszkań-
ców Bad Flinsberg
z okazji pobytu w
Świeradowie zło-
żyła kwiaty pod ta-
blicą pamiątkową
na starym cmenta-
rzu. Udział w tej
uroczystości wziął
także burmistrz Z.
Szereniuk, który

Wizyta dawnych œwieradowian

następnie oprowadził niemiec-
kich gości po budynku Izer-
skiego Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości. Niemcom
bardzo się spodobał obiekt,
wyrazili uznanie dla skali
przeróbek, chwalili dostęp-
ność dla inwalidów.

Przy okazji tej wizyty Ilse
Renner (na zdjęciu) przekaza-

ła na rzecz wystawy „Świera-
dów wczoraj i dziś” kilka eks-
ponatów: starą kolekcję mebli
z domu dla lalek, opracowa-
nie dokumentujące nieistnie-
jącą dziś wieś Gross Iser (zo-
stała po niej tylko Chatka Gó-
rzystów) oraz opracowanie nt.
sportów zimowych w Górach
Izerskich.                        (aka)

Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwieradowie-
Zdroju otrzyma³ 22 sierpnia br.
pieni¹dze przeznaczone na wy-
p³aty zasi³ków jednorazowych z
tytu³u powodzi.

Pomoc by³a przeznaczona
dla rodzin lub osób, które ponio-
s³y straty w gospodarstwach
domowych (budynkach miesz-
kalnych, podstawowym wypo-
sa¿eniu gospodarstw domo-
wych) i znalaz³y siê w szczegól-
nie trudnej sytuacji ¿yciowej, w
której nie mog¹  zaspokoiæ nie-
zbêdnych potrzeb ¿yciowych w
oparciu o œrodki w³asne.

Zasi³ki celowe wyp³acono 48
rodzinom, na podstawie art. 40
ust. 1 i 3 ustawy o pomocy spo-
³ecznej w zwi¹zku ze zdarzeniem
losowym. Podstaw¹ do okreœle-
nia wielkoœci przyznanej pomo-
cy by³ wywiad œrodowiskowy
przeprowadzony przez  Oœrodek.

Przyznane œrodki finansowe
otrzymane z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
nie pokry³y wszystkich potrzeb
zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód
powsta³ych w wyniku obfitych

Pomoc po wodzie
opadów deszczu, jakie mia³y
miejsce w naszej gminie.

Stosownie do wskazañ Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej oraz Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Dolnoœl¹skiego Urzê-

du Wojewódzkiego, zidentyfiko-
wane szkody nale¿a³o zrekom-
pensowaæ niezw³ocznie na po-
ziomie lokalnym. Wobec powy¿-
szego zrealizowano œwiadczenia
osobom, które bezpoœrednio po
7 sierpnia zg³osi³y szkody.

Teresa Diagiel - kier. MOPS
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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 Miejskiego Biu-
ra Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10 wraz
z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwieradów-
Zdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902 0068 9257
z dopiskiem „Og³oszenie w Notatniku Œwieradow-
skim”.
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i treœci
nale¿y dostarczaæ na noœniku elektronicznym do 15
dnia miesi¹ca, w którym og³oszenie ma byæ opubli-
kowane.
4. Og³oszenia drobne zamieszczane s¹ nieodp³atnie.

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

Morze jest napiêkniejsze jesieni¹
OKAZJA

7 dni nad Ba³tykiem!

PaŸdziernik, listopad, grudzieñ -
pobyty siedmiodniowe

ju¿ od 385 z³ za jedn¹ osobê
(55 z³ dziennie)

OSW ARGENTYT w D¹bkach
www.argentyt.interferie.pl

argentyt@interferie.pl
tel. 094 314 81 31
fax 094 314 81 30

medycznych
(w tym kriosauna);
* smaczne ca³odzienne
wy¿ywienie;
* bogaty w jod, wyj¹tkowy
mikroklimat;
* bliskoœæ morza i jeziora
(100 m i 50 m);
* 462 z³ za jedn¹ osobê
(66 z³ dziennie).

OSW ARGENTYT
w D¹bkach

k/ Dar³owa zaprasza:
* 7 dni w komforto-
wych pokojach;
* 10 zabiegów

12 września br. w Starostwie
Powiatowym w Lubaniu odbyło
się spotkanie inaugurujące pro-
jekt pod nazwą Łużycka Karta
Turystyczna. W spotkaniu wzię-
ło udział 40 osób, w tym: staro-
sta i wicestarosta lubański,
przedstawiciel  powiatu Löbau-
Zittau, miast: Lubań, Leśna,
Świeradów-Zdrój oraz gminy
Lubań. Obecni też byli właścicie-
le pensjonatów, hoteli, gospo-
darstw agroturystycznych, re-
stauracji, pokoi gościnnych, a
także dyrektorzy: Zamku Czo-
cha, MOSIR w Lubaniu, Mu-
zeum Regionalnego w Lubaniu,
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Siekierczynie, Regio-
nalnego Centrum Edukacji

Zagrajmy £u¿yck¹ Kart¹!
w Lubaniu oraz PTSM O/Lubań
(wszyscy zgłosili akces do pro-
jektu).

Uczestnicy zapoznali się z ge-
neza powstania projektu, poznali
jego etapy, warunki uczestnictwa w
oraz korzyści dla uczestniczących
w projekcie podmiotów i turystów.

W ramach tego przedsięwzię-
cia planowane jest m.in.:

* połączenie systemu ŁKT z
niemieckim systemem Lausitz-
Card, który obecnie ma ponad 7 tys.
użytkowników (szczegóły -
www.lausitzcard.com.de);

* integracja środowiska tury-
stycznego poprzez ich udział sys-
temie rabatowym ŁKT.

* opracowanie i druk trójjęzycz-
nych materiałów promocyjnych
oraz systemu identyfikacji i promo-
cji podmiotów;

* promocja Karty poprzez roz-
dysponowanie materiałów, powsta-
łych w ramach projektu, na terenie
powiatów lubańskiego i Löbau-Zit-

tau oraz na targach tu-
rystycznych;

* promocja projektu
i stworzonego systemu
rabatowego w lokalnych
mediach, internecie,
punktach informacji tu-
rystycznej i przez uczest-
niczące podmioty;

* stworzenie systemu zbierania
informacji o ruchu turystycznym w
powiecie lubańskim.

Do projektu mogą przystąpić
obiekty noclegowe, gastronomicz-
ne, biura turystyczne, muzea, firmy
świadczące usługi transportowe,
obiekty uzdrowiskowe, gabinety ko-
smetyczne, fryzjerskie itp. Głów-
nym warunkiem uczestnictwa w
projekcie jest zobowiązanie się da-
nego podmiotu do udzielenia raba-
tu każdemu okazicielowi Łużyckiej
Karty Turystycznej oraz Lausitz-
Card.

Korzyści dla uczestników:
* szeroka promocja danego pod-

miotu i jego oferty;
* wzrost liczby stałych klien-

tów;
* współpraca z innymi podmio-

tami oraz samorządem  powiato-
wym;

* uczestnictwo w systemie po-
twierdzeniem jakości usług.

Kartę wraz z przysługującym

rabatem otrzyma turysta, który sko-
rzysta z noclegu lub innej usługi
w firmie uczestniczącej w projek-
cie. Potwierdzeniem będzie jedno-
razowa Karta Gościa.

Projekt zakończy się w lipcu
2007 r., ale sama Karta będzie waż-
na do 2011 r.

Samorząd powiatowy będzie
koordynował realizację projektu
oraz zachęcał podmioty turystycz-
ne do jego kontynuacji w przyszło-
ści.

Starosta lubañski  zaprasza
wszystkie zainteresowane pod-
mioty z terenu powiatu, œwiad-
cz¹ce us³ugi na rzecz turystów,
do udzia³u w projekcie £U¯YCKA
KARTA TURYSTYCZNA, w ra-
mach którego stworzony zosta-
nie polsko-niemiecki system ra-
batowy dla turystów odwiedza-
j¹cych powiat lubañski oraz Gór-
ne £u¿yce.

£ u ¿ y ck a
Karta Tury-
styczna bêdzie
uprawniaæ tu-
rystê do ko-
rzystania z ra-
batów ofero-
wanych przez

uczestnicz¹ce w projekcie pod-
mioty z dziedziny turystyki, kul-
tury i rekreacji.

Wiêcej szczegó³ów na ten
temat znajduje siê w Biuletynie
Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Lubaniu

http://bip.powiatluban.pl/
Zainteresowane podmioty

prosimy o kontakt z koordyna-
torem projektu -

Aneta Sobolewska,
tel./fax 075 64 64 315,

promocja@powiatluban.pl

Udzia³ podmiotów w pro-
jekcie jest bezp³atny, a liczba
uczestników ograniczona.

Powiat Löbau-ZittauPowiat Lubañ

* Œwieradów - pomieszczenia sklepowe (tak¿e na
biuro lub hurtowniê), 70 i 80 m2, do wynajêcia - tel.
0601 776 043.

* Do wynajêcia lokal w centrum miasta o pow. 95
m2. Preferowane bran¿e: biura, gabinety, us³ugi, han-
del - tel. 0606 388 962.

* Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe spó³dziel-
cze – 54 m2 (3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc, przed-
pokój i balkon) oraz gara¿ 18,5 m2 w bloku w Mir-
sku. Do sprzedania jest tak¿e dzia³ka rolna o pow.
25.659 m2 niedaleko bloku - tel. 075 78 34 551, tel.
kom. 0049 162 936 84 06 (Niemcy).

* Œwieradów-Zdrój – sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe 47 m2 w bloku, po remoncie, z umeblowa-
niem. Cena do uzgodnienia - tel. 075 78 16 127.

* Sprzedam w dobrym stanie 2 rega³y bia³e skle-
powe oraz 4 lady. Czerniawa - pawilon, tel. 0504 920
465 – Tadeusz Wiœniewski.

* Zatrudniê do nowo otwartego salonu urody -
fryzjera-fryzjerkê -  tel. 0604 788 884.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje
Nale¿y sk³adaæ wnioski na nowy

okres zasi³kowy, który trwa od wrzeœnia
br. do sierpnia 2007 r., do³¹czaj¹c za-
œwiadczenie o dochodach z urzêdu skar-
bowego za 2005 r. oraz zaœwiadczenie
ze szko³y na dzieci ucz¹ce siê w szko-
³ach ponadgimnazjalnych (tak¿e pe³no-
letnie).

Zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli
dochód rodziny na osobê nie przekra-
cza 504 z³. Gdy w rodzinie jest dziecko
legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³-
nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, dochód na osobê nie
mo¿e przekroczyæ 583 z³.

Od 1 wrzeœnia zmieni³y siê kwoty
zasi³ku rodzinnego oraz dodatków:

- zasi³ek na dzieci do ukoñczenia 5
roku ¿ycia - 48 z³, powy¿ej 5 roku do
ukoñczenia 18 roku - 64 z³, powy¿ej 18
roku do ukoñczenia 24 roku - 68 z³;

- dodatek z tytu³u wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 z³;

- dodatek z tytu³u kszta³cenia i re-
habilitacji dziecka niepe³nosprawnego:
do ukoñczenia 5 roku ¿ycia - 60 z³,  po-
wy¿ej 5 roku do ukoñczenia 24 roku -
80 z³;

- dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku
szkolnego - 100 z³;

- dodatek z tytu³u podjêcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania: na dojazdy - 50 z³, na za-
mieszkanie - 90 z³;

-  zasi³ek pielêgnacyjny - 153 z³.
Pozosta³e dodatki nie ulegaj¹ zmia-

nie.
Od 31 lipca

przyjmowane s¹
wnioski na jedno-
razow¹ zapomo-
gê z tytu³u uro-
dzenia dziecka w

wys. 200 z³, zgodnie z uchwa³¹ Nr V/35/
2006 Rady Miasta z 26 kwietnia br. za-
pomoga przys³uguje osobie na sta³e za-
meldowanej i zamieszka³ej na terenie
Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój, nie-
zale¿nie od dochodu. Wnioski o wyp³atê
nale¿y z³o¿yæ w terminie 3 miesiêcy od
dnia narodzin dziecka. Wnioski o zapo-
mogê na dzieci urodzone po 1 stycznia
br. nale¿y z³o¿yæ do 29 paŸdziernika br.

W przypadku utraty wa¿noœci orze-
czenia o niepe³nosprawnoœci lub stop-
niu niepe³nosprawnoœci, je¿eli osoba nie-
pe³nosprawna uzyska ponownie orze-
czenie stanowi¹ce kontynuacjê poprzed-
niego, prawo do zasi³ku pielêgnacyjne-
go ustala siê od pierwszego dnia mie-

si¹ca po miesi¹cu, w którym up³yn¹³
termin wa¿noœci poprzedniego orzecze-
nia, nie wczeœniej jednak ni¿ od miesi¹-
ca, w którym osoba z³o¿y³a wniosek o
kontynuacjê zasi³ku pielêgnacyjnego. W
takim przypadku do wniosku o konty-
nuacjê œwiadczenia nale¿y do³¹czyæ za-
œwiadczenie z instytucji potwierdzaj¹ce
z³o¿enie wniosku o ponowne ustalenie
niepe³nosprawnoœci.

W przypadku osób utrzymuj¹cych
siê z gospodarstwa rolnego wniosek o
ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego
oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego
zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni
od daty og³oszenia przez Prezesa G³ów-
nego Urzêdu Statystycznego wysoko-

œci przeciêtnego dochodu uzyskanego
w 2005 r. z 1 ha przeliczeniowego (ma
to byæ og³oszone 22 wrzeœnia br.).

Od 1 wrzeœnia br. pracodawcy nie
s¹ zobowi¹zani do wyp³aty œwiadczeñ
rodzinnych - bez wzglêdu na liczbê za-
trudnianych przez nich pracowników
oraz bez wzglêdu na rodzaj œwiadczeñ.
W nowym okresie zasi³kowym od 1
wrzeœnia br. do 31 sierpnia 2007 r. pra-
codawcy nie wyp³acaj¹ tak¿e w ¿adnym
przypadku œwiadczeñ rodzinnych oso-
bom zatrudnionym u nich na podstawie
umów-zleceñ, prawo do œwiadczeñ ro-
dzinnych w pe³nym zakresie ustala
MOPS.

Teresa Diagiel - kierownik MOPS
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Szach i mat (34)

Z  notatnika  kierownika

Tym razem coœ na weso³o - mat w 1/2 posuniêcia (nazywa-
ny „matem ¿ydowskim”).

Pozycja kontrolna - bia³e: - Kd5, Gc6, Sb7 (3 figury); czar-
ne:  Ka8 (1 figura).

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 paŸdziernika br. do
Miejskiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.

Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie zadania lipcowego
otrzymuje Martin Kiss z Frydlantu (uczestnik „Spotkañ szacho-
wych”.
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Uliczny Bieg Jesieni

16 września ul. Zdrojowa i przyległe rozdudniły się kro-
kami uczniów, którzy ścigali się w Ulicznym Biegu Jesieni.
Imprezę zorganizowało Ognisko TKKF „KWISA”, a udział
w niej wzięły 52 dziewczęta i 36 chłopców, a w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych na podium stanęli: Weronika
Marciniak, Kamila Wądołowska, Ola Kacprzak; Maciek
Iwanowski, Kuba Czukiewski, Mateusz Wiącek (kl. I-II);
Aneta Smolak, Marta Krawczyk, Natasza Daszuta; Ka-
mil Baryczka, Mariusz Smolak, Paweł Skwarek (kl. III-
IV); Ania Bakata, Zuza Bronicka, Paulina Stanik; Pa-
tryk Parkiet, Karol Burawski, Konrad Przybyło i Mate-
usz Ambroży (kl. V-VI); Kamila Witkowska, Kamila
Kaczmarek, Joasia Chwaszcz (na zdjęciu); Krystian
Brendowski, Andrzej Fornalczyk, Michał Rozenkowski
(gimnazjum).

Gra w szachy, jak widaæ, nie stawia przed uczestnikami barier wiekowych.

Mistrz bierze pucharydokoñczenie ze str. 7

Ulga za sportowy datek

Oœwiadczamy, ¿e posiadamy osobowoœæ prawn¹ i jeste-
œmy stowarzyszeniem zrzeszaj¹cym 85 zawodników, w tym
58 juniorów (za juniorów, czyli m³odzie¿, uwa¿a siê tak¿e
m³odzików i trampkarzy).

BZ WBK SA Œwieradów-Zdrój
nr 16 1090 1997 0000 0005 2802 3383

Z góry bardzo dziêkujemy za wsparcie i ¿yczliwoœæ. Z
naszej strony mo¿emy obiecaæ, ¿e do³o¿ymy wszelkich sta-
rañ, aby Œwieradów-Zdrój i jego mieszkañcy byli dumni ze
swojego klubu sportowego.

Mariusz Stachurski
Prezes Zarz¹du TKKF Ognisko KWISA

Od 1 stycznia br. obowi¹zuje nowa ulga podatkowa w
podatku dochodowym. Osoby fizyczne i prawne mog¹ od-
liczyæ od dochodu przed opodatkowaniem wydatki w wy-
sokoœci nie przekraczaj¹cej 10 proc. dochodu, poniesione
na dzia³alnoœæ klubów sportowych. Klub musi mieæ oso-
bowoœæ prawn¹ i licencjê sportow¹ oraz skupiaæ co naj-
mniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Dowodami po-
niesionych wydatków mog¹ byæ kopie przelewów, wyci¹gi
bankowe, pokwitowania wp³at, umowy itp.

– art. 26d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz.
176 z póŸn. zm.

– Art. 18c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2000 r. mr 54,
poz. 654 z póŸn. zm.

O Œ W I A D C Z E N  I E

Jeszcze zaskoczymy

Szkoda, że nie odbył się
turniej w szachach plenero-
wych, gdyż te dotarły do nas
z opóźnieniem, cieszy jed-
nak fakt, że szachy te w naj-
bliższych dniach zostaną
umieszczone w hali spacero-
wej i będą służyć wszystkim
miłośnikom królewskiej gry.

Impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem wi-
dzów, także licznej grupy
kuracjuszy, którzy korzysta-
jąc z okazji rozgrywali towa-

rzyskie partie między sobą.

Niniejszym składam po-
dziękowania władzom admi-
nistracyjnym miasta - za
wieloletnią pomoc finan-
sową pozwalającą  kontynu-
ować imprezę, a także Zarzą-
dowi Uzdrowiska - za bez-
płatne udostępnienie hali,
ufundowane puchary i na-
grody oraz pokrycie kosztów
wykonania pamiątkowych
zdjęć.

Romuald Kuśnierz

Pierwszy punkt w V lidze
Kwisa zdoby³a dziêki remisowi
z Gryfem (19 sierpnia). Ju¿ w
12 min. prowadziliœmy 2:0.
Pierwsz¹ bramkê zdoby³ £. Ra-
dziuk po solowej akcji lew¹
stron¹ boiska, a dwie minuty
póŸniej W. Ostrejko zaliczy³
pierwsze swe trafienie w okrê-
gówce. Po przyjêciu pi³ki w polu
karnym wspaniale strzeli³ z pó³-
obrotu na bramkê gospodarzy.
W 40 minucie Raul dozna³ po-
wa¿nej kontuzji po starciu z
bramkarzem Gryfa i przez kilka
minut graliœmy w dziesi¹tkê, co
skwapliwie wykorzystali pi³ka-
rze przeciwnika, strzelaj¹c
bramkê.

Druga po³owa przebiega³a
w nerwowej atmosferze,
zw³aszcza, ¿e Gryf w 65 minu-
cie wyrówna³ po perfekcyjnym
strzale z wolnego - w samo
okienko. Kwisa d¹¿y³a do zdo-
bycia zwyciêskiego gola; w 80
minucie dwa razy próbowa³ M.
Szwa³ko, ale jego strza³y z dy-
stansu obroni³ – z trudem -
bramkarz Gryfa. Jeden punkt
cieszy, pewien niedosyt pozo-
sta³.

26 sierpnia na w³asnym bo-
isku otrzymaliœmy lekcjê futbo-
lu, a rolê nauczyciela wziê³a na
siebie kamiennogórska Olimpia
(ubieg³oroczny wicelider). Festi-
wal bramek rozpocz¹³ siê w 10
minucie, a w 5 minucie po prze-
rwie by³o ju¿ 6:0. W 66 min. S.
Swarzyñski popisa³ siê dok³ad-
nym prostopad³ym podaniem do
wychodz¹cego W. Ostrejki i ten
zdoby³ dla Kwisy honorowego
gola. 5 minut póŸniej wynik na
7-1 ustali³ pi³karz Olimpii.

30 sierpnia - PIERWSZE
ZWYCIÊSTWO W V LIDZE! Je-
dynego i zwyciêskiego gola w
wyjazdowym meczu ze Spart¹
Zebrzydowa zdoby³ A. Wyszo-
mirski, który po doœrodkowaniu
z rzutu ro¿nego wykorzysta³ za-
mieszanie w polu bramkowym
Sparty i umieœci³ pi³kê w siatce.
Kwisa w ca³ym spotkaniu by³a
zespo³em przewa¿aj¹cym, maj¹-
cym wiele sytuacji bramkowych.
Niestety strza³y W. Ostrejki, M.
Roso³ka czy M. Szwa³ki nie znaj-
dowa³y drogi do bramki rywali.
W koñcówce gospodarze przy-
cisnêli, jednak dojrza³a postawa
naszych pi³karzy pozwoli³a do-
wieŸæ korzystny wynik do koñ-
ca.
2 wrzeœnia nie sprostaliœmy u

siebie Woskarowi Szklarska
Porêba. Do przerwy derby by³y
wyrównane z niewielkim wska-
zaniem na Kwisê. Tu¿ po prze-
rwie goœcie wyprowadzili kontrê
i by³o 0:1. Szkoda, ¿e w tej sy-
tuacji boczny sêdzia nie dopa-
trzy³ siê spalonego. Kwisa od-
powiedzia³a w 48 min. strza³em
z rzutu wolnego £. Radziuka
jednak bramkarz Woskara by³
na posterunku. W 70 min. po
znakomitym podaniu M. Szwa³-
ki do pi³ki doszed³ R. Franckie-
wicz i jak profesor przelobowa³
Ÿle ustawionego bramkarza go-
œci. Niestety, nie uda³o nam siê
zremisowaæ, poniewa¿ w 80
min. Woskar zdoby³ zwyciêskie-
go gola - g³ow¹ po doœrodko-
waniu z rzutu wolnego. Nasi pi³-

karze próbowali w koñcówce
doprowadziæ do remisu, lecz
zabrak³o szczêœcia. Mo¿na mieæ
uzasadnione pretensje do sê-
dziów, lecz gdybyœmy wykorzy-
stali kilka dogodnych sytuacji,
to my œwiêtowalibyœmy zwyciê-
stwo.
9 wrzeœnia rozegraliœmy mecz
z pretendentem do awansu –
Lotnikiem Je¿ów Sudecki. Ju¿
od pocz¹tku da³o siê zauwa¿yæ,
kto jest lepszy na boisku. Choæ
naszym pi³karzom nie mo¿na
by³o odmówiæ woli walki i am-
bicji, ju¿ do przerwy przegrywa-
liœmy 0-3. Bramki dla Je¿owa
pada³y w 3, 14 i 16 min. My
odpowiedzieliœmy jedynie strza-
³ami z dystansu R. Franckiewi-
cza i M. Roso³ka. W drugiej po-
³owie gra siê wyrówna³a, jednak
gospodarze nadal kontrolowali

przebieg wydarzeñ na boisku,
a w 75 min. po faulu M. Szwa³ki
sêdzia podyktowa³ rzut karny,
pewnie zamieniony na czwart¹
bramkê dla gospodarzy.
Pi³karska œroda 13 wrzeœnia te¿
nie by³a dla nas ³askawa, bo
minimalnie przegraliœmy z Czar-
nymi Lwówek 0:1, a jedyna
bramka pad³a w 48 minucie po
akcji lew¹ stron¹ boiska i do-
œrodkowaniu na pole karne,
gdzie napastnik goœci nie mia³

trudnoœci w zdobyciu gola. Kwi-
sa ambitnie d¹¿y³a do wyrów-
nania, ale zabrak³o odrobiny
szczêœcia. Wybornych sytuacji
nie wykorzystali W. Ostrejko, M.
Roso³ek i £. Radziuk, a w 65 min
po doskona³ej kontrze R. Franc-
kiewicz minimalnie chybi³. Spra-
wiedliwszy by³by remis, lecz
Czarnym uda³o siê wywieŸæ 3
punkty.

Tomasz Miakienko
kierownik zespo³u

Z Marcinem Roso³kiem,
kapitanem zespo³u TKKF KWISA,
tu¿ po przegranym meczu 0:1 z
Lwówkiem rozmawia³ Adam Ka-
rolczuk

Siedem meczów, cztery
punkty zdobyte na 21 mo¿li-
wych, szeœæ bramek strzelo-
nych przy 18 straconych, czer-
wona latarnia V ligi  – czy to
rodzaj „szoku termicznego” pa-
rali¿uj¹cego zawodników, któ-
rzy weszli do wy¿szej klasy tak,
jakby wchodzili do lodowatej
wody? Przecie¿ nie jest regu³¹,
¿e nowicjusze dostaj¹ jedynie
baty. Czy¿by awans przerós³
wasze umiejêtnoœci?

- Nie przerós³. Myœlê, ¿e z
meczu na mecz bêdzie coraz le-
piej, ale faktem jest, ¿e w okrê-
gówce wymagania rosn¹ i skoñ-
czy³y siê czasy, ¿e jedziemy i
wygrywamy 10:0.

Ale przegrywamy 1:7! Co
my kiedyœ innym, teraz inni
nam…

- Niestety, tu nie ma ³atwych
meczów. Proszê popatrzeæ na
nasz sk³ad, to m³oda dru¿yna,

œrednia wieku 23-24 lata. Zespó³
budujemy od podstaw, nie zro-
biliœmy ¿adnych znacz¹cych
wzmocnieñ, niemniej dwa nabyt-
ki – Chowañski i Szwa³ko – ju¿
dziœ pokaza³y, ¿e zapowiadaj¹ siê
na dobrych pi³karzy. My te¿ udo-
wodniliœmy, ¿e umiemy graæ: w
Zebrzydowej, w Gryfowie, tak¿e
dziœ, gdy remis by³ blisko.

Boicie siê kogoœ w najbli¿-
szych meczach?

- Nie nale¿y siê baæ, tylko
walczyæ, a mamy ju¿ za sob¹
spotkania z naprawdê silnymi
przeciwnikami. Jeszcze zasko-
czymy kibiców, jak s¹dzê, i oczy-
wiœcie postaramy siê zrobiæ
wszystko, by utrzymaæ siê w tej
lidze.

Czyli 10-12 miejsce?
- Odpadaj¹ trzy dru¿yny, a

my bêdziemy wy¿ej, przynaj-
mniej o jedno oczko.

Dziêkujê za rozmowê.
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Nowy Jork - Sardynia

fot. Wies³aw Biernat

Mistrz bierze puchary

ci¹g dalszy na str. 7

Trud maratoñczyka

Tegoroczny sezon w 100 proc.
mogê zaliczyæ do udanych. W krajowych
startach nie ponios³em ¿adnej pora¿ki.
Ju¿ w maju odnios³em wa¿ne zwyciê-
stwo w Krakowie w Cracovia Maraton
2006 (1 godz. 27 min.). Kolejne miesi¹-
ce to ciê¿ki trening i liczne starty. Bra-
³em udzia³ w zawodach z serii Pucharu
Œwiata w Szwajcarskim Schenkon, gdzie
w jeŸdzie indywidualnej na czas na dy-
stansie 21 km zaj¹³em 11 miejsce z cza-
sem 39 min. 51 sek. W czeskich Louny
podczas Mistrzostw Europy zarówno ze
startu wspólnego w ulicznym kryterium,

zawodów, w których startujê.
Dystans 100 km w Zamoœciu w tym

roku równie¿ nale¿a³ do mnie; uda³o mi
siê wygraæ z czasem 3 godz. 21 min. W
tym sezonie „przekrêci³em” ju¿ ponad
8 tys. km i to na pewno jeszcze nie ko-
niec, poniewa¿ przede mn¹ jeszcze wa¿-
ne starty w Rzeszowie, £om¿y i Pozna-
niu.

Grzegorz ¯y³kiewicz

(na zdjêciu jadê w czerwonej koszulce).
To najszybciej przejechany maraton w
Polsce, rekord trasy na dystansie
42,195 km wynosi odt¹d 1 godz. 16 min.
43 sek. i nale¿y do mnie. Warto nadmie-
niæ, ¿e zawodnik, który by³ na drugim
miejscu, 3 wrzeœnia wygra³ zawody Pu-
charu Œwiata w Londynie Tour of Brita-
in, wiêc to wystarczaj¹ce potwierdzenie
tego, jak wysoki jest poziom sportowy

jak i w indywidualnej jeŸdzie na czas na
dystansie 18 km (34 min. 44 sek.) zaj¹-
³em 11 lokatê.

Maraton Ziemi Puckiej (42 km - 1
godz. 22 min.) to zwyciêstwo z ca³¹ kra-
jow¹ czo³ówk¹ handbike, a wysok¹ for-
mê potwierdzi³em ju¿ 2 tygodnie póŸ-
niej na Maratonie Solidarnoœci w Gdañ-
sku - ta sama obsada zawodników, po-
ziom bardzo wysoki i kolejne zwyciêstwo

Impreza odbyła się tradycyj-
nie w pięknej scenerii hali space-
rowej Domu Zdrojowego, a po
dwuletniej przerwie przy sza-
chownicach ponownie zasiadła
sześcioosobowa ekipa z czeskiego
Frydlantu. Okazało się, że na nie-
wiele zdawały się wcześniejsze za-
proszenia na piśmie - trzeba je
było zawieźć osobiście.

Ogółem w Spotkaniach wzięło
udział 40 szachistów z Czech, Bole-
sławca, Jeleniej Góry, Kamiennej
Góry, Przedwojowa i Wykrotów.

Wszyscy uczestnicy mieli za-
pewnione bezpłatne noclegi i obia-
dy, a szachiści czescy również cało-
dzienne wyżywienie.

Imprezę zainaugurował turniej
drużynowy o puchar „Szach-Mata”,
w którym zwyciężyła ekipa z Jele-
niej Góry przed Klubem  „Rodzina”
Wykroty.

W turnieju głównym startowało
24 uczestników. Zwyciężyła
niespodziewanie Emilia Kmiecik z
Przedwojowa, a dalsze miejsca za-
jęli: Piotr Zielonka (Przedwojów),
Mateusz Kobryń (Jelenia Góra).
Najlepszy Czech Jindřich Kiss po-
dzielił 6-7 miejsce.

W godzinach popołudniowych
rozegrałem z młodzieżą seans gry
jednoczesnej na 30 szachownicach
z wynikiem 26:4 (23 wygrane, 6 re-
misów i l z jeleniogórzaninem Wal-

demarem Maciejewskim).
W sobotę odbył się tradycyjny

już XXVI Międzynarodowy Błys-
kawiczny Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Miasta Świerado-
wa-Zdroju, w którym mogli starto-
wać wszyscy chętni, w tym również
dorośli. Zdecydowało się na to 30
szachistów, a zwyciężył Waldemar
Maciejewski (uzyskał 100 proc.
punktów), zaś dalsze miejsca zaję-
li: Marcin Jurkowski, Wojciech
Kmiecik i Emilia Kmiecik – wszy-
scy z Przedwojowa. Ubiegłorocz-
ny zwycięzca Marcin Zimermann
z Bolesławca zajął tym razem pią-
te miejsce, a najlepszy Czech - To-
masz Trejbal - był 10.

Tego samego dnia rozegrałem

seans gry jednoczesnej z zegarami
szachowymi na 10 szachownicach
(chętnych było dużo więcej) z wyni-
kiem 8,5:1,5 (7 wygranych, 3 remi-
sy).

Spotkania zakończył V Między-
narodowy Błyskawiczny Turniej
Szachowy o Puchar Prezesa Zarzą-
du Uzdrowiska „Świeradów-Czer-
niawa” Sp. z o. o. Wystartowało 32
uczestników, a zwyciężył ponownie
Waldemar Maciejewski, znów uzy-
skując 100 proc. punktów i wyprze-
dzając drugiego zawodnika aż o 3
punkty (w szachach to dużo). Kolej-
ne miejsca zajęli dokładnie ci sami
zawodnicy, którzy walczyli o puchar
burmistrza.

Delegacja z Sardynii w hali spacerowej Domu Zdrojowego

Sierpieñ okaza³ siê dla miasta
miesi¹cem aktywnego zainteresowa-
nia ze strony potencjalnych inwesto-
rów i osób z bran¿y turystycznej, któ-
rzy chcieliby wprowadziæ Œwieradów
„na salony”.

Otwiera³ ten korowód Roy Stepa-
nian z Nowego Jorku (to by³ ju¿ drugi
jego pobyt w mieœcie), prezes firmy,
która organizuje kampanie reklamowe,
a ich celem jest promocja – pod k¹tem
turystyki - regionów i krajów (m.in.
Grecji i Turcji) na rynku amerykañskim.
Towarzyszy³ mu Jan Rudomina z Pol-
skiego Oœrodka Informacji Turystycz-
nej w Nowym Jorku oraz Andrzej Paw-
luszek, cz³onek zarz¹du Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹-
skiego.

R. Stepanian nie ukrywa³, ¿e jego
druga wizyta w Œwieradowie (i innych
uzdrowiskach dolnoœl¹skich) wi¹¿e siê
chêci¹ wypromowania oferty leczniczej,
g³ównie wœród Polonii amerykañskiej.

Kolejnym goœciem podejmowa-
nym przez burmistrza Zbigniewa Sze-
reniuka by³ Jerzy Leszczyk, prezes Pol-
skich Kolei Linowych, nie kryj¹cy zain-
teresowani tymi rejonami Gór Izer-
skich, gdzie mo¿na by zainwestowaæ
w budowê wyci¹gów i kolejek. Rezul-
tatem jego wizyty by³o m.in. wskaza-
nie na narciarskie walory, jakie kryje
po³udniowy stok Sêpiej Góry.

Jeszcze wiêkszy ³adunek pomy-
s³ów przywióz³ ze sob¹ Piotr Klara, re-
prezentuj¹cy grupê developersk¹ GEO
z Krakowa, który w pasie Sudetów szu-
ka ok. 25 ha terenu nadaj¹cego siê pod
budowê stacji narciarskiej, a Œwiera-
dów by³ jednym z wielu przystanków
na trasie rekonesansu. Oby nie by³a to
jednorazowa wizyta.

Ostatnimi sierpniowymi goœæmi –
tym razem podejmowa³o ich kierow-
nictwo spó³ki uzdrowiskowej wraz z
burmistrzem – by³a piêcioosobowa de-
legacja syndykatu zwi¹zkowców z pro-

wincji Olbia-Tempio na Sardynii. Wcze-
œniej odwiedzili Wroc³aw, a ze Œwiera-
dowa udawali siê jeszcze do Polanicy i
L¹dka.

Salvo Manca, sekretarz generalny
syndykatu zrzeszaj¹cego ponad dzie-
siêciotysiêczn¹ rzeszê emerytów, po-
wiedzia³, ¿e delegacja sw¹ wizyt¹ chce
przetrzeæ szlak sardyñskim emerytom,
którzy byliby zainteresowani pobytami
leczniczymi w dolnoœl¹skich uzdrowi-
skach, zwiedzaniem turystycznych
atrakcji regionu, a tak¿e woja¿owaniem
po takich miejscach w kraju, które maj¹
dla katolików du¿e znaczenie (Wado-
wice, Kraków, Czêstochowa).

Pierwsza grupa, licz¹ca ok. 60
osób, spodziewana jest na Dolnym Œl¹-
sku ju¿ we wrzeœniu. Sardyñczycy wpa-
dliby na dwa-trzy dni do Œwieradowa,
by tu skorzystaæ z paru zabiegów. Jeœli
powioz¹ o nas dobr¹ opiniê, kolejne
grupy korzysta³yby ju¿ z pe³niejszej
oferty uzdrowiskowej.

Zbigniew Szereniuk przybli¿y³ sar-
dyñskim goœciom miasto – jego pro-
blemy i plany rozwojowe, a prezes
uzdrowiska Ryszard Brzozowski zapo-
zna³ ich z histori¹ kurortu. Przy okazji
wyspiarze zwiedzili kilka obiektów, na-
pili siê wody mineralnej i na po¿egna-
nie wyrazili nadziejê rych³ego powrotu
w wiêkszym gronie. (aka)
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