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Jak  Polska d³uga i szeroka przy wiêkszoœci przejœæ granicznych odby³y siê mniej lub bardziej huczne uroczystoœci wejœcia naszego kraju i krajów s¹siedzkich do strefy Schengen, w której nie ma
granic, kontroli ani oczekiwania na sw¹ kolejkê.  Tak¿e u nas na przejœciu Czerniawa - Nowe Miasto odby³ siê festyn, podczas którego czterej w³odarze izerskich gmin przygranicznych, niczym
szeryfowie ustanawiali nowy „bezgraniczny” porz¹dek. £atwo rozpoznawalni po kuloodpornych, œwietlistych kamizelkach (fot. z lewej) pe³nili funkcjê gospodarzy przejœcia, które ju¿ by³o po
przejœciach minionych lat. Poniewa¿ bariery zniknê³y o pó³nocy, trzeba by³o je symbolicznie roz³o¿yæ i przy b³ysku fleszy ponownie z³o¿yæ (fot. z prawej). Fotoreporta¿ z tej uroczystoœci - str. 8.

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

Fot. Rafa³ Matelski Fot. Mariusz Pysz

Fot. Jaros³aw Gi¿ewski

21 grudnia 2007 weszliœmy do Europy bez granic

Orkiestra gra

po raz XVI
13 stycznia od rana na œwieradowskie uli-

ce, skwery i parki  wyjdzie 22 wolontariuszy,
którzy w XVI edycji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy zbieraæ bêd¹ datki na leczenie dzie-
ci ze schorzeniami laryngologicznymi. Otwórz-
my przed wolontariuszami serca i portfele, nie
szczêdŸmy dobroci, oka¿my szczodrobliwoœæ,
b¹dŸmy tego dnia myœlami przy chorych dzie-
ciach.

Organizatorzy do momentu oddawania ga-
zety do druku nie znali jeszcze ani godziny au-
kcji na rzecz WOŒP, ani przedmiotów przezna-
czonych do licytacji, prosimy wiêc pilnie œledziæ
og³oszenia i czynnie w³¹czyæ siê do gry.

fot. Wies³aw Biernat

Jak grali, tak balowali

Najpiêkniejszy i najwiêkszy bal odby³ siê tradycyjnie w hali spacerowej, gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera. O innych zabawach na str. 6
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1.

Kronika policyjna
URZ¥D MIASTA

Burmistrz Miasta – Roland Marci-
niak: 78-16-119; Sekretarz  Miasta
–  Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16-
234; Sekretariat Burmistrza – Krysty-
na Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
kadry – Joanna Szczekulska: 78-17-
680; biuro Rady Miasta – Diana Ti-
moftiewicz-¯ak: 78-17-666; inspek-
tor ds. organizacyjnych – Jolanta
Bobak: 78 17 668; zamówienia pu-
bliczne – Monika Sautycz: 78-17-
562; Referat Gospodarki Nierucho-
moœciami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  kierownik – Rafa³ May:
78-17-092,  Ryszard    Szczygie³:
78-17-558,   Bogumi³a  Tasulis: 78-
17-297; Referat Gospodarki Miej-
skiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowi-
ska, kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071,  Anna Mazurek,  An-
drzej Groñski: 78-16-970, Izabela
Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-324;
Urz¹d Stanu Cywilnego, kierownik –
Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-344;
meldunki   i   dowody   osobiste  –
Halina   Stettner: 78-16-929; Stra¿
Miejska – Ryszard Nowak, Boles³aw
Sautycz: 78-16-896; obrona cywil-
na, zarz¹dzanie kryzysowe, ochrona
przeciwpo¿arowa – Tadeusz Baka:
78-16-841; ksiêgowoœæ – Anna Le-
œniak, Magdalena Szukiewicz, Ka-
tarzyna Barczyszyn: 78-16-452, Ali-
cja Piotrowska, Anna Bardziñska:
78-16-659;  Referat Promocji Gmi-
ny, Turystyki, Kultury i Sportu, p.o.
kierownika – Dorota Marek-Mia-
kienko, Monika Hajny: 71-36-482;
Izerskie Centrum Wspierania Przed-
siêbiorczoœci - Mariusz Pysz: 71-36-
482; dzia³alnoœæ gospodarcza i sty-
pendia socjalne - Ewelina Ostrow-
ska: 78-16-221; Informatyk - To-
masz Chmielowiec: 78-16-361;
Miejskie Biuro Informacji Turystycz-
nej: 78-16-350, fax:  78-16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

Sekretariat: 78-16-321, p.o. kierow-
nika – Anna Salach: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych: 78-16-114.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 78-
16-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko-
³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45- 712.
Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-
394.
Emeryci, renciœci, inwalidzi i  Sybira-
cy - ul. 11 Listopada 35, II p.

OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czernia-
wa: 78-45-573; Zastêpca Naczelni-
ka OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

BAZA NUMERÓW

dokoñczenie obok

Z³y stan urz¹dzeñ ogrzewczo-kominowych, wadliwa ich konstrukcja,
niew³aœciwe lub uszkodzone materia³y izolacyjne czy nieodpowiednia kon-
serwacja stanowi¹ jedn¹ z przyczyn po¿arów. Z punktu widzenia ochrony
przeciwpo¿arowej, najwiêksze zagro¿enie po¿arowe stanowi¹ przewody
kominowe w budynkach starych, gdzie najczêœciej wystêpuj¹ wady kon-
strukcyjne, a tak¿e nieprawid³owa eksploatacja i konserwacja, czêsto do-
prowadzaj¹ce do powstawania po¿arów. Wœród wielu okolicznoœci, w ja-
kich komin mo¿e byæ przyczyn¹ po¿aru, uwa¿am, ¿e trzy z nich s¹ naj-
istotniejsze, 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 temperatury samozapalenia elementów konstruk-
cyjnych wpuszczonych do komina (np. belek podtrzymuj¹cych konstruk-
cjê dachu);

- wydobywanie siê iskier lub pal¹cych siê cz¹steczek opa³u, które
padaj¹c na ³atwopalny materia³ mog¹ zainicjowaæ po¿ar.

Dlatego dla w³asnego bezpieczeñstwa (i zgodnie z przepisami) prze-
wody kominowe odprowadzaj¹ce spaliny z pieców wêglowych nale¿y czy-
œciæ cztery razy w roku, a z pieców gazowych i olejowych – przynajmniej
dwukrotnie.

Us³ugi w zakresie czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyj-
nych wykonuje Spó³dzielnia Kominiarska  FLORIAN w Gryfowie, tel. 075
78 13 206 – za jedyne 11 z³! (TB)

Wokó³ komina
po¿arów przyczyna

19 grudnia policja została po-
wiadomiona o kradzieży z włama-
niem do magazynu przy budowie
hotelu ST. Lukas. Złodzieje ukradli
wiertarko-wkrętarkę firmy Makita
wartości 700 zł.

21 grudnia jadąca maluchem ul.
Wyszyńskiego świeradowianka zo-
stała oślepiona słońcem i nie zauwa-
żyła nadjeżdżającego volvo, skut-
kiem czego doszło lekkiego uderze-
nia. Maluchowi odpadł zderzak, a
volvo doznało nieznacznych zadra-
pań lakieru.

W wigilię doszło do kolizji na
ul. 11 Listopada, w której zderzyli
się dwaj świeradowianie: jadący for-
dem sierrą i kierujący dostawczym
VW LT. Ten drugi nie zachował na-
leżytej ostrożności i puknął w bok
forda. Na szczęście nic nikomu się
nie stało.

Z 30 na 31 grudnia z samocho-
du stojącego przy ul. Ratowników
Górskich skradziono antenę od CB
radio.

W Sylwestra między godz. 13
a 15 doszło aż do 3 kolizji drogo-
wych, z których dwie miały miejsce
na ul. Lwóweckiej, a trzecia już w
granicach Orłowic (ale zajmowali
się nią nasi policjanci). We wszyst-
kich trzech przypadkach przyczyną
było niedostosowanie się do warun-
ków drogowych, które pogorszyły
się po świeżych opadach śniegu. W
kolizjach tych nie ucierpieli kierow-
cy, tylko ich maszyny.

W noc sylwestrową obyło się
bez większych zagrożeń, a policja
odnotowała jedynie dwa przypadki
uszkodzenia ciała. Na ul. Zdrojowej
przechodzień dostał pięścią w gło-
wę, ale skończyło się na drobnych
obrażeniach. Natomiast na ul. Mic-
kiewicza na przechodzącego męż-
czyznę spadła butelka, która na
szczęście nie spowodowała poważ-
niejszych obrażeń.

Nad ranem wzdłuż zaparkowa-

nego auta na ul. Zdrojowej przeszedł
się młodzian ze Szczecina i ostrym
narzędziem przerysował mu lakier.
Jak się okazało – z zemsty za to, że
wcześniej został wywalony z jedne-
go z lokali, jako że za bardzo harco-
wał po nadmiernym spożyciu alko-
holu.

Od 1 stycznia nastąpiła reorga-
nizacja stanowisk dzielnicowych. I
tak st. sierż. Andrzej Tabor ma pod
opieką centrum miasta, sierż. Dawid
Szulikowski – Czerniawę, a mł. asp.
Bogdan Borkowski – teren od ul.
Grunwaldzkiej po Nadbrzeżną z
przyległościami. (AK)

Zapraszamy wszystkich
mieszkańców centrum na spotka-
nie z dzielnicowym A. Taborem,
które odbędzie się w piątek 18
stycznia o godz. 1700 w Miejskim
Zespole Szkół.

14 grudnia w MZS grupa około
20 funkcjonariuszy ze Straży Gra-
nicznej, Policji i Straży Miejskiej
wraz z 14 psami przeprowadziła w
szkole akcję „Stop Narkotykom”
(fot. poniżej). Przedsięwzięcie z
wiadomych względów trzymano w

tajemnicy, w tym dniu szkoła zosta-
ła zamknięta po pierwszym dzwon-
ku i nikt nieupoważniony nie mógł
do niej wejść ani wyjść.  Takie ak-
cje są w MZS prowadzone od kilku
lat (w poprzedniej szkołę odwiedzi-
ło 6 psów), tym razem była ona po-
łączona z przygotowaniem do egza-
minu dla psów i ich opiekunów z
Centrum Szkolenia Psów przy stra-
ży Granicznej w Lubaniu. Wszyst-
kie czworonogi (od teriera po wiel-
kie niemieckie owczarki) przeszły z
opiekunami trzymiesięczne szkole-
nie, wizyta w szkole była najważ-
niejszym sprawdzaniem przed egza-
minem.

Do budynku szkoły wchodziło
po trzech opiekunów z psami, któ-
rych zadaniem było znalezieniem
narkotyków. Do każdej klasy wcho-
dził inny pies i obwąchiwał plecaki
uczniów, w których nic nie znajdo-
wał, a po wyjściu z klasy na koryta-
rzu miał za zadanie znaleźć ukrytą
wcześniej próbkę zapachu wybrane-
go narkotyku.

W godzinę przeszukano wszyst-
kie klasy oraz szatnie. Narkotyków
na terenie szkoły nie znaleziono.

Jak się okazuje, świeradowski
MZS jest jedną z nielicznych szkół
w regionie, które przeprowadzają
takie akcje.  (RM)

Wszystkim mieszkañcom miasta i goœciom, ¿yczymy, by przez ca³y 2008 rok nie opuszcza³o ich
poczucie bezpieczeñstwa, by nie zabrak³o im rozwagi i  aby szczêœcie i pomyœlnoœæ zagoœci³y w ich
¿yciu - funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie oraz pracownicy Stra¿y Miejskiej

Na bie¿¹co

Fabryka „czystej wody”

dokoñczenie obok

Oczyszczalnia jako obiekt ekologiczny winna s³u¿yæ ochro-
nie zdrowia, ¿ycia, œrodowiska oraz chroniæ zasoby czystej
wody, które bêd¹ wykorzystywane przez przysz³e pokolenia.

W ub. roku została oddana do
użytku nowoczesna oczyszczalnia
ścieków typu „ECOLO-CHIEF”,
obsługująca mieszkańców Świera-
dowa. Zlokalizowana jest na ul.
Wiejskiej. Przepustowość wynosi
1329m3/dobę. Oczyszczalnia jest
przygotowana także na przyjmowa-
nie i monitorowanie ścieków dowo-
żonych pojazdami asenizacyjnymi.
Oczyszczone ścieki odprowadzane
są do Kwisy.

Technologia oczyszczania ście-
ków oparta jest na amerykańskim
systemie zaprojektowanym przy
współdziałaniu krakowskiej firmy.
Przebiega na naturalnych procesach
mechaniczno-biologicznych oczysz-
czania ścieków. Pierwszy z nich
usuwa zanieczyszczenia występują-
ce w postaci cząstek stałych -
oczyszczanie mechaniczne. W ście-

kach przy dostępie tlenu rozwijają
się pożyteczne bakterie, które roz-
kładają substancje szkodliwe zawar-
te w ściekach - oczyszczanie biolo-
giczne. I kto by pomyślał, że najważ-
niejszą rolę w procesie odgrywają
właśnie... bakterie. Oczyszczona w
ten sposób woda jest oddzielana od
osadu w osadniku wtórnym. Nato-
miast powstały osad nadmierny jest
kierowany do komory stabilizacji,
skąd dostaje się na prasę. Aktualnie
proces przeróbki kończy się na hi-
gienizacji wapnem i okresowym wy-
wozem na składowisko odpadów.
Prowadzenie właściwej gospodarki
osadowej jest dziś dla nas wyzwa-
niem, z którym musimy się zmie-
rzyć, zmniejszając ilość osadu i do-
celowo ostatecznie go neutralizując.

29 listopada odbyłem spotkanie
z burmistrzami Leśnej w sprawie
wspólnej inwestycji kanalizowania
Czerniawy i Pobiednej. Inwestycja
ta jest jednym z priorytetów gminy,
bo dotyczy Czerniawy, która bez
kanalizacji i oczyszczalni nie będzie
się rozwijać.

30  listopada gościliśmy staro-
stę czeskiego miasta Frydlant. Wi-
zyta dotyczyła ewentualnego wspól-
nego sięgania po fundusze unijne,
za które strona czeska chce budo-
wać lustrzane odbicie naszego Izer-
skiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości (goście je zwiedzili),
my zaś realizować II etapu budowy
Centrum.

1 grudnia gościłem panią bur-
mistrz niemieckiego miasta Seife-
nersdorf - Karen Berndt (gmina part-
nerska), której towarzyszyło ośmio-
ro radnych powiatu Zittau. Rozma-
wialiśmy o świeradowskich inwe-
stycjach i naszej współpracy na
przyszłość - pod kątem pozyskiwa-
nia funduszy unijnych.

4 grudnia w Świeradowie w ka-
wiarni „Zdrojowej” odbyła się kon-
ferencja zastępców komendantów
powiatowych staży pożarnych z te-
renu całego Dolnego Śląska. W lu-
tym zaplanowano kolejną.

5 grudnia odbyłem spotkanie z
architektem, szefem jeleniogórskie-
go biura projektów ARKADA, z
którym omawiałem koncepcję budo-
wy domów komunalnych w Świe-
radowie. Architekt przedłożył pro-
jekty na 3 powtarzalne budynki, każ-
dy z dziesięcioma mieszkaniami o
średniej powierzchni 42 m2. Orien-
tacyjny koszt inwestycji - 1 mln zł
na każdy dom. Budynki stanęłyby w
okolicach ul. Grunwaldzkiej, począ-
tek budowy – 2008 r.

6 grudnia podczas w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Jele-
niej Górze udało mi się pozyskać do-
datkowe 50 tys. zł dotacji do zaku-
pu wozu strażackiego. Tym samym
kwota dotacji z zewnątrz sięgnęła
250 tys. zł. Jest też szansa uzyska-
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28 grudnia 2007 roku  uchwałą Nr XXII/
130/2007  Rada Miasta Świeradów-Zdrój
uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Świera-
dów-Zdrój na 2008 rok.

W uchwalonym budżecie zaplanowano:
a)  dochody  w wysokości 14.116.771 zł,
w tym:
- dochody własne gminy (dochody z ma-

jątku, wpływy z podatków i opłat, udziały we
wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych) w łącznej wysokości
8.233.425 zł,

- subwencję ogólną w wysokości
2.802.216 zł, w tym część oświatową subwen-
cji ogólnej  w kwocie 2.653.859 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na re-
alizację zadań zleconych z zakresu administra-
cji rządowej oraz zadań własnych w wysoko-
ści 3.010.268 zł.

Zaplanowany poziom dochodów budżeto-
wych jest realny i zakłada się, że jego wyko-
nanie powinno przebiegać w sposób umożli-
wiający realizacje zaplanowanych wydatków
budżetowych.

b)  wydatki w wysokości 13.379.796 zł,
których struktura przedstawia się następują-
co:

- wydatki na oświatę (w tym przedszkole
miejskie): 3.933,279 zł (29,4 proc. łącznej
kwoty wydatków budżetowych),

- wydatki na pomoc społeczną: 2.973.300
zł  (22,3 proc. łącznej kwoty wydatków),

- wydatki na administrację publiczna:
2.371.318 zł (17,7 proc. łącznej kwoty wydat-
ków),

- wydatki na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska: 1.488.000 zł (11,1 proc.
łącznej kwoty wydatków),

- pozostałe wydatki, tj. na utrzymanie dróg
gminnych, bezpieczeństwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową, obsługę długu publicz-
nego, kulturę, sport, ochronę zdrowia, gospo-
darkę mieszkaniową i działalność usługową:
2.612.499 zł (19,5 proc. łącznej kwoty wydat-
ków).

Z łącznej kwoty wyżej wymienionych wy-
datków  7,5 proc., czyli. 998.600 zł stanowią
wydatki majątkowe (inwestycyjne).

c)  nadwyżkę budżetową  w wysokości
738.375 zł

d)  rozchody budżetowe przeznaczone na
spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych
pożyczek i kredytów w wysokości 738.375 zł

e) prognozowaną kwotę długu na koniec
2008 roku w wysokości 5.663.379 zł, stano-
wiącą 40,1 proc. planowanych dochodów
(przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia
wynoszącym 60 proc.).

W budżecie na bieżący rok ujęto dotację
podmiotową dla samorządowej instytucji kul-
tury (Miejskiej Biblioteki Publicznej) w wy-
sokości 220.000 zł oraz dotację przedmiotową

dla zakładu budżetowego (Zakładu Go-
spodarki Komunalnej) w wysokości 50.869
zł z przeznaczeniem na dopłatę do ceny 1 m2

powierzchni lokali ogrzewanych z kotłowni
komunalnych.

Należy zaznaczyć, że w roku 2007 gmina
przygotowała dokumentacje techniczne nie-
zbędne do realizacji zadań inwestycyjnych,
m.in. rewitalizacji ul. Zdrojowej i parków
uzdrowiskowych, rozbudowy kanalizacji sa-
nitarnej w Świeradowie-Zdroju i na osiedlu
Czerniawa, budowy ujęcia wody pitnej na
Kwisie wraz z wodociągiem przesyłowym,

natomiast w bieżącym roku budżetowym
gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie
wymienionych zadań ze środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej (w ramach
programów EWT, RPO). Planowaną do po-
zyskania kwotę środków unijnych szacuje się
na poziomie 40 mln złotych.

Iwona Kosmala – Skarbnik Gminy

Bud¿et ostro¿nego optymizmu

Rozważamy również możliwość przyszłego
zagospodarowania osadu, który może być
m.in. oddawany rolnikom jako składnik war-
tościowego nawozu i stabilizatora gleby. Prze-
prowadzone wymagane testy potwierdzają
bezpieczeństwo osadu dla środowiska natu-
ralnego.

Na oczyszczalni pracuje 6 osób – opera-
torów w systemie pracy zmianowej. Pracow-
nicy obsługi posiadają wiedzę, która umożli-
wia im skuteczną i bieżącą kontrolę nad ca-
łym procesem technologicznym. Obsługa
oczyszczalni, choć w pełni zautomatyzowanej,
wymaga od operatorów wykonywania samo-
dzielnie wielu czynności. Pod opieką powie-
rzono im przecież wielomilionową inwesty-
cję. Bo tak naprawdę ochrona wód jest w rę-
kach tego, kto zawiaduje oczyszczalnią ście-
ków. A więc nie projektanta, nie władz, lecz
operatora.

Tak więc czas od przyjęcia oczyszczalni
do eksploatacji upływa na „oswajaniu tech-

nologii”               i rozpoznawaniu kluczowych
węzłów technologicznych. Doświadczenia
nabyte w trakcie eksploatacji pozwolą wycią-
gnąć wnioski na przyszłość. A tym samym
pozwolą na konfrontację założeń projekto-
wych z rzeczywistym stanem.

Liczymy, że w miarę rozwoju sieci kana-
lizacyjnej poszczególni mieszkańcy będą pod-
łączać się do sieci zbiorczej, co zapewni wła-
ściwą ochronę środowiska naturalnego i po-
zwoli w pełni wykorzystać możliwości oczysz-
czalni.

Należy jeszcze dodać, że kontrola składu
ścieków oczyszczonych odbywa się systema-
tycznie. Oczyszczalnia osiąga wysokie reduk-
cje zanieczyszczeń. Wyniki uzyskane w ba-
daniach potwierdzają wydajność i wysoką ja-
kość nowo wybudowanej oczyszczalni.

Oczyszczalnia taka jak nasza zamienia
ścieki w czystą wodę, ponownie oddawaną
przyrodzie.

Magdalena Włodarczyk

Iwona Kosmala podczas referowania za³o¿eñ bu-
d¿etu na rok 2008 podczas sesji Rady Miasta.

Od lewej: Stanis³aw Husar - przedstawiciel firmy Alstan Group na Polskê,
Roland Marciniak, Andrzej Jasiñski, Albert Canadel - cz³onek zarz¹du Al-
stan Group.

nia finansowego wsparcia z Urzędu Marszał-
kowskiego w przyszłym roku. Liczymy zresztą
na szerszy rezonans naszej inicjatywy, jako że
z innymi burmistrzami z regionu wysłaliśmy
do marszałków i radnych sejmiku propozycję
dofinansowania w przyszłym roku wszystkich
dolnośląskich OSP.

7 grudnia podczas spotkania w Lubaniu
z Powiatowym Komendantem Policji ustala-
liśmy szczegóły utworzenia w Świeradowie
komisariatu policji oraz dofinansowania eta-
tu policjanta w 2008 r. i pracownika cywilne-
go sekretariatu dzielnicowych. Komisariat ma
powstać na przełomie maja i czerwca, a gmi-
na musi zabezpieczyć dodatkowe pomieszcze-
nia, tak, by w powiększonej placówce  mogło
pracować 20 policjantów.

10 grudnia podczas rozmowy z szefem ds.
inwestycji spółki Interferie omówiliśmy
wstępnie pomysł połączenia ujęć wody Leśna
Droga i Droga Leśna i oddania go w jeden
zarząd. Wiosną ustalimy szczegóły przedsię-
wzięcia.

11 grudnia wraz z burmistrzem Mirska
oraz starostą Nowego Miasta udaliśmy się do
Łaźni Liberda. W obecności ekspertów pol-
skich i czeskich działających przy projekcie
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (z
Wałbrzycha i Liberca) chcieliśmy usłyszeć
opinie na temat wspólnych planowanych pro-
jektów. Eksperci w pełni potwierdzili ich
transgraniczność i ocenili, że projekty te mają
szansę na dofinansowanie.

13 grudnia uczestniczyłem w Park-Hote-
lu w spotkaniu z hotelarzami i restauratora-
mi, których poinformowałem o przyszłorocz-
nych podatkach (niezmienionych), zrealizowa-
nych inwestycjach oraz o dochodach budżetu
w 2007 r. W III kwartale ub. roku wdrożyli-
śmy program poprawy ściągalności opłaty
uzdrowiskowej i możemy się pochwalić, że
w 2007  roku w porównaniu do 2006 zwięk-
szyliśmy dochody z tego tytułu o prawie 50
proc. (2006 – 655 tys. zł, 2007 – 940 tys. zł).
Jest to o tyle ważne, że stosownie do tej kwo-
ty dostajemy z Ministerstwa Finansów podob-
nej wielkości dotację, tak więc za rok z dofi-

towane przez sopocką firmę TRRIO, pozwa-
la załadować 900 worków na godzinę. Jako
że urządzenie nie jest drogie – kosztuje 12 tys.
zł - nosimy się z zamiarem jego zakupu.

19 grudnia zakończył się pierwszy etap
zadania - poszukiwania wody pitnej dla Świe-
radowa. Polegał na naniesieniu na mapę, przy
pomocy  GPS, wszystkich potencjalnych
punktów wodonośnych (wody podziemne -
studnie, źródła). W sumie zlokalizowano 80
punktów, zarówno tych od dawna nieczyn-
nych, jak i całkowicie nowych. W tym roku
rozpocznie się II etap zadania – badanie prze-
pływów, składów fizykochemicznych i ocena
ewentualnej przydatności do spożycia. Z opi-
nii naukowców wynika, że wody w mieście
nie zabraknie, ale diagnozę tę muszą potwier-
dza szczegółowe badania.

20 grudnia miało miejsce spotkanie w
Nowym Mieście burmistrzów czterech part-
nerskich gmin izerskich. Zbieraliśmy z bur-
mistrzami pomysły na wspólne pozyskiwanie
środków z funduszy unijnych na takie projek-
ty, jak np. prewencja ryzyk czy dosprzętowie-
nie OSP po obu stronach granicy.

20 grudnia w Świeradowie złożyli wizy-
tę przedstawiciele hiszpańskiego inwestora
Ecoresort Świeradów-Zdrój. Trzyosobowej
delegacji przewodniczył Albert Canadel –
członek zarządu Alstan Group. W towarzy-
stwie burmistrza Mirska Andrzeja Jasińskie-
go zrobiliśmy objazd po terenie przyszłych
hiszpańskich inwestycji, pokazaliśmy też go-
ściom budowę kolei gondolowej. Następnie
domawialiśmy warunki umowy dzierżawy i
zabezpieczenie ujęcia wody dla miasta, a Al-
bert Canadel przybliżył nam koncepcję budo-
wy hoteli i wyciągu na gruntach gminnych.
Szacunki mówią o wydatkowaniu przez Hisz-
panów ok.  100 mln zł. W I etapie powstaną
hotele, w II – wyciąg. Początek inwestycji –
2008 r., orientacyjny termin jej zakończenia –
2013 r.

21 grudnia brałem udział  w uroczystym
otwarciu granic między Polską a Czechami na
przejściu granicznym Czerniawa-Nowe Mia-
sto.

nansowaniem
będziemy mieli
z tego tytułu
wpływy sięgają-
ce 2 mln zł.

17 grudnia
odbyła się pre-
zentacja sprzętu
do ładowania
worków z pia-
skiem (fot.
obok), niezbęd-
nych w akcjach
przeciwpowo-
dziowych. To
niezwykłe inno-
wacyjne rozwią-
zanie, zaprezen-

2 stycznia 2008 r. podczas spotkania w
Mirsku z burmistrzem Andrzejem Jasińskim
ustalałem warunki wyrażenia przez partnerską
gminę zgody na
realizację II etapu
p o szu k iwan ia
wody pitnej dla
Świeradowa na
zboczu Grzbietu
Wysokiego; ze
strony Mirska
padła deklaracja
współpracy. Te-
matem rozmów
była też korekta
granic. W tej
kwestii powoli
dochodzimy do
porozumienia –
po stronie
Grzbietu Kamie-
nieckiego prze-
bieg nowej grani-
cy uzgodniono
bez  zastrzeżeń,
natomiast dalsze
korekty są w
trakcie uzgod-

nień, a że temat delikatny - wymaga czasu i
cierpliwości.

Roland Marciniak
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Nasze czasy

Na Twoje urodziny

Koñczy siê noc
Rodzi siê dzieñ

I dziecko rodzi siê
Ten niepokój o jutro

To oczekiwanie
Na pierwszy krok
Który pozwoli jej

Zrobiæ tak wiele kroków

Po autostradzie ¿ycia

Kroki
Z wierszy Jacka Olszewskiego

Myœla³eœ ¿e silny jesteœ
Mocna pozycja

Na gie³dzie i rynku

Solidny fundament
Bankowego konta

I nagle okazuje siê
¯e jesteœ s³aby

Bezsilnie miotasz siê
Miêdzy groŸbami
S³owami pogardy

A wiêc telefon
Bo chcesz spokoju

A twoja pozycja
Nêci tak wielu

Oto jest GWARANT
By dom twój

Znów by³ twierdz¹
Oto jest cena sukcesu

Gwarancja spokoju

W œwiecie który okaza³ siê
D¿ungl¹ w ciszy znów

¯yjesz

A¿ trudno uwierzyæ ¿e to
Tylko jeden telefon

Czasy w których ¿yjemy
To proste.

Andrzejowi Cichemu

Masz 16 lat
Chodzisz brzegiem

Miasta
Które Ciê dotyka

Widz¹c ch³opców
Chichoczesz
Bo ju¿ jesteœ

Kobiet¹
Ale jeszcze o tym

Nie wiesz

Wiatr we w³osach
Jest Twoim mê¿czyzn¹

Sypiasz nago
Ale nie rozbierasz Snów

Reszta to tylko
Gra

On przyjdzie sam

Weihnachten – Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia s¹ w bardzo bogatym
kalendarzu niemieckich uroczysto-
œci najwa¿niejszym i najpiêkniej-
szym œwiêtem rodzinnym (podobnie
jak w Polsce).

Niemcy przywi¹zuj¹ ogromn¹
wagê do swoich tradycji i zwycza-
jów. Adwent jest dla nich tak wa¿ny
jak same œwiêta. Symbolami czasu
przedœwi¹tecznego (Vorweihnacht-
szeit) s¹ min. wieñce adwentowe
wystawiane w ka¿dym domu, kalen-
darze adwentowe ze s³odkimi nie-
spodziankami dla dzieci i kiermasze

bo¿onarodzeniowe oczarowuj¹ce
sw¹ pachn¹c¹, ciep³¹, œwi¹teczn¹
atmosfer¹. Mo¿na tu kupiæ ozdoby
choinkowe, lampki, prezenty, przy-
prawy, skosztowaæ potraw i ciast
bo¿onarodzeniowych i pos³uchaæ
kolêd. Na ka¿dym kiermaszu przy-
gotowywane s¹ atrakcje dla naj-
m³odszych, zabawy i gry, spotkania
i rozmowy z Miko³ajem. Najs³ynniej-
szym kiermaszem w Niemczech jest
Christkindlmarkt w Norymberdze.

Ucz¹c siê jêzyka niemieckiego w
naszej szkole, poznajemy równie¿
niemieck¹ kulturê, tradycje i obycza-
je. W tym roku szkolnym, dok³adnie
tydzieñ przed œwiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia mieliœmy okazjê zetkn¹æ siê
oko w oko z przedœwi¹teczn¹ jarmar-
kow¹ tradycj¹.

Zebrani w grupê piêædziesiêcior-
ga uczniów i trzech nauczycieli-opie-
kunów wybraliœmy siê na Weih-
nachtsmarkt do Budziszyna (Baut-
zen).

Budziszyn – tysi¹cletnie miasto
we wschodniej Saksonii nad rzek¹
Sprew¹ (Spree) jest kulturalnym i
politycznym centrum Serbo³u¿y-

czan. Ten ma³y s³owiañski naród za-
chowa³ do dziœ swoj¹ mowê, trady-
cjê, folklor i obyczaje. W Budziszy-
nie maj¹ sw¹ siedzibê liczne serbo-
³u¿yckie instytucje, organizacje i jed-
nostki kulturalne.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego miasta
jest historyczna starówka (Altstadt)
zachwycaj¹ca licznymi pomnikami,
zabytkowymi wie¿ami, œredniowiecz-
nymi uliczkami i nastrojowymi ka-
fejkami.

Mieliœmy przyjemnoœæ poznania
owej starówki spaceruj¹c po kierma-
szowych pasa¿ach, gdy¿ sam kier-

masz odbywa siê na rynku g³ównym
(Hauptmarkt i Reichenstrasse), a
jego tradycja siêga ponad 600 lat.
Co roku wystawia siê tu ok. 80 punk-
tów handlowych i gastronomicz-
nych.

Zachwycaj¹c siê œwi¹teczn¹ at-
mosfer¹ kiermaszu podziwialiœmy
stoiska ze œwi¹tecznymi ozdobami,
upominkami i przysmakami. Obej-
rzeliœmy krótki program œwi¹teczny
ze œw. Miko³ajem, okraszany recyta-
torsko-wokalnie przez przedszkolne
maluszki. Frajd¹ by³a dla nas rów-
nie¿ wizyta w przepiêknie przystro-
jonym centrum handlowym (Korn-
markt-Center).

Wszyscy mieliœmy dodatkowo
okazjê zastosowaæ w praktyce nasze
umiejêtnoœci jêzykowe i nawet naj-
m³odsi uczestnicy wycieczki radzili
sobie nieŸle przy zakupie upomin-
ków. Zaopatrzyliœmy siê w drobiazgi
i smako³yki dla siebie oraz prezenty
dla naszych bliskich i trochê ju¿
zmarzniêci, choæ pe³ni wra¿eñ i do-
brych (œpiewaj¹cych!) nastrojów
wracaliœmy do Œwieradowa.

Judyta Markowska

20 grudnia komisja
w składzie: Beata Bielak
i ks. Robert Kocioła
obejrzała w bibliotece
wystawę aniołów, na
którą wpłynęło 110 prac
od dzieci - wszystkie wy-
konane wyjątkowo sta-
rannie i z uczuciem. Za
najlepszego aniołka w
kategorii techniczno-
przestrzennych uznano
pracę Patrycji Prawdzin
(na zdjęciu), II - Nikola
Joya, II miejsce - Kasia
Salawa, III - Robert
Grzelec, Wiktoria Kapu-
ścińska, Basia Całko,
Sara Tomaszewska. Wy-
różniono też witraże
Marysi Salawy i Agaty

W anielskim nastroju

Kasprzak.
W kategorii prac plastycznych:

I - Jakub Olszewski i Olga Mierze-
jewska (z Gdańska), II - Dobromi-
ła Golc i Kasia Janowiecka, III -
Olek Sergiejczuk i Angelika Tunic-
ka.

W kategorii haftu: I - Roksana
Baut, II - Krystian Komosa, III -
Marta Poddębska i Patrycja Praw-
dzin.

Nagrodę od pracowników bi-
blioteki otrzymał Carlos Zubek.

„Anielską” wystawę można
oglądać do końca stycznia.

22 grudnia biblioteka gościła
Mikołaja. Na spotkanie z nim przy-
szło ponad 50 dzieci, które dostały
od niego mnóstwo słodkości. Mi-
kołaj wręczył także nagrody laure-
atom konkursu „Kochamy anioły”.
Dzieci robiły wycinanki świątecz-
ne, ozdabiały drzewko choinkowe,
oglądały filmy. Ks. Robert Kocioła
przeczytał im opowiadania z książ-
ki „To już gwiazdka”, a debiutują-
ca grupa teatralna „Czarodziejki”,
utworzona przy bibliotece, wysta-
wiła spektakl pt. „Jasełka z roga-
mi”.                                           KP

Wycieczka do Budziszyna

Tak prezentowa³a siê ca³a nasza grupa na rynku w Budziszynie tu¿ przed go-
dzin¹ zero, w której wszyscy dali nura w stragany

Filharmonia Dolnoœl¹ska w Jeleniej Górze przedstawia zaprasza na najbli¿sze koncerty:
11 stycznia, godz. 1900 - W parafrazowym nastroju: Jerzy Swoboda – dyrygent, Gra¿yna Brodziñska – so-

pran,  Pawe³ Juryœ – tr¹bka (muzyka Edwarda Czernego).
17  stycznia, godz. 1100 - Europejskie kolêdowanie w ramach   Filharmonii M³odych: Anna Grafowska-Borys,

Daria Wyrostek-Pelc i Marek Flieger – dyrygenci, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. w Jeleniej Górze-Cieplicach,
Chór Cieplickie Trele, Spo³ecznej Szko³y Muzycznej we Wroc³awiu, Chór Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu,
Orkiestra Dêta Filharmonii Dolnoœl¹skiej.

18 stycznia, godz. 1900 - Od opery do Hollywood: Jacek Janiszewski –  bas, Mariusz Dubrawski – fortepian.
Pieœni i arie Stanis³awa Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina, fragmenty z musicali Hen-
ry’ego Mancini, Andrew Lloyd Webber’a, Johny’go Mandela.

25 stycznia 1900 - Tadeusz Wojciechowski – dyrygent, Tatiana Shebanova – fortepian. Michai³ Glinka – Uwer-
tura do opery „Rus³an i Ludmi³a”, Sergiusz Rachmaninow – Rapsodia na temat Paganiniego  a-moll op. 43,
Modest Musorgski – Obrazki z wystawy.

Styczniowe granie i s³uchanie

W poprzednim numerze w tekście pt. „Trzecia A nie wraca” napi-
sałem o ankiecie, jaką wypełniali trzecioklasiści z gimnazjum, wypo-
wiadając się, czy mogliby po zakończeniu edukacji wrócić na stałe do
Świeradowa, by zamieszkać tu na stałe. Jeśli tak – to pod jakimi wa-
runkami, a jeśli nie – to co składa się na ich decyzję.

Tu nie widzimy
łączące ich z miastem wspomnienia,
inni doceniają czyste powietrze,
mały ruch samochodowy i spokój.
Młoda czerniawianka największą
wagę przywiązuje do czystego śro-
dowiska, dlatego wystarczy jej, je-
śli starsi mieszkańcy przestaną
wrzucać śmieci do Czarnego Poto-
ku. Inny uczeń z Czerniawy chciał-
by mieć tam więcej miejsc pracy, ale
także aptekę i przychodnię.

Gdy dla jednych cisza i ekolo-
gia są wabikiem powrotnym, inny
zgłasza potrzebę zwiększenia licz-
by mieszkańców i pobudzenie popy-

cy, która pozwoliłaby jej kupić
mieszkanie, dodaje, iż w mieście
niezbędne są sklepy z elektroniką i
meblami (ktoś dodawał – i z
odzieżą) oraz wielkie (!) domy han-
dlowe. No i salony (w liczbie mno-
giej) kosmetyczne.

Inny pisze w punktach, co by go
przyciągało: dobre nartostrady, tor
motocrossowy, wysokie zarobki dla
piłkarzy (inny to uzupełniał: zwięk-
szyć budżet dla klubu, by święcił
sukcesy), lepsze szlaki rowerowe,
wypożyczalnie rowerów i motorów,
a także wyremontowane drogi.

Obok rzeczowych wpisów o po-
trzebie tworzenia miejsc, gdzie dzie-
ci (oczywiście, te, które się urodzą
dzisiejszym nastolatkom) mogłyby
rozwijać swe zainteresowania, obok
troski o dobrze płatne stanowiska
pracy, obok marzeń o licznych klu-
bach i dyskotekach, zdarzają się też
żądania jak nie z tego świata, np.
żeby wybudować szpital! Na szczę-
ście przeważa opinia, że wystarczy
polepszyć funkcjonowanie służby
zdrowia i połączyć to ze zmniejsze-
niem liczby pijaków na ulicy.

Większość, która planuje wy-
rwać się z miasta w świat, w swych
poglądach jest bardziej radykalna.
Ktoś napisał wprost: w tym mieście

Mniejszość, która deklaruje po-
wrót po ukończeniu nauki, uzasad-
nia to wielorako. Jednym, by wró-
cić i osiąść na stałe, wystarczy, że
mają tu przyjaciół dom rodzinny  i

tu na zawody inne niż obsługa ru-
chu turystycznego. Jakaś futury-
stycznie nastawiona nastolatka poza
naturalnym pragnieniem znalezienia
w Świeradowie dobrze płatnej pra-
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nigdy nie będzie lepiej. Inny: W
Świeradowie nie widzę żadnych
perspektyw na lepsze życie.

Dziewczyna, które chce zostać
kosmetyczką, twierdzi, że w naszym
mieście nie ma profesjonalnych
szkoleń, a w metropoliach jest wię-
cej atrakcji, choćby koncerty (bar-
dziej wyważona wersja w innej an-
kiecie brzmi: zły dostęp do kultury i
oświaty). Inna dosadna wypowiedź
brzmi: Nie mam ochoty żyć wśród
tylu starych zagranicznych turystów!

Z reguły wypowiedzi o tym, że
młodzi nie wrócą do Świeradowa,
bo nie znajdą tu satysfakcjonującej
pracy w wyuczonych zawodach,
uzupełniane są zapewnieniami, że
będą na pewno często rodzinne mia-
sto odwiedzać.

Jedna z respondentek napisała,
że ma większe ambicje niż praca w
charakterze obsługi hotelowej czy
sprzedawczyni w cukierni. Nie za-
dowala jej też otwarcie własnej fir-
my, bo rynek z przewagą Niemców
jest nader niepewny. A kończyła tak:
Nie odpowiada mi także środowi-
sko małych miast – mnóstwo infan-
tylnych osób, które nadmiernie in-
teresują się życiem innych. W mie-
ście zostało mało inteligentnych i
ambitnych osób – większość wyje-

chała do dużych miast, ponieważ nie
potrafiła wyobrazić sobie tutaj przy-
szłości.

Planujący skończyć studia praw-
nicze uzasadnia krótko: w Świera-
dowie nie zarabiałbym dobrze, a
praca byłaby monotonna i nudna.

Ostatni głos z tej puli „wyjaz-
dowej” zabrzmiał wręcz złowiesz-
czo: Brak tu jakiejkolwiek rozryw-
ki dla młodzieży, stadionu, basenu,
kina, teatru, torów dla rowerzystów,
wyciągów, dosłownie niczego tu nie
ma. Miasto ma mało funduszy i jest
niezorganizowane. Nie zamierzam
tu wracać w ogóle, chcę wyjechać i
nie widzieć tego miasta nigdy wię-
cej!

No i wreszcie klasa trzecia A, w
całości nieplanująca żadnych po-
wrotów, której uczniowie swe decy-
zje argumentowali często w sposób
niezwykle rozbudowany. Powtarzają
się poprzednie wątki o tym, że ni-
komu się nie uśmiecha całe życie
stać w recepcji i mówić po niemiec-
ku za 600 zł miesięcznie (ciekawy
głos: hotele nie stwarzają możliwo-
ści odpowiedniego rozwoju umysło-
wego), podczas gdy wielu z nich ma
wysokie aspiracje zawodowe i sta-
wia na rozwój intelektualny, dla któ-
rego w mieście nie ma żadnej bazy,

przeciwnie, ich zdaniem Świeradów
jest miejsce, gdzie rośnie środowi-
sko żuli, nierobów, pijaków, którzy
za 2 złote chętnie kupią nieletnie-
mu piwo czy papierosy  (stąd głos,
by alkohol i fajki były droższe i trud-
no dostępne). Ne powinna zatem
dziwić wypowiedź: Wolę wyjechać
za granicę na dłuższy czas, wrócić i
ustatkować się, znów wyjechać i tak
w koło.

Z kolei ocena, iż Świeradów to
dziupla, nora i zadupie jest chyba
nieco niesprawiedliwa, znacznie
rozważniej brzmi taka diagnoza:
Dajmy na to, nasze dzieci szłyby do
liceum i miałyby takie same proble-
my z wczesnym wstawaniem, póź-
nymi powrotami, utrudnionymi do-
jazdami. Dzieci nie będą też mogły
rozwijać swych zainteresowań i ta-
lentów (szkoła muzyczna, balet, klu-
by sportowe).

Większość z nas pali i pije z
nudów, nie stać nas na kręgielnię, a
z hoteli, kantorów i jaskiń solnych
nie mamy żadnego pożytku, to przy-
kre, że tak ładne i zadbane miastecz-
ko nie ma nic do zaoferowania mło-
dym ludziom, którym wystarczyło
miejsce, gdzie mogliby w zimne
wieczory posiedzieć w ciepłym po-
mieszczeniu pełnym rozrywek – pi-

miejsca dla swej doros³oœci
sze gimnazjalista, a inny konkludu-
je: Życie rodzinne można tu rozpo-
cząć, zawodowego – na pewno nie!
Jeszcze inny: Nawet jeśli założył-
bym w Świeradowie rodzinę, to i tak
szybko opuściłbym z nią miasto.

Końcowy głos brzmi już bardzo
racjonalnie: uruchomić stałą komu-
nikację między Świeradowem i
Czerniawą (a najlepiej przedłużoną
do Pobiednej), odśnieżać drogi,
oświetlać ulice, pomagać biednym
rodzinom, pogonić żuli spod skle-
pów i stworzyć dużo atrakcyjnych
miejsc pracy.

Niestety, na rozwój rynku za-
trudnienia gmina wpływ ma nie-
wielki i na pewno z jej strony nie
będzie ofert dla psychologów, adwo-
katów, menedżerów, finansistów
czy bankowców.

Swoją drogą, strach pomyśleć,
jakich argumentów użyłaby świera-
dowscy maturzyści, myślący już nie-
mal dorośle, gdyby dać im do wy-
pełnienia podobną ankietę. Zapew-
ne odsetek wrażeń negatywnych
byłby znacznie wyższy niż wśród
gimnazjalistów, z których – przypo-
mnijmy – co trzeci rozważa – po
spełnieniu pewnych warunków -
powrót do miasta.
Ankietę  opracował Adam Karolczuk

Zarząd Uzdrowiska „Świera-
dów-Czerniawa” Sp. z o.o. w Świe-
radowie-Zdroju informuje, że w
dnach od 1 maja do 30 września
2007 r.  przeprowadzona została
zbiórka publiczna ofiar gotówko-
wych do skarbony wystawionej w
Hali Spacerowej w Świeradowie-
Zdroju przy ulicy 3-go Maja 1.

Łączna zbiórka środków finan-
sowych w gotówce wyniosła
1 080,64 zł.. Przypomnijmy, że po-
przednia zbiórka ofiar gotówko-
wych w okresie od 15 grudnia 2006
r. do 31 maja 2007 r. wyniosła
221,32 zł. Zgromadzone środki zo-
staną przeznaczone na drobne pra-
ce naprawcze w wieży widokowej
w Domu Zdrojowym.

Jednocześnie informujemy, że
wydano decyzję na przeprowadza-
nie kolejnej już zbiórki na Fundusz
Odnowy Hali Spacerowej i Wieży
Widokowej w dniach od 1 listopa-
da 2007 r. do 31 maja 2008 r.

Z inicjatywy
burmistrza i rad-
nych z komisji
oświaty zrodził się
pomysł zorganizo-
wania cyklu turnie-
jów sportowych w
różnych dyscypli-
nach, które dawały-
by młodzieży moż-
liwość wypełnienia
wolnego czasu, a
przy okazji integro-
wałyby grupy ró-
wieśnicze i mobili-
zowały do wspól-
nego spędzania
czasu.

Zaczęto od teni-
sa stołowego – 5
stycznia w szkole w
Czerniawie rozegrano pierwszy z
dziesięciu zaplanowanych na cała
zimę turniejów tenisa stołowego. In-
nowacją w stosunku do podobnych
zawodów w przeszłości jest to, że

trzeba rozegrać jak najwięcej me-
czów i jak najwięcej wygrać, bo
zwycięzcą zostanie ten, który okaże
się najlepszy w przekroju całego
sezonu.

Do pierwszych meczów stanęło
trzynastu młodych zawodników (i
dwójka radnych), kolejne zaplano-
wano w Świeradowie, a następne na
przemian.

Na wiosnę młodzi sportowcy
żądni zwycięstw przeniosą się na
oba szkolne boiska, gdzie odbywać
się będą turnieje w siatkówce, ko-
szykówce czy tenisie ziemnym.

                                        (AK)

Na zwyciêstwo trzeba siê napracowaæ

Grosik
na widok

3 stycznia komisja złożona z radnych: Anny Panek, Teresy Fierkowicz,
Tadeusza Afickiego oraz burmistrza Rolanda Marciniaka objechała wszyst-
kie zakątki Świeradowa i Czerniawy oceniając iluminacje świąteczno-no-
woroczne. Po obejrzeniu wszystkich jednogłośnie – jak przed rokiem – przy-
znało zwycięstwo Stanisławowi Zazulakowi z Czerniawy, którego oświe-
tlenie mogłoby zawstydzić nawet Las Vegas.

Ponadto wyróżniono piekarnię „Górską” – w kategorii obiektów han-
dlowo-usługowych, „Pałacyk” – w kategorii hoteli, Tadeusza Królikow-
skiego – za najwyżej położoną iluminowaną posesję, oraz balkony na os.
Korczaka, należące do Jana i Elżbiety Kosińskich, Jana i Jolanty Kobiał-
ków oraz Henryka i Haliny Januszewiczów. (AK)

Czerniawa jak Las Vegas

12 grudnia w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości zja-
wili się wysłannicy niemieckiej
spółki W. WÜLFING z Hejnic –
Petr Sirůček (drugi z prawej) i Lu-
cie Králová (pierwsza z prawej) –
z ofertą pracy dla kobiet w szwalni
wytwarzającej bieliznę pościelową
na rynek niemiecki. Na spotkanie
przyszło 7 pań,  z których - po
wstępnych informacjach o charak-
terze pracy – sześć wyraziło chęć
odbycia rekonesansu w fabryce.
Większość z nich miała już pewne
doświadczenie wyniesione z Fatmy
w Pobiednej. W Hejnicach pracuje
już grupa polskich kobiet ze Zgo-
rzelca i Zawidowa. Największym
problemem będzie dotarcie do Hej-
nic, odległych od Świeradowa
wprawdzie tylko o 20 km, ale bez
regularnej komunikacji. W dodat-
ku trzeba punktualnie dotrzeć na
godzinę 6 rano i na 14 – bo to po-
czątek kolejnych zmian (o powro-
cie o godz. 22 nie wspominając).

Praca jest dwuzmianowa, z
dwiema sobotami w miesiącu „pra-
cującymi” (ale to nie obowiązek),
wynagrodzenie zaś opiera się na
dniówce zadaniowej (chodzi zatem
o subtelniej nazwany akord), któ-
rej konkretny wymiar szwaczki po-

Tak sobie poœciel¹…
winny opanować w dwa miesiące.
Podana kwota wynagrodzenia na
rękę – ok. 9000 koron (nieco ponad
1200 zł) – została przez panie przy-
jęta z satysfakcją, przyznały bowiem,
że na tutejszym rynku tyle by nie za-
robiły.

By jednak nie ulegać magii słów,
sześć pań wybrało się 17 grudnia
wybrało się na rekonesans do Hej-
nic. Wśród nich była Jolanta Seku-
ła.

- Wrażenie było naprawdę wspa-
niałe – mówi – wszystkie zgodnie
stwierdziłyśmy, że lepszych warun-
ków i pieniędzy na pewno w naszej
okolicy nie znajdziemy. Rozmawia-
liśmy z Polką, która nie tylko pracu-
je długo, ale od 2 lat mieszka w Hej-
nicach. I też nam zachwalała warun-
ki pracy, płacy i socjalne. A park ma-
szynowy – supernowoczesny!

3 stycznia był pierwszym dniem
pracy dla wszystkich pań, a my po-
staramy się za miesiąc dowiedzieć
się, jak się zaaklimatyzowały w no-
wym miejscu, no i jak rozwiązały
trudną kwestię dojazdów.

Wszystko wskazuje to, że to
pierwszy od wielu lat skuteczny wer-
bunek czeskiego pracodawcy po tej
stronie Gór Izerskich; poprzednie
kończyły się fiaskiem.              (aka)
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P R Z E T A R G
Burmistrz  Miasta  Œwieradów- Zdrój og³asza drugi nieograniczony

ofertowy przetarg na sprzeda¿ u¿ywanego kot³a gazowego Viessmann
wraz z infrastruktur¹ z demonta¿u:

1.  kocio³ gazowy Paromat-Simplex 225 kW firmy Viessmann, 1996
r.; 2. podgrzewacz VertiCell 350l; 3. Reflex 280N; 4. pompa Grunfos po-
dwójna VPC-32-120; 5. pompa LFP 40P0£60A; 6. filtroodmulnik FOM
50; 7. zawór mieszaj¹cy trójdro¿ny; 8. szafa steruj¹ca elektryczna; 9. ga-
zomierz G-10; 10. urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce instalacje gazow¹ (aktyw-
ny system bezpieczeñstwa –   œrednica 50 mm); 11. reduktor gazowy
Tartarini typ B/50; 12. palnik gazowy typ VG111-5-2; 13. komputer steru-
j¹cy Trimatik Viessmann; 14. œcie¿ka gazowa do palnika typ MB; 15.  urz¹-
dzenie zabezpieczaj¹ce przed brakiem wody w kotle typ SYR933.1; 16.
wk³ad kominowy œrednicy 250 mm: 18 elementów 1-metrowych, 1 ele-
ment 0,5 m, czapa kominowa, trójnik przy³¹czeniowy, wyczystka ze skra-
placzem.

Cena wywo³awcza  –  32.300 z³  + 22 proc. VAT. Wadium –  3.000  z³.
Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miasta Œwieradów-Zdrój

(pok. nr 5).  Termin sk³adania ofert up³ywa 20 stycznia br. o godz. 1000, a
ich otwarcie odbêdzie  siê  godzinê póŸniej. Wadium nale¿y wp³acaæ do
16 stycznia br.  przelewem  na konto Urzêdu

nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959
w  Banku PKO BP SA  I/O Œwieradów-Zdrój.
Wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia . W przypadku uchylania

siê  zwyciêzcy przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y wadium
nie podlega zwrotowi. Pozosta³ym uczestnikom wadium zostanie przela-
ne na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni
roboczych od daty zakoñczenia przetargu.

Kupuj¹cy winien umieœciæ ofertê w kopercie zaadresowanej -  Urz¹d
Miasta, 59-850 Œwieradów-Zdrój, ul. Marsza³ka J. Pi³sudskiego 15 – z
opisami: Sprzeda¿ urz¹dzeñ kot³owni oraz Nie otwieraæ przed 20 stycz-
nia 2008 r., godz. 1100.

Oferenci mog¹ byæ obecni przy otwieraniu ofert.

Nastêpny numer „Notatnika Œwieradowskiego” znajdzie siê
w punktach dystrybucji gazety 8 lutego 2008 r.

Uwaga, Czytelnicy!

Szanowni Pañstwo, wydawca uzna³, ¿e po kilkuletnim bezp³atnym
kolporta¿u „Notatnika Œwieradowskiego” nale¿y powróciæ do poprzed-
niej praktyki i ustaliæ symboliczn¹ kwotê za ka¿dy egzemplarz - od lute-
go miesiêcznik bêdzie kosztowaæ 1,50 z³.

Zmiana ta wi¹¿e siê nie tylko z chêci¹ przynajmniej czêœciowego
obni¿enia deficytu spowodowanego rosn¹cymi kosztami druku gaze-
ty, lecz wynika³a te¿ z rad tych Czytelników, którzy narzekali, ¿e ju¿ tego
samego dnia, gdy gazetê dostarczano do punktów kolporta¿u, po po-
wrocie z pracy nie mieli szansy na jej otrzymanie. Niestety, uprzedzali
ich ci, którzy akurat przed po³udniem mieli okazjê zabieraæ po kilka eg-
zemplarzy „Notatnika”, czemu sprzedawcy nie zawsze mogli zapobiec.

Notatnik w cenie
Największe bale sylwestrowe w

Świeradowie odbyły się w Zdroju –
na hali spacerowej, gdzie przygry-
wał zespół „Sami Swoi”, i w ka-
wiarni, gdzie grał „Topaz Band”.

Punktem kulminacyjnym im-
prez był pokaz tańca towarzyskiego
w wykonaniu Jakuba Szmyrskiego
i Kariny Chłopaniuk oraz kanonada
sztucznych ogni na tarasach przed
Domem Zdrojowym, organizowana
wspólnie przez miasto i Uzdrowi-
sko. Szampańska zabawa trwała do
5 rano.

Znacznie krótszą tradycję mają
bale w Leopoldówce – ten był do-
piero trzeci, bawiło się na nim 90
osób, do tańca przygrywał im zespół
„Sexy Boys”, a atrakcją wieczoru
było pieczone prosię.

Panie miały wejście jak na bal

dworski w Wiedniu – niektóry kre-
acje przyprawiały o zawrót głowy,
ale w miarę, jak się zabawa rozkrę-
cała, panie rezygnowały balowych
sukien i przebierały się w coś bar-
dziej praktycznego, przydatnego w
lokalu tak swojskim, jak Leopol-
dówka.

Nie udało się pociągnąć praw-
dziwego kuligu za koniem – zabra-
kło śniegu.

A teraz debiutanci. Pierwszy syl-
wester w Tyrolskiej Chacie zgroma-
dził 50 osób, z czego połowę stano-
wili Niemcy. Grał Leśniański Kwin-
tet, który czarował wspaniałymi
aranżacjami z użyciem chociażby
instrumentów dętych. Własny pokaz
ogni sztucznych był raczej symbo-
liczny, ale za to goście mieli chyba
najwspanialszy w mieście widok na

Jak grali, tak balowali
wszystkie wystrzelone tej nocy fa-
jerwerki.

Był to najprawdopodobniej jedy-
ny bal typu all inclusiv – w cenie
biletu można było jeść i pić (także
alkohol) do woli.

Drugim debiutantem była re-
stauracja NERO w Czerniawie. Le-
dwie 28 grudnia otworzyła swe po-
dwoje i zdołano tam zorganizować
tylko jeden dancing, a już trzeba
było podłać wyzwaniu, jakim był bal
– bawiło się na nim do 4 rano 38
osób, którym przygrywał – jak daw-
niej – zespół „Relax”. O północy
goście wyszli przed lokal, by obej-
rzeć kameralny pokaz sztucznych
ogni, a przy prawdziwym ognisku
mogli (i chcieli) upiec sobie kiełba-
skę.

(aka)

Zimowe malowanie

0d 9 do 16  grudnia w Park Hotelu goœcili artyœci na drugim ju¿ w tym roku
(a pi¹tym z kolei) plenerze malarskim, w którym udzia³ wziêli: Edward Hab-
das, Dariusz Fiet i  Zdzis³aw Pietrzak - wszyscy z £odzi, Ma³gorzata Pabel z
Warszawy oraz Anna Zieleœkiewicz z Nowogardu. Z powodów rodzinnych
nie dojecha³a Halina Pokorska (organizuje plenery od pocz¹tku), ale by³a
obecna duchem, bo jej obrazy zawis³y na wystawie poplenerowej.

O gondoli pisanie do woli
Rafa³owi Matelskiemu i Tomaszo-

wi Chmielowcowi – administratorom
portalu www.swieradow-zdroj.com.pl
– zawdziêczamy upublicznienie inwe-
stycji gondolowej w Polsce; rzucone
jakby na wabika has³o na www.skifo-
rum.pl wywo³a³o dyskusjê, która trwa
do dziœ. Gdy zamykaliœmy numer,
liczba wpisów dochodzi³a do 250.
Przestudiowaliœmy je wszystkie i zna-
leŸliœmy wiele smakowitych, a przy
tym bardzo profesjonalnych wypowie-
dzi, uznaliœmy przeto, by i œwierado-
wianie poznali opinie narciarzy z ró¿-
nych stron kraju na temat gondoli i
mniej lub bardziej spodziewanych
skutków jej uruchomienia.

Oto, co pisali internauci:

Mo¿e ju¿ ktoœ na to wpad³, nie
wiem, ale przysz³a mi do g³owy myœl,
¿e okazja, jak¹ bêdzie otwarcie gondo-
li œwieradowskiej, zwanej ju¿ przeze
mnie IZER¥, stwarza mo¿liwoœæ spo-
tkania siê du¿ej grupy uczestników
skiforum na takim specjalnym dniu w
Œwieradowie. Jasne, ¿e nie chodzi
przecie¿ o tzw. jazdê za friko, po pro-
stu mi³o by by³o spotkaæ siê z fajnymi
ludŸmi, którzy ju¿ od lat pisuj¹ do sie-
bie na forum, w jednym miejscu o jed-
nym czasie. Dla w³aœcicieli wyci¹gu by-
³aby to niez³a reklama i mo¿liwoœæ za-
istnienia w ponadregionalnym wymia-
rze. Dla nas ma³y happening na œnie-
gu w nowym dla wszystkich entura¿u.
Czy to nie kusz¹ca propozycja?

Ja muszê dojechaæ z Poznania, a i
tak mnie cieszy ta inwestycja!!! Na-
reszcie coœ zmienia na plus, a nie jakaœ
u¿ywka z Alp. Trasê i czas poœwiêcony
na dojazd wynagrodzi mi, mam nadzie-
je, brak kolejek, przygotowana trasa i
mi³a atmosfera!

Jedyna moja obawa, to wysokoœæ
stacji dolnej – 620 m n.p.m. Jak na
zachód Polski, to doœæ nisko, bior¹c
pod uwagê problemy niemieckich sta-
cji narciarskich na tym poziomie, no ale
jak zima bêdzie mroŸna, to powinno
byæ ok i mo¿e te¿ siê tam wybiorê, choæ
mam doœæ daleko.

Przera¿aj¹ mnie te kamienie, które
wychodz¹ podczas modelowania nar-
tostrady (to opinia na podstawie ser-
wisu foto na portalu), trzeba bêdzie
naprawdê superzimy, ¿eby tam sprzê-
tu nie zajechaæ, a i tak ze dwa sezony
bêd¹ wychodziæ. Prze¿y³em to sam na
Czantorii, wystarczy g³upi b³¹d przy na-

œnie¿aniu lub niefortunny manewr ra-
trakiem i bêdzie masakra. Mam nadzie-
jê, ¿e siê mylê.

Zobaczymy, jak bêdzie wygl¹daæ
kwestia dojazdu i rzeczywistej przepu-
stowoœci oœrodka... Czarna Góra te¿
wygl¹da³a swego czasu na super, a
okaza³o siê, ¿e zamiast zje¿d¿aæ, stoi
siê godzinami w kolejkach. No, ale gon-
dola to zupe³nie inna przepustowoœæ
ni¿ krzese³ka.

Znalaz³em opiniê: „Cena biletów za
jednorazowy przejazd to koszt oko³o
22-24 z³, czyli i tak taniej ni¿ wjazd bu-
sem na schronisko”. Teraz siê zasta-
nawiam (bo mo¿e jestem niewidomym
narciarzem), jak to bêdzie wygl¹da³o -
wjazd na górê gondol¹ i zjazd na nar-
tach w dó³ do gondoli za 22 z³? We-
d³ug tych wyliczeñ 5 zjazdów to lekko
ponad stówkê. Czy ktoœ mo¿e mnie wy-
prowadziæ z mojego b³êdnego myœle-
nia?

Je¿eli tak to ma wygl¹daæ, to mam
nazwê dla gondolki – DRO¯YZNA.
Przecie¿ ludzie bêd¹ woleli pojechaæ
kilka km dalej za granicê i za 60-70 z³
jeŸdziæ w Szpindlu czy Harrahovie ca³y
dzieñ.

Pozostaje nadzieja, ¿e za tê cenê
otrzymamy jakoœæ przygotowania sto-
ków na poziomie czeskim, a nie np. zie-
lenieckim.

Jak ktoœ s³usznie napisa³, nie
mamy w Polsce warunków do budo-
wy d³ugich tras. Po prostu nie mo¿na
porównaæ 3000 m n.p.m do 1100 m.
Ludzie chcieliby w Polsce jeŸdziæ jak
w Alpach. Poza Tatrami i nielicznymi
wy¿szymi szczytami innych gór nie
mo¿na utworzyæ dobrze funkcjonuj¹-
cych w sezonie tras. Owszem, mo¿na
wytyczyæ trasê z 900 m do 300 m, z
tym, ¿e bêdziemy z niej korzystaæ mo¿e
przez miesi¹c. Nie jestem negatywnie
nastawiony do narciarskich inwestycji,
ale gdy s¹ one wykonywane przemy-
œlanie, tzn. z gwarantowanymi warun-
kami narciarskimi przez min. 3 miesi¹-
ce oraz z jak najlepszym wykorzysta-
niem terenu tras - chodzi o to, by nie
wycinaæ tras nie wiadomo jak szero-
kich, a potem je zwê¿aæ, bo nie ma
œniegu.

Ju¿ dawno nie ucieszy³a mnie tak
¿adna wiadomoœæ jak ta. Znam dok³ad-
nie ten rejon, poniewa¿ czêsto je¿d¿ê

tam rowerem. Co do œniegu jestem
spokojny - wiêkszoœæ stoku jest od
strony pó³nocnej (zacienionej). Pomi-
jaj¹c komfort i przepustowoœæ, najwa¿-
niejsza dla mnie jest bliskoœæ. Od stro-
ny okolic Zielonej Góry bêdê mia³ ja-
kieœ 1,5 godziny mniej drogi. Nie bê-
dzie trzeba jechaæ do Jeleniej Góry, a
póŸniej przedzieraæ siê przez Szklarsk¹.

Góry Izerskie s¹ za ma³o wysokie?
Od kilkunastu lat regularnie udajê siê
na narty na czesk¹ stronê Izer i nigdy
nie by³o problemów œniegowych. To
doœæ specyficzne miejsce o swoistym
mikroklimacie i niskich temperaturach
w zimie, znawcy tematu wiedz¹, o co
chodzi. Instalacje naœnie¿aj¹ce dodat-
kowo „ubezpieczaj¹” nas na ewentu-
alnoœæ s³abych opadów œniegu. Bêdzie
fajnie, ju¿ to czujê!

Ciekawi mnie, czy wejœcie nasze-
go kraju do strefy Schengen nie spo-
woduje zwiêkszonego zainteresowania
Œwieradowem i gondol¹ ze strony
mieszkañców Goerlitz? Jak siê zwiedz¹
o tej atrakcji, to gotowi s¹ pojawiæ siê
licznie. Dla wyci¹gu to dobrze, dla nas
nieco gorzej - kolejki do kolejki, wy¿sze
ceny, mowa Goethego dooko³a...

Oby nie skoñczy³o siê na jednej tra-
sie. To najbardziej mnie denerwuje w
wiêkszoœci polskich inwestycji narciar-
skich: jeden porz¹dny wyci¹g krzese³-
kowy, ma³y orczyk i koniec. Wracaj¹c
do Œwieradowa - czy powsta³ tam plan
inwestycyjny daj¹cy nadziejê na uroz-
maicon¹ jazdê przez tydzieñ? Gondo-
la, 4 krzese³kowe, 8 orczyków, 2 szczy-
ty, trzy doliny, 30 km tras... Tak, by
warto by³o przemierzyæ 600 km po ty-
godniowy wypoczynek.

Panie Zasado i spó³ko, a mo¿e druga
trasa i 4-osobowe krzes³o na czesk¹
stronê?

Poka¿ mi inne miejsce w Polsce,
gdzie s¹ realizowane podobne inwesty-
cje. Dlaczego mamy jeŸdziæ do Czech
czy do Austrii? By³bym szczêœliwy,
gdyby Czesi przyje¿d¿ali do nas. Nie
umywamy siê do Alp, mamy jednak
stoki, które mog¹ daæ nam to, czego
oczekujemy. Cieszmy siê z tego. Auto-
strad te¿ nie wybudowaliœmy, ale czy
to znaczy, ¿e nie mo¿emy?

Jeœli pojawi¹ kolejne ciekawe wy-
powiedzi na temat naszej inwestycji,
zamieœcimy je w nastêpnym numerze.
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Szach i mat (47)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w czterech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kd5, Gd1, pd6, e7 (4 figury);

czarne: Kd7, pd2 (2 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 25 stycznia 2008 r.  do

Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Li-
stopada 35 (II p.).

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.

„Notatnik Świeradowski”. Wydawca: Gmina Miejska Świeradów–Zdrój. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 0661 784 827, karolczuk@o2.pl. Edycja: EDU-SA
Agencja Public Relations, 53-117 Wrocław, ul. Skierniewicka 16, tel. 0601 75 48 75. Zapraszamy wszystkich Czytelników do współredagowania miesięcznika. Teksty (także
literackie), opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomości redakcji) oraz zdjęcia można składać również w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 11
Listopada 35, tel. 71-36-482. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń oraz
odmowę publikacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

POZIOMO: 1) W Świeradowie w budowie;  6) aktora
wiąże  z murem;  9) kolebka bez niemowlęcia; 10) po aplika-
cji bez nominacji; 11) kolesiem z obwiesiem; 12) wymowa
słowa; 13) mową angielskie słowo; 14)  długi za usługi; 16)
spotkasz stale w kryminale; 18) dziobie twarz; 19) ładny; 21)
znany z estrady mistrz ballady; 24) za pustynię odpowiada;
26) ochronna zlewa się z tłem; 27) zakusy na całusy; 28) u
boku szpaka; 29) wojenny scenarzysta; 30) razem z nami wal-
czył z Niemcami; 31) nie musi wyskakiwać na setkę, bo stale
ma pod ręką; 32) wycieczkom służy do podróży.

PIONOWO: 1) z tłustą dzielnicą; 2) panna, żona i  ma-
trona; 3) ręczna  poduszka; 4) apartamenta studenta; 5) ozna-
ka  sztubaka; 6) niezdecydowany w samochodzie; 7) nudy na
pudy; 8) odkrawana z grahama; 15) w użyciu przy szyciu; 17)
wie, na czym stoi; 19) zewnętrzne wymiary kopary; 20) obie-
cał mi dziadek; 21) na topie w mikroskopie; 22) łączy pianę i
śmietanę; 23) tu TU; 25) bywa martwy.

Niestety, nie udał nam się powrót do tradycji sprzed lat,
gdy rozwiązanie krzyżówki polegało na odgadnięciu wszyst-
kich haseł pionowych i poziomych. Albo krzyżówka świątecz-
na okazała się dla Państwa zbyt trudna, albo zbyt pracochłon-
na, dość powiedzieć, że nie otrzymaliśmy żadnego rozwiąza-
nia. Nagroda ufundowana przez kręgielnię nie przepada - bę-
dzie można o nią zawalczyć za miesiąc.

Rozwiązaniem krzyżówki styczniowej jest odgadnięcie
hasła, którego litery kryją się pod posczególnymi liczbami -
od 1 do 33 - zamieszczonymi w dolnych rogach diagramu.
Hasło należy nadesłać do 25 stycznia 2008 r. na adres Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (lub dostar-
czyć osobiście), 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada
35, II p. - z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Tym razem nagrodą  będzie uroczysta kolacja przy świe-
cach i z szampanem dla dwóch osób w restauracji Park-Hote-
lu, ufundowana przez Wiesława Buczyńskiego.

Z przyczyn mających wyłącznie podłoże astralne – nieko-
rzystny układ planet pomieszał szyki redakcji – w świątecz-
no-noworocznym horoskopie zabrakło Strzelca. Niniejszym
wypełniamy tę lukę, dziękując zarazem Czytelnikom, którzy
szybko na nam na brak ten zwrócili uwagę. Na szczęście prze-
powiednia jest całoroczna, więc w styczniu ma jeszcze moc
sprawczą, czego wszystkim urodzonym pod tą datą życzymy.

Nie chodŸ z opuszczonym nosem - pokieruj swym losem (II)

STRZELEC 23 listopada – 21 grudnia
Masz talenty, które dawno temu „uśpi-

łeś”, by czekały na swój lepszy czas, a teraz
właśnie czas ten nastanie. Już nie będziesz
musiał każdej swojej wolnej chwili przezna-

czać na sprawy techniczne. Nareszcie zajmiesz się swoim
starym hobby: malowałeś? fotografowałeś? grałeś na gitarze?
Teraz do tego wrócisz, zaczniesz tej pasji poświęcać całe
weekendy. Być może wkrótce zaczniesz naprawdę dobrze
zarabiać.

Najbardziej Strzelca ucieszy coś osobistego – seksowna
bielizna, jedwabna koszulka lub perfumy, ale również olejki
zapachowe. Z prezentów typu „coś od serca” - muszelki znad
morza, piękny kamień (najlepiej diament) lub wspólne zdję-
cie we własnoręcznie wykonanej ramce wręczone wraz z bu-
telką dobrego wina.

(DMM)

Krzy¿ówka z has³em
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przejazd ostatniego niby skontrolowanego samochodu (na
lwóweckich numerach), wygłoszono krótkie mowy okolicz-
nościowe, potem Roland Marciniak z Pavlem Smutnym wy-
mienili się bochnami chleba (nasz był, oczywiście, wypieku
Adama Pietrasza z „Czarciego Młyna”), a gdy skończyły się
oficjałki, burmistrzowie i starostowie ruszyli w tłum rozdając
polskie i czeskie flagi, a nawet kładąc na nich swoje autogra-
fy.

Bardzo szybko zabrakło okolicznościowych znaczków, bo
zrobiono ich raptem 200, szybko więc stały się rarytasem dla
kolekcjonerów.

Część artystyczną wypełniły występy dziewczęcego zespołu
tanecznego z Mirska, a zaraz potem na zmrożoną jezdnię wsko-
czyli młodzi chłopcy z Czerniawy, którzy skrzyknęli się na tę
imprezę ad hoc (nie było tego w planie) i wykonali szereg
cielesnych akrobacji w stylu break dance. Wystąpił tez chór z
Nowego Miasta, a muzyczną duchową opiekę nad imprezą od
początku do końca sprawowała orkiestra dęta z Liberca.

O tak udanej imprezie nie da się powiedzieć tylko jednego
– żeby ją powtórzyć, bo to musiałoby oznaczać, że musieliby-
śmy najpierw wystąpić z Unii, a potem znów do niej wejść. A
na to się raczej nie zanosi! (AK)

21 grudnia 2007 weszliœmy do Europy bez granic
dokoñczenie ze str. 8

CHCESZ NAUCZYÆ SIÊ
JE�DZIÆ NA NARTACH?

WE� UDZIA£
W ZAJÊCIACH

SZKÓ£KI NARCIARSKIEJ
DLA POCZ¥TUJ¥CYCH

w dniach 11-23 lutego
(ferie zimowe)

Zapisz siê w Izerskim Centrum
Wspierania Przedsiêbiorczoœci,

ul. 11 Listopada 35, II p.
lub telefonicznie

nr  075 71 36 482.
Zapisy przyjmowane

bêd¹ do 4 lutego
Uwaga, w pierwszej kolejnoœci
bêd¹ brane pod uwagê dzieci,

które nie uczestniczy³y w zajêciach
w latach wczeœniejszych
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21 grudnia 2007 weszliœmy do Europy bez granic

1.

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Znaczek u góry zaprojektowa³a na tê okazjê
Monika Hajny.
Zdjêcia: 1. Za chwilê burmistrzowie Œwierado-
wa i Nowego Miasta zamieni¹ siê chlebami,
na razie trwa polsko-czeskie pojednanie pie-
karnicze; 2. Mo¿e rodzice tego czeskiego brzd¹-
ca w szczelnie zamkniêtym wózku opowiedz¹
kiedyœ, jak to 62 lata po wojnie likwidowano
granicê, która kiedyœ z definicji i ca³kiem ofi-
cjalnie by³a Granic¹ PrzyjaŸni; 3. Ten wystêp
jednego z czerniawskich break dance’owców
móg³by byæ ilustracj¹ historii, jak stosunki
przygraniczne stawiano z g³owy na nogi; 4.
„Kwartet Izerski” w pe³nym sk³adzie: Andrzej
Jasiñski, Jan Pospišil, Pavel Smutny i Roland

Marciniak; 5. W sto³ówce na wolnym powie-
trzu raczono siê czeskim grzañcem (fot. 6),
upichcon¹ przez czerniawian grochówk¹ (fot.
7) i perfekcyjnie przygotowanym przez mirsz-
czan bigosem (nie by³ tak fotogeniczny); 8. Li-
bereckie dêciaki da³y ostro w rury, dziêki cze-
mu muzyka nios³a siê a¿ po Smrek i Stóg.

ci¹g dalszy  na str. 7

21 grudnia wszystko sprzyjało uroczysto-
ściom obalenia słupów granicznych i nasze-
go wejścia do strefy Schengen: był lekki mro-
zik, nie wiało i nie padało, a na polsko-cze-
skie przejście Czerniawa – Nowe Miasto przy-
szło ok. 500 osób. I chyba nie żałowały, bo
atmosfera była niemal karnawałowa. Wśród
gawiedzi z mikrofonem szalał Bolesław Fa-
ściszewski z Mirska, który zmieniał języki jak
rękawiczki, ze swadą i polotem radząc sobie
w obu podczas zapowiadania kolejnych punk-
tów programu. Najważniejszy był ten znoszą-
cy granice, a ponieważ szlabany usunięto już
o północy, trzeba była rozłożyć harmonijko-
we zapory, by je zaraz potem z gestem złożyć
i  odstawić  do  lamusa historii. Odnotowano
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  0695 360 147
Na ¿yczenie klienta – dojazd do domu
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Auto
Szko³a

DRIVER

ZAK£AD US£UG
WODNO-

KANALIZACYJNYCH
W ŒWIERADOWIE

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

KREDTY I 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 614 777
075 78 16 794

og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat.
B, który rozpocznie siê 15 stycznia w

sali nr 26 w Szkole Podstawowej nr 1.

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
£ukasz Jednorowski

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

tel.  0601 224 100

Studio Masa¿u

Kancelaria
Radcy Prawnego

tel./fax 075 75 35 297
tel.  075 75 26 896
tel.  0600 44 86 87

58-500 Jelenia Góra
ul. Grodzka 3/2

US£UGI  ELEKTROINSTALACYJNO-POMIAROWE
GRZEGORZ GLIWA
TEL. 0601 582 613
ŒWIERADÓW
UL. KORCZAKA 1B/7

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)

0502 213 366

ROLLETIC
Œwieradów, ul. Zdrojowa 19b

Otwarte od 1000 do 1800

Pierwszy masa¿ gratis
(weŸ ze sob¹ spodnie
dresowe albo legginsy
i skarpety na zmianê)

MARZENA MA£GORZATA
PLUCIÑSKA

PRZEWO�NICY - BUSY

OSOBOWE
  Robert Bia³y                609 072 889
  Stanis³aw Garsztecki   601 566 304
  Miros³aw Metelica       511 667 343
  Marian Sojka             512 858 422
  Marian Szarpa³a          601 797 592
  Bohdan Wilczacki         693 778 400

BUSY
  Tadeusz Aficki              604 499 175
  Robert Bia³y                609 072 889
  Jerzy Mackiewicz        601 314 785
  Marian Szarpa³a          601 797 592

HALO, TAXI!

tel. 075 78 16 753, 601 972 485
tel. 075 78 17 104, 607 565 848
tel. 075 78 45 527, 601 844 901
tel. 075 78 16 434, 601 974 885
tel. 075 78 16 226, 601 450 361

tel. 075 78 17 050
tel. 075 78 16 467

Grzegorz Ambro¿y
Mariusz Leœniewski
Leopold Ochramowicz
Ilona Tomczyk
Krzysztof Wojciechów
Ryszard Wo³yniec
Józef  ¯y³kiewicz

PRZEWO�NICY - AUTOBUSY
Mariusz Leœniewski
Leopold Ochramowicz
Ilona Tomczyk
Ryszard Wo³yniec
Józef  ¯y³kiewicz

tel. 075 78 17 104, 607 565 848
tel. 075 78 455 27, 601 844 901
tel. 075 78 16 434, 601 974 885

tel. 075 78 17 050
tel. 075 78 16 467

O G £ O S Z E N I A   D R O B N EKOMPUTEROWE BADANIE SERCA
NOWA DIAGNOSTYKA

CYFROWE EKG + CYFROWA WEKTO-
KARDIOGRAFIA Z OBRAZEM NACZYÑ

WIEÑCOWYCH; USG
PROFILAKTYKA  ZAWA£U

I CHOROBY  WIEÑCOWEJ  SERCA

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

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
UL. STRUMYKOWA 8

DR NAUK MED.
JAKUB KWIATKOWSKI

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca
nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspól-
notami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga Tel.
601 506 232,  075 78 17 401 · Sprzedam u¿ywany
piec kuchenny, br¹zowy, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 075 78 16 846  · Uwielbiasz piero-
gi, 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 · Sprzedam szafê z
lustrem do przedpokoju, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 075 78 16 610 · Przychodnia
„Uzdrowisko” (ul. Zdrojowa 2) zaprasza na p³atne
badania onkologiczne piersi oraz zmian skórnych -
14 stycznia w godz. 12-15  · Natomiast przychodnia
JO-MED (ul. Korczaka 7D) zaprasza na bezp³atne
badanie s³uchu - 23 stycznia od godz. 11.
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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

1/2 str. (255 x 175 mm) – 200 z³; 1/4 str. (175 x 125 mm) – 100 z³
1/8 str. (125 x   85 mm) –   50 z³; 1/16 str. (85  x  60 mm) –   25 z³

Rabat za 3 emisje wynosi 10 proc.

C E N N I K   R E K L A M

WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:

UWAGA, REKLAMODAWCY! Reklamy do lutowego
numeru „Notatnika” mo¿na sk³adaæ do 30 stycznia br.

nr 60 1020 2124 0000 8902 0068 9257
z dopiskiem:  „Og³oszenie w Notatniku Œwieradowskim”.

1. Reklamê nale¿y wys³aæ w formie gotowego pliku dopasowanego wymiarami
na adres - karolczuk@o2.pl
2. Wp³atê mo¿na równie¿ potwierdziæ drog¹ elektroniczn¹ b¹dŸ telefonicznie -
nr 661 784 827.
3. Wp³aty  nale¿y  dokonaæ  na  konto  Gminy Œwieradów-Zdrój w PKO BP

4. Og³oszenia drobne i nekrologi - nieodp³atnie.

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:
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 60 z³/m2

Œwieradów – lokal sklepowy, œcis³e centrum, 20 m2

Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat, 56 miejsc, 830 m2, pozwolenie na  rozbudowê
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat 34 miejsca + mieszkanie
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat do remontu, 420 m2, 1.400.000 z³
Œwieradów – budynek po czêœciowym remoncie mieszkalno-u¿ytkowy, 240 m2, 520.000 z³
Œwieradów – dzia³ka 3.600 m2 okolice tartaku 50 z³/m2

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

Œwieradów – piêknie po³o¿ony dom, 130 m2, okolice gondoli, dzia³ka 1.000 m2

Czerniawa – mieszkanie do remontu 80 m2, ogrzewanie gazowe, 125.000 z³
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, 1000 m2, dzia³ka 1,5 ha, 1,4 mln  z³
Czerniawa – 8.452 m2, na lekkim stoku, okolice ul. Rolniczej
Czerniawa – 1300 m2, centrum przy drodze asfaltowej, 160.000 z³
Mirsk przy trasie - ok. 8.000 m2, pod hotel, 500.000 z³
Wieœ okolice Mirska - zamieszka³y dom czêœciowo po remoncie, dzia³ka 8.000 m2, 280.000 z³
Wieœ – 3 km od Œwieradowa, dzia³ka 8.000 m2 du¿e zabudowania, 260.000 z³
Wieœ – 7 km od Œwieradowa, nowy dom, dzia³ka 1.950 m2, ogrzewanie gazowe, 340.000 z³
Wieœ – 8 km  od Œwieradowa, stary do remontu, 95.000 z³
Wieœ – 10km od Œwieradowa, dom w trakcie remontu, nowy dach, dzia³ka 0,9 ha, 198.000z³
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
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – 9.600 m2, z warunkami zabudowy, 170.000 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 1000 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
miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod pensjonat, ma³ych
domów w okolicach Œwieradowa.
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