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Ani padaj¹cy œnieg, ani zacinaj¹cy wiatr nie stanê³y na przeszkodzie obchodom 89 Rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oœci przez Polskê - 11 listopada jak co roku przedstawiciele w³adz oraz delegacje wszystkich
œrodowisk i zak³adów pracy z³o¿y³y pod obeliskiem wi¹zanki kwiatów i zapali³y znicze.

  Fot. Rafa³ Matelski. Wiêcej o gondoli na str. 5

11.11.1918 - 11.11.2007

Œwi¹teczno-noworoczny numer „Notatnika Œwieradowskie-
go” znajdzie siê w punktach dystrybucji gazety najpóŸniej miê-
dzy 17 a 20 grudnia br.

Uwaga, Czytelnicy!

Gramy w strefie

Komentarz na str. 5. Zdjêcia udostêpnione przez ad-
ministratorów strony internetowej:

 Zima gondoli  siê nie ima

27 listopada w œwieradowskim UM odby³o siê spotkanie szefów miast partnerskich
(od lewej): Rolanda Marciniaka (Œwieradów), Andrzeja Jasiñskiego (Mirsk), Pawla
Smutnego (Nowe Miasto) i Jana Pospišila (£aŸnie Libverda), którzy ustalali szczegó³y
programu uroczystoœci zwi¹zanych z wejœciem do strefy Schengen. Dzieñ ten œwiêto-
waæ bêdziemy 21 grudnia o godz. 14 na przejœciu granicznym w Czerniawie, a szcze-
gó³owy znajdzie siê na afiszach i w nastêpnym numerze gazety.
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Burmistrz Miasta

Roland Marciniak tel. 075 78 16 119
burmistrz@swieradowzdroj.pl

Sprawy administracyjne
i oœwiaty

Krystyna Kisiel

tel. 075 78 16 489
um@swieradowzdroj.plpok. nr  5

pok. nr  6

przyziemie

Referat Organizacyjny
Sekretarz Gminy,
kierownik referatu
Sylwia B³aszczyk

pok. nr  3
tel. 075 78 17 562

sekretarz@swieradowzdroj.pl

Zamówienia publiczne
Monika Sautycz pok. nr  3

tel. 075 78 17 666
zp@swieradowzdroj.pl

Biuro Rady Miasta
Diana Timoftiewicz-¯ak pok. nr  2 tel. 075 78 17 562

rada@swieradowzdroj.pl

Sprawy organizacyjne
Jolanta Bobak pok. nr  4

tel. 075 78 16 553
burmistrz@swieradowzdroj.pl

Zarz¹dzanie kadrami
Joanna Szczekulska

tel. 075 78 17 680
kadry@swieradowzdroj.plpok. nr  7

Informatyk
Tomasz Chmielowiec

pok. nr  5

tel. 075 78 16 361
admin@swieradowzdroj.pl

Goniec
Andrzej Czukiewski tel. kom. 0514 943 985

Referat USC i Spraw Obywatelskich
Kierownik referatu,

kierownik USC
Danuta ̄ y³kiewicz

pok. nr  9a
tel. 075 78 16 344

usc@swieradowzdroj.pl

Dowody osobiste.
meldunki

Halina Stettner
pok. nr  11

tel. 075 78 16 929
dowody@swieradowzdroj.pl

Referat Gospodarki Nieruchomoœciami
i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik referatu
Rafa³ May pok. nr  8

tel. 075 78 17 092
gn@swieradowzdroj.pl

Mieszkania
i u¿ytkowanie wieczyste

Bogumi³a Tasulis
pok. nr  8a

tel. 075 78 17 297
mieszkania@swieradowzdroj.pl

Rolnictwo
i obrót ziemi¹

Ryszard Szczygie³
pok. nr  8a

tel. 075 78 17 558
grunty@swieradowzdroj.pl

Referat Gospodarki Miejskiej
Inwestycji i Ochrony Œrodowiska

Kierownik referatu
Eugeniusz Grabas

pok. nr  8b
tel. 075 78 17 071

tel. kom. 0515 069 318
gm@swieradowzdroj.pl

Inwestycje i remonty
Anna Mazurek pok. nr  10

tel. 075 78 16 970
inwestycje@swieradowzdroj.pl

Inwestycje, remonty
i drogownictwo

Andrzej Groñski
pok. nr  10

tel. 075 78 16 970
drogi@swieradowzdroj.pl

Ochrona œrodowiska
Izabela Jurczak pok. nr  9

tel. 075 78 16 324
ochronasrodowiska@swieradowzdroj.pl

Kszta³towanie zieleni
Anna Ba³azy pok. nr  9

tel. 075 78 16 324
zielen@swieradowzdroj.pl

Referat  Finansowy
Skarbnik Gminy,

kierownik referatu
Iwona Kosmala

pok. nr  1
tel. 075 78 16 234

skarbnik@swieradowzdroj.pl

Finanse i podatki
Anna Leœniak pok. nr  1

tel. 075 78 16 452
windykacja@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku
i op³at lokalnych

Magdalena Szukiewicz
pok. nr  1

tel. 075 78 16 452
podatki1@swieradowzdroj.pl

Wymiar podatku
i op³at lokalnych

Katarzyna Barczyszyn
pok. nr  1

tel. 075 78 16 452
podatki2@swieradowzdroj.pl

Ksiêgowoœæ bud¿etowa
Alicja Piotrowska pok. nr  1

tel. 075 78 16 659
ksiegowosc@swieradowzdroj.pl

Ksiêgowoœæ, ewidencja
i rozliczanie projektów

Anna Bardziñska
pok. nr  1

tel. 075 78 16 659
finanse@swieradowzdroj.pl

Referat Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu - ICWP

Izerskie Centrum
Wspierania

Przedsiebiorczoœci
ul. 11 Listopada 35

fax 075 78 16 221
izerskiecentrum@swieradowzdroj.pl

Turystyka, kultura i sport
Monika Hajny pok. nr  24b

tel. 075 71 36 482
it@swieradowzdroj.pl

Promocja gminy
(w tym gospodarcza)

Mariusz Pysz
pok. nr  24b

tel. 075 71 36 483
izerskiecentrum@swieradowzdroj.pl

Dzia³alnoœæ gospodarcza
i stypendia socjalne
Ewelina Ostrowska

pok. nr  24b
tel. 075 78 16 234

dg@swieradowzdroj.pl

tel. 075 71 36 482
dorota@swieradowzdroj.pl

P.o. kierownika referatu
Dorota Marek-Miakienko pok. nr  23

Obrona Cywilna, Zarz¹dzanie
Kryzysowe, Ochrona Ppo¿.

Tadeusz Baka
przyziemie
pok. nr B

tel. 075 78 16 841
oc@swieradowzdroj.pl

Ryszard Nowak przyziemie
pok. nr A

tel. 075 78 16 896
tel. kom. 0603 957 619

sm1@swieradowzdroj.pl

Referat  Stra¿y Miejskiej

tel. 075 78 16 896
tel. kom. 0500 231 708

sm2@swieradowzdroj.pl
Boles³aw Sautycz przyziemie

pok. nr A

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Œwieradów-Zdrój tel. 075 78 16 426

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Czerniawa-Zdrój tel. 075 78 45 573

Miejski Zespó³ Szkó³
Dyrektor Wies³awa Stasik

tel./fax 075 78 16 224
dyrektor@mzs-swieradow.org.pl

Oœwiata i kultura

tel. 075 78 16 373
sekretariat@mzs-swieradow.org.pl

Szko³a Podstawowa nr 1

tel. 075 78 16 668
admin@mzs-swieradow.org.pl

Gimnazjum

Œwietlica Œrodowiskowa UL tel. 075 78 16 885

Szko³a Podstawowa nr 2
Dyrektor Ma³gorzata Gettner

Œwietlica Œrodowiskowa MROWISKO tel. 075 78 16 712

tel. 075 78 16 379
sp2czerniawa@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyrektor Krystyna Piotrowska

tel. 075 78 16 394
biblioteka3@op.pl

Przedszkole Miejskie
Dyrektor Anita Steiner

tel. 075 78 16 339
przedszkolemiejskie@

poczta.onet.pl

Zak³ad Gospodarki Komunalnej

Dyrektor Barbara Rychter
Sekretariat

Maria Stefanowicz

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

P.o. kierownika Anna Salach

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych przy MOPS

tel. 075 78 16 230
mops_swerzd@wp.pl

tel./fax 075 78 16 343
tel. 075 78 16 425

zgk@swieradowzdroj.pl

Miejski parking strze¿ony tel. 075 78 16 693

tel. 075 78 16 321

Sprawy mieszkaniowe
W³adys³aw RzeŸnik tel. kom. 0601 533 564

Pracownicy socjalni
Anna Stroñska

W³odzimierz WoŸniak

Œwiadczenia rodzinne
Agnieszka Szyszko tel. 075 78 16 321

tel. 075 78 16 114

Dodatki mieszkaniowe
Krystyna Kania

Rewir Dzielnicowych Policji tel. 075 78 16 206

Sekretariat Burmistrza Miasta

tel. 075 78 16 321

Wodoci¹gi i kanalizacja
Tadeusz Serdakowski tel. kom. 0694 031 288

Kronika
policyjna

Na podstawie materia³ów policyjnych
opracowa³  A. Karolczuk

29 paŸdziernika patrol zatrzyma³
nietrzeŸwego kierowcê za kó³kiem.
Okaza³ siê nim mieszkaniec Wroc³a-
wia, przy którym w dodatku znale-
ziono dowód osobisty na inne na-
zwisko – jak siê okaza³o, skradziony
pó³ roku wczeœniej pasa¿erowi po-
ci¹gu relacji Gdynia-Wroc³aw. Mê¿-
czyzna wyjaœni³, ¿e dokument dosta³
od znajomego, ale ta sprawa zosta-
nie przekazana policji wroc³awskiej
do wyjaœnienia, natomiast jego
szar¿¹ alkoholow¹ zajmie siê s¹d we
Lwówku.

30 paŸdziernika do niemieckiej
kuracjuszki spaceruj¹cej po po³udniu
ul. Leœn¹ podbieg³ z³odziej, który
wyrwa³ jej torebkê z zawartoœci¹
wycenion¹ na 2.500 z³.

12 listopada podobna kradzie¿,
choæ znacznie brutalniejsza, mia³a
miejsce ok. godz. 17 na ul. Dojaz-
dowej. Ofiar¹ by³a œwieradowianka;
z³odziej uderzy³ j¹ w ty³ g³owy, a gdy
kobieta upad³a, kilkakrotnie kopn¹³
le¿¹c¹ i zabra³ jej torebkê, w której
poszkodowana mia³a 600 z³, 20 euro
i komórkê.

W zwi¹zku z tymi napaœciami
policja podjê³a energiczne czynno-
œci wykrywacze, w wyniku których
ustali³a, ¿e przestêpstw tych doko-
nali dwaj 16-latkowie z gminy Gry-
fów, podopieczni oœrodka szkolno-
wychowawczego w P³akowicach.
Teraz zajmie siê nimi s¹d rodzinny.

Miniony miesi¹c nie by³ ³askawy
dla w³aœcicieli aut.

Najpierw w nocy z 9 na 10 listo-
pada z ul. Sosnowej usi³owano
ukraœæ audi A6 warte 35 tys. z³. Z³o-
dziej uszkodzi³ zamki i stacyjkê, ale
odjechaæ nie zdo³a³, bo inne zabez-
pieczenia w pe³ni zda³y egzamin.

Nie mia³ tego szczêœcia niemiec-
ki w³aœciciel VW sharana (70 tys. z³),
którym z³odziej w nocy z 18 na 19
listopada bez problemu odjecha³ z
parkingu przy Centrum Rehabilita-
cyjnym w Czerniawie, a o szczêœciu
mo¿e mówiæ jego rodak, którego
skoda octavia zaparkowana pod
Krzyszta³em przetrzyma³a – z 21 na
22 listopada - forsowanie zamków i
stacyjki. Zamki wprawdzie zosta³y
uszkodzone, ale rano auto nadal sta-
³o na parkingu.

21 listopada pracownicy Ener-
giiPro w jednym z domów w Œwie-
radowie odkryli nielegalne pod³¹cze-
nie, zreszt¹ bardzo profesjonalnie
wykonane. Zawiadomiona o tym
policja prowadzi teraz dochodzenie,
które dla z³odzieja pr¹du mo¿e siê
skoñczyæ nawet 5-letnim wyrokiem
i bardzo du¿¹ grzywn¹ na rzecz
sprzedawcy energii.

Zgodnie z prawem energetycz-
nym ka¿dy mieszkaniec ma obowi¹-
zek umo¿liwiæ uprawnionym pra-
cownikom energetyki dostêp do
wszystkich urz¹dzeñ na terenie
mieszkania, domu czy posesji.

27 listopada obywatel Ukrainy
prowadz¹cy inwestycjê przy ul. Stra-
¿ackiej powiadomi³ policjê, i¿ z tere-
nu budowy skradziono elementy
metalowe wartoœci 200 z³.
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Na bie¿¹co Przetarg za przetargiem (IV)

Ju¿ dziœ wymieñ dowód osobisty!

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Œwieradowie-Zdroju og³asza
nabór na cz³onków obu OSP w Œwie-
radowie i Czerniawie – mê¿czyzn i
kobiet w wieku 18-35. Kandydaci
musz¹ odznaczaæ siê dobrym sta-
nem zdrowia, wykazywaæ siê chêci¹
niesienia pomocy i sprawdzenia siê
w trudnych sytuacjach. Nale¿y do-
starczyæ œwiadectwo ukoñczenia
szko³y, dowód osobisty i dwie foto-
grafie. Mile widziane prawo jazdy kat.
B i C.

Chêtnych zapraszamy do Urzê-
du Miasta, gdzie wszelkich informa-
cji udzieli im prezes OSP Tadeusz
Baka, pok. B w przyziemiu, tel. 075
78 16 841, oc@swieradowczdroj.pl

W Czerniawie mo¿na zg³aszaæ siê
do wiceprezesa Kazimierza WoŸne-
go, ul. Izerska 1, tel. 075 78
45 573.

K¹cik przeciwpo¿arowy
konserwa-
cja, czêsto
dopr owa-
dzaj¹ce do
powstawa-
nia po¿a-
rów. Wœród wielu okolicznoœci, w
jakich komin mo¿e byæ przyczyna
po¿aru, uwa¿am, ¿e trzy z nich s¹
najistotniejsze, a mianowicie:

- nagromadzenie siê w kominie
sadzy, która po zbyt d³ugim nieczysz-
czeni komina lub jego niedok³adnym
czyszczeniu mo¿e siê zapaliæ;

- nagrzewanie siê do temperatu-
ry samozapalenia elementów kon-
strukcyjnych wpuszczonych do ko-
mina (np. belek podtrzymuj¹cych
konstrukcjê dachu);

- wydobywanie siê iskier lub pa-
l¹cych siê cz¹steczek opa³u, które
padaj¹c na ³atwopalny materia³
mog¹ zainicjowaæ po¿ar.

Dlatego dla w³asnego bezpie-
czeñstwa (i zgodnie z przepisami)
przewody kominowe odprowadzaj¹-
ce spaliny z pieców wêglowych na-
le¿y czyœciæ cztery razy w roku, a z
pieców gazowych i olejowych – przy-
najmniej dwukrotnie.

Us³ugi w zakresie czyszczenia
przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych wykonuje: Spó³dzielnia Ko-
miniarska  FLORIAN w Gryfowie, tel.
075 78 13 206 – za jedyne 11 z³! (TB)

* * *
Z³y stan urz¹dzeñ ogrzewczo-ko-

minowych, wadliwa ich konstrukcja,
niew³aœciwe lub uszkodzone mate-
ria³y izolacyjne czy nieodpowiednia
konserwacja stanowi¹ jedn¹ z przy-
czyn po¿arów. Z punktu widzenia
ochrony przeciwpo¿arowej, najwiêk-
sze zagro¿enie po¿arowe
stanowi¹ przewody kominowe w bu-
dynkach starych, gdzie najczêœciej
wystêpuj¹ wady konstrukcyjne, a
tak¿e nieprawid³owa eksploatacja i

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone ksi¹¿eczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie
z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych proces wymiany dowodów koñczy siê 31
grudnia 2007 r. W przyjêtej przez Sejm w dniu 7 wrzeœnia br. ustawie, wyd³u¿ono okres pos³ugiwania siê starymi,
ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistym do 31 marca 2008 roku.

Wnioski o nowy dowód osobisty nale¿y nadal sk³adaæ do 31 grudnia Br. Natomiast do 31 marca 2008 roku w myœl
nowej ustawy mo¿na pos³ugiwaæ siê ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi, celu poœwiadczenia to¿samoœci i obywa-
telstwa polskiego.

Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego czasu starych dowodów na nowe, znajd¹ siê w trudnej sytuacji, poniewa¿
nie bêd¹ mogli m. in. formalnoœci w urzêdach, odebraæ listu poleconego na poczcie, wzi¹æ kredytu bankowego,
sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp., a przede wszystkim gro¿¹ sankcje za niedope³nienie obowi¹zku wymiany
dowodu osobistego, zgodnie z art. 55 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2006 r., nr 139, poz. 993 z póŸn. zm.), kto bowiem uchyla siê od obowi¹zku posiadania lub wymiany dowodu osobiste-
go podlega karze ograniczenia wolnoœci do jednego miesi¹ca albo karze grzywny.

W celu usprawnienia za³atwienia spraw zwi¹zanych z wyrobieniem nowych dowodów osobistych wyd³u¿a siê
czas pracy biura dowodów w ka¿dy czwartek i pi¹tek do godz. 1800. (D¯)

No, i nasta³a zima...
… która zasta³a ZGK przy naprawie dachu budynku przy ul. Sanatoryjnej

30, a tak¿e zadaszaniu przeciekaj¹cego tarasu tego budynku. Ponadto wykona-
no drobne naprawy dachów i rynien w budynkach przy ul. Sanatoryjnej 19 i
G³ównej 11. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie naprawiane bêd¹ kolejne pokrycia da-
chowe i rynny (ul. Kolejowa 3, ul. 11 Listopada 20, 25 i 31), jak równie¿ wyko-
nywane inne prace remontowe (ul. 11 Listopada 20, Izerska 1, Graniczna 1 i
Cmentarna 2).

Na dofinansowanie wymiany okien i wykonanie innych remontów brakuje
pieniêdzy z powodu nieregularnych wp³at dokonywanych przez najemców miesz-
kañ i odbiorców wody. Suma zaleg³oœci uros³a do ok.  660.000 z³.

Mamy nadziejê na rozwi¹zanie tego problemu - od 14 XI br. dochodzeniem
naszych roszczeñ finansowych zajê³a siê firma windykacyjna wyspecjalizowa-
na w skutecznym œci¹ganiu zaleg³ych nale¿noœci. (BR)

Monika Sautycz, podinspektor ds.
zamówieñ publicznych w Urzêdzie
Miasta, informuje:

· 31 paŸdziernika  up³yn¹³ termin
sk³adania ofert na zimowe utrzyma-
nie dróg powiatowych w mieœcie oraz
kilku gminnych (dot¹d nieodœnie¿a-
nych) w okresie od 15.11.2007 do
31.03.2008r. Jedyn¹ ofertê z³o¿y³a fir-
ma ROBEN Bo¿eny Staszulonek, pro-
ponuj¹c za tê us³ugê rycza³t miesiêcz-
ny w wysokoœci 28 tys. z³, podczas
gdy gmina zaplanowa³a wydaæ na ten
cel 10.666 z³ miesiêcznie.

Tego samego dnia przetarg unie-
wa¿niono i zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt
4 Prawa zamówieñ publicznych w try-
bie negocjacji bez og³oszenia wys³a-
no zaproszenia do podjêcia rozmów z
gmin¹. Otrzymali je: R. Franckiewicz
, J. Kacik, L. Ochramowicz , P. Pasierb
i M. Stachurski.

Tymczasem miasto zaatakowa³a
zima i Urz¹d Miasta podpisa³ umowê
w trybie z wolnej rêki z R. Franckie-
wiczem na odœnie¿anie dróg powia-
towych i gminnych w dniach 9-14 li-
stopada, p³ac¹c za to dziennie 650 z³
brutto.

W wyniku tych negocjacji 14 li-
stopada podpisano umowê z R. Franc-
kiewiczem na odœnie¿anie dróg powia-

towych i kilku dróg gminnych - od 15
XI br. do 31 III 2008 r. – za miesiêcz-
ny rycza³t w wys. 18 tys. z³.

· 6 listopada UM podj¹³ negocja-
cje z wolnej rêki z firm¹ M. Stachur-
skiego, której w trybie zamówienia
uzupe³niaj¹cego do umowy na utrzy-
manie zieleni w Œwieradowie i Czer-
niawie powierzono dodatkowe zada-
nia do realizacji w ci¹gu 14 wskaza-
nych dni, miêdzy 8 listopada br. a 30
kwietnia 2008 r.

· 12 listopada min¹³ termin sk³a-
dania ofert na dokoñczenie moderni-
zacji ul. Polnej. Ponownie p³ynê³y ofer-
ty firm Eko-In¿ynieria - 82.137 z³, i
REMO (Galas) – 88.151 z³. 19 listo-
pada przetarg uniewa¿niono po raz
drugi, jako ¿e mo¿liwoœci gminne nie
wychodz¹ w tym roku poza zaplano-
wane 60 tys. z³, wszystko jednak
wskazuje na to, ¿e w przysz³orocznym
bud¿ecie trzeba bêdzie do tego zda-
nia do³o¿yæ trochê grosza

· 15 listopada og³oszono przetarg
na kontynuowanie prac przy wodoci¹-
gowaniu Czerniawy – konkretnie na
u³o¿enie 88 mb sieci w ul. Lwówec-
kiej. Termin sk³adania ofert up³ywa 6
grudnia. Termin realizacji zadania
wyniesie siedem dni od dnia podpi-
sania umowy. (opr. aka)

7 listopada w rozmowie z z dzien-
nikarzami „Rzeczpospolitej” i „Ango-
ry” uzyska³em zapewnienie, i¿ na
³amach tych pism bêd¹ siê ukazywaæ
artyku³y o Œwieradowie. Pierwszy tekst
Rzepa zamieœci³a 23 listopada, a „An-
gora” co tydzieñ zamieszcza coœ o na-
szym mieœcie.

15 listopada spotka³em siê z
przedstawicielami firmy Zasada SA -
potencjalnymi inwestorami w przedsiê-
wziêcie zwane „Park wodny” (z baz¹
noclegow¹). Goœcie zapewnili mnie, ¿e
w ci¹gu 4 miesiêcy Zasada SA dokona
wyboru partnera dla tego przedsiêwziê-
cia.

Tego samego dnia w godzinach
popo³udniowych goœci³em prezydenta
Ko³obrzegu - Janusza Gromka, wice-
prezydenta Sopotu – Wojciecha Fu³ka,
oraz burmistrza Konstancina-Jeziornej
- Marka Skowroñskiego, którzy przy-
jechali na moje osobiste zaproszenie.
Goœcie, którym pokaza³em miasto i in-
westycjê gondolow¹, odwiedzili nas po
raz pierwszy.  Byli mile zaskoczeni i
oczywiœcie zapowiedzieli siê na sezon
narciarski. Potem rozmawialiœmy o
problemach naszych miast, o k³opo-
tach mieszkaniowych, o wspólnej plat-
formie promocyjnej uzdrowisk i o cie-
kawych atrakcjach turystycznych. Pa-
d³y deklaracje wzajemnej promocji –
oni bêd¹ nas promowaæ zim¹, a my ich
latem.

16 listopada w Mirsku odby³em
kolejne spotkanie  z burmistrzem Mir-
ska w sprawie zmiany granic admini-
stracyjnych miêdzy naszymi gminami
- omówiliœmy harmonogram dzia³añ w
najbli¿szym okresie.

Tego samego dnia spotka³em siê
jeszcze z pani¹ wiceprezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
Bogumi³¹ Turzañsk¹-Chrobak, z któr¹
rozmawia³em o szansach dofinanso-
wania zakupu wozu stra¿ackiego (oka-
zuje, ¿e s¹ du¿e na dotacjê w I kwarta-
le 2008 roku, co zmniejszy³oby udzia³
w³asny gminy w kosztach zakupu),
oraz z radn¹ sejmiku wojewódzkiego -
El¿biet¹ Zakrzewsk¹, która z³o¿y³a de-
klaracjê dofinansowania zakupu tego
wozu przez samorz¹d województwa.

20 listopada odwiedzi³em gminê
Kroœnice (pow. Milicz), gdzie spotka-
³em siê z wójtem i sekretarzem. To jed-
na z najlepszych gmin w Polsce w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych, za któ-
re wybudowano kompleks sportowy
z³o¿ony z 9 boisk (takiego kompleksu
nie powstydzi³aby siê Jelenia Góra),
dom kultury, odremontowano te¿ za-
bytkowy pa³ac - siedzibê urzêdu. Se-
kretarzowi gminy, który  jest przewod-
nicz¹cym komisji bezpieczeñstwa i
porz¹dku w sejmiku dolnoœl¹skim,
przedstawi³em pomys³ dofinansowania
przez Urz¹d Marsza³kowski dolnoœl¹-
skich OSP – radny przedstawi go na
najbli¿szym posiedzeniu sejmiku i za-
rz¹du województwa.

We Wroc³awiu kontynuowa³em
rozmowy o dofinansowaniu wozu stra-
¿ackiego, tym razem z wicemarsza³-

kiem Tadeuszem Drabem.
Natomiast podczas spotkania z

rektorem Politechniki Wroc³awskiej
prof. Tadeuszem Lutym rozmawialiœmy
o realizacji prac badawczo-poszuki-
wawczych nowych Ÿróde³ wody pitnej
dla Œwieradowa. S¹ ju¿ pierwsze pro-
fity z dobrej wspó³pracy z Politechnik¹:
w przysz³ym roku w kwietniu odbêdzie
siê w Œwieradowie konferencja geolo-
gów, którzy zajmuj¹ siê budowlami ko-
palnianymi (sztolniami, grotami, szy-
bami kopalnianymi). Uzyskamy wtedy
wyczerpuj¹ce informacje o istniej¹cych
takich budowlach na terenie gminy
Mirsk i Œwieradów. Bêdzie te¿ szansa
na opracowanie koncepcji udostêpnie-
nia tych budowli do celów gospodar-
czych (np. pozyskania wody pitnej ze
sztolni) lub turystycznych.

Pobyt we Wroc³awiu zakoñczy³em
spotkaniem z dr Ann¹ Abramczyk-Lo-
renc i dr Tadeuszem Przylibskim. Pod-
sumowaliœmy zakoñczony przez nich
pierwszy etap zadania poszukiwania
nowych Ÿróde³ wody pitnej dla Œwie-
radowa i Czerniawy (znajdowanie i na-
noszenie na mapê poniemieckich stud-
ni  zasobnych wodê). Drugi etap - ba-
danie wydajnoœci i przydatnoœci wody
do spo¿ycia - rozpocznie siê w przy-
sz³ym roku.

22 listopada w Nadleœnictwie
uczestniczy³em w posiedzeniu Komi-
sji Techniczno-Gospodarczej, która
debatowa³a nad planem urz¹dzania
lasu (robi siê go raz na 10 lat), do któ-
rej zg³osi³em wniosek dotycz¹cy umo¿-
liwienia przeprowadzenia trasy biego-
wej z górnej stacji kolei gondolowej
przez Halê Izersk¹ do kompleksu tras
biegowych w Jakuszycach. Zapropo-
nowa³em te¿, ¿e je¿eli na terenie Nad-
leœnictwa ma powstaæ przeciwpo¿aro-
wa wie¿a obserwacyjna, to gmina
Œwieradów czêœciowo sfinansuje jej
budowê, pod warunkiem jednak, ¿e
dolny taras wie¿y bêdzie udostêpnia-
ny turystom jako punkt widokowy.
Wstêpnie uzgodniliœmy lokalizacjê wie-
¿y na Zajêczniku.

Tego samego dnia z³o¿y³ mi wizy-
tê prezes firmy KOPA HAUS -  Grze-
gorz Kopaszewski, który goœci³ w ho-
telu Leo. To du¿a firma produkuj¹ca (z

elementów) i buduj¹ca domy, a do
Œwieradowa œci¹gnê³a prezesa chêæ
zainwestowania kilkunastu milionów
z³otych w park turystyczny sk³adaj¹cy
siê z kilkudziesiêciu domków pod wy-
najem dla turystów. Pokazaliœmy pre-
zesowi mo¿liwoœæ lokalizacji takiej in-
westycji na gruntach gminnych w Czer-
niawie. Prezesowi lokalizacja siê
spodoba³a, a w ci¹gu najbli¿szych czte-
rech miesiêcy oka¿e siê, czy to przed-
siêwziêcie ruszy z miejsca.

23 listopada moimi rozmówcami
byli tym razem przedsiêbiorcy z Zag³ê-
bia Miedziowego, którzy chc¹ w Czer-
niawie na powierzchni 4 ha za³o¿yæ
gospodarstwo agroturystyczne - na 30
miejsc noclegowych - z hipoterapi¹.
Przedsiêbiorcy prosili, by uwzglêdniæ
ich projekty w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.

27 listopada w Urzêdzie Miasta
dosz³o do spotkania ze starostami
£aŸni Libverda, Nowego Miasta i bur-
mistrzem Mirska. Rozmawialiœmy o
wspólnej organizacji imprezy na przej-
œciu granicznym w Czerniawie z okazji
otwarcia i zniesienia kontroli granicz-
nej  miêdzy Polsk¹ a Czechami (21
grudnia br.).

Nastêpnie z burmistrzem Mirska
Andrzejem Jasiñskim obejrzeliœmy kil-
kanaœcie miejsc, gdzie granice miêdzy
naszymi gminami s¹ niew³aœciwie
przeprowadzone, m.in. przy ul. Sosno-
wej, Myœliwskiej, Batorego, Granicznej,
Stra¿ackiej, Lwóweckiej, Górzystej oraz
w okolicy pensjonatów Czeszka i S³o-
waczka. Dyskutowaliœmy o takim prze-
prowadzeniu granic, aby Œwieradów
móg³ w lepszym stopniu wype³niaæ
swoje funkcje uzdrowiskowo-tury-
styczne (trasy spacerowe, punkty wi-
dokowe, gospodarka wodno-œcieko-
wa, odœnie¿anie ulic). Wkrótce obie
rady miast bêd¹ dyskutowaæ nad kon-
cepcj¹ przebiegu granic, a wiêcej in-
formacji na ten temat zamieszczê w
kolejnych sprawozdaniach.

Tego samego dnia obie szkolne
sekcje biatlonu otrzyma³y pierwsze
dotacje na zakup sprzêtu narciarskie-
go: UKS Czerniawa - 8 tys. z³, UKS
Œwieradów - 12 tys. z³. Pieni¹dze po-
chodz¹ z op³at wnoszonych za zezwo-
lenia na sprzeda¿ alkoholu.

1 grudnia Œwieradów odwiedzi³a
pani burmistrz partnerskiego Seifehen-
nersdorfu - Karin Berndt, z któr¹ roz-
mawialiœmy g³ównie o promocji sak-
soñskiego miasta w Œwieradowie.

Na koniec podajê kilka informacji
o tym, jak funkcjonujê jako burmistrz
Œwieradowa:

- zarabiam 4,5 tys. z³ na rêkê mie-
siêcznie;

- otrzymujê rycza³t w wysokoœci
180 z³, który wystarcza mi na pokona-
nie autem 300 kilometrów po terenie
gminie (w ci¹gu roku kadencji przeje-
cha³em 90 tys. km!);

- mam abonament na telefon ko-
mórkowy w wysokoœci 390 z³ mie-
siêcznie.

Roland Marciniak

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

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


Notatnik Œwieradowski - grudzieñ  2007        4

Panie  maj¹  g³os
Pejza¿e

***
¯yjemy wœród szeregu schematów
Przyt³aczani nietolerancj¹ obcych.
Dlaczego nikt nie mo¿e byæ
Tak naprawdê, naprawdê sob¹,
Bez obawy, ¿e inni go skarc¹?
Dlaczego bez przerwy toczy siê walka?
Ka¿dy z osobna porywa siê do niej.
Na pró¿no, ka¿dy jest po czêœci schematem.
Poruszamy siê ulicami, my którym to zawadza
I oni, ludzie schematy,
Zamkniêci we w³asnych bramach.
Ile jeszcze bêdzie trwa³a ta walka
O to, jak naprawdê chcemy ¿yæ?

Alicja Kornet (Autorka pisze od 1993 roku, ale
dopiero niedawna postanowi³a zebraæ swoje wier-
sze i przedstawiæ kilku znawcom do oceny; myœli
te¿ o wydaniu pierwszego tomiku. Pracuje w bu-
d¿etówce, od 4 lat mieszka w Œwieradowie)

W drodze na Bia³y Kamieñ
w Œwieradowie

Szepcz¹ cieniem, œni¹ blaskiem
te nadmorskie i smreczyste,
te œródl¹czne i parkowe...
 
Z wiatrem powstaje ksiê¿yc,
purpurowi srebrne molo.
Rodz¹c siê z obcych s³ów —
tworzymy ksiê¿ycowe, nietkniête obszary.
 
Wieczorny las obejmuje ciemnymi korzeniami
i cuci igliwiem:
Dreszczem smaga groŸny zr¹b urwiska.
Bryzgi fal granicz¹
przygarniête przez omsza³e g³azy po¿¹danie.
Z nabrze¿nego piasku wychyla siê nagoœæ.
 
Oto ³¹ka pochy³a,
wyrwana z zamyœlenia œwierków.
W mg³awym cieple naprzeciw oczom
wylêgaj¹ góry.
Ramionami w dó³, wœród traw
wstydliwe oddanie zieleni.
Tamte s³oñca wspomniane w noc grudniow¹,
w parkowych alejach,
wœród skrzypotu bezgwiezdnego œniegu
sprzyjaj¹ mroŸnej ciszy.
 
I bêdzie znowu zieleñ
w mere¿kach liœci,
i wiatr powróci, i mg³a.
 
Wœród bia³ych ³¹k
z³owimy ³kanie ptaka.
 
Przymknij oczy
i noc¹ upragnion¹
dobr¹ rêk¹
przywo³aj pejza¿ œwie¿y.

Z³ote plamy
w w¹wozie zieleni
Seledynowe powietrze drga
W dole
ruchome p³aty pól
i barwne klocki miasteczek –
- przestrzeñ zas³aniaj¹ca wzrok
Wrzosy
nios¹ puszyst¹ liliowoœæ
prowadz¹c drogê
na granicê horyzontu

Jadwiga Dörr (Autorka jest doktorem nauk hu-
manistycznych, pracowa³a jako adiunkt na Uni-
wersytecie £ódzkim, a od 1978 r. przebywa³a w
Rumunii, Niemczech i Francji. Jako poetka de-

140 rocznica urodzin Marii Curie–Sk³odow-
skiej, wybitnej polskiej uczonej, profesora pa-
ryskiej Sorbony, odkrywczyni dwóch nowych
pierwiastków promieniotwórczych (polonu i
radu), dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla
(1903 i 1911), której prochy od 1995 roku
spoczywaj¹ w Panteonie, gdzie chowani s¹
najwybitniejsi obywatele Francji, by³a wa¿nym
wydarzeniem zarówno w Szkole Podstawowej,
jak i w Gimnazjum.

We wrzeœniu Gimnazjum zg³oszono do
konkursu pt. „¯ycie i dokonania Marii Sk³o-
dowskiej-Curie” organizowanego przez mu-
zeum Jej imienia wraz z komitetem obchodów
rocznic: 140. urodzin noblistki, 75. - otwarcia
Instytutu Radowego Warszawie oraz 40. -
otwarcia muzeum uczonej.

Organizatorzy sprawdzili rozwi¹zane przez
uczniów testy i poinformowali, ¿e do II etapu
zakwalifikowa³o siê 16 gimnazjalistów, którzy
przejd¹ kolejny test – w grudniu dowiemy siê,
czy ktoœ z naszej szko³y znajdzie siê wœród kra-
jowej trójki laureatów, która pojedzie w nagro-
dê do Pary¿a.

Obchody rocznicowe w klasach I-VI przy-
pad³y w dniach 5-9 listopada. Napis informu-
j¹cy o rocznicy umieszczono w K¹ciku Patro-
na, a na parterze przygotowano gazetkê oko-
licznoœciow¹ z informacjami o ¿yciu i dokona-
niach uczonej oraz o tym, ¿e 22 paŸdziernika
br. zmar³a w Nowym Jorku – w wieku 103 lat!

Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek
nie skieruje ku lepszemu. Maria Curie – Skłodowska

- pisarka, pia-
nistka i dzienni-
karka, m³odsza
córka Marii i
Piotra Curie -
Ewa Curie-La-
bouisse.

Pr zygoto-
wano wystawê
zdjêæ rodzin-
nych i prac pla-
stycznych pt.
„Portret Marii w
oczach dziecka”, a na koniec uczniowie kl. Ia
przedstawili skrócon¹ biografiê pt. „By³a so-
bie Maria Sk³odowska-Curie” - jako przypo-
mnienie i podsumowanie tygodniowych ob-
chodów rocznicowych.

W konkursie wiedzy o patronce w klasach
kszta³cenia zintegrowanego wygra³a Urszula
Tarasewicz przed Jakubem Andziulewiczem i
Kamil¹ W¹do³owsk¹. W klasach IV–VI pierw-
sze miejsca zajê³y ex quo Marta Kacik i Kamila
Fierkowicz, II - Gabriela Wojsa i Monika Brzo-
stowska, a III - Maria Salawa.

W klasach IV-VI oraz Gimnazjum zorgani-
zowano konkurs na znaczek okolicznoœciowy
zwi¹zany z 25. rocznic¹ nadania imienia no-
blistki Szkole Podstawowej (28 maja 2008),
odby³y siê tak¿e inne konkursy na fraszkê,
wiersz i opowiadanie zwi¹zane z patronk¹.

Teresa Fierkowicz

25 listopada  po raz IV obchodziliœmy Œwia-
towy Dzieñ Pluszowego Misia. Pluszowe mi-
sie s¹ jedn¹ z najpopularniejszych i zdecydo-
wanie najlepiej wspominan¹ zabawk¹ z dzie-
ciñstwa; s¹ mi³e, mo¿na do nich siê przytuliæ,
obj¹æ, wyszeptaæ im swoje tajemnice, s¹ te¿
Misie Ratownicy, wrêczane dzieciom, np. ofia-
rom wypadków, przez lekarzy pogotowia, po-
licjê, stra¿ po¿arn¹.

W bibliotece do 15 grudnia mo¿na podzi-
wiaæ niezwyk³¹ wystawê fotograficzno-pla-
styczn¹ „Dzieci i ich Misie”. Micha³ Palbow i
Igor Kolejewski z wielk¹ trudnoœci¹ utrzymuj¹
w r¹czkach wielkie, brunatne misie, Ma³gorzata
Pasierb lubi bia³ego niedŸwiadka, z kolei Pa-
tryk Wadowski trzyma misia z pi³k¹ no¿n¹, a
Oliwia Goj¿ewska - z czerwon¹ kokardk¹. Cie-
kawe zdjêcie wykonali rodzice Mateuszowi
Podkomorzemu podczas wizyty w ZOO, Kasia
Jankowiecka namalowa³a brunatnego misia,
który wygl¹da jak ¿ywy. Na wystawie ponadto

Dzieci lubi¹ misie

Pierwsze miesi¹ce pobytu dziecka w przed-
szkolu s¹ dla niego okresem bardzo trudnym.
Dziecko wchodzi w nowe œrodowisko z nowy-
mi paniami, kolegami, niekiedy po raz pierw-
szy na kilka godzin musi rozstaæ siê z rodzica-
mi. Zmiana ta dla wiêkszoœci stanowi ogrom-
ne prze¿ycie i czas przystosowania siê do no-
wej sytuacji, nie zawsze wype³niony jest rado-
œci¹ i dobrym samopoczuciem. Aby pomóc
dzieciom pokonaæ stres i zapobiec negatyw-
nym prze¿yciom, jakie towarzysz¹ im przy
przekraczaniu progu przedszkola, staramy siê
otaczaæ je ¿yczliw¹ atmosfer¹ i fachow¹ opiek¹.
Dopiero kiedy zosta³a zaspokojona najwa¿niej-
sza potrzeba dziecka - bezpieczeñstwa - dzieci
poczu³y siê dobrze, by³y pogodne i uœmiech-
niête, a rodzice zdobyli pewnoœæ, ¿e nasze
przedszkole jest tym miejscem, gdzie bez obaw
mog¹ pozostawiæ swoje pociechy, pomyœla³y-
œmy o przygotowaniach do pierwszej w ich

Pocz¹tek 3-letniej podró¿y

Patronka wielu rocznic

17 grudnia br. o godz. 1130   w siedzibie UM (pok. 8) odbêdzie siê pierwszy nieograniczony
przetarg ustny na zbycie prawa w³asnoœci niezabudowanej nieruchomoœci gruntowej oznaczo-
nej geodezyjnie jako  dzia³ka nr  54/1, am 5, obrêb V, o powierzchni 780 m2. Brak urz¹dzonej
KW.

Cena wywo³awcza – 19.200 z³ + 22 proc. VAT. Wadium - 2.000 z³. Nabywca poniesie te¿
koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia (2.663 z³) oraz koszty sporz¹dzenia aktu nota-
rialnego, jego wypisów i op³aty s¹dowej ksiêgi wieczystej.

Nieruchomoœæ gruntowa w kszta³cie trójk¹ta, niezabudowana, u zbiegu ulic Lipowej i So-
snowej. Uzbrojenie: mo¿liwoœci przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej, energetycznej, gazowej i
telefonicznej. Gospodarka œciekowa we w³asnym zakresie. Obci¹¿enia: przez dzia³kê przecho-
dzi sieæ gazowa i kolektor deszczowy 500 mm.

W studium zagospodarowania dzia³ka  przeznaczona na cele  zabudowy mieszkaniowej o
niskiej intensywnoœci z dopuszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.

Wadium nale¿y wp³acaæ  przelewem  na konto UM w PKO BP  I/O  Œwieradów-Zdrój
nr 33 1020 2124  0000 8502 0065 6959  - do 12 grudnia br.

W przypadku uchylania siê  zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej, wadium nie
podlega zwrotowi; pozosta³e wadia zostan¹ przelane na wskazane numery kont w ci¹gu 3 dni
roboczych od daty zakoñczenia przetargu.

Informacje: Referat Gospodarki  Nieruchomoœciami (pok. 8), tel. 075 78 17 558, www.swie-
radowzdroj.pl; grunty@swieradowzdroj.pl

przedszkolnym ¿yciu uroczystoœci - pasowa-
niu na przedszkolaka.

Uroczystoœæ odby³a siê  19 paŸdziernika w
grupie „Biedronek”. Wszystkie maluszki spi-
sa³y siê bardzo dzielnie, prezentuj¹c ró¿norod-
ny program artystyczny pe³en wierszy i piose-
nek. Na koniec wszyscy otrzymali dyplom oraz
drobny upominek, a nauczycielki zaprosi³y
dzieci i ich najbli¿szych na s³odki poczêstunek.

Emocje i prze¿ycia towarzysz¹ce tej uro-
czystoœci dla wszystkich jej uczestników sta³y
siê pocz¹tkiem trzyletniej podró¿y, w której
udzia³ wezm¹ nie tylko dzieci, ale tak¿e ich ro-
dzice i wszyscy pracownicy naszego przed-
szkola. Celem tej podró¿y jest osi¹gniêcie przez
dzieci takiej wiedzy, umiejêtnoœci i sprawno-
œci, które pozwol¹ im na podjêcie obowi¹zku
szkolnego i bêd¹ wyró¿niaæ je w przysz³oœci
jako absolwentów naszego przedszkola.

(AS)

mo¿na podziwiaæ inne bardzo Wa¿ne Nie-
dŸwiadki, np. misia Tomcia, który dochowa³
siê najwiêkszej iloœci dzieci, misia najstarsze-
go, najwiêkszego, z Najdalszej Krainy, Œmiesz-
nego itd. – spoœród nich dzieci wybior¹ Misia
Œwieradowa 2007.

Obchody dnia przyczyni³y siê te¿ do po-
wstania grupy teatralnej, któr¹ tworz¹ dziew-
czynki z klasy IVa: Adriana Mazurkiewicz, Ka-
sia Mandziej, Marysia Bronicka i Monika Ku-
dyba. Po ich wystêpach (z monta¿em s³owno-
muzycznym o misiach) mo¿na pokusiæ siê o
stwierdzenie, ¿e to s¹ godne nastêpczynie „Za-
krêconych”.

Œwiêtowaliœmy nie zapominaj¹c te¿ o
miodku, którym czêstowa³yœmy dzieci. A ro-
dzice niech pamiêtaj¹, ¿e Miœ mieszka w domu,
dzieciom radoœæ niesie. I aby nie mówi³y, ¿e
maj¹ misia w komputerze (tak niestety mówi¹
przedszkolaki), do którego na pewno siê nie
przytula i nie wezm¹ do swojego ³ó¿eczka. (KP)

biutowa³a w 1993 r.  Po powrocie do Polski osia-
d³a w Proszówce, po czêœci jest te¿ œwierado-
wiank¹ - ma tu mieszkanie)

El¿bieta Œnie¿kowska-Bielak (Debiutancki tomik
poezji wyda³a w 1984 r., na swym koncie ma te¿
poetyckie adaptacje baœni klasyków dla dzieci, li-
ryki religijne, œpiewnik, powieœæ „Weronika”, opo-
wiadania „Odlot Motyla”. Jest gryfowiank¹.)

Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Œwieradowie-Zdroju proponuje nastêpuj¹cy wachlarz
us³ug zwi¹zanych z odœnie¿aniem minici¹gnikiem Rider ProFlex 21 AWD: · odœnie¿anie par-
kingów · dróg dojazdowych ·  chodników i innych powierzchni utwardzonych (us³uga nie
obejmuje wywozu nagromadzonego œniegu) · posypywanie piaskiem i sol¹.

Cena za us³ugê  58 gr/m2 +22 proc. VAT (mo¿liwoœæ op³aty zrycza³towanej)
ZGK zatrudni równie¿ osobê do odœnie¿ania - wymagane prawo jazdy kategorii B - ul. 11

Listopada 35, tel. 075 78 16 343.
* * *

Zapraszamy do udzia³u w WARSZTATACH BUDOWANIA SZOPEK BO¯ONARODZENIO-
WYCH, które odbêd¹ siê dnia 14 grudnia br. w godz. 900-1500 w Izerskim Centrum Wspie-
rania Przedsiêbiorczoœci przy ul. 11 Listopada 35 (II p.)

Organizatorami warsztatów s¹: Dolnoœl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego Oddzia³ w
Jeleniej Górze oraz Urz¹d Miasta Œwieradów-Zdrój. Udzia³ jest bezp³atny.

* * *

Miejska Biblioteka Publiczna og³asza konkurs plastyczno-techniczny KOCHAMY ANIO£Y.
Zapraszamy wszystkie dzieci do malowania, naklejania, wydzierania i lepienia anio³ów.
 Prace prosimy przynosiæ do 18 grudnia. Nagrody czekaj¹.
Oceniaæ bêdzie komisja, która kocha anio³y.

* * *

O G £ O S Z E N I A

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

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


5        Notatnik Œwieradowski - grudzieñ  2007

Zima gondoli siê nie ima
Podczas pierwszego uderzenia zimy i na-

dejœcia silniejszych przymrozków, które okry-
waj¹ izerskie szczyty szadzi¹, nieoczekiwanie
na urodzie zyska³y stalowe elementy kolei gon-
dolowej, które te¿ pokry³y siê bia³ym gêstym
ko¿uchem. Niestety, „bia³ej urodzie” towarzy-
szy³y perturbacje przy wznoszeniu górnej i
dolnej stacji – re¿imy budowlane nie toleruj¹
takich kaprysów pogody, dlatego nale¿y siê
spodziewaæ opóŸnieñ w stosunku do zak³ada-
nego harmonogramu.

Niemniej na wszystkich odcinkach inwe-
stycji ci¹gle coœ siê dzieje, o czym choæby prze-
konuje zestaw zdjêæ na ok³adce. Przywieziono
linê noœn¹, sukcesywnie dowo¿one s¹ wago-
niki kolei gondolowej, dojecha³y te¿ pierwsze
armatki œnie¿ne. Tylko patrzeæ, jak stan¹
wszystkie maszty oœwietleniowe wzd³u¿ nar-
tostrady, a brygada uk³adaj¹ca rury, którymi

pop³ynie woda z Kwisy do naœnie¿ania stoku,
zbli¿a siê do ul. Sienkiewicza, choæ gdy numer
dotrze do r¹k Czytelników – rura pewnie do-
trze do stacji pomp. Zreszt¹, na samej stacji i
w korycie rzeki roboty nie ustaj¹ od œwitu do
nocy.

Pod zwa³ami ziemi znikaj¹ ostatnie frag-
menty wszystkich instalacji wzd³u¿ nartostra-
dy. Oczywiœcie, kierownictwo najbardziej nie
lubi rozmawiaæ o terminach kolejnych etapów
budowy, ale gdy w kalendarzu nieprzewidzia-
ne poœlizgi, trudno siê dziwiæ poirytowaniu.

Jedno jest pewne – zbyt du¿o wydano pie-
niêdzy i zbyt daleko zasz³y sprawy, bo mo¿na
sobie by³o pozwoliæ na niekoñcz¹ce siê prze-
suwanie terminów. Trzeba wierzyæ, ¿e inwesto-
rowi – tak jak i nam wszystkim – zale¿y na jak
najszybszym uruchomieniu kolei i przewiezie-
niu ni¹ pierwszych narciarzy. (AK)

Pani Nelu, sk³adamy Pani gor¹ce podziêkowania za te wszystkie lata wspó³pracy,
kiedy prowadzi³a Pani Kawiarniê „Zdrojow¹” -  za wspania³e bale dla dzieci i dla doro-
s³ych, za niezliczone Miko³ajki, Andrzejki i karnawa³owe pl¹sy, za doroczne imprezy
zwi¹zane z awansami i zakoñczeniami sezonów naszych ma³ych i du¿ych pi³karzy, za
Pani ¿yczliwoœæ, pomoc, zrozumienie, za Pani otwartoœæ, pomys³owoœæ i dobre serce.

Dziêkujemy tak¿e zespo³owi muzycznemu RELAX i ca³ej sympatycznej obs³udze ka-
wiarni - Zarz¹d TKKF Ognisko KWISA oraz cz³onkowie Rady Rodziców dzia³aj¹cej
w latach  2002-2005

Szanowna Pani Nelu, w imieniu swoim w³asnym, pracowników Urzêdu Miasta, miesz-
kañców oraz odwiedzaj¹cych nas goœci sk³adam Pani podziêkowania za wiele lat bar-
dzo udanej wspó³pracy. Dziêkujê szczególnie za Pani bezinteresownoœæ, przychylnoœæ
i ¿yczliwoœæ, której wielokrotnie doznaliœmy organizuj¹c w Kawiarni „Zdrojowej” liczne
uroczystoœci miejskie, koncerty, spotkania, szkolenia czy spotkania z mieszkañcami.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujê  –  Burmistrz Miasta Roland Marciniak

Antoni Choros w 1930 roku spod
Gródka Jagielloñskiego za prac¹ zawê-
drowa³ do po³udniowej Francji (praw-
dê mówi¹c, musia³ uciekaæ, bo ukrad³
worek ¿yta bogatemu gospodarzowi).
Tam pozna³ Zofiê (rodowita Wielkopo-
lankê), wzi¹³ z ni¹ œlub i w ten sposób
w 1938 przysz³a na œwiat córka, której
zapatrzeni w now¹ ojczyznê rodzice
dali na imiê  Jacqueline (w Polsce
skoñczy³a handel zagraniczny, praco-
wa³a w centralach tego handlu i zwie-
dzi³a ca³y œwiat).

Wojnê oboje prze¿yli szczêœliwie,
bo choæ ojciec na krótko popad³ w nie-
mieck¹ niewolê, uda³o mu siê doœæ
szybko trafiæ do firmy przedsiêbiorcy
wspó³pracuj¹cego z Niemcami. I tak
oto w czasie okupacji (Francji, rzecz
jasna) urodzi³ siê brat Micha³, któremu
s¹dzone by³o zostaæ œwieradowiani-
nem, a jego najbardziej rozpoznawal-
ny w mieœcie wnuk Kuba Choros dopi¹³
swego i dziœ w Legnicy studiuje na I
roku kompozycjê koœcieln¹.

Mama ani myœla³a wracaæ po woj-
nie do Polski, bo rodzina by³a ju¿ urz¹-
dzona, jednak ojciec jako ideowy ko-
munista rwa³ siê do ojczyzny proleta-
riatu. Mama myœla³a, ¿e jak spali kom-
plet dokumentów repatriacyjnych, to
ojciec machnie rêk¹ i zostanie, ale nie
doceni³a jego determinacji – wyrobi³
drugi komplet, wsadzi³ rodzinê w po-
ci¹g i 22 maja 1948 roku przyjechali
do Œwieradowa, a razem z nimi Breit-
mayer, ̄ y³a i Macio³owscy – te nazwi-
ska potem wiele znaczy³y w historii
miasta.

Sk³ad zajecha³ a¿ do tartaku, w
górach le¿a³ œnieg – jak to mama zo-
baczy³a, a¿ siê rozp³aka³a, ale drogi
odwrotu nie by³o. Krótko pomieszkali
na Nadbrze¿nej, potem na Dolnej, a¿
trafili na Zakopiañsk¹, gdzie mieszkali
do koñca ¿ycia. Mama pracowa³a naj-
pierw w bibliotece, nastêpnie a¿ do
emerytury w gospodarce mieszkanio-
wej, a tato odpowiada³ za wodoci¹gi i
kanalizacjê.

16 lat po siostrze i 13 lat po bracie
urodzi³a siê córka, która wiadomo, ¿e
musia³a nosiæ jakieœ francuskie imiê,
wiêc nazwali j¹ Nel¹. Nie Nelly (jak Ro-
kita) i nie Nel (jak Rawlison z pustyn-
no-puszczañskiej opowieœci).

I w³aœciwie dopiero teraz zaczyna
siê opowieœæ o tym, jak œwie¿o upie-
czona licealistka z grup¹ kole¿anek
szkolnym autobusem doje¿d¿a do Mir-
ska; w obie strony siedz¹ na tylnych
siedzeniach i wci¹¿ wybuchaj¹ zdro-
wym dziewczêcym œmiechem. Tak je
zapamiêta³em, wiêc pytam, jakie by³y
losy tej œmiesznej gromadki.

Tu na razie jest œciernisko, ale bêdzie... có¿, Czerniawa to nie San Francisco.

Pisany mi jest los kierownika
Nela: Siedzia³a z nami Gra¿yna

Bokisz - zosta³a nauczycielk¹ w Bole-
s³awcu, ale umar³a m³odo na raka, na-
stêpnie Baœka Bartosiewicz, która w
Warszawie prowadzi du¿¹ firmê bu-
dowlan¹, Bo¿ena Rymajdo – dziœ sze-
fowa Muzycznego Radia w Jeleniej
Górze, wreszcie Halinka Puzyñska, sio-
stra póŸniejszego pierwszego burmi-
strza miasta, któr¹ los zagna³ a¿ do
Francji.

Nelce w LO wmawiali, ¿e jest ge-
nialna w matmie i fizyce, wiêc uwierzy³a
w te wró¿by i posz³a zdawaæ na uni-
wersyteck¹ matematykê we Wroc³a-
wiu, ale obla³a fizê i wracaj¹c z nieuda-
nego podejœcia przystanê³a w Jeleniej
Górze, by z³o¿yæ papiery w studium
hotelarsko-turystycznym.

Nela: Na tyle d³ugo wierzy³am w ten
mój fart do przedmiotów œcis³ych, ¿e
po latach zaczê³am zaocznie ekonomiê,
ale z³y los sprawi³, ¿e na I roku trzeba
by³o zdawaæ… historiê. To by³ kosz-
mar, obla³am egzamin i nawet nie sta-
nê³am do poprawkowego – historia
zawsze by³a moim przekleñstwem, kto
móg³ wymyœliæ tak g³upi program stu-
diów ekonomicznych?

Ju¿ jako 19-latka zaraz po matu-
rze dorabia sobie w recepcji hotelu
miejskiego (dziœ Kwisa), w tym wieku
jest ju¿ m³od¹ mê¿atk¹, robi studium,
a w 1974 zostaje zastêpc¹ kierownika
w Leœnym Grodzie, w wieku 21 lat zo-
staje matk¹…

Nela: Od tamtej chwili przez ca³e
¿ycie czymœ kierujê, widaæ pisany mi
by³ los kierownika.

W 77 zostaje zastêpc¹ ds. ¿ywie-
nia w Paprotkach (dziœ Flins i Pa³acyk),
po czterech latach – szefem ¿ywienia
w uzdrowisku. Ale nie min¹ dwa lata,
jak rzuci PPU i obejmuje w ajencjê plac-
karniê PSS (poni¿ej Kwisy, spali³a siê).
Chyba jednak kierowanie sam¹ sob¹
niezbyt jej odpowiada³o, bo w 87 przej-
muje kierownictwo nad czêœci¹ dancin-
gow¹ Kryszta³u; czêœæ hotelowa nale-
¿a³a wtedy do Paprotki, która z czasem
wch³ania ca³y Kryszta³.

Nela: Tak siê porobi³o, ¿e sama nie
wiedzia³am, kim by³am w tym stanie
dwu-kierowniczym.

Gdy w 90 FWP zaczê³o przekazy-
waæ swe domy w dzier¿awê, zaczê³a
starania o Kryszta³, a wyl¹dowa³a w
Paprotce II, zwanej dziœ Pa³acykiem.
Piêæ lat póŸniej nadarzy³a siê mo¿li-
woœæ wykupu, ale z podjêciem decyzji
nie by³o ³atwo.

Nela: Kto pamiêta Œwieradów w
tamtym czasie, ten wie, ¿e ludzie omi-
jali miasto, bo có¿ ono oferowa³o? Nic.

Udaje jej siê wpisaæ obiekt do ka-

talogu zabytków, co spowodowa³o ob-
ni¿enie wyceny o po³owê. Kupiæ jakoœ
siê da³o, zrobiæ generalny remont przy
tej frekwencji w Œwieradowie – ju¿ nie.
Córka i ziêæ kategorycznie odmawiaj¹
wejœcia w bran¿ê hotelarsk¹, nadarza
siê kupiec, w 1999 Pa³acyk zmienia
w³aœciciela.

Nela: Mia³am okres bezczynnoœci,
ale od nicnierobienia dostawa³am fio-
³a, wiêc propozycjê objêcia kawiarni
Zdrojowej uzna³am za zbawienn¹.

Najpierw jest szefow¹ na etacie,
potem na dzier¿awie, w sumie 7 lat.
Kawiarnia staje siê centrum ¿ycia to-
warzyskiego w mieœcie. Bale sylwe-
strowe, karnawa³owe, szkolne zabawy
dla dzieci w 3 rzutach (wiekowych),
bale sportowców, emerytów, rady ro-
dziców i „Godnego Spo³eczeñstwa”.
Koncerty, spotkania, sesje rady, oko-
licznoœciowe przyjêcia, narady, konfe-
rencje, wreszcie wesela – nie mniej ni¿
50 przyjêæ dla m³odych par z Wroc³a-
wia, Lubina, G³ogowa i wielu innych
miast bli¿szych i dalszych. Zapadn¹ w
pamiêæ, bo pod koniec chodzi³o siê z
ciastkiem „przeproszalnym” do goœci
nad kawiarni¹, by byli wyj¹tkowo tole-
rancyjni dla ha³asów z do³u.

Co rusz zewsz¹d do redakcji nad-
chodzi³y proœby o zamieszczenia po-
dziêkowañ dla Neli za bezinteresowne
udostêpnienie kawiarni na ten czy inny
szczytny cel. Gdyby ka¿de z tych po-
dziêkowañ by³oby jedn¹ kart¹ w talii,
zebra³yby siê ich ze dwie plus komplet
d¿okerów – niejedna dziêkczynna ka-
nasta z tego by wysz³a!

Nela: Nagle stojê na rozdro¿u, bo
nowy przetarg na Zdrojow¹ mnie nie
interesowa³, do wczeœniejszej emery-
tury brakuje mi pó³tora roku, a do koñ-
ca obowi¹zywania przepisów o pomo-

stówkach – 2 miesi¹ce i 16 dni.
Czy po 33 latach pracy w zawodzie

mo¿na zrobiæ coœ wyj¹tkowo g³upiego
i nieobliczalnego, coœ porywaj¹cego i
podniecaj¹cego zarazem? Mo¿na –
wynaj¹æ na 7 lat dawny sklep przemy-
s³owy w Czerniawie i przerobiæ go na
restauracjê z dancingiem, który nie
bêdzie siê musia³ koñczyæ przed godz.
22, bo cisza nocna!

Gdy 15 paŸdziernika robi prywat-
ne po¿egnanie dla dawnych i obecnych
pracowników, dla znajomych i przyja-
ció³, na zewn¹trz obskurnej budy trwaj¹
ju¿ roboty odœwie¿aj¹ce. Grzesio nie
tylko gra na klawiszach w Relaxie, ale
jest te¿ elektrykiem, malarzem, mura-
rzem, kafelkarzem i instalatorem, wiêc
koszt robocizny odpada.

Nela: Numer z kawiarni zabra³em
ze sob¹, wiec odbieram codziennie te-
lefony ze Zgorzelca, Lubania, Bogaty-
ni, którzy chc¹ rezerwowaæ sylwestra,
ale znienacka dowiaduj¹ siê, ¿e nie pro-
wadzê ju¿ Zdrojowej, tylko w³asny lo-
kal w Czerniawie. Mówi¹ „nie szkodzi,
mo¿e byæ i w Czerniawie”…

Szyld ju¿ wisi – lokal nazywa siê
NeRo (od Neli i Romana, którym w isto-
cie jest Grzegorz), stoi przy drodze,
która niebawem zadudni od aut z nar-
ciarzami jad¹cymi do gondoli. W œrod-

ku 50 miejsc przy 6-osobowych sto-
³ach, du¿a kuchnia, gdzie Nela bêdzie
gotowaæ po domowemu bez u¿ycia
pó³produktów, wiosn¹ powstanie ogró-
dek z przodu – dla pogodzonych z cy-
wilizacj¹, i z ty³u – dla uciekaj¹cych od
niej. Ta sama za³oga, ten sam Relax i
ten niemaj¹cy koñca pêd do czynnego
wychodzenia ¿yciu naprzeciw.

Pytam Nelê, czy nigdy nie marzy-
³a, ¿e siê wyrwie ze Œwieradowa, prze-
cie¿ mia³a siostrê w Warszawie, przy
której mog³aby siê zaczepiæ i zacz¹æ
nowe ¿ycie.

Nela: Nowe czy stare – moje ¿ycie
by³o, jest i bêdzie tutaj. A jak chcê po-
obcowaæ z du¿ym miastem czy ze
sztuk¹, wsiadamy do samochodu i pê-
dzimy do teatrów w Jeleniej Górze czy
Warszawie, a czasami do Wroc³awia na
kolejn¹ premierê operow¹ Ewy Mich-
nik.

Zosta³a babci¹ w wieku 38 lat! Jej
wnuk Marcin ma dok³adnie tyle lat, ile
mia³a ona sama, gdy zaczyna³a siê hi-
storia kilku dziewcz¹t na tylnych sie-
dzeniach autobusu szkolnego, którym
zawsze by³o do œmiechu. Tyle ¿e on
jeszcze nie wszed³ w wiek autobuso-
wy, jako ¿e reforma przytrzyma³a go o
rok d³u¿ej w Œwieradowie.

A.Karolczuk

Wygl¹da to tak, jakby czyœci³a szyby
aresztu! Ale przynajmniej do tego wy-
starcza drabina, podczas gdy do mycia
szyb  w Zdrojowej potrzebny by³ dŸwig
z wysiêgnikiem.

15 i 16 listopada w Jeleniej Górze odby³o siê
IV Polsko-Saksoñskie Forum Gospodarcze pn.
MO¯LIWOŒCI INWESTOWANIA W TURYSTYKÊ
I DZIA£ALNOŒÆ UZDROWISKOW¥, na którym
przedstawiono m.in. program rozwoju turystyki
dla województwa dolnoœl¹skiego, zaprezentowa-
no walory turystyczne Saksonii oraz funkcje tu-
rystyczne naszych uzdrowisk. Szef saksoñskich
uzdrowisk w Bad Elister i Bad Brambach, dr Chri-
stian Kirchner, przedstawi³ rozwój kurortów w
Niemczech w kontekœcie europejskim.

Ja w swej prezentacji akcentowa³am g³ówny
produkt Œwieradowa - wody radonowe – oraz
przedstawi³am zabiegi z wykorzystaniem wód
mineralnych i radonowych (k¹piel, inhalacja, ku-
racja pitna).

Wracaj¹c na nasze podwórko chcia³abym
poinformowaæ Czytelników, ¿e w po³owie grud-
nia zakoñcza siê prace przy wymianie dachu i
modernizacji  elewacji „Gracji” (koszt 821 tys. z³),

natomiast otwarcie  kuchni centralnej przewidzia-
ne jest na 19 grudnia. Rozpoczêto te¿ roboty przy
SPA i basenu w Domu Zdrojowym, przygotowu-
jemy siê do remontu i rozbudowy Zajazdu, do
adaptacji nowych pomieszczeñ i remontu elewa-
cji Domu Zdrojowego. W fazie koncepcji znajduje
siê budowa nowej rozlewni wody mineralnej w
Czerniawie.

Uzdrowisko przyst¹pi³o do ogólnopolskiego
konkursu „W pe³ni zaradni”. By otrzymaæ „Dobry
Znak”, musimy zatrudniæ osoby niepe³nospraw-
ne, przedstawiæ program przystosowania i udo-
godnieñ w miejscu pracy osób niepe³nospraw-
nych, zakres œwiadczeñ socjalnych i dzia³añ po-
dejmowanych w celu zapewnienia pracownikowi
bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e dzia³ania
wspieraj¹ce np. program pomocy pracownikowi,
oferuj¹cy pomoc pracownikom i cz³onkom ich
rodzin w rozwi¹zywaniu problemów osobistych,
które wp³ywaj¹ na wydajnoœæ pracy.  (DG)

Bêdziemy „W pe³ni zaradni”
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KIERUNEK PRZEZ GODZINY ODJAZDÓW
  AUGUSTÓW Mirsk, Giebu³tów 7.15FM 14.05F

11.05L 19.05Un  BOLES£AWIEC Gryfów, Lwówek

6.32MU 7.23S 8.07F 09.55U
12.10F 13.00F 14.42U
16.30U 18.05Nn 20.00Fm

  CZERNIAWA Or³owice

5.30FM 6.20F 6.50S 7.00CU
8.00F 8.04S 10.00F 11.05L
11.45F 13.10Fm 15.05N
16.07F 18.50Un

  GRYFÓW Mirsk

7.00CU 15.30F 19.50U  JELENIA GÓRA Mirsk, Gryfów, Chmieleñ

  JELENIA GÓRA Mirsk, Gryfów, Lubomierz

  JELENIA GÓRA Przecznica, St. Kamienica

10.20N 13.50U
  JELENIA GÓRA PKP Chmieleñ

8.26F 12.20U 15.55U

13.10Fm

  JELENIA GÓRA PKP

  JELENIA GÓRA PKP

Mirsk, Gryfów, Lubomierz 5.00A

6.25F 18.30S
  JELENIA GÓRA Szklarska Porêba 7.00NX 8.40W 10.00L
  KAMIENNA GÓRA St. Kamienica, Jelenia G.

  LUBAÑ Gryfów, Olszyna

8.26F (zawieszony)

5.30FM 8.00F 10.00F 11.45F
15.05N  18.50Un

  LEŒNA

  LUBAÑ

Czerniawa, Pobiedna

Mirsk, Leœna

21.33U

6.00S 18.05CNn

  LUBAÑ Czerniawa, Leœna
6.32MU 8.07F      14.42U
16.30U  (bez  sobót i niedziel)
20.00Fm   21.33U

  LUBIN Lwówek, Z³otoryja, Legnica 14.20UV
5.25U 6.50S  LUBOMIERZ Gryfów, Krzewie

5.25U 7.20F 8.04FH 8.04S
12.10U 14.30Fp  LWÓWEK Gryfów

  £ÓD� Szklarska Porêba, Jelenia Góra,
Wroc³aw

7.00NX

5.30FM 6.00S 6.30F 6.50S
7.00CU 7.15FM 8.00F 8.04S
10.00F 11.05L 11.45F
13.10Fm 14.05F 15.05N
16.07F   18.50Un

  MIRSK Krobica

15.17S 21.33U  POBIEDNA Czerniawa

A - nie kursuje w niedziele i œwiêta
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
E - nie kursuje w okresie letnich wakacji
F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
K - kursuje od 1 XII do 31 III
L - nie kursuje 1 i 2 dzieñ Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok, 1 i 2 dzieñ Wielkanocy
M - pierwszeñstwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesiêcznych
N - nie kursuje w 1 dzieñ Bo¿ego Narodzenia i 1 dzieñ Wielkanocy
P - kurs pospieszny
S - kursuje w dni nauki szkolnej
T - nie kursuje 24 i 25 grudnia, w sobotê wielkanocn¹ i w 1. dzieñ Wielkanocy
U - nie kursuje w 1 dzieñ Bo¿ego Narodzenia, Nowy Rok i 1 dzieñ Wielkanocy
V - kurs przyspieszony
W - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
X - nie kursuje w 2 dzieñ Bo¿ego Narodzenia i 2 dzieñ Wielkanocy
a - nie kursuje w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia, Sylwestra i w sobotê Wielkanocn¹
c - nie kursuje 24 XII i w Wielk¹ Sobotê
m - nie kursuje w Wigiliê i w przeddzieñ Nowego Roku
n - nie kursuje w Wigiliê, w przeddzieñ Nowego Roku i w Wielk¹ Sobotê
6 - kursuje w soboty
+ - kursuje w dni œwi¹teczne (niedziele i œwiêta )

  SZKLARSKA PORÊBA Rozdro¿e Izerskie 7.00NX 08.51LW 10.00L
16.52UnW

9.45PLn 10.00L  TUREK

  WROC£AW Lwówek, Legnica 11.30U 17.30+U
5.25U  WROC£AW Lwówek, Z³otoryja

8.10CU 9.55U  ZGORZELEC Leœna Lubañ

ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW ZE ŒWIERADOWA-ZDROJU

Przecznica, St. Kamienica

Szklarska Porêba, Jelenia Góra,
Wroc³aw

CZERNIAWA - ŒWIERADÓW:
5.10U  6.03S  6.42F  9.08U 11.38F 12.38U

13.23F  14.44U 15.48U  17.18N 19.13Ln  22.44Fm

PKS GRYFÓW  (RYNEK) - ŒWIERADÓW

LUBAÑ  (PKS) - ŒWIERADÓW

JELENIA GÓRA (PKS) - ŒWIERADÓW
__
__
__

__

__

__

__

ŒWIERADÓW - JELENIA GÓRA - SWIERADÓW (BUS)

5.52F 6.13F  6.56S   7.27F 7.57F  9.22N  10.27F 10.35U 11.37U
12.53+U  14.12F  14.48S  18.12Un  21.10LnP  21.22An 22.22CUn

W Œwieradowie busy odje¿d¿aj¹ z ul. Wyszyñskiego, w Jeleniej Górze - z
ul. Podwale (przystanek MPK).

Jelenia G. p. Mirsk, Rêbiszów: 4.30 (pon-sob), 6.50 (sob), 9.50 (pon-sob),
13.30 (pon-pt), 17.00 (codziennie);

z powrotem: 7.17 (pon-pt), 12.15 (pon-sob), 15.10 (pon-pt), 18.15 (co-
dziennie).

p. Gierczyn, Rêbiszów: 6.10 (pon-pt), 8.10 (pon-pt), 12.00 (pon-sob), 15.40
(codziennie), 18.10 (pon-pt);

z powrotem: 6.33 (pon-pt), 10.15 (pon-sob), 14.07 (pon-sob), 16.45 (codz.),
20.15 (pon-pt).

Bilety miesiêczne - tel. 0880 844 852 i 0504 509 919.

Mo¿liwoœæ skomunikowania niektórych z tych po³¹czeñ z kursami do Wro-
c³awia (Kry-Cha) - odjazd tak¿e z Podwala: 7.32, 9.55;

i z Wroc³awia: 14.10 (p. 16.05), 16.10 (p. 18.05), 18.00 (p. 19.55).

p. Gryfów, Mirsk

p. Leœn¹, Mirsk

p. Leœn¹, Czerniawê

5.20F  5.45F 7.25F 9.55U
17.40UN 19.50PW6
8.35F 11.20U 13.00Np (bez sobót
i niedziel) 15.25FM
4.25PU  4.55Sp    8.10U   11.40U
13.40U 14.45U  16.15NM (bez
sobót i niedziel) 18.10Ln

p. Gryfów, Mirsk
p. Lubomierz
p. Star¹ Kamienicê

p. Szklarsk¹ Porêbê

11.00U  13.35F 21.30CUa
 8.30N  20.30Aa
 5.20F  10.30U  14.25U
17.00Ua  18.40Ua
12.15Ua  14.40T

BUS ŒWIERADÓW (Wyszyñskiego) -
WROC£AW (PKS) - ŒWIERADÓW

BUS ŒWIERADÓW (Wyszyñskiego) - LUBAÑ
p. Mirsk, Gryfów rynek: 6.55F (do kompleksu edukacyjnego przy ul.

Kopernika) 9.00F  11.00F   12.50F  14.50F  16.00S   (na parking
przy restauracji „S³oneczna”, docelowo PKS)

p. Lwówek, Z³otoryjê: 6.20 (poza niedzielami i œwiêtami), 15.05
(nie kursuje w Wigiliê, w 1 dzieñ Bo¿ego Narodzenia, w
Sylwestra, w Nowy Rok i w 1 dzieñ Wielkiej Nocy);

z powrotem: 10.30 (dalej do Czerniawy i Leœnej: 13.05 - poza
niedzielami i œwiêtami), 19.15 (dalej do Czerniawy i Leœnej: 21.50
- nie kursuje w Wigiliê, w 1 dzieñ Bo¿ego Narodzenia, w
Sylwestra, w Nowy Rok i w 1 dzieñ Wielkiej Nocy).

Mo¿liwoœæ zarezerwowania biletu: tel. 0505 353 101.

BUS LUBAÑ - ŒWIERADÓW
7.30F  10.00F  12.00F   13.50F 14.50S  (z parkingu przy restauracji

„S³oneczna”, docelowo PKS)  15.40F (z kompleksu edukacyjnego);
z Gryfowa: 7.50  10.20   12.20  14.10  15.10   16.10
z Mirska:    8.00  10.30   12.30  14.20  15.20   16.20

O  G  £  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrz Miasta  -Zdrój  informuje, ¿e 12 listopada br. na tablicy og³oszeñ w siedzibie  Urzêdu

Miasta, zgodnie z art. 35 ust. 1  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z  2004 nr 261 poz. 2603 z póŸn. Zm.) zosta³ wywieszony na okres od 12 listopada 2007 r. do
23  grudnia 2007 r.

wykaz nr 18/2007 dotycz¹cy zbycia w drodze przetargowej niezabudowanej nieruchomoœci grun-
towej po³o¿onej przy ul. Zdrojowej, stanowi¹cej dzia³kê nr 25/3. am 9. ob. IV, o pow. 18 m2.

Pierwszeñstwo w nabyciu po cenie ustalonej w sposób okreœlony w ustawie przys³uguje osobie,
która spe³nia warunki:

- przys³uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy ustawy lub odrêbnych przepisów,
- jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym  prawa w³asnoœci tej

nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
Termin z³o¿enia wniosku o nabycie ww. nieruchomoœci wynosi 6 tygodni, licz¹c od dnia wywie-

szenia wykazu, czyli do 23 grudnia br.  W przypadku niezg³oszenia siê osób fizycznych lub praw-
nych w tym terminie zostanie og³oszony przetarg  na zbycie nieruchomoœci.

Wszelkie informacje dotycz¹ce wykazu mo¿na uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
œciami i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 8, tel. 075  78 17 558.
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Szach i mat (46)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w czterech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kd1, Hc3 (2 figury); czarne: Ka1,

Wb2, pa2 (3 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ (lub dostarczyæ) do 21 grud-

nia 2007 r.  do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczo-
œci, ul. 11 Listopada 35 (II p.).

Dru¿yna Turystyczna
„Œwieradowskie Or³y” zdoby-
³a kolejny puchar - tym razem
w marszach na orientacjê,
które polegaj¹ na tym, aby w
terenie dotrzeæ do zaznaczo-
nych na mapie punktów kon-
trolnych. Zasadniczym ele-
mentem ka¿dej trasy jest
szczegó³owa mapa, a uczest-
nictwo w imprezach na orien-
tacje stopniowo wyrabia
umiejêtnoœæ jej czytania i ko-
rzystania z informacji w niej
zawartych. Bieg³oœæ czytania,
a nastêpnie poruszania siê
wed³ug mapy pozwala na do-
cieranie do wielu ciekawych
miejsc, przez które nie pro-
wadz¹ ¿adne wytyczone szla-
ki. Imprezy tego typu nie wy-
magaj¹ kosztownego wypo-
sa¿enia, bowiem wystarczy
niedrogi kompas i chêæ spê-
dzenia wolnego czasu w ru-
chu, na œwie¿ym powietrzu w
kontakcie z natur¹.

W MZS mamy 64 uczniów
przeszkolonych, którzy tego

Najlepiej zorientowane „Or³y” w regionie
roku uczestniczyli w szeœciu
imprezach; cztery rozgrywane
by³y w ramach VI rundy Pu-
charu Dolnego Œl¹ska w Mar-
szach na Orientacjê oraz IV
rundy Pucharu Starosty Lwó-
weckiego. Fina³owa, podsu-
mowuj¹ca sezon impreza od-
by³a siê 17 listopada w Ma-
ciejowcu. Nasi zawodnicy -
Mariusz Gajowniczek  i Ma-
teusz Burdach (na zdjêciu) –
zdobyli z³ote medale, Arka-
diusz Lewandowski - br¹zo-
wy w klasyfikacji indywidual-
nej, a „Or³y” - Puchar Staro-
sty Lwóweckiego w klasyfika-
cji dru¿ynowej. Nagrody zo-
stan¹ wrêczone podczas uro-
czystego spotkania zorganizo-
wanego przez Oddzia³u PTTK
„Ziemi Lwóweckiej” w Lwów-
ku (jesteœmy jego cz³onkami).

Jako opiekun ko³a jestem
dumna z tego, ¿e moi pod-
opieczni bawi¹c ucz¹ siê po-
szanowania natury i zasad
panuj¹cych w górach. Stano-
wi¹ zwart¹ grupê przyjació³,

którzy w ka¿dej sytuacji mog¹
na siebie liczyæ. Podczas wê-
drówek poznaj¹ otoczenie, in-
nych ludzi i ucz¹ siê samych
siebie, pokonuj¹c w³asne s³a-
boœci i  zdobywaj¹c swoje
ma³e „szczyty”.

Cieszy fakt, ¿e kolejni
uczniowie poszerzaj¹ krêgi

„Or³ów” uczestnicz¹c w raj-
dach i imprezach, bez wzglê-
du na pogodê – tak atmosfe-
ryczna, jak i duchow¹. Dziê-
kuje dzieciom i ich Rodzicom,
którzy wspieraj¹ turystykê
jako formê spêdzania wolne-
go czasu.

Teresa Fierkowicz

Gerhard Oehmigen (powy-
¿ej) jest emerytowanym profe-
sorem historii – specjalizowa³
siê w historii sportu, któr¹ wy-
k³ada³ w Wy¿szej Szkole Kultu-
ry Fizycznej w Lipsku. Jego
œwieradowska przygoda zaczê-
³a siê w 1998 roku banalnie
przypadkowo – wpad³ mu w
rêce folder biura podró¿y z Dre-
zna, a w nim oferta pobytu w
Park Hotelu. Wykupi³ pobyt,
przyjecha³, poby³, wyjecha³, ale
– operuj¹c górnolotn¹ metafor¹
– serce zostawi³ na sta³e. Pro-
fesor tak siê bowiem w Œwiera-
dowie zakocha³, ¿e odt¹d przy-
je¿d¿a tu regularnie i zawsze do
Park Hotelu: najpierw raz w
roku, a od 2000 r. – dwakroæ.

Wiosn¹ zalicza 3-tygodnio-
wy pobyt rodzinny, a jesieni¹
staje na czele turnusu w ramach
Gesundheitssportwoche (spor-
towego tygodnia dla zdrowia dla
seniorów). Na prze³omie paŸ-
dziernika i listopada br. pan Ger-
hard poprowadzi³ turnusy: 16,
17 i 18, w ka¿dym 30 uczestni-
ków, którzy nieodmiennie po
porannym posi³ku zarzucali na
siebie plecaki i szli w góry – na
przyk³ad na Smrek i z powro-
tem albo – po podwiezieniu - z

Œwieradowianin ca³oroczny

Jakuszyc do-
lin¹ Izery do
Œwieradowa,
raptem 25 km!
Co ciekawe,
wszyscy ma-
szeruj¹ po pol-
skiej stronie
gór, wszystkie trakty i œcie¿ki
obu grzbietów (a tak¿e g³azy i
kamienie) – Wysokiego i Ka-
mienieckiego – znaj¹ jak w³asn¹
kieszeñ.

W utrzymaniu tak dobrej
kondycji pomocne s¹ tak¿e za-
biegi lecznicze (borowina, ra-
don itp.), dlatego po powrocie
do hotelu seniorzy maj¹ jeszcze
si³y na spotkania towarzyskie:
œpiewy, tañce, ¿arty.

Profesor przez 7 lat powiód³
na izerskie szlaki ponad 200
osób (wiele z nich po kilka razy).
Dla nich Park Hotel to niemal jak
drugi dom rodzinny – przy-
je¿d¿aj¹ tu jak do siebie, znaj¹
siê z w³aœcicielami i persone-
lem, odnotowuj¹ te¿ ka¿d¹
zmianê, jaka dokona³a siê przez
rok w Œwieradowie.

31 paŸdziernika, podczas
17. turnusu, prof. Oehmigen w
obecnoœci wszystkich saksoñ-
skich trampów udekorowa³

Wies³awa Buczyñskiego Hono-
row¹ Z³ot¹ Szpilk¹ STV (fot. po
prawej), czcz¹c 70. urodziny
gospodarza, podkreœlaj¹c zara-
zem zas³ugi w stworzeniu go-
œciom rodzinnej atmosfery w
Park Hotelu.

G. Oehmigen prowadzi do-
k³adny rejestr œwieradowskich
wizyt – wysz³o mu, ¿e koñcz¹c
18 turnus „Sportowego tygo-
dnia” zalicza zarazem 50. ty-
dzieñ pobytu w Œwieradowie.
Oznacza to, ¿e podczas wiosen-

nych odwiedzin Park Hotelu
stuknie mu 52. tydzieñ w Œwie-
radowie. Gdyby taki tytu³ istnia³,
profesor zyska³by miano „œwie-
radowianina ca³orocznego”, ale
poniewa¿ nie istnieje, dobrze
by³oby, gdyby w³adze miasta
uhonorowa³y w jakiœ inny spo-
sób pana Gerharda – jako mi³o-
œnika Œwieradowa i wielbiciela
Gór Izerskich, który tak wiele w
minionej dekadzie uczyni³ dla
popularyzacji naszej miejsco-
woœci i ca³ego regionu. (aka)

„Sportowy tydzieñ dla zdrowia” - to jedna z wielu dys-
cyplin oferowanych przez Sächsische Turn-Verband, sak-
soñsk¹ organizacj¹ sportow¹, w sk³ad której wchodzi
1100 klubów i zwi¹zków, zrzeszaj¹cych 64.000 uczest-
ników. Wszystkich ³¹czy gimnastyka - fascynacja ruchem,
opanowanie cia³a, radoœæ z gry, wyzwanie i przygoda,
Ÿród³o ¿yciowej radoœci, zdrowie i wydajnoœæ. To sport
dla ludzi w ka¿dym wieku, naznaczony tradycjami i no-
woczesny zarazem.

W STV ludzie zdobywaj¹ kondycjê w 30. dyscyplinach:
w gimnastyce rodzinnej, od aerobiku po æwiczenia na
trampolinie, od treningów przygotowuj¹cych do zawodów
po wspomniany sportowy tydzieñ.

Z notatnika kierownika

Rozpoczynaj¹c rozgryw-
ki mieliœmy nadziejê, ¿e uda
nam siê zaj¹æ miejsce w czo-
³ówce tabeli. Niestety, tak siê
jednak nie sta³o. Pi¹ta lokata
sprawi³a pewien niedosyt,
choæ trzeba przyznaæ, ¿e nasi
pi³karze zostawiali du¿o ser-
ca na boisku. Ekipa Kwisy
pod okiem trenera Zygfryda
Borkowskiego zrobi³a pi³kar-
ski postêp, zw³aszcza m³od-
si pi³karze, jak  £ukasz Kraw-
czyk czy Micha³ Rojek. Wy-
pada pochwaliæ trenera za to,
¿e da³ szansê juniorom w
wystêpach zespo³u senior-
skiego. Nierzadko byli oni
jednymi z najlepszych pi³ka-
rzy na boisku. W 13 meczach
Kwisa zdoby³a 23 punkty
przy stosunku bramek 37-
14. Zanotowaliœmy 7 zwy-
ciêstw, 2 remisy i 4 pora¿ki,
w tym trzy przegrane zaled-
wie jedn¹ bramk¹. Strzelca-
mi goli byli: jak zwykle nieza-
wodny Wojtek Ostrejko - 18,
Marcin Kica³a - 6, Robert
Franckiewicz i Krzysztof Ro-
so³ek -  po 4, £ukasz Kraw-
czyk  i Krystian Kica³a -  po
2, oraz £ukasz Radziuk  - 1.

Zespó³ juniorów treno-

wany przez Piotra Chowañ-
skiego zosta³ liderem rundy
z dorobkiem 24 punktów i
stosunkiem bramek 50-9 (!).
W 9 meczach zanotowa³ 8
zwyciêstw i tylko 1 pora¿kê.

Zespó³ trampkarzy kiero-
wany przez Paw³a Pelca w
tzw. ma³ej lidze trampkarzy w
6 meczach zanotowa³ 1 zwy-
ciêstwo, 2 remisy i 3 pora¿-
ki.

W okresie zimowym,
dziêki uprzejmoœci dyrekcji
szko³y, pi³karze trenuj¹ raz w
tygodniu na sali gimnastycz-
nej.

Optymizmem napawa
fakt, ¿e m³odzie¿ œwieradow-
ska garnie siê do sportu. Za-
rz¹d TKKF Kwisa, z prezesem
Mariuszem Stachurskim i
przy udziale Urzêdu Miasta
oraz sponsorów, robi
wszystko, aby im to umo¿li-
wiæ. Na stadionie miejskim
by³y wykonane prace konser-
wuj¹ce murawê (bêd¹ kon-
tynuowane w przysz³ym
roku), zakupiono nowe
bramki, postawiono siatkê na
stela¿u do ³apania pi³ek.

Tomasz Miakienko
Kierownik klubu

Klub Bryd¿a Sportowego TKKF KWISA zaprasza mi³oœni-
ków tej gry w ka¿dy wtorek w godz. 1600-1800 do Izerskie-
go Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Listo-
pada 35, pok. 21c.

Klub organizuje mecze, turnieje i szkolenia. Wiêcej in-
formacji – tel. 0501 125 519.

Podsumowanie sezonu
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Świeradowska sekcja operacyj-
na GOPR, wchodząca w skład Gru-
py Karkonoskiej, w sile 9 ratowni-
ków i 2 kandydatów (w tym jednej
kobiety) ogłasza pełną gotowość do
sezonu zimowego. W przeddzień
pierwszego ataku zimy w mieście
(który, jak pamiętamy, nastąpił w
Święto Niepodległości)  sześcioro z
nich udało się do Karpacza, by 10
listopada wziąć udział w obchodach
Dnia Ratownika, w tym roku powią-
zanych z 55-leciem GOPR-u.

Uroczystość odbywała się w
Strzesze Akademickiej, a nasi dele-
gaci, jak przystało na goprowców,
przeszli żółty szlak od dolnej stacji
wyciągu do schroniska, co z uwagi
na 30-centymetrową warstwę śnie-
gu zajęło im półtorej godziny. Ra-
townikom w tym podejściu towarzy-
szyła przewodnicząca rady Wiolet-
ta Urbańczyk, która oficjalnie repre-
zentowała miasto (a właściwie Góry
Izerskie, bo zabrakło przedstawicie-
la Mirska). Mogła skorzystać z
transportu dla gości, ale wolała iść
z grupą.

Zdaniem szefa świeradow-
skiej sekcji,  Adama Hajnego,
przewodniczącej za ten wyczyn
należą się słowa najwyższego
uznania!

Kończący się rok był dla świe-
radowskich goprowców dość spo-
kojny – przede wszystkim z powo-
du braku zimy. Dzięki przyznanej
przez gminę Mirsk pięciotysięcznej
dotacji możliwa była m.in. wymia-
na rur drenarskich wokół goprówki
(wciąż podchodziła wodą) oraz ocie-
plenie wnętrz (dzięki niemu nie tyl-
ko zrobi się cieplej, ale zmaleją też

rachunki za elektryczne ogrzewa-
nie). Sekcja nie wzbogaciła się mi-
nionego lata o żaden nowy sprzęt
(choć zarząd grupy od 2 lat obiecu-
je nam quada), za to niebawem
(może nawet tej zimy?) wzbogaci się
o nowe obowiązki na „gondolowej”
nartostradzie, a w dalszej perspek-
tywie – na trasach „hiszpańskich”
(Świeradowiec, Izery itp.). A to
oznacza konieczność wzmocnienia
sekcji, i to dość znacznego. Jej szef
już dziś zachęca młodzież do wstę-
powania w szeregi ratowniczej bra-
ci. Kandydaci powinni być zdrowi,
umieć dobrze jeździć na nartach i
orientować się w topografii Karko-
noszy i Gór Izerskich – (to pole do

popisu dla rajdowiczów). Więcej
informacji udzieli i na pytania za-
interesowanych odpowie A. Haj-
ny, tel. 691 937 385.

A dla wyruszających na górskie
szlaki przestroga: Choć to tylko Ize-
ry – też mogą być groźne, dlatego
prosimy nie zapominać o zabraniu
ze sobą naładowanej komórki, a
przedtem sprawdzić, jak jest z za-
sięgiem, bo np. Era milknie już na
Polanie, a Plus łapie sygnał wszę-
dzie. My, świeradowianie, w górach
jakoś sobie radzimy, co tym bardziej
zobowiązuje nas do udzielenia sto-
sownych przestróg odwiedzającym
nas członkom rodziny i znajomym
(zwłaszcza z nizin).  (AK)

Nasi pod Strzech¹ Akademick¹ (a w tle Kocio³ Ma³ego Stawu) od lewej: Adam
Hajny, Dariusz Wilczacki, Wioletta Urbañczyk, Tomasz Mitkiewicz i Roman
Kapszewicz.

Góry Izerskie te¿ mog¹ byæ groŸne!£adne JUTRO  brzydkie DZIŒ&

Niedawno tu i ówdzie pojawi³y siê
nowe drogowskazy izerskie - niegdyœ
nieod³¹czny element wszystkich szla-
ków górskich, który z czasem zmur-
sza³, zbutwia³, odpad³ od s³upków i po-
pad³ w zapomnienie w umys³ach eta-
towych dzia³aczy PTTK. Cudowne od-
rodzenie tabliczek sta³o siê mo¿liwe
dziêki finansowemu wsparciu obu
gmin izerskich: œwieradowskiej i mir-
skiej, które do³o¿y³y po 2.500 z³. Mo¿e
dziêki temu akcja porz¹dkowania szla-
ków i znaków w Górach Izerskich na-
bierze rozpêdu i doprowadzi do likwi-
dacji takich obrzydliwych tabliczek, jak
prezentowana poni¿ej.

Nie ma natomiast ¿adnej mo¿liwo-
œci odwo³ania siê do instytucji pozag-
minnych, by pomog³y nam uporaæ siê
z tablicami informacyjnymi w mieœcie.
Zdjêcie u góry przedstawia te stoj¹ce
nieopodal Zdroju. I jak zwykle w takich
przypadkach ciœnie siê na usta pyta-
nie, kto bierze na siebie odpowiedzial-
noœæ za to szkaradztwo? Urz¹d Miasta
podpisa³ z kimœ umowê na ustawienie
tablic, ale czy by³ tam punkt o pielê-
gnacji i uzupe³nianiu ubytków? Czy
ka¿dy nowy hotel b¹dŸ restauracja
mo¿e sobie przybijaæ do s³upów ta-
bliczki wykonane w³asnym sumptem i
wedle swojego pomyœlunku?  Czy jak

ju¿ je przybij¹ - maj¹ obo-
wi¹zek o nie dbaæ, gdy
deszcze i wichury zli¿¹ far-
bê? Nie mno¿ymy w¹tpli-
woœci, by nie zniechêcaæ
urzêdników do udzielania
odpowiedzi (z czym w
przesz³oœci bywa³y jednak
k³opoty). (AK)

Czy komin zniknie, a fontanna wróci?

W październiku pijalnia wody
mineralnej w Domu Zdrojowym
zyskała nieco przestrzeni – to za
sprawą odsłonięcia wnęki zajmo-
wanej od wielu lat przez sklepik
z pamiątkami. Na razie ustawio-
no tam mebelki, takie jak w hali

spacerowej (fot. powyżej), a z cza-
sem pojawią się kanapki z mięk-
kimi obiciami dla gości, którzy za-
żywają kuracji pitnych.

Tymczasem zarząd spółki
przygotowuje dokumentację na
demontaż obecnej fontanny (któ-

ra jest niczym innym, jak obu-
dową komina starej kotłowni), by
w to miejsce ustawić zrekonstru-
owaną starą fontannę (zdjęcie
obok). Ten prosty, zdawałoby się,
zabieg napotyka na liczne prze-
szkody formalne, jako że trzeba
konserwatora zabytków przeko-
nać, iż „komin” nie jest zabyt-
kiem, że jego demontaż nie naru-
szy konstrukcji dachu pijalni, a
także że stara-nowa fontanna bę-
dzie dokładnie taka sama, jak
pierwowzór.

Dorota Giżewska, prezes spół-
ki, informuje, że po spodziewanej
w Świeradowie wizycie 2 projek-
tantów - jednemu z nich Uzdro-
wisko powierzy prace nad rekon-
strukcją starej fontanny. Ambitne

plany zakładają, że
woda z niej tryśnie do
końca I półrocza przy-
szłego roku, niemniej
po zdemontowaniu ko-
mina na środku zosta-
nie tymczasowo usta-
wiona przenośna 3-
częściowa fontanna z
zamkniętym obiegiem
wody.

W dalszych pla-
nach jest też moderni-
zacja pijalni wody mi-
neralnej, ale to już bę-
dzie część ogromnego
projektu na rewitaliza-
cję parku i terenów
wokół Domu Zdrojo-
wego.                 (aka)

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

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


  0695 360 147
Na ¿yczenie klienta – dojazd do domu
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Auto Szko³a
DRIVER

og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
£ukasz Jednorowski

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

Kontakt - tel. 0601 224 100

US£UGI ELEKTROINSTALACYJNO-POMIAROWE

GRZEGORZ GLIWA - TEL. 0601 582 613
KORCZAKA 1B/7, 59-850 ŒWIERADÓW ZDRÓJ

UPRAWNIENIA „E”, „D” I „P” - DO 1  kV i POWY¯EJ 1 kV
POMIARY EKSPLOATACYJNE i ODBIORCZE DO 1 kV.
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
WYKONYWANIE POMIARÓW PRZYRZ¥DAMI NOWEJ GENERACJI
KOMPUTEROWE WYDRUKI WYNIKÓW POMIARÓW
KONKURENCYJNE CENY (DO UZGODNIENIA)

ZAK£AD US£UG
WODNO-KANALIZACYJNYCH
W ŒWIERADOWIE-ZDROJU

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

tel. domowy (po godz. 18) – 075 78 17 138
tel. kom. 508 106 862

KOMPUTEROWE BADANIE SERCA – NOWA DIAGNOSTYKA
CYFROWE EKG + CYFROWA WEKTOKARDIOGRAFIA

Z OBRAZEM NACZYÑ WIEÑCOWYCH
PROFILAKTYKA ZAWA£U I CHOROBY WIEÑCOWEJ SERCA

DR NAUK MED. JAKUB KWIATKOWSKI
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, UL. STRUMYKOWA 9

Przyjmuje: wtorki w godz. 900–1100 i 1600–1800, pi¹tki w godz. 900–1100

Rejestracja pod nr. tel. 075 78 16 320, w godz. 800–900

TANIE UBEZPIECZENIA:
· KOMUNIKACYJNE

· MAJ¥TKOWE
· TURYSTYCZNE

· NA ̄ YCIE
· INNE

DORADCA UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWY
VIOLETTA  GAWRONIUK

UL. ZDROJOWA 4 (kolektura Lotto)

Miros³aw Hryniewicz
US£UGI KAFELKARSKIE - FACHOWOŒÆ I GWARANCJA

· glazura   · terakota    · mozaiki  · marmury
·  uszczelnianie tarasów i balkonów

Œwieradów-Zdrój, ul. Wyszyñskiego 11B/6

0601 614 777075 78 16 794

O G £ O S Z E N I A   D R O B N E
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkanio-

wymi. Kompleksowa obs³uga. Tel. 601 506 232,  075 78 17 401 · Park Hotel poszukuje kelnera  z podstawow¹ znajomoœci¹
jêz. niemieckiego. Informacje na miejscu - ul. Orzeszkowej 2 - lub telefonicznie pod nr. 075 78 16 229. ·  Sprzedam u¿ywany
piec kuchenny, br¹zowy, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 075 78 16 846.  · Uwielbiasz pierogi, a nie umiesz lub
nie lubisz ich lepiæ? Zadzwoñ i zamów - pierogi (z miêsem, z kapust¹ i grzybami, ruskie) dowieziemy pod wskazany adres.
Tel. 696 458 522.  · Chcesz mieæ TV SAT? Zadzwoñ - doradzimy i zainstalujemy. Tel. 692 047 493.

Studio Masa¿u

ROLLETIC
Œwieradów, ul. Zdrojowa 19b

Otwarte od 1000 do 1800

Pierwszy masa¿ gratis
(weŸ ze sob¹ spodnie dresowe

albo legginsy i skarpety na zmianê)

0502 213 366

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI  ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936

Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):

Œwieradów – komfortowe mieszkanie w centrum, pierwsze piêtro, 60 m2

Œwieradów – mieszkanie 68 m2, 3 pokoje, niski parter, 115.000 z³
Œwieradów – dzia³ka 1.950 m2, 95.000 z³
Œwieradów – pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 1 mln z³
Œwieradów – grunt pod wyci¹giem 3,3 ha, mo¿liwoœæ zabudowy 90 z³/m2

Œwieradów – lokal sklepowy, œcis³e centrum, 20 m2

Œwieradów – piêknie po³o¿ony dom, 130 m2  blisko gondoli, 800.000 z³
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat, 56 miejsc, 830 m2, pozwolenie na  rozbudowê
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat, 34 miejsca + mieszkanie
Œwieradów – budynek po czêœciowym remoncie mieszkalno-u¿ytkowy, 240 m2, 520.000 z³
Œwieradów – dzia³ka 3.600 m2, okolice tartaku, 50 z³/m2

Œwieradów – nowy dom ok. 300 m2, okolice gondoli dzia³ka 2.400 m2

Œwieradów – dom blisko centrum z lat 80., 246 m2, dzia³ka 600 m2

Czerniawa – dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 0,17 ha, 260.000 z³
Czerniawa – pensjonat po czêœciowym remoncie, 1.085 m2, 650.00 z³
Czerniawa – pensjonat do remontu, 1.000 m2, dzia³ka 1,5 ha, 1,4 mln z³
Czerniawa – obrze¿a, 1,32 ha, w tym 1 ha przedwojennego stawu, 130.000 z³
Czerniawa – 8.452 m2, na lekkim stoku, okolice ul. Rolniczej
Czerniawa – 1.300 m2, centrum przy drodze asfaltowej 160.000 z³
Wieœ – 7 km od Œwieradowa, nowy dom, dzia³ka 1.950 m2, ogrzewanie gazowe, 340.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom w trakcie remontu, nowy dach, dzia³ka 0,9 ha, 198.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
Wieœ nad Zalewem – 15 km od Œwieradowa, dom do remontu, 79.000 z³
Wieœ nad Zalewem – 20 km od Œwieradowa, stan surowy, 90.000 z³
Okolice Leœnej – dom na skraju wsi, du¿a stodo³a, staw, 16 ha,  360.000 z³
Okolice Mirska – du¿y dom wiejski, dzia³ka 0,5 ha, 195.000 z³
Wieœ miedzy Œwieradowem a Mirskiem – du¿y dom na agroturystykê, 380.000 z³
Wieœ 10 km od Œwieradowa – agroturystyka, 2,4 ha, 360.000 z³
Leœna – ma³a kamieniczka, 65.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – 9.600 m2, z warunkami zabudowy, 150.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – ok. 1300 m2  z budynkiem 160 m2, 160.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku, 0.36 ha + 0,4 ha, 120.000 z³
10 km od Œwieradowa – dzia³aj¹ca agroturystyka, 2,48 ha, 360.000 z³
Gryfów centrum – lokal u¿ytkowy, 87 m2, 145.000 z³
Gryfów centrum – kamienica 1.000 m2,  450.000 z³

DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20 KM OD ŒWIERADOWA.
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.
PILNIE POSZUKUJEMY: mieszkañ dwu- i trzypokojowych, dzia³ek w Œwieradowie, domów do

450.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie, dzia³ek i domów miê-
dzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod pensjonat, ma³ych domów w
okolicach Œwieradowa.
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PIWNICZKA U WIOLI
Œwieradów, ul. Krótka 1a

tel. 075 78 16 903
zaprasza  codziennie

w godz. 1100 –  2100

na smaczne domowe jad³o
Specja³y naszej kuchni: polêdwiczki
wieprzowe z cebulk¹, kluseczkami œl¹skimi
i kapust¹ zasma¿an¹, golonka „El¿bietki”

(peklowana, bez koœci), flaki.
Od rana œwie¿e wypieki.

Nad restauracj¹ pokoje goœcinne.

KAWIARNIA - RESTAURACJA
JANKOWIECKI
czynna codziennie od godz. 1100 do 2200

PRZYJMUJEMY
ZAMÓWIENIA
NA IMPREZY

OKOLICZNOŒCIOWE
(œluby, komunie,

chrzty, urodziny itp.)

DLA UCZESTNIKÓW -
DANIA NA ̄ YCZENIE

Polecamy szeroki wybór
dañ kuchni domowej.

075 78 16 192

Œwieradów, ul. Sienkiewicza 6a

FIRMA  A & J
zaprasza do korzystania ze swych us³ug

 Kantory wymiany walut:
 - ul. Zdrojowa 3a - 075 78 16 497
 - ul. Zdrojowa 11 - 075 78 16 947
 - ul. Zdrojowa 20 - 075 78 17 146
Ceny  do  indywidualnych  negocjacji.
Solaria przy ul. Zdrojowej  3a i 11 (nr. tel. jak wy¿ej)
Nowo otwarty sklep AUTO CZÊŒCI, ul. 11  Listopada 7, tel./fax

075 78 16 420. Czêœci do wszystkich marek aut osobowych i towaro-
wych: oleje, smary, akumulatory, czêœci karoserii i mechaniczne, akce-
soria  tuningowe. Realizacja zamówienia  w 24 godz.  Wymiana olejów
i rur wydechowych zakupionych w sklepie - gratis.

.  

 
R O B O T Y  B U D O W L A N E  

 
 
                           == >    W  E  K  T  O  R     < == 

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA 
MIRSK, ul. Słowackiego 34 

 
O F E R U J E  

między innymi:   
 

- OCIEPLENIA budynków, ELEWACJE  
- DACHY, POLBRUK 
- kompleksowe remonty mieszkań 
- regipsy, gładzie, płytki, malowanie  
- budowa ogrodzeń różnego typu  
 

Firma nasza to dobra cena i najnowsze technologie. 
 

- pracujemy na dobrych, sprawdzonych materiałach 
- zapewniamy możliwość negocjacji cen 

 
tel./fax 075 78 34 677 

tel. kom. 502-624-102 
 

Nadchodzi zima, wiêc nie czekaj a¿ Ci zasypie parking, chodnik, pose-
sjê! Twój problem zniknie, jeœli powierzysz nam odœnie¿anie. Oferuje-
my te¿ us³ugi transportowe, bêd¹c do dyspozycji o ka¿dej porze.

Zadzwoñ:
0607 766 412
Pogadaj na gg:

4282567

Napisz: tomek@tom-sport.pl

0514 657 736

PRZYJMUJEMY
ZAPISY
NA  ZAJÊCIA
Z JOGI

Zajêcia

w centrum

miasta

Kurs prowadzi
certyfikowany nauczyciel
SIVANANDA JOGI

Warsztat samochodowy
KRZYSZTOFA OZGI

oferuje us³ugi w zakresie:
· mechaniki pojazdowej ogólnej
· wymiany opon i wywa¿ania kó³
· napraw bie¿¹cych

od poniedzia³ku do soboty
w godz. 900-1800

Œwieradów, ul. Sosnowa 59
tel. 075 78 17 266

tel. kom. 0505 125 582

Reklamy  do  styczniowego  numeru
„Notatnika”  mo¿na   sk³adaæ  do  28 XII br.
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