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Na dwa tempa

dokoñczenie na str. 2

Szanowni Pañstwo!

Œwiêto Niepodleg³oœci„Srebrna” szko³a

Msz¹ za Ojczyznê rozpoczê³y siê 11 listopada ob-

chody 88 Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci. Po

mszy jej uczestnicy udali siê pod obelisk, gdzie

przedstawiciele w³adz i mieszkañców miasta z³o-

¿yli wi¹zanki kwiatów. Po tej uroczystoœci odby³ siê
koncert w wykonaniu orkiestry dêtej z Olszyny, w

trakcie którego przedszkolacy i laureaci szkolnego

konkursu recytatorskiego deklamowali poezjê pa-

triotyczn¹, a Kamila Urbañczyk (u góry) zaprezen-

towa³a wiersz swego autorstwa - zamieszczamy go

na str. 4.

Ten strzelaj¹cy snopami iskier tort wwieziono na zakoñczenie obcho-
dów rocznicowych Szko³y Podstawowej w Œwieradowie-Zdroju, która
1 wrzeœnia œwiêtowa³a swoje 25-lecie. Okazjê tê po³¹czono z rocznic¹
urodzin patronki szko³y - M. Sk³odowskiej-Curie. Z tej okazji odby³o siê
wiele imprez, a uczniowie mieli okazjê popisaæ siê sw¹ wiedz¹ o ¿yciu
patronki. Wiêcej na str. 4.

Nie s³abnie tempo robót przy zadaniach realizowanych w mieœcie, zarówno tych inwestycyjnych, finansowanych przy udziale œrodków pomoco-
wych Unii Europejskiej (fot. powy¿ej - budowa stacji uzdatniania wody na ujêciu £u¿yca w Czerniawie), jak i remontowo-modernizacyjnych,
wspartych po powodzi dotacj¹ MSWiA (fot. po prawej - odbudowany most na Kwisie przy ul. Kruczej). Szczegó³y na str. 3 i 5.

26 listopada dokona³ siê ostatni akt tego-
rocznej kampanii wyborczej. Tego dnia wybra-
liœmy burmistrza, któremu dane bêdzie kiero-
waæ sprawami miasta przez kolejne cztery lata.
Spo³ecznoœæ Œwieradowa powierzy³a mandat
mojemu konkurentowi. Oczywiœcie demokra-
tyczny werdykt szanujê i ¿yczê nowo wybrane-
mu burmistrzowi, by kontynuowa³ prorozwo-
jowe tendencje, które z pewnoœci¹ da siê za-
uwa¿yæ w naszym mieœcie.

Przez cztery lata uzyskiwa³em pozytywn¹
opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzy-
mywa³em absolutorium z realizacji kolejnych
bud¿etów. Istotn¹ ich czêœci¹ by³y œrodki po-
zyskiwane z Unii Europejskiej. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy pozytywnie ocenili  czteroletni okres
mojego burmistrzowania i premiowali mnie na
kolejn¹ kadencjê tak licznym poparciem. Zwy-
ciê¿y³a chêæ zmian. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ to
zmiany na lepsze.

Miasto nasze postrzegane jest jako miasto
sukcesu, mam satysfakcjê, ¿e w wypracowa-
niu takiego wizerunku mia³em swój udzia³. Wie-
le jest jeszcze do zrobienia. Nie zawsze s¹ to
sprawy efektowne, bowiem dotycz¹ podziem-
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URZĄD MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Sze-
reniuk: 78-16-119; Zastępca Bur-
mistrza – Walery Czarnecki:  78-
17-680;  Sekretarz  Miasta –  Syl-
wia Błaszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-
16-234; Sekretariat Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza – Krystyna
Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
biuro Rady Miasta – Jolanta Bo-
bak, Diana Timoftiewicz-Żak:
78-17-666; zamówienia publiczne
– Monika Sautycz: 78-17-562;
Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego,  p.o. kierownika –
Rafał May:   78-17-092,  Ry-
szard    Szczygieł:   78-17-558,
Bogumiła  Tasulis: 78-17-297;
Referat Gospodarki Miejskiej, In-
westycji i Ochrony Środowiska,
kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071,  Anna Mazurek,  An-
drzej Groński: 78-16-970, Izabe-
la Jurczak, Anna Bałazy: 78-16-
324; Urząd Stanu Cywilnego, kie-
rownik – Danuta Żyłkiewicz: 78-
16-929, działalność gospodarcza i
stypendia socjalne - Ewelina
Ostrowska: 78-17-601;   meldun-
ki   i   dowody   osobiste  –  Halina
Stettner: 78-16-929; Straż Miej-
ska – Ryszard Nowak: 78-16-
896; obrona cywilna, zarządzanie
kryzysowe, ochrona przeciwpoża-
rowa – Tadeusz Baka: 78-16-
841; księgowość – Anna Leśniak,
Magdalena Szukiewicz, Kata-
rzyna Barczyszyn: 78-16-452,
Alicja Piotrowska: 78-16-659;
kadry – Joanna Szczekulska: 78-
16-553;  Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, p.o.
kierownika – Dorota Marek-Mia-
kienko, Monika Hajny: 71-36-
482; Izerskie Centrum Wspierania
Przedsieębiorczości - Mariusz
Pysz: 78-16-221; Informatyk - To-
masz Chmielowiec: 78-16-361;
Miejskie Biuro Informacji Tury-
stycznej: 78-16-350, fax –78-16-
100.

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

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, kierownik
– Teresa Diagiel: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 78-16-114.
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespół Szkół: 78-16-373,
78-16-668, fax 78-16-224;  Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379: Świetlica środowisko-
wa UL: 78-45-712; Miejska Bi-
blioteka Publiczna: 78-16-394;
Klub  AA – 78-16-114;  Klub
Seniora,   Związek  Emerytów,
Związek   Sybiraków: łączy sekre-
tariat UM - 78-16-489; Ochotni-
cza Straż Pożarna - Naczelnik
OSP Świeradów-Czerniawa: 78-
45-573; Zastępca Naczelnika
OSP w Świeradowie: 78-16-426.
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Kronika policyjna
19 paŸdziernika po po³udniu do

jednego z pokojów w Domu Zdrojo-
wym w³ama³ siê z³odziej, a wyszed³ z
torebk¹ nale¿¹c¹ do niemieckiego
ma³¿eñstwa. W torebce by³ portfel z
370 euro, drobna bi¿uteria, okulary i
karty lecznicze. Straty oceniono na
3500 z³. Policja nie ukrywa zdziwie-
nia, jak mog³o dojœæ do tak zuchwa-
³ego skoku w reprezentacyjnym
obiekcie uzdrowiskowym, pilnie do-
zorowanym. I jak to mo¿liwe, ¿e nikt
nie s³ysza³, jak z³oczyñca wywala za-
mek w drzwiach.

20 paŸdziernika o godz. 19.30 ze
strze¿onego parkingu przy Hotelu Ma-
lachit z³odziej wyjecha³ audi A4, war-
tym 56 tys. z³, nale¿¹cym do goœcia z
Niemiec. A zanim wyjecha³, zdo³a³, ko-
rzystaj¹c z nieobecnoœci dozorcy,
usun¹æ z jezdni jeden z elementów
metalowego przês³a zabezpieczaj¹ce-
go parking.

21 paŸdziernika o godz. 5 rano,
niemiecki goœæ w hotelu, zapewne
jeszcze bêd¹c w g³êbokim œnie, stra-
ci³ VW passata, wartego 40 tys. z³.

W nocy z 22 na 23 paŸdziernika
ktoœ w³ama³ siê do piwnicy jednego z
budynków na osiedlu Korczaka i
skrad³ pilarkê Husquarny wartoœci
1500 z³. Poniewa¿ kradzie¿ mia³a miej-
sce w domu zabezpieczonym bramo-
fonem, policja apeluje do lokatorów,
by byli bardziej skrupulatni w domy-
kaniu drzwi i ¿eby tego samego wy-
magali od dzieci.

7 listopada w godzinach popo³u-
dniowych do patroluj¹cego ul. Zdro-
jow¹ policjanta podszed³ 13-letni ch³o-
pak z proœb¹ o pomoc - otó¿ inny m³o-
dzieniec grozi³ mu pobiciem i unie-
mo¿liwia³ pójœcie do domu. Policjant
zatrzyma³ krewkiego 15-latka, który w
dodatku by³ w stanie nietrzeŸwym (1,5
promila) i przekaza³ go w rêce rodzi-
ców. Pytany, gdzie i jak kupi³ alkohol,
uczeñ odpar³, ¿e zrobi³ to jakiœ niezna-
jomy na jego proœbê. Poniewa¿ oka-
za³o siê, ¿e m³odzieniec ów nie po raz
pierwszy zosta³ przy³apany w stanie
upojenia, do s¹du wp³ynie wniosek o
wys³anie ch³opca na przymusowe le-
czenie odwykowe. Sprzedawcom
przypominamy, ¿e sprzeda¿ alkoholu
nieletnim grozi wysok¹ grzywn¹ i ode-
braniem koncesji na sprzeda¿ napo-
jów wyskokowych.

10 listopada po po³udniu do jed-
nego z mieszkañ w domu przy ul. 11
Listopada wtargnê³a znienacka pija-
na kobieta, przewróci³a Bogu ducha
winnego w³aœciciela na pod³ogê i i jê³a
go biæ i kopaæ. Po czym wysz³a, a
policja wnet pochwyci³a krewk¹ na-
pastniczkê, która nie umia³a wyjawiæ
powodów tej nag³ej napaœci i wszyst-
ko zrzuci³a na stan swego alkoholo-
wego upojenia. Odpowie teraz przed
s¹dem za naruszenie miru domowe-
go (do roku wiêzienia) i za lekkie
uszkodzenie cia³a (do 2 lat) - potrzeb-
na by³a interwencja lekarza i za³o¿e-

nie opatrunków.
Tego samego dnia o godz. 20.30

na os. Korczaka wracaj¹c¹ do domu
kobietê napad³ niezidentyfikowany
m³ody mê¿czyzna w ciemnym ubra-
niu i kominiarce. Wyrwa³ napadniêtej
torebkê (a w niej klucze, dokumenty i
190 z³) i rozp³yn¹³ siê w ciemnoœciach.
Policja apeluje, by samotne kobiety
unika³y gorzej oœwietlonych miejsc na
osiedlu lub ¿eby mia³y obok siebie
osobê towarzysz¹c¹.

W nocy z 12 na 13 listopada z
niestrze¿onego parkingu przy Magno-
lii z³odziej odjecha³ audi A4, a w³aœci-
ciel poczu³ siê „l¿ejszy” o 120 tys. z³.
Tej samej nocy spod Magnolii III
znikn¹³ wóz marki VW bora, wart 60
tys. z³. Oba auta nale¿a³y do niemiec-
kich goœci tych hoteli.

W nocy z 15 na 16 listopada z³o-
dziej w³ama³ siê do œwieradowskiego
przedszkola i ukrad³ aparat fotogra-
ficzny marki fuji wartoœci… 100 z³!
Straty spowodowane wy³amaniem
nowych drzwi wejœciowych i drzwi do
pomieszczeñ biurowych wynios³y 5
tys. z³!

GroŸba rekwizycji samochodu za
prowadzenie pojazdów w stanie nie-
trzeŸwych chyba otrzeŸwi³a nieco kie-
rowców, jako ¿e w ostatnim miesi¹-
cu policja nikogo nie przy³apa³a na jeŸ-
dzie po pijanemu. Wyg³upi³ siê tylko
pewien rowerzysta w Czerniawie, ale
¿e prowadzi³ jednoœlad pod wp³ywem
ledwie 0,5 promila, poniesie karê jak
za wykroczenie.

Nie pomagaj¹ natomiast dotkliwe
kary za popijanie alkoholu w miej-
scach publicznych; ostatnio policja
znów zatrzyma³a piêciu delikwentów,
w tym 4 „debiutantów” i jednego re-
cydywistê. Za wystêpek ten grozi
grzywna 500-600 z³ lub parotygodnio-
wa odsiadka w razie odmowy zap³a-
ty. Dot¹d pili i p³acili (b¹dŸ odsiady-
wali) panowie, ale emancypacja do-
sz³a i do nas – po raz pierwszy 25-
dniowa odsiadka spotka najpewniej
21-letni¹ œwieradowiankê, która miga
siê jak mo¿e od zap³acenia 500-z³o-
towej grzywny.

Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
szeœciu œwieradowskich policjan-
tów zosta³o awansowanych na wy-
¿sze stopnie.

Dzielnicowy Pawe³ Bulera i
detektyw Dariusz Witecki – na
m³odszych aspirantów.

Dzielnicowy Bogdan Borkow-
ski oraz policjanci pionu patrolo-
wo-interwencyjnego: Krzysztof
Szatkowski, Dawid Szulikowski i
Czes³aw Chrebela – na sier¿an-
tów.

Wyró¿nionym sk³adamy ser-
deczne gratulacje i ¿yczymy dal-
szych sukcesów (i awansów) w
dalszej s³u¿bie.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla pani Sylwii B³aszczyk

z powodu œmierci
M A M Y

sk³ada Burmistrz oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju

Serdeczne podziêkowanie
wszystkim, którzy uczestniczyli w
ceremonii ostatniego po¿egnania

MOJEJ ¯ONY GRA¯YNY

sk³ada pogr¹¿ony w smutku
Lech Wojciechowicz z rodzin¹

II tura wyborów za nami
26 listopada mieszkañcy Œwieradowa-Zdroju poszli powtórnie do urn,

by w II turze wybraæ Burmistrza Miasta.
Na 3793 uprawnionych wydano 1751 kart do g³osowania. Poszczególni

kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:

Roland Marciniak –
882 (50,95 proc.)

Zbigniew Szereniuk –
849 (49,05 proc.)

Oddano 20 g³osów niewa¿nych: 10 osób postawi³o znak X przy nazwi-
skach obu kandydatów, a 10 osób nie postawi³o znaku X przy ¿adnym kan-
dydacie.

Tym samym II rundê wygra³ R. Marciniak i on bêdzie kierowaæ miastem
przez najbli¿sze 4 lata.

27 listopada odby³o siê inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady
Miasta. W kadencji 2006-2010 Radzie Miasta w Œwieradowie-Zdroju prze-
wodniczyæ bêdzie Wioletta Urbañczyk (by³a jedynym kandydatem, uzyska³a
12 g³osów). Wiceprzewodnicz¹cym RM wybrano Wojciecha Brutkowskie-
go.

Dokonano tak¿e wyboru sk³adów komisji RM.
Przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej zosta³ Mieczys³aw Szwarc.
Komisj¹ ds. Kultury, Oœwiaty, Zdrowia Rodziny i Spraw Socjalnych po-

kieruje Teresa Fierkowicz.
Przewodnictwo Komisji ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu i

Turystyki powierzono Annie Panek.
Bogus³aw Korta poprowadzi Komisjê ds. Porz¹dku i Bezpieczeñstwa

Publicznego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Œrodowiska.
Komisji ds. Bud¿etu i Finansów przewodziæ bêdzie Mariusz Kiedrzyn.

Szanowni Pañstwo!
dokoñczenie ze str. 1

nej infrastruktury technicznej (wodo-
ci¹gi, kanalizacja sanitarna). Jednak
bez takich inwestycji nie bêdzie mo¿-
liwy dalszy rozwój miasta. W chwili
obecnej finalizuje siê wodoci¹gowa-
nie Czerniawy. Ulice Nadrzeczna i
Starowiejska otrzyma³y now¹ asfal-
tow¹ nawierzchniê. W koñcow¹ fazê
wchodzi budowa oczyszczalni œcie-
ków. S¹ to sprawy o znaczeniu fun-
damentalnym. Dobiega te¿ koñca
remont ulic: Pi³sudskiego - wraz z
chodnikami - Mokrej i Krêtej, Ratow-
ników Górskich, zaawansowane s¹
prace na ul. Polnej, odtworzony zo-
sta³ most na Kwisie.

Do wykonania pozosta³ jeszcze
remont ulicy Lipowej - wraz z rowem
odwadniaj¹cym - i ulicy Batorego.
Wszystkie te zadania realizowane s¹
w ramach usuwania skutków powo-
dzi, a œrodki  na ten cel pozyskaliœmy
m.in. dziêki  moim zabiegom w
MSWiA. W trakcie kadencji budynek

Urzêdu Miasta zyska³ nowy dach,
przeprowadzono podstawowy re-
mont, wybudowano parking, co z
pewnoœci¹ poprawi³o jakoœæ obs³u-
gi petentów. W ostatnich dniach po-
jawi³a siê realna szansa na rozpoczê-
cie budowy kolei linowej na Stóg
Izerski. Z³o¿ona mi 26 paŸdziernika
wizyta Sobies³awa Zasady zaowoco-
wa³a kupnem spó³ki „Kolej Gondo-
lowa Stóg Izerski”. Nasze miasto zy-
ska³o wiarygodnego inwestora i
szansê na budowê kolei linowej na
Stóg Izerski, któr¹ zdawa³o siê utra-
ciliœmy.

W tym miejscu chcia³bym po-
dziêkowaæ za czteroletni¹ wspó³pra-
cê wszystkim pracownikom UM, w
szczególnoœci mojemu zastêpcy -
Waleremu Czarneckiemu, skarbniko-
wi - Pani Iwonie Kosmali, sekretarzo-
wi - Pani Sylwii B³aszczyk, kierowni-
kom referatów, dyrektorom i kierow-
nikom gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

Z powa¿aniem
Zbigniew Szereniuk
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Projekty wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

Budowa oczyszczalni ścieków dla
miasta Świeradów-Zdrój przy ul.
Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04
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P R Z E T A R G I
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza:

Modernizacja ujęcia wody
ŁUŻYCA i wodociągowanie

Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04

Opr. Anna Mazurek

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

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

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

- zasilanie placu budowy w
energię elektryczną oraz zaopatrze-
nie budowy w wodę;

- zaplecze budowy;
- wycinkę drzew kolidujących

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

- wytyczenie geodezyjne pod-
stawowych obiektów kubaturowych
oczyszczalni ścieków;

- prace ziemne przy podstawo-
wych urządzeniach oczyszczalni;

- wykopy wielkoprzestrzenne
pod płytę fundamentową żelbetową
dla podstawowych zbiorników
oczyszczalni ścieków;

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

- płytę fundamentową żelbe-
tową, na której posadowiono zbior-
niki oczyszczalni: osadnik wstęp-
ny, komorę anoksyczną, 4 komory
osadu czynnego, 2 osadniki wtór-
ne.

Budynek socjalno-techniczny i
wiatę do składowania osadów do-

prowadzono do etapu stanu suro-
wego. Obecnie trwają końcowe pra-
ce wykończeniowe na tych obiek-
tach. Wykonano również wiatę do
mechanicznego oczyszczalnia ście-
ków i piaskownika.

Trwają prace związane z mo-
dernizacją słupowej stacji transfor-
matorowej zasilającej oczyszczal-
nię ścieków, a także roboty w za-
kresie instalacji technologicznych
pomiędzy poszczególnymi obiekta-
mi oczyszczalni.

Rozpoczęto montaż urządzeń
technologicznych oczyszczalni:
dmuchawy do napowietrzenia osa-
dów, prasy do odwadniania osadów,
urządzenia do mechanicznego
oczyszczalnia ścieków, zgarniacze
osadników wtórnych. Trwają pra-
ce ziemne przy obsypywaniu zbior-
ników i formowaniu nasypów.

Wytyczono geodezyjnie kana-
lizację sanitarną grawitacyjną i
tłoczną, wykonano kanalizację sa-
nitarną grawitacyjną wzdłuż ulicy
Grunwaldzkiej oraz w ulicy Cmen-
tarnej. Równocześnie prowadzone
są roboty przy rurociągu tłocznym
w ulicy Wiejskiej.

Wykonano przejścia kanali-
zacją przez ulicę Grunwaldzką.
Zrealizowano obiekty pompowni
sieciowej przy ulicy Grunwaldzkiej
(to finał robót przy kanalizacji gra-

witacyjnej). Zakończono prace
związane z rurociągiem tłocznym
w ulicy Wiejskiej, a wykonanie
przejścia rurociągu tłocznego przez
rzekę Kwisę to epilog prac zwią-
zanych z kanalizacją.

Kontynuowane są dostawy
urządzeń technologicznych oczysz-
czalni.

Całkowita
wartość projek-
tu wynosi
4.090.606,88
zł, w tym dofi-
nansowanie z
Europejskiego
Funduszu Roz-
woju Regional-
nego -
3.061.268,92
zł.

W y k o -
nawcą projektu
jest Konsorcjum Firm: Zakład
Usług Remontowo Budowlanych i
Instalacyjnych Jana Chrożnowskie-
go z Jeleniej Góry i FUNAM Sp. z
o.o. z Wrocławia.

4 maja br. została podpisana
umowa na wykonanie robót budow-
lanych związanych z modernizacją

ujęcia wody ŁUŻYCA i wodocią-
gowaniem Czerniawy za kwotę
3.897.877,38 zł.

Plac budowy został przekaza-
ny 18 maja. Termin zakończenia
prac budowlanych upływa 30 listo-
pada. 24 maja rozpoczęto roboty
związane z realizacja zadania, a do
15 listopada br. wykonano:

Sieć wodociągową
DN 160 mm – 6.688 mb
DN 110 mm – 2.125 mb
DN   90 mm – 2.563 mb

DN   63 mm –    149 mb
DN   32 mm –    198 mb
wraz z armaturą sieciową, ode-

jściami na przyłącza i hydrantami.
Zaawansowanie rzeczowe

robót  wynosi  ok.  90 proc. Trwają
roboty budowlane związane z mod-
ernizacją ujęcia wody Łużyca (na

1. Pierwszy nieograniczony prze-
targ ustny na zbycie prawa w³asno-
œci  niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka nr 14, am. 10, obrêb VI,
o powierzchni 4.385 m2  (Ps VI). KW
brak. Cena wywo³awcza – 101.600
z³ + 22 % VAT. Wadium -10.000  z³.

Przetarg odbêdzie  siê  21 grud-
nia br. o godz.1000.

Nieruchomoœæ gruntowa nieza-
budowana przy ul. Koœciuszki w po-
bli¿u hotelu „Malachit”. Kszta³t dzia³ki
nieregularny, teren o zró¿nicowanym
poziomie, w czêœci poroœniêty samo-
siejkami.  Dojazd w¹sk¹ drog¹ utwar-
dzon¹. Piêkne walory widokowe.  Na
dzia³ce znajduj¹ siê pozosta³oœci ka-
mienne po by³ej budowli. Dostêpne
media: linia energetyczna. Do czasu
dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci
infrastruktury technicznej przysz³y
nabywca  zobowi¹zany zostanie do
zorganizowania gospodarki wodno-
œciekowej we w³asnym zakresie. W
Studium Zagospodarowania Prze-

strzennego Miasta dzia³ka  przezna-
czona jest na cele  zabudowy  miesz-
kaniowej niskiej intensywnoœci.

2. Pierwszy nieograniczony prze-
targ ustny na zbycie prawa w³asno-
œci  niezabudowanej nieruchomoœci
gruntowej oznaczonej geodezyjnie
jako dzia³ka nr  21/8,  am. 1, obrêb
IV, o powierzchni 6.805 m2. (£ IV)
KW brak. Cena wywo³awcza  –
138.200 z³ + 22% VAT.
Wadium -12.000 z³.

Przetarg odbêdzie  siê  21 grud-
nia o godz.1200.

Nieruchomoœæ gruntowa nieza-
budowana przy ul. Zakopiañskiej.
Kszta³t dzia³ki nieregularny, teren o
zró¿nicowanym poziomie. Poroœniê-
ty traw¹ i samosiejkami. Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media:
linia energetyczna. Do czasu  dozbro-
jenia terenu w pozosta³e sieci infra-
struktury technicznej, przysz³y na-
bywca zobowi¹zany zostanie do zor-
ganizowania gospodarki wodno-
œciekowej we w³asnym zakresie. W

Studium Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta dzia³ka  przezna-
czona jest na cele zabudowy  miesz-
kaniowo–pensjonatowej.

3. Drugi  nieograniczony przetarg
ustny na zbycie prawa w³asnoœci nie-
zabudowanej nieruchomoœci grun-
towej oznaczonej geodezyjnie jako
dzia³ka nr 63, am. 2, obrêb V, o po-
wierzchni 2.650 m2. (Bp)  KW  brak.
Cena wywo³awcza  – 40.000 z³ +
22% VAT. Wadium - 5.000  z³.

Przetarg odbêdzie  siê  21 grud-
nia o godz.1400.

Nieruchomoœæ gruntowa nie za-
budowana po³o¿ona przy ul. Osiedlo-
wej z dala od centrum miasta i ru-
chu samochodowego. Kszta³t dzia³-
ki regularny, teren o zró¿nicowanym
poziomie. Dojazd  z drog¹ utwar-
dzon¹. Dostêpne media: linia ener-
getyczna, telefoniczna, sieæ wodoci¹-
gowa, gazowa. Zgodnie z zapisem w
Studium Uwarunkowañ i Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta
dzia³ka zbywana  z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ z do-
puszczeniem us³ug nieuci¹¿liwych.

Dotyczy poz. 1 i 2: Na podstawie

1,2 i 3: W przypadku modernizacji
sieci uzbrojeniowej burmistrz w dro-
dze decyzji  ustali  op³atê adiacenck¹,
poniewa¿  nabywcy zobowi¹zani s¹
do partycypacji w  kosztach   budo-
wy urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej terenu. Ponadto nabywcy po-
nios¹ koszty przygotowania nieru-
chomoœci do zbycia.

Przetargi odbêd¹ siê w siedzibie
Urzêdu Miasta w Œwieradowie Zdro-
ju (pok. nr 8) przy ul. Pi³sudskiego
15. Wadium na okreœlon¹ dzia³kê
nale¿y wp³acaæ przelewem do 18
grudnia 2006 r.  na konto Urzêdu
Miasta

nr 33 1020 2124 0000 8502
0065 6959 w Banku PKO BP SA I/O
Œwieradów Zdrój

Za zgodn¹ z terminem podanym
w og³oszeniu ustala siê datê uznania
konta Urzêdu Miasta.

Wadium zalicza siê na poczet
ceny nabycia nieruchomoœci. W
przypadku uchylania siê  zwyciêzcy
przetargu od zawarcia umowy nota-
rialnej wadium nie podlega zwroto-
wi.

Koszty sporz¹dzenia aktu nota-
rialnego i jego wypisów oraz op³aty
s¹dowej ponosi nabywca w kance-
larii notarialnej.

Pozosta³ym uczestnikom prze-
targu wadium zostanie przelane na
wskazany przed przetargiem nr kon-
ta bankowego w terminie 3 dni ro-
boczych od daty zakoñczenia prze-
targu.

Szczegó³owe informacje mo¿-
na uzyskaæ w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomoœciami Urzêdu Mia-
sta (pok. nr 8), tel. 075 78 17 558
grunty@swieradowzdroj.pl
www.swieradowzdroj.pl

Ustawy z 11
kwietnia 2003 r.
o kszta³towaniu
ustroju rolnego
(Dz.U. 2003. 64.
593)  prawo pier-
wokupu ww. nie-
ruchomoœci z
mocy ustawy
p r z y s ³ u g u j e
Agencji Nieru-
chomoœci Rol-
nych, dzia³aj¹cej
na rzecz Skarbu
Pañstwa.

Dotyczy poz.

Projekt wspó³finansowany
przez UE ze œrodków

Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

31 lipca br. Burmistrz Miasta
Œwieradów-Zdrój Zbigniew Szere-
niuk podpisa³ z wojewod¹ dolnoœl¹-
skim umowê o dofinansowanie Pro-
jektu pn:

Poprawa infrastruktury drogo-
wej pogranicza poprzez moderni-
zacjê dróg gminnych w Œwierado-
wie-Zdroju – PL-05-B1-2-D1392-
ERN

- wspó³finansowanego jest przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu INTER-
REG III A.

Jego ca³kowita wartoœæ wynosi
1.600.000 z³, w tym dofinansowanie
z INTERREG III A wynosi 1.197.000
z³. Projekt dotyczy infrastruktury ko-
munikacyjnej. Beneficjentem koñco-
wym jest Gmina Miejska Œwieradów-
Zdrój.

31 paŸdziernika ponownie og³o-
szono og³oszony przetarg, który ma
na celu wy³onienie wykonawcy robót
budowlanych, polegaj¹cych na mo-
dernizacji dróg. Planowane otwarcie
ofert nast¹pi 4 grudnia.

W ramach Projektu zostan¹ zmo-
dernizowane ulice: Podgórna, Osie-
dlowa, Wiœniowa, Brzozowa oraz
odcinek ul. Kolejowej - o ³¹cznej d³u-
goœci 1,6 km. Ponadto wzd³u¿ ulic
Wiœniowej i Brzozowej powstan¹
chodniki oraz zatoki postojowe.

(RG)

Œ.P. GRA¯YNA WOJCIECHOWICZ
Wieloletni pracownik Urzêdu Miasta

(1951-2006)
Rankiem 15 listopada odesz³a od nas kole¿anka –
tak cicho, jak cicho ¿y³a i pracowa³a wœród nas.

By³a z nami 36 lat, dlatego tak trudno w to uwierzyæ
i zrozumieæ, tak ciê¿ko siê rozstawaæ.

Bêdzie nam Ciebie brakowaæ.
¯egnamy Ciê z g³êbokim ¿alem i smutkiem

- Burmistrz oraz kole¿anki i koledzy z pracy
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Od 1 kwietnia br. lubańskie
stowarzyszenie Południowo-Za-
chodnie Forum Samorządu Te-
rytorialnego „Pogranicze” re-
alizuje, dofinansowany przez
Unię Europejską w ramach In-
terreg IIIA i budżet państwa,
projekt zatytułowany „Nasze
Izery”. Celem przedsięwzięcia
jest polsko-czeska edukacja
ekologiczna w Górach Izer-
skich. Współorganizatorami
projektu są Nadleśnictwo Świe-
radów i Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Luba-
niu, zaś partnerem po stronie
czeskiej – stowarzyszenie Ven-
kovsky Prostor z Liberca. Pro-
jekt stanowi cykl uzupełniają-
cych się działań edukacyjnych
skierowanych zarówno do dzie-
ci, młodzieży, jak i osób doro-
słych.

Od 7 do 9 września, a następ-
nie od 2 do 4 października zorga-
nizowane zostały w Górach Izer-
skich polsko-czeskie warsztaty
terenowe (baza mieściła się w
schronisku „Na Stogu Izerskim”).
Wzięło w nich udział 50 osób zaj-
mujących się edukacją ekolo-
giczną: nauczyciele (podstawó-

Nasze Izery, wspólne doœwiadczenia
go, lwóweckiego i zgorzeleckie-
go oraz Czech.

Warsztaty prowadzili leśnicy
z Polski i Czech: Zbigniew Ka-
miński i Petr Navratil, a uczest-
nicy musieli m.in. sporządzić opis
ścieżki edukacyjnej ze Świerado-
wa-Zdroju na Stóg Izerski oraz
przygotować scenariusz zajęć do-
stosowanych do różnych pozio-
mów nauczania. Efekty tej pracy

zostaną zamieszczone w polsko-
czeskiej publikacji.

Od 11 do 17 września trwał
polsko-czeski workcamp eduka-
cyjny dla młodzieży. Uczestniczy-
ło w nim 10 lubańskich uczniów
z klasy o profilu wojskowym z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych oraz 10-osobowa grupa mło-
dych ludzi ze Szkoły Gospodar-
czej z Frydlantu (Czechy), zaś

bazą ponownie było schronisko.
Młodzież uczestnicząc m.in.

w zajęciach fotograficznych, pla-
stycznych, grze terenowej i kwi-
zach przyrodniczych miała oka-
zję poznać faunę i florę Gór Izer-
skich. Swoją wiedzą przyrodniczą
dzielili się z młodzieżą: Zbigniew
Kamiński i kierownik RCEE w
Lubaniu – Agnieszka Wierzbicka.
Ważnym elementem obozu była
aktywna ochrona przyrody - pra-
ca przy zalesianiu stoków Stogu
Izerskiego, który wzbogacił się o
dwa tysiące przekazanych przez

Nadleśnictwo Świeradów sadzo-
nek świerka, sosny i modrzewia.

Edukacja ekologiczna i praca
fizyczna zostały połączone  z czę-
ścią rekreacyjno-turystyczną: w
programie znalazł się czas zarów-
no na spotkania przy ognisku, jak
i wędrówki po Izerach oraz wy-
cieczkę do Jeleniej Góry. Nieza-
pomnianych przeżyć dostarczyły
wieczory narodowe: polski i cze-
ski, podczas których młodzież
prezentowała swoją kulturę, tra-
dycje, historię oraz kuchnię.

Magdalena Guła

Æwiczenia gabinetowe maj¹ swoje zalety...

... ale nic nie zast¹pi kontaktu z natur¹, jeœli tematem lekcji jest przyroda.

wek, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych), przyrodnicy,
przedstawiciele lokalnych ośrod-

ków edukacji ekologicznej i orga-
nizacji pozarządowych z powia-
tów bolesławieckiego, lubańskie-

W grudniu Filharmonia Dolnoœl¹ska w Jeleniej Górze zaprasza na koncerty:
15 grudnia, godz. 1900 - koncert symfoniczny. W programie: Witold Luto-

s³awski - 10 Tañców polskich na orkiestrê kameraln¹; Max Bruch - I koncert
skrzypcowy g-moll op. 26; Ludwig van Beethoven - I symfonia C-dur op. 21.
Dyryguje Jerzy Swoboda, solista – Krzysztof Jakowicz (skrzypce)

Ceny biletów: 20 z³, 15 z³ i 5 z³
19 grudnia, godz. 1700 - sala im. L. Ró¿yckiego, koncert œwi¹teczny Pañ-

stwowej Szko³y Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze. Bilety w
cenie 5 z³.

20 grudnia, godz. 1900 - koncert symfoniczny z okazji 10-lecia Towarzystwa
Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze. W programie: Karl Dit-
ters von Dittersdorf - koncert E-dur na kontrabas i orkiestrê; arie z oper. Dyry-
guje Jan Jazownik, soliœci – Agnieszka Rehlis (mezzosopran) i £ukasz Jamer
(kontrabas)

29 grudnia, godz. 1700 i 2000 – Gala Noworoczna. W programie melodie z
najs³ynniejszych musicali. Dyryguje Rafa³ Jacek Delekta, solistka – Nina No-
wak (alt). Bilety w cenie 30 z³.

Kontakt: Marek Nowak, biuro@filharmonia-dolnoslaska.art.pl
tel./fax 075  75 381 75

Atmosfera „mniejszej filharmonii” panuje w Cafe MÁDO we wtorki, czwartki
i soboty, gdzie od godz. 16 swój koncert fortepianowy zaczyna Natalia Neste-
rova (pisaliœmy o niej w poprzednim „Notatniku”). Wstêp – 15 z³ (w tej cenie
goœæ otrzymuje fili¿ankê kawy lub herbaty). Zapraszamy.

Zapraszamy do filharmonii

Od 2 do 7 listopada br. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Œwieradowie-Zdro-
ju trwa³y obchody ku czci patronki – 139
rocznicy urodzin Marii Sk³odowskiej-
Curie – po³¹czone z 25-leciem szko³y.
Klasy podzielone na dwie grupy (I-III i
IV-VI) wziê³y udzia³ w konkursie wiedzy
o ¿yciu wielkiej chemiczki, a obchodom
towarzyszy³y wystawy – plastyczne i li-
terackie. M³odzie¿ obejrza³a te¿ film o
pani Marii.

Podsumowanie rocznicowe tygo-
dnia odby³o siê 7 listopada, z udzia³em
obecnych i by³ych dyrektorów szko³y
oraz zaproszonych goœci. Imprezê za-
koñczy³a ceremonia wrêczenia nagród
laureatom konkursu oraz wjazd ogrom-
nego rocznicowego tortu, na którym
zamiast œwieczek iskrzy³y siê sztuczne
ognie.

Najlepszymi znawcami ¿ycia patron-
ki okazali siê: Maria Salawa, Adriana
Mazurkiewicz, Pamela Duda (kl. I-III),
Kamila Fierkowicz, Marta Kacik i Kamil
Zarêbiñski (kl. IV-VI).

    (aka)

Urodziny patronki, urodziny szko³y

Na zdjêciu od lewej: Jakub Jankowiecki (gra³ Piotra Curie), Klaudia Man-
dziej, Arkadiusz Macio³ek, Kamil Zarêbiñski (narratorzy), Monika Taracha
(urzêdniczka), Aleksandra Pó³torak (Maria Sk³odowska), Ewelina Maguda
(matka M. Sk³odowskiej).

Nagle wróble
na warszawskim bruku
wzlecia³y ku niebu wo³aj¹c pomocy.
Tak ciê¿ko, rozpaczliwie
jakby ziemiê,
wiruj¹c coraz wy¿ej,
obla³a mg³a nieszczêœcia.
Przysz³o naprawdê,
skrzêtnie przyodziane w broñ
i nagie skrupu³ami.
Polska ziemia
zadr¿a³a sercami Polaków.

To by³a chwila,
jedna ³za w niepewnych oczach.
Nasta³a zimna minuta ciszy
w s³owiczym œpiewie
i wtem przysz³a fala ognia
wraz z ni¹ krzykliwy szept obowi¹zku –
bêdziemy broniæ naszej ziemi,
bêdziemy broniæ Polski!

Mur ¿¹dzy upad³

Wrodzona wiara

8 listopada br. w kolejnej edycji
konkursu O Wieczne Pióro Burmi-
strza Miasta Œwieradów-Zdrój zma-
ga³o siê czterdziestu uczestników ze
œwieradowskich szkó³. Jury w sk³a-
dzie: Wioletta Cieœlik, Helena Mandziej
i Agnieszka Mazurkiewicz, po burzli-
wych obradach oceni³o wystêpy m³o-
dych deklamatorów nastêpuj¹co:

Klasy I-III
I - Adriana Mazurkiewicz  (recyto-

wa³a wiersz „Ojczyzna” A. S³omiñskie-
go), II - Agata Fischer („Ojczyzna” M.
Konopnickiej), III - Monika Kudyba
(„Grób nieznanego ¿o³nierza” T. Ku-
biaka).

„Wieczny” Karol

przez ludzk¹ wiarê i nadziejê.
Run¹³ z impetem
wiernoœci¹ i przywi¹zaniem.
Czarna p³achta
minê³a z wiatrem,
odkrywaj¹c uradowane twarze
opromienione s³oñcem.

Pamiêtaj,
tu jesteœ synem swej matki,
tu mi³oœci¹ swej prawdziwej ziemi!

Kamila Urbañczyk

Klasy IV-VI
I - Marta Kacik („Z doli niedoli”

W. Be³zy), II - Aleksandra Pó³torak
(„Gawêda o mi³oœci ziemi ojczystej”
W. Szymborskiej), III - Monika Sta-
siak („11 Listopada”  J. Lechonia).

Gimnazjum
Najefektowniej recytowa³a Kami-

la Urbañczyk, prezentuj¹c wiersz w³a-
snego autorstwa, drugie miejsce przy-
pad³o Joannie Chwaszcz, a trzecie
Martynie Tomczyk.

Wieczne Pióro Burmistrza Miasta
otrzyma³ Karol Fischer, recytuj¹cy
wiersz Wis³awy Szymborskiej “Gawê-
da o mi³oœci ziemi ojczystej”.      MH

Od redakcji.  Wieczne Pióro znów
trafi³o w rêce ch³opaka (proszê tylko
spojrzeæ na zdjêcie - jest jedynakiem
wœród laureatek), a Kamila Urbañ-
czyk wygra³a w kategorii gimnazjali-
stów ponownie recytuj¹c wiersz w³a-
snego autorstwa (powtórzy³a go
podczas koncertu 11 listopada w hali
spacerowej). „Notatnikowi” nie po-
zostaje nic innego, jak w zgodzie z
tradycj¹ wiersz opublikowaæ (poni-
¿ej).
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Jak g³osowaliœmy?
W wyborach samorz¹dowych 12

listopada 2006 do g³osowania
uprawnionych by³o 3797 mieszkañ-
ców Œwieradowa-Zdroju. G³osowa-
³o 1871 osób, co oznacza frekwen-
cje na poziomie 49,27 proc.

Kandydaci na burmistrza otrzymali
nastêpuj¹c¹ liczbê wa¿nych g³osów:

Roland Marciniak – 731 (39,71
proc.)

Zbigniew Szereniuk – 576 (31,92
proc.)

Bogus³aw Chrzan – 181 (9,83
proc.)

Piotr Stypu³kowski – 144 (7,82
proc.)

Janusz Nuckowski – 106 (5,76
proc.)

Tomasz Miakienko – 60 (3,26
proc.)

Anna Juchniewicz – 43 (2,34
proc.)

26 listopada w II turze wyborów
spotkaj¹ siê Roland Marciniak i Zbi-
gniew Szereniuk.

Mandat radnego Rady Miasta
Œwieradów-Zdrój otrzymali nastê-
puj¹cy kandydaci z poszczególnych
komitetów wyborzych:

KWW KONKRETNIE I REALNIE
Marciniak Roland – 245
Fierkowicz Teresa Józefa – 210
Wojsa Szczepan Eugeniusz - 137
Panek Anna – 91
KWW POROZUMIENIE ŒWIERA-

DÓW 2006
Kiedrzyn Mariusz Zygmunt - 140
Korta Bogus³aw Jan – 133
Polañska Barbara El¿bieta – 112
Nowak Anna – 68
PSL
Brutkowski Wojciech – 165
Wioletta Urbañczyk - 143

Szwarc Mieczys³aw Kazimierz -
131

KWW NAPRAWMY MIASTO - RA-
ZEM

Stachurski Marian Józef - 128
Aficki Tadeusz Józef – 105
KWW Z NADZIEJ¥ W PRZY-

SZ£OŒÆ
Wilczacki Dariusz - 139
KWW ŒWIERADÓW – POMOCNA

D£OÑ
Kasprzak Aleksandra – 87

W okrêgu nr 1 pozostali radni uzy-
skali liczbê g³osów:

August Kazimiera Stanis³awa (66),
Halczuk Aleksander (65), Kud³a Jan
(57), Hajny Adam Ryszard (56), Ma-
telski Rafa³ Zygmunt (53), Kor-
szorsz-Walaszczyk Zofia Aleksandra
(52), Kobia³ko Wiktor Piotr (50),
Rokosz Bogdan (28), Franckiewicz
Bogus³awa Wies³awa (27), Proñko
Teresa (26), Jednorowski Grzegorz
(25), Roso³ek Monika (24), Polak
Marcin (23), Kmiecik Olga (21). P³o-
dzieñ Jadwiga Józefa (20), Bieñ Ma-
riola Maria (16), Steiner Zdzis³aw Ma-
rek (16), Roso³ek Krzysztof (14),
Kuœnierz-Dorosz Katarzyna (13).

W okrêgu nr 2 pozostali radni uzy-
skali liczbê g³osów:

Chrzan Bogus³aw (136), Tkaczyk
Anna (123), RzeŸnik W³adys³aw
Adam (122), Erling Danuta Teresa
(113), Czeczajluk Józef (99),
Chwaszcz Wac³aw (92), Tomczyk
Ilona El¿bieta (88), Grambowski
Zbigniew (84), Kania Wies³aw Ry-
szard (84), Wanatowicz Wies³awa
Krystyna (81), Kamiñski Zbigniew
Jan (76), Malicki Mariusz (62),
Mandziej Irena Dorota (59), £oza

Aleksander Sylwester (49), Ra-
chañski Edmund (49), Jakowiec
Piotr Czes³aw (34), Majczak Jaro-
s³aw Grzegorz (33), Sidzisz Rado-
s³aw Piotr (22), Dobrzyñski Krzysz-
tof Stefan (18), Witków El¿bieta
Wioletta (16).

W okrêgu nr 3 pozostali radni
uzyskali liczbê g³osów:

Metelica Wioletta Helena (87),
Maguda Wioletta (79), Brzostow-
ski Wojciech (64), Kawka Adam Ja-
nusz (52), Miakienko Tomasz (48),
Hryniewicz Maksymowicz Teresa
(45), Pelc Pawe³ (44), Juszkiewicz
Jan Stanis³aw (43), Marek Marian-
na (36), Skoczylas Krystyna Ewa
(26), Wyspiañski Jerzy Marcin (25).

W okrêgu nr 4 pozostali radni
uzyskali liczbê g³osów:

WoŸny Kazimierz (54), Liber Kry-
styna (51), Kralewska Adriana (49),
Syrewicz Zbigniew Bogdan (40),
Kulig Miros³awa Alina (20), Roso-
³ek Marcin (32), Twaróg Dariusz
(31), Trzajna Danuta (30), Juchnie-
wicz Anna (21), Kulig Monika Ewa
(24), Mackiewicz Adam (13), Ko-
siñski Jan Izydor (5).

W wyborach do powiatu œwiera-
dowscy kandydaci otrzymali nastê-
puj¹c¹ liczbê g³osów:

W³odarczyk Norbert Dariusz (67
g³osów w Œwieradowie i 191 w okrê-
gu), Wojdyga El¿bieta Marta (31 i
66), Urban Witold (5 i 13), Zaj¹c
Wojciech Tadeusz (49 i 70), Stasik
Wies³awa El¿bieta (177 i 199), Ma-
roñ Zbigniew Tadeusz (159 i 174) ,
Gajowniczek El¿bieta Jadwiga (173 i
211), Gettner Ma³gorzata (200 i
242), Pietrasz Adam (36 i 51) Sa-
rzyñski Kazimierz Jan (135 i 154),
Joya Aziz (153 i 246), Marek-Mia-
kienko Dorota Maria (209 i 251),
Osiñska Ma³gorzata (58 i 67), Ozga
Barbara Ewa (59  i  73).

Mandaty radnego powiatowego w
kadencji 2006-2010 uzyskali: Ma³-
gorzata Gettner i Dariusz W³odar-
czyk.

Walery Czarnecki, otwieraj¹cy listê,
z której M. Gertner dosta³a siê do
Rady Powiatu Lubañskiego, otrzy-
ma³ poparcie 72 œwieradowian i 109
osób w okrêgu.

Wœród  98 kandydatów walcz¹-
cych w okrêgu o 7 mandatów do
sejmiku wojewódzkiego startowa³y
trzy nasze mieszkanki. £ucja Szcze-
pañska zdoby³a w Œwieradowie 93
g³osy, a w okrêgu 2483 (co stanowi
1,61 proc. ogó³u g³osów), Dominikê
Kopeæ popar³o 106 œwieradowian i
1604 osób w okrêgu (1,04 proc.),
zaœ Magda Swastek zyska³a uznanie
77 osób w mieœcie i 307 w okrêgu
(0,2 proc.).

Jako ciekawostkê warto dodaæ, i¿
kandydatowi PSL wystarczy³o 2556
g³osów, by zyskaæ mandat radnego,
ale by dostaæ siê z listy PO (czyli z
tej, z której startowa³a £. Szczepañ-
ska), dwójka jej liderów zdoby³a po
ponad 14 tys. g³osów.

Adam Karolczuk

Na ³amach „Notatnika” niezwykle
rzadko pojawiaj¹ siê wzmianki o
szkole przy dzieciêcym sanatorium w
Czerniawie – ostatni raz w marcu
tego roku, przy okazji oddania do
u¿ytku po remoncie kolejnych po-
mieszczeñ w Domu Zdrojowym. A
przecie¿ podleg³y staroœcie lubañ-
skiemu czerniawski Zespó³ Szkó³
Specjalnych w Szpitalu Uzdrowisko-
wym dla Dzieci, sk³adaj¹cy siê z pod-
stawówki, gimnazjum i zespo³u po-
zalekcyjnych zajêæ wychowawczych
zatrudnia 17 pedagogów, którzy
sprawuj¹ opiekê na 90 uczniami-ku-
racjuszami.

Obecnie szko³a znów ma prze-
rwê, gdy¿ wykorzystany ju¿ zosta³ te-
goroczny limit przyjêæ (700 osób,
nieco zreszt¹ przekroczony), a od
trwaj¹cych w³aœnie rokowañ z od-
dzia³ami NFZ zale¿y przysz³oroczne
ob³o¿enie obiektu.

Dariusz Meyer, dyrektor placów-
ki, przypomina, ¿e w swych najlep-
szych latach, gdy dzieci mia³y do dys-
pozycji, poza Domem Zdrojowym,
„Junaka”, „Krystynê” i Zameczek”, w
szkole podczas ka¿dego turnusu
(przeciêtnie miesiêcznego) uczy³o siê
ok. 200 dzieci.

- Oczywiœcie, uby³o miejsc w ba-

zie, ale gdyby uda³o siê zakontrakto-
waæ 1000 uczniów rocznie, placów-
ka mog³aby dzia³aæ okr¹g³y rok bez
¿adnych przerw – dodaje dyr. Mey-
er.

Z przerwami czy bez – bie¿¹cy
rok kalendarzowy Zespó³ Szkó³ mo¿e
zaliczyæ do co najmniej udanych, jako
¿e po raz pierwszy w swej historii zo-
sta³ beneficjentem funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej: placówka
otrzyma³a z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego (dzia³ dofinansowania
edukacji w Polsce) pomoce dydak-
tyczne, wartoœci ok. 300 tys. z³, a z³o-
¿y³o siê na to pe³ne wyposa¿enie pra-
cowni biologicznej, matematycznej,
geografii i nauczania zintegrowane-
go. Dot¹d wszystkie przedsiêwziêcia
by³y robione w ramach kosztów i w³a-
snych oszczêdnoœci. Tak miêdzy in-
nymi powsta³a pracownia kompute-
rowa i plac zabaw dla dzieci.  Nie
mo¿na przy tym zapomnieæ o pomo-
cy rzeczowej (ksi¹¿ki i œrodki higie-
ny) œwiadczonej przez œwieradow-
skie firmy. Dyrekcja Zespo³u Szkó³
pragnie w tym miejscu podziêkowaæ
w³aœcicielom Park Hotelu, Leo/Victo-
rii, Narcyza, Pa³acyku oraz Domu
Handlowego „Pod Or³em”.

(aka)

Pracownie z Unii

Kierunek - krêgos³up

Nim sopel spadnie na g³owê
Stra¿ Miejska przypomina  w³aœci-

cielom i zarz¹dcom nieruchomoœci o
obowi¹zku usuwania sopli lodowych,
oczyszczania dachów i chodników przy-
leg³ych do nieruchomoœci ze œniegu,
lodu oraz  likwidacji œliskoœci.

W stosunku do osób zaniedbuj¹-
cych swoje obowi¹zki ma zastosowa-
nie art. 117 kodeksu wykroczeñ które-
go sentencja brzmi: „Kto, maj¹c obowi¹-
zek utrzymania czystoœci i porz¹dku w
obrêbie nieruchomoœci, nie wykonuje
swoich obowi¹zków lub nie stosuje siê
do wskazañ i nakazów wydanych przez
w³aœciwe organy w celu zabezpieczenia
nale¿ytego stanu sanitarnego i zwalcza-
niu chorób zakaŸnych, podlega karze
grzywny do 1.500 z³otych albo karze
nagany.”

Oblodzone chodniki s¹ przyczyn¹
wielu bolesnych pot³uczeñ i z³amañ.
Poszkodowani godz¹ siê z tym, cierpli-
wie znosz¹c ból i niedogodnoœci zwi¹-
zane z wielotygodniowym noszeniem
gipsowych opatrunków. Nie wszyscy
wiedz¹ jednak, ¿e mog¹ domagaæ siê

odszkodowania za doznan¹ krzywdê. Za
stan ulic i chodników ktoœ odpowiada,
ktoœ bierze pieni¹dze za ich uprz¹tanie.
Od tej w³aœnie osoby lub firmy docho-
dziæ mo¿na odszkodowania za doznane
krzywdy. Musi ona te¿ pokryæ koszty le-
czenia i straty spowodowane czasow¹
niezdolnoœci¹ do pracy. Najlepiej zrobiæ
to zaraz po wypadku. Istotne jest, aby
mieæ œwiadka. Mo¿e nim byæ wezwana
na miejsce wypadku policja, stra¿ miej-
ska lub przechodzieñ, który widzia³ zda-
rzenie.

Funkcjonariusz stra¿y miejskiej jest
w ka¿dym razie uprawniony do na³o¿e-
nia grzywny w drodze mandatu karne-
go na sprawcê tego wykroczenia, bez
wzglêdu na to, czy naruszaj¹ce przepis
zaniechanie nast¹pi³o w obrêbie pose-
sji prywatnej, zarz¹dzanej w imieniu
Skarbu Pañstwa czy te¿ mienia komu-
nalnego, byleby nieruchomoœæ znajdo-
wa³a siê w granicach gminy objêtej w³a-
œciwoœci¹ danej stra¿y.

Opr. insp. Stra¿y Miejskiej
Ryszard Nowak

16 paŸdziernika nowym preze-
sem Uzdrowiska Œwieradów-Czer-
niawa Sp. z o.o. zosta³a Dorota Gi-
¿ewska. Jest absolwentk¹ wydzia³u
zarz¹dzania i marketingu WSP w Zie-
lonej Górze oraz studiów podyplo-
mowych na Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu (zarz¹dzanie finansa-
mi) i Uniwersytecie Wroc³awskim
(prawo pracy i prawo socjalne, spe-
cjalizacja: organizacja opieki spo³ecz-
nej).

Ca³a 20-letnia kariera zawodowa
nowej pani prezes zwi¹zana jest ze
s³u¿b¹ zdrowia; przez ostatnie 8 lat

kierowa³a Miejsko-Gminnym Zespo-
³em Zak³adów Opieki Podstawowej
w Œcinawie. W tym czasie placówka
znacznie rozszerzy³a zakres opieki
specjalistycznej (a¿ 12 poradni), nad
któr¹ czuwa³a wykwalifikowana ka-
dra medyczna z Wroc³awia i Legni-
cy. Zespó³ w tym roku wzbogaci³ siê
te¿ o sprzêt specjalistyczny, m.in. dla
zak³adu rehabilitacji (do kinezo-, fi-
zyko- i hydroterapii).

Nastêpnym pomys³em do wdro-
¿enia w Œcinawie by³a kompleksowa
opieka rehabilitacyjna dla osób z ura-
zami krêgos³upa, ale za spraw¹ no-
minacji koncepcja ta przywêdrowa³a
do Œwieradowa za D. Gi¿ewsk¹, któ-
ra wraz z lekarzem uzdrowiskowym
– dr. nauk med. Jerzym Haka³o (ze
Œwiebodzina w Lubuskiem) – przy-
gotowuje siê do realizacji oryginal-
nego projektu - stworzenia IZER-
SKIEGO CENTRUM KRÊGOS£UPA.

Jest to projekt ca³kowicie nowa-
torski w skali kraju, wymagaj¹cy za-
inwestowania ok. 1,5 mln z³ (m.in.
na budowê sali operacyjnej i zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego). Istnieje
szansa, by wiêkszoœæ pieniêdzy na
ten cel pozyskaæ z funduszy unijnych.

Nowy oddzia³ móg³by przyjmo-
waæ jednorazowo ok. 100 pacjentów
(zarówno z NFZ, jak i komercyjnych)
ze schorzeniami krêgos³upa, którzy
w Œwieradowie byliby przygotowy-
wani do zabiegów, poddawani tym
zabiegom (pod okiem co najmniej 3
ortopedów-traumatologów), a na-
stêpnie zostaliby objêci programem
rehabilitacji pozabiegowej.

Termin uruchomienia Centrum
zale¿ny jest, rzecz jasna, od tego, jak
szybko i starannie zostan¹ przygo-
towane wnioski o dotacje, pani pre-
zes uwa¿a, ¿e przyjêcia pierwszych
pacjentów nie powinny siê odbyæ
póŸniej ni¿ za pó³tora roku.

A przecie¿ poza tym ambitnym i
nowatorskim projektem zarz¹d musi
siê zmagaæ z codziennymi problema-
mi spó³ki uzdrowiskowej. Znacznie
krótsze terminy maj¹ pomys³y na
poszerzenie bazy zabiegowej dla ku-
racjuszy. W najbli¿szych planach jest
zainstalowanie kriokomory i baru tle-
nowego, a w podziemiach Domu
Zdrojowego D. Gi¿ewska planuje
otworzyæ centrum SPA (z dofinan-
sowaniem pieniêdzmi  ze œrodków z
funduszy krajowych).

Zreszt¹, ju¿ w pierwszym tygo-
dniu urzêdowania pani prezes odno-
towa³a swój pierwszy sukces – wy-
negocjowa³a dotacjê w wysokoœci 61
tys. z³ (od marsza³ka woj. dolnoœl¹-
skiego) – na monta¿ windy w „Wa-
c³awie”. Obecnie trwaj¹ koñcowe ro-
boty przy monta¿u windy w pawilo-
nie B Domu Zdrojowego i aparatu
RTG oraz trwaj¹ przygotowania do
remontu kuchni w Zdroju (zarz¹d
otrzyma³ w³aœnie prolongatê od sa-
nepidu na przed³u¿enie prac do maja
2007 r.).

M¹¿ pani Doroty Gi¿ewskiej pra-
cuje w KGHM, córka Roksana jest
studentk¹ wydzia³u dziennikarstwa i
komunikacji spo³ecznej na  Uniwer-
sytecie Wroc³awskim.

(aka)
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O ka¿dej zmianie konieczne powiadamianie

OSOBOWE
Miros³aw Metelica – 511 667 343
Robert Bia³y – 609 072 889
Stanis³aw Garsztecki – 601 566 304

BUSY
Marian Szarpa³a – 601 797 592
Tadeusz Aficki – 604 499 175

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

Rabaty: 3 emisje – 10 proc.
WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:

1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskiego
Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej
10 wraz  z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwie-
radów-Zdrój: PKO BP 60 1020 2124 0000 8902
0068 9257 z dopiskiem „Og³oszenie w Notatni-
ku Œwieradowskim”.
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i
treœci nale¿y dostarczaæ na noœniku elektronicz-
nym do 15 dnia miesi¹ca, w którym og³oszenie
ma byæ opublikowane.
4. Og³oszenia drobnei nekrologi  s¹ nieodp³atnie.

NZOZ „Jo-Med.” w ramach kontraktu z NFZ œwiad-
czy us³ugi medyczne w zakresie poradni;

- ginekologicznej
- neurologicznej
- laryngologicznej.
Dr Aziz Joya wykonuje USG, badania kierowców i

kandydatów na kierowców.
Prosimy o wczeœniejsze zapisy osobiœcie lub tele-

foniczne – nr  075 78 16 168.

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

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

 Tel. 75 78 16 359 , 0601 766 836, 0502 934 936
 WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):

Œwieradów - dwa mieszkania (46 m2 i 69 m2 ) ul. Zdrojowa, I piêtro, 2.700 z³/m2

Czerniawa – mieszkanie 4-pokojowe, 119 m2, 95.000 z³
Œwieradów – apartament 5-pokojowy, 160 m2, gara¿, 255.000 z³
Œwieradów stylowy apartament 116mkw blisko centrum  300 000z³
Œwieradów - nowy komfortowy dom, dzia³ka 1215 m2, 520.000 z³
Œwieradów - dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka ok. 3 ha, 320.000 z³
Œwieradów - dom 130 m2, stan surowy, dzia³ka 2300 m2, 190.000 z³
Œwieradów - blisko centrum, dom do remontu, dzia³ka 815 m2, 120.000 z³
Œwieradów - dzia³ka 2000 m2, piêknie po³o¿ona (ko³o Malachitu), 70.000 z³
Œwieradów - okolice centrum, dzia³ka 1,05 ha, po³udniowy stok, 50 z³/m2

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

Obrze¿a Œwieradowa (Or³owice) - hotel na ok. 45 osób z restauracj¹, 640.000 z³
Obrze¿a Œwieradowa (Or³owice) - dom z lokalem przy trasie, 130.000 z³
Okolice Œwieradowa (Wolimierz) -  dom do remontu, 44.000 z³
Wolimierz - dom do remontu ,dzia³ka 1 ha, 98.000 z³
Miêdzy Mirskiem a Œwieradowem - du¿y dom, dzia³ka 0,95 ha, 198.000 z³
Okolice Œwieradowa - dom do remontu (kamienno-ceglany), dzia³ka 0,9 ha, 57.000 z³
Blisko Czerniawy - ma³y dom do zamieszkania, 110.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku 0.36 ha + 0,4 ha, 42.000 z³
Dzia³ka ko³o Wolimierza - pod zabudowê, przy asfalcie, 3500 m2, 19.000 z³
Z³otniki Lubañskie - zabytkowy ratusz, 59. 000 z³
Grudza ko³o Pasiecznika - du¿y stylowy dom do remontu, 57.000 z³
Lubomierz - piêkna kamienica w Rynku, 1000 m2, 350.000 z³
OKAZJA! Dom 12 km od Œwieradowa, ok. 90 m2, do zamieszkania 65. 000 z³

PRZYJMUJEMY: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI DO SPRZEDA¯Y
PILNIE POSZUKUJEMY: mieszkania dwu- i trzypokojowego, dzia³ek w Œwieradowie, do-
mów do 200.000 z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie,
dzia³ek i domów miêdzy Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod
pensjonat, ma³ych domów w okolicach Œwieradowa.

Dziêkujê serdeczne
Pani Karolinie Olszówce

prezesowi kompleksu hotelowego LUKAS
- za nieodp³atne wykonanie na rzecz przed-

szkola sprzêtu ³azienkowego (pó³ek na
przybory toaletowe i wieszaków na rêczniki)

oraz
Pañstwu Barbarze i Wies³awowi  Buczyñskim

w³aœcicielom Park Hotelu
- za zorganizowanie monta¿u tego sprzêtu

w ³azience przedszkolnej.
Anita Steiner

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

P  O  D  Z  I  Ê  K  O  W  A  N  I  A

KURS RZEMIOS£A ARTYSTYCZNEGO - wszystkich zaintere-
sowanych udzia³em w zajêcia z zakresu obróbki szk³a i drewna
prosimy o zg³aszanie siê do Miejskiego Biura Informacji Tury-
stycznej w Œwieradowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 10 (tel. 075 78
16 350) lub do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczo-
œci przy ul. 11 Listopada 35 - II p. (tel. 075 71 36 482).

O G £ O S Z E N I ECENNIK REKLAM

Oœrodek Wczasowo-Sanatoryjny
„Cechsztyn” w Ustroniu Morskim to
wygodny hotel z 138 miejscami noc-
legowymi w pokojach 1-, 2- i 3-oso-
bowych (telefon, radio, TV SAT, WC,
prysznic).

Zabiegi lecznicze przeciw schorze-
niom reumatologicznym, dermatolo-
gicznym, chorobom uk³adu kr¹¿enia
i oddechowego, neurologicznym.
Dope³nieniem jest sauna i si³ownia.

Pobyty od 23 grudnia 2006 r. do
2 stycznia 2007 r. Cena skierowa-
nia - 1500 z³ (dzieci do lat 10  - 700
z³)

Zapewniamy: noclegi, wy¿ywienie
3 razy  dziennie (wigilia i œwiêta -
menu œwi¹teczne), dwa zabiegi lecz-
nicze (w dni robocze), si³ownia.

Menu zabawy sylwestrowej (przy
muzyce na ¿ywo): zimne zak¹ski, cie-
p³e danie, ciasto i owoce, kawa, her-
bata, napoje, wino musuj¹ce  (butel-
ka na 2 osoby).

ŒWIÊTA I  SYLWESTER
 NAD MORZEM

Kontakt: OWS CECHSZTYN
Ustronie Morskie
ul. Boles³awa Chrobrego 58
tel .094 35 15 590
www.cechsztyn.interferie.pl
cechsztyn@interferie.pl

Referat ds. Œwiadczeñ Rodzinnych MOPS
przypomina, ¿e uprawniony pobieraj¹cy zasi-
³ek rodzinny oraz zaliczkê alimentacyjn¹ jest zo-
bowi¹zany zawiadomiæ o wszelkich zamianach
maj¹cych wp³yw na uprawnienie do ww. œwiad-
czeñ. Istotne znaczenie maj¹ dochody rodzin-
ny. Je¿eli któryœ z cz³onków rodziny w trakcie
okresu zasi³kowego utraci/uzyska dochód spo-
wodowany:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowaw-
czego/zakoñczeniem urlopu wychowawczego,

- utrat¹/uzyskaniem prawa do zasi³ku dla
bezrobotnych lub stypendium w wysokoœci za-
si³ku dla bezrobotnych,

- utrat¹/uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, z wy³¹czeniem pracy wyko-
nywanej na podstawie umowy o dzie³o,

- utrat¹/uzyskaniem zasi³ku przedemerytal-
nego lub œwiadczenia przedemerytalnego, a
tak¿e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej, z wyj¹tkiem rent przyznanych
rolnikom w zwi¹zku z przekazaniem lub dzier-
¿aw¹ gospodarstwa rolnego,

- nieotrzymaniem/uzyskaniem ca³oœci lub
czêœci zas¹dzonych œwiadczeñ alimentacyj-
nych,

wyrejestrowaniem/rozpoczêciem pozarol-
niczej dzia³alnoœci gospodarczej,

uprawniony powinien przed³o¿yæ w przy-

padku uzyskania dochodu zaœwiadczenie o do-
chodach za pierwszy pe³ny przepracowany mie-
si¹c. Natomiast, jeœli osoba utraci³a dochód  -
œwiadectwo pracy oraz inne dokumenty po-
twierdzaj¹ce w ca³oœci lub czêœci utratê docho-
du (np. roczne rozliczenie podatkowe oraz
wszystkie PIT-y sk³adaj¹ce siê na ww. rozlicze-
nie).

Je¿eli dziecko pe³noletnie lub dziecko bê-
d¹ce uczniem szko³y ponadgimnazjalnej zre-
zygnuje ze szko³y - osoba uprawniona zobo-
wi¹zana jest to zg³osiæ.

Wnioski o zasi³ek rodzinny sk³ada siê w
urzêdzie gminy lub miasta w³aœciwym ze wzglê-
du na miejsce zamieszkania (a nie sta³ego za-
meldowania). W przypadku zmiany miejsca za-
mieszkania nale¿y poinformowaæ o tym tutej-
szy referat.

Nale¿y zg³osiæ, je¿eli któryœ z cz³onków ro-
dziny podejmie pracê za granic¹ (na terenie Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego), gdy¿ tutejszy Oœrodek nie jest or-
ganem w³aœciwym do wydawania decyzji w
sprawie œwiadczeñ rodzinnych.

Przypomina siê równie¿, ¿e osoba, która
pobra³a nienale¿nie œwiadczenia, jest zobowi¹-
zana do ich zwrotu ³¹cznie z ustawowymi od-
setkami.

Teresa Diagiel - Kierownik MOPS

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI
ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Mityngi samopomocowych grup AA odbywaj¹ siê nowych pomieszczeniach Izer-
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci przy ul. 11-go Listopada 35.

Spotkania odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i czwartki w godz. 1800–2000 w pokoju nr 21
(II piêtro). Zapraszamy.

O G £ O S Z E N I A   D R O B N E
Sprzedam zestaw snowboardowy – tel. 0603

270 966.
Oddam (nieodp³atnie) w pe³ni sprawne dwa mo-

nitory komputerowe – tel. 075 78 17 401 (po godz.
1700).

Rada Rodziców przy MZS w Œwieradowie-
Zdroju zaprasza dzieci na spotkanie ze œw.
Miko³ajem, który pojawi siê na ul. Zdrojowej
– przy Domu Handlowym POD OR£EM – 6
grudnia o godz. 1630. Bêd¹ s³odycze i kon-
kursy z nagrodami.

POWITAJMY ŒW. MIKO£AJA
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Szach i mat (36)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w trzech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Ke3, Wa6, d1, Sf4, pf2, g4 (6

figur); czarne: Ke5, We8, f7, Gd5, pc6, e4, f6, h7 (8 figur).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 listopada br. do Miej-

skiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
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Lp        Dru¿yna M Pkt Z R P B+ B- +/-

1. Karkonosze Jelenia Góra 15 37 12 1 2 30 13 17
2. Czarni Lwówek Œl¹ski 15 32 10 2 3 32 19 13
3. Lotnik Je¿ów Sudecki 15 31 10 1 4 46 27 19
4. Olimpia Kamienna Góra 15 27   9 0 6 46 22 24
5. Piast Zawidów 15 25   7 4 4 34 24 10
6. Chrobry Nowogrodziec 15 24   7 3 5 34 23 11
7. Twardy Œwiêtoszów 15 24   7 3 5 29 19 10
8. Woskar Szklarska Porêba 15 20   6 2 7 21 29  -8
9. Gryf Gryfów Œl¹ski 15 20   5 5 5 22 33     -11
10.  Orze³ Lubawka 15 19   6 1 8 27 27    0
11. Sparta Zebrzydowa 15 19   6 1 8 27 33  -6
12. Apis Jêdrzychowice 15 17   5 2 8 24 32  -8
13. Bazalt Sulików 15 15   5 0     10 21 41    -20
14. Granica Bogatynia 15 14   4 2 9 24 25  -1
15. GKS Raciborowice 15 14   4 2 9 14 24    -10
16. Kwisa Œwieradów 15   7   2 1     12 11 51    -40

Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œwieradowie-
Zdroju informuje, ¿e na tere-
nie powiatu lubañskiego
funkcjonuje Oœrodek Inter-
wencji Kryzysowej  ,,Stokrot-
ka”, który mieœci siê w Luba-
niu przy ul. Bankowej 7 i jest
administrowany przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Lubaniu. Zadaniem
Oœrodka  jest œwiadczenie do-
raŸnej, natychmiastowej, krót-
koterminowej pomocy ofia-
rom przemocy w rodzinie lub
w innych sytuacjach kryzyso-
wych osób i rodzin.

,,Stokrotka” udziela
wsparcia w zakresie:

- specjalistycznego porad-
nictwa psychologicznego;

- schronienia z pe³nym
wy¿ywieniem (do 3 miesiêcy
- koszt pobytu za osobê wy-
nosi 80 z³  za dobê);

- pomocy w rozwi¹zywa-
niu sytuacji kryzysowej,

- pomocy w kontaktach z
instytucjami i urzêdami mog¹-
cymi wp³yn¹æ na z³agodzenie
kryzysu;

- pomocy w dotarciu do
prawnych, medycznych i so-
cjalnych rozwi¹zañ mog¹cych
z³agodziæ kryzys.

Kontakt: Katarzyna Wój-
cik - Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Lubaniu, Katarzyna Jankow-
ska – pracownik socjalny. Te-
lefony: 075 64 61 170 lub 075
64 61 171. Telefon ca³odobo-
wy we wszystkie dni tygodnia
0667 294 042.

16 października br. mi-
nimuzeum „Świeradów
wczoraj i dziś” w Izerskim
Centrum odwiedziło przeby-
wające na kuracji w uzdro-
wisku małżeństwo z Nie-
miec – państwo Renate i
Manfred Müller. I nie było
by w tym nic nadzwyczajne-
go, gdyby nie okazało się, że
pani Renate jest wnuczką
lekarza zdrojowego – dr.
Waldemara Adama, miano-
wanego do pełnienia tej
funkcji w 1869 r. przez  sa-
mego grafa Schaffgotscha.
Podczas 23-letniej pracy na
tym stanowisku dr Walde-
mar Adam przyczynił się do
zwiększenia liczby kuracju-
szy odwiedzających Świera-
dów (od 500  w 1873 r. do
5000 w 1893 r.), opracował
również wykaz temperatur w

Pamiêæ o Adamach
miasto w  ramach akcji prze-
siedleńczej.

Państwo Müllerowie
przyjechali do Świeradowa z
sentymentu. Szukają infor-
macji i pamiątek związanych
ze swoimi przodkami. Sami
chętnie podzielą się z nami
informacjami i dokumenta-
mi, które ojciec pozostawił
pani Renacie.

W imieniu miasta zade-
klarowaliśmy im pomoc w
tych poszukiwaniach i
mamy nadzieję, że współpra-
ca się rozwinie, a jej efekty
w postaci wspomnień będą
mogli Państwo w najbliż-
szym czasie poznać na
łamach gazety.

(MH)

miesiącach sezonowych oraz
amplitudy temperatur w po-
łudnie. Na pamiątkę jedno ze
źródeł nazwano jego imie-
niem - do pulsującego czystą
wodą źródła Adama (Adams
Quelle) prowadzi niebieski
szlak (ze Świeradowa na
Polanę Izerską).

Państwo Müller historię
rozwoju miasta znają z opo-
wiadań syna W. Adama -
prof. Dr. Hugo Adama, któ-
ry w owym czasie mieszkał
w Mirsku i codziennie do-
jeżdżał do pracy rowerem, a
od 1910 r. - pociągiem. W
1912 r. wybudował w Świe-
radowie dom, w którym
mieszkał do 1947 r., kiedy to
jako jeden z ostatnich oby-
wateli niemieckich opuścił

Runda przez nokaut

Interwencja
kryzysowa

OG£OSZENIE DROBNE

 Do wynajêcia lokal w cen-
trum miasta o pow. 95 m2.
Preferowane bran¿e: biura,
gabinety, us³ugi, handel -
tel. 0606 388 962.

Wiadomoœci komunalne
* Zaawansowanie robót

przy usuwaniu skutków powo-
dzi przekroczy³o 70 proc. Wro-
c³awska firma ZIAJKA koñczy
modernizacjê ul. Pi³sudskiego
i na pocz¹tku grudnia rozpocz-
nie naprawê ulic: Ratowników
Górskich, Batorego oraz Lipo-
wej i Polnej. Z kolei firma EKO-
IN¯YNIERIA O. Samulskiego z
Jeleniej Góry odbudowa³a
drewniany most na Kwisie przy
ul. Kruczej i koñczy utwardza-
nie nawierzchni ulic: Mokrej,
Krêtej, Kruczej i �ródlanej.

Ze wstêpnych ustaleñ wy-
nika natomiast, i¿ roboty na ul.
Polnej napotkaj¹ na niespo-
dziewan¹ barierê, jak¹ jest nie-
odpowiadaj¹ca rzeczywistoœci
inwentaryzacja geodezyjna.
G³ówna trudnoœæ bêdzie pole-
gaæ na rozdzieleniu kanalizacji
burzowej od sanitarnej (dziœ
wody opadowe p³yn¹ razem z
fekaliami) oraz na wyprowa-
dzeniu przy³¹czy burzowych

do wszystkich posesji.
* Zak³ad Gospodarki Ko-

munalnej zakoñczy³ w listopa-
dzie odszczurzanie budynków
komunalnych i urz¹dzeñ kana-
lizacyjnych. Efekt tych zabie-
gów by³by w mieœcie wiêkszy,
gdyby do podobnej akcji w³¹-
czy³y siê wspólnoty mieszka-
niowe i w³aœciciele lokali ga-
stronomicznych. Zgodnie z
uchwa³¹ Rady Miasta z 30
sierpnia br. w³aœciciele nieru-
chomoœci w wypadku stwier-
dzenia wystêpowania gryzoni
powinni przeprowadziæ dera-
tyzacjê raz na kwarta³ w obiek-
tach ¿ywnoœciowych, gdzie w
procesie produkcji wytwarza-
ne s¹ odpady, a raz na pó³ roku
w pozosta³ych obiektach.

Deratyzacjê przeprowadza
firma LEADER z Lubania (ul.
Bracka 11, tel. 075 722 29 28,
0606 971 506). Zainteresowa-
nym podajemy, ¿e wspólnota,
która zleci odszczurzanie, za-

p³aci 40 z³ od bramy.
*  Zakoñczy³y siê negocja-

cje z firm¹ ROBET A. Staszu-
lonka w sprawie rozszerzenia
zakresu zimowego utrzymania
dróg o drogi powiatowe oraz
o niektóre odcinki dróg gmin-
nych. Wzorem lat ubieg³ych, w
trosce o mieszkañców gmina
przejê³a obowi¹zek zimowego
utrzymania dróg powiatowych
(burmistrz w tej sprawie pod-
pisa³ stosown¹ umowê ze sta-
rost¹ lubañskim).

* Miesi¹c temu pisaliœmy
o powa¿nej awarii kolektora w
wid³ach ul. 11 Listopada i Pod
Skarp¹. Zak³adowi Gospodar-
ki Komunalnej du¿ym nak³a-
dem si³ i œrodków uda³o siê
usun¹æ usterkê, ale z prowa-
dzonych obserwacji wynika, ¿e
podobne awarie gro¿¹ na wie-
lu odcinkach kolektora w ul. 11
Listopada i Grunwaldzkiej, któ-
re znajduj¹ siê w z³ym stanie
technicznym. ZGK w najbli¿-
szym czasie dokona eksperty-
zy kolektorów i spróbuje okre-
œliæ skalê zagro¿eñ.  (Opr. aka)

Jeœli nie pi³karz, to kto?

Zakoñczy³a siê pierwsza
runda naszego zespo³u w kla-
sie okrêgowej. Nadszed³ czas
podsumowañ. Wbrew przedse-
zonowym oczekiwaniom, nie
uda³o nam siê powalczyæ o
miejsce w œrodku tabeli i osta-
tecznie zajêliœmy ostatnie miej-
sce w grupie. Szkoda, poniewa¿
a¿ 6 spotkañ przegraliœmy ró¿-
nic¹ 1-2 bramek oraz zanotowa-
liœmy 1 remis. Przy odrobinie
szczêœcia zdobycz punktowa
mog³aby byæ wiêksza.

Ponadto wiele meczów roz-
grywaliœmy tzw. „go³¹” jede-
nastk¹, a kilka ostatnich – bez
nominalnego trenera. Z pewno-
œci¹ to równie¿ mia³o wp³yw na
wynik koñcowy. Chcia³bym
zwróciæ uwagê, ¿e awansuj¹c do
wy¿szej klasy, znaleŸliœmy siê w
zupe³nie innej rzeczywistoœci
sportowej i organizacyjno–finan-

sowej. W ni¿szych ligach gra siê
zupe³nie inaczej. Przede wszyst-
kim poziom sportowy jest o wie-
le ni¿szy. Poza tym wzrastaj¹
wymagania, dotycz¹ce samego
stadionu – p³yty boiska oraz za-
plecza dla sportowców. Jak to
wygl¹da u nas – ka¿dy jest w sta-
nie zaobserwowaæ.

Kilka s³ów o osi¹gniêciach
naszej m³odzie¿y. Juniorzy star-
si, prowadzeni przez Piotra Cho-
wañskiego, w klasie okrêgowej
zajêli 11 miejsce, a juniorzy
m³odsi ostatnie – 14. M³odzicy,
prowadzeni przez Paw³a Pelca,
zajêli 8 miejsce, a trampkarze 10
(ostatnie). Z pewnoœci¹ nie s¹ to
osza³amiaj¹ce wyniki, jednak
wa¿na w tym przypadku jest
równie¿ praca sportowo–wycho-
wawcza z m³odzie¿¹.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w

ten oto sposób Œwieradów trwa-
le zapisuje siê na sportowej ma-
pie naszego regionu. Poza tym
najistotniejsza i nie do przecenie-
nia w tym wszystkim jest praca
z nasz¹ m³odzie¿¹, o czym ju¿
wielokrotnie pisa³em.

Oczywisty jest fakt, ¿e dzia-
³alnoœæ sportowa kosztuje – i to
niema³o. Dlatego gor¹co zachê-
cam do sponsorowania nasze-
go klubu. Ka¿da pomoc finanso-
wa, nawet najmniejsza, bêdzie
mile widziana, a z pewnoœci¹
pomo¿e nam promowaæ sport
wœród dzieci i m³odzie¿y.

Tradycyjnie chcia³bym gor¹-
co podziêkowaæ wspania³ym
sponsorom, którzy rozumiej¹
potrzebê finansowania sportu w
naszym mieœcie i czêsto wspo-
magaj¹ klub dobrowolnymi dat-
kami.

Tomasz Miakienko

Je20 stycznia 2007 r. wedle
wszel kiego prawdopodobieñ-
stwa odbêdzie siê II Bal Spor-
towca, na którym og³oszone zo-
stan¹ wyniki na najlepszego
œwieradowskiego zawodnika
roku 2006. W I edycji uczestni-
cy plebiscytu za najlepszego
uznali napastnika „Kwisy” –
Wojciecha Ostrejkê. By³ na fali, z
35 bramek strzelonych przez
dru¿ynê w minionej rundzie je-
siennej a¿ 15 by³o jego autor-
stwa, a skutecznoœæ tê utrzyma³
i wiosn¹. Dziœ bohaterów kopa-
nej nie mamy – kto nie wierzy,
niech rzuci okiem na tabelê.

 Gdyby do sprawy podejœæ
analitycznie, widaæ niewielkie
pole manewru w typowaniu lide-
ra plebiscytu. Elitarne kolarstwo
górskie, na po³y konspiracyjne
rozgrywki w tenisie sto³owym
czy bryd¿u sportowym (konspi-
racja bierze siê z uporczywego
niepowiadamiania mediów o roz-
grywkach), nieistniej¹ca lekko-
atletyka, narciarstwo-widmo
(biegowe i zjazdowe). Skoro nie

ma sportu  –  nie ma i sportow-
ców.

 Bal siê jednak odbêdzie, a ple-
biscyt wska¿e zwyciêzcê. Ka¿dy
mo¿e zg³osiæ swego kandydata,
a redakcja mo¿e tylko cicho pod-
powiedzieæ swój typ. Nie bêdzie
to trudne: nie mieliœmy lepsze-
go sportowca w tym roku ni¿
saneczkarka Ewelina Staszulo-
nek. Reprezentowa³a nas na zi-
mowej Olimpiadzie w Turynie,
gdzie mimo wywrotki dojecha³a
do mety. By³a piêtnasta, ale do
koñca walczy³a zgodnie z du-
chem olimpizmu.

 18 listopada znów  pojecha³a
do Turynu, by na tym samym
torze zainaugurowaæ Puchar
Œwiata – zajê³a 5 miejsce, najlep-
sze w swej karierze (dot¹d - 12).
W rok poprawi³a sw¹ pozycjê w
PŒ – z 41 pozycji na 14.

 Jeœli ktoœ ma inne propozy-
cje – prosimy zg³aszaæ swe kan-
dydatury w MBIT lub Izerskim
Centrum, osobiœcie lub telefo-
nicznie – nr 7816350 lub
7136482.                            (aka)

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

mailto:merkury15@wp.pl)
mailto:karolczuk@o2.pl)
mailto:it@swieradowzdroj.pl
http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Salonowe rozmowy

Mariusz Pysz przy œwieradowskim stoisku na
Tour Salonie

Od 25 do 28 października w Poznaniu
po raz 16 odbyły się targi turystyczne TOUR
SALON 2006, w których udział wzięło bli-
sko 700 wystawców, w tym około 200 z za-
granicy. „Tour Salon” to nie tylko miejsce
prezentacji walorów turystycznych poszcze-
gólnych regionów świata czy też naszego
kraju, lecz przede wszystkim wymiany no-
wych idei, koncepcji, poglądów pomiędzy
podmiotami zainteresowanymi dynamicz-
nym rozwojem branży turystycznej, począw-
szy od biur podróży i touroperatorów, poprzez
poszczególne jednostki samorządu terytorial-
nego, a na mediach i środowisku naukowym
kończąc. Nie należy zapomnieć, iż głównym
celem wszystkich wystawców jest nawiąza-
nie jak największej liczby nowych kontak-
tów biznesowych, mających w przyszłości
zaowocować bądź to zwiększeniem liczby
gości odwiedzających dany region kraju,
bądź wzrostem obrotów finansowych firm z
branży turystycznej.

Tegoroczni partnerzy „Tour Salonu” to
region Mazowsze (partner krajowy) oraz
Baleary (partner zagraniczny) – archipelag

wysp należących do Hiszpanii. Nie wypada
przy okazji nie wspomnieć o laureatach na
najlepszy projekt stanowiska targowego. W
tym roku ta zaszczytna nagroda przypadła
urzędom marszałkowskim województw:
podlaskiego i podkarpackiego, Poznań-
skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
oraz dwom firmom: Nowej Itace i Logos
Travel.

Oczywiście, wśród wystawców nie mo-
gło zabraknąć i naszej gminy; promowali-
śmy się wspólnie z Zamkiem Czocha w ra-
mach stoiska sygnowanego przez Dolno-
śląską Organizację Turystyczną. Z możliwo-
ści zaprezentowania swoich obiektów na sto-
isku Świeradowa-Zdroju skorzystały: Mal-
wa, Czeszka i Słowaczka, Dworek Saraswa-
ti (z Pobiednej), Hotel Malachit oraz Dom
Kuracyjny St. Lukas. Wszystkie one cieszy-
ły się dużym wzięciem, tak zresztą, jak nowa
linia folderów promocyjnych naszego mia-
sta.

Efektywność uczestnictwa w tego typu
wydarzeniach branżowych okazała się nad-
zwyczaj  zaskakująca. Tuż po zakończeniu

targów otrzymaliśmy kilka zapytań o możli-
wości zorganizowania na terenie Świerado-
wa popularnych obecnie wyjazdów integra-
cyjnych dla pracowników określonych firm,
jak również pobytu u nas wycieczek objaz-
dowych zainteresowanych bogactwem kul-
turowo-przyrodniczym regionu.

Na targach doszło także do spotkania z
inwestorem, który już wcześniej sondował
możliwość wybudowania lub też zakupu
obiektu hotelowego w Świeradowie-Zdroju.
Jego pytania dotyczyły głównie tego, czy
udało nam się uporać z ograniczeniami w
zakresie wody pitnej, której niedostatek ha-
muje planowaną inwestycję.

Wiele rozmów z gośćmi branżowymi
dotyczyło również sposobów promowania
gminy, jak i samych obiektów świadczących
usługi hotelowe, przy pomocy internetu.
Mowa była o możliwości prezentacji zarów-
no ciekawych miejsc, godnych uwagi na-
szych turystycznych gości, jak i obiektów w
portalach internetowych o tematyce tury-
stycznej oraz o tzw. „pozycjonowaniu” stron
internetowych, przedstawiających walory
mieszczącej się w Świeradowie-Zdroju bazy
noclegowej.

Miłym akcentem podczas wszystkich dni
targowych były spotkania ze świeradowia-

nami, których  los lub kariera zawodowa roz-
rzuciły po całej Polsce i świecie, a także z
osobami mile wspominającymi Świeradów,
które przebywały u nas na wypoczynku lub
kuracji.

(mp)

Œwieradowska baza noclegowa liczy sobie ok.
3200 miejsc w 65 obiektach: 9 hotelach, 4 pensjo-
natach, 10 domach wczasowych i wypoczynko-
wych, 3 domach kuracyjnych, 1 centrum rehabili-
tacji, 18 pokojach goœcinnych, 2 gospodarstwach
agroturystycznych, 2 schroniskach, 5 sanatoriach
uzdrowiskowych oraz 11 innych obiektach wypo-
czynkowych.

Jednak¿e, choæ baza jest doœæ obfita, z mo¿li-
woœci zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju
i kategorii skorzysta³o dot¹d zaledwie 15 przedsiê-
biorców, wpisuj¹c siê tym samym do rejestru obiek-
tów hotelarskich prowadzonego przez marsza³ka
województwa (od 1 stycznia 2006 r., po noweliza-
cji ustawy o us³ugach turystycznych). Nim jednak
tak siê sta³o, hotele i pensjonaty musia³y spe³niæ
szereg wymogów okreœlonych dla wspomnianych
rodzajów i kategorii. Inaczej by³o w przypadku sa-
natoriów uzdrowiskowych, które nim rozpoczê³y
dzia³alnoœæ, musia³y zostaæ zarejestrowane jako za-
k³ady opieki zdrowotnej i na tej podstawie mog³y
byæ wpisane do prowadzonej przez burmistrza mia-
sta ewidencji obiektów œwiadcz¹cych us³ugi hote-
larskie nie bêd¹cych takimi obiektami, tak jak to
siê sta³o w przypadku pozosta³ych obiektów noc-
legowych w mieœcie - po spe³nieniu minimalnych
wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu ministra
gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których
s¹ œwiadczone us³ugi hotelarskie.

W rezultacie tych wymagañ Œwieradów mo¿e
pochwaliæ siê zaledwie jednym trzygwiazdkowym
hotelem – nomen omen  „Œwieradów”.

Ktoœ móg³by zapytaæ, czy miêdzy poszczegól-
nymi hotelami jest jakaœ ró¿nica? Dyplomatyczna
odpowiedŸ brzmi: i tak, i nie! W obu przypadkach
chodzi o nazwê, a co najwa¿niejsze - o standard i
jakoœæ œwiadczonych us³ug. Potencjalnym klien-
tom nazwa obiektu i iloœæ gwiazdek, jakie otrzyma³,
mówi¹ wiele o tym, czego mog¹ siê spodziewaæ

Chudy gwiazdozbiór

korzystaj¹c z us³ug danego oœrodka. Inaczej jest w
przypadku tych „innych obiektów”, które niejed-
nokrotnie maj¹ porównywalny lub wy¿szy standard
(np. od pensjonatów dwugwiazdkowych), ale nie
mog¹ u¿ywaæ nazwy zastrze¿onej dla wybranych.
Dziwi fakt, ¿e w³aœciciele luksusowych oœrodków
nie chc¹ poddawaæ siê kategoryzacji; przecie¿  pro-
cedura ta nie wymaga ¿adnych dodatkowych na-
k³adów finansowych.

W Œwieradowie jedynym dodatkowym zobo-

wi¹zaniem na³o¿onym na obiekty, a wynikaj¹cym z
faktu nadania nam statusu uzdrowiska, jest obo-
wi¹zek pobierania op³aty miejscowej od turystów i
kuracjuszy przebywaj¹cych u nas na wypoczynku
b¹dŸ kuracji – 2 z³ dziennie. A za ka¿d¹ pobran¹
z³otówkê od œwieradowskich goœci gmina mo¿e
otrzymaæ od pañstwa drug¹, podnosz¹c w ten spo-
sób swój dochód.

(MH)

Jedyny trzygwiazdkowy obiekt na œwieradowskim firmamencie - Hotel Œwieradów

Strawa i s³awa

(aka)

Kuchnia hotelu „Œwieradów” okaza³a siê naj-
lepsza w konkursie „Czerniawa – jaka strawa” –
danie „Jan III Sobieski” wygra³o w kategorii po-
traw. To dzie³o Jana Strózika (którego przy okazji
redakcja gor¹co przeprasza za mylny podpis pod
Jego zdjêciem wœród laureatów konkursu w po-
przednim numerze „Notatnika”): polêdwiczki wie-
przowe w sosie borowikowym, kluseczki, warzy-
wa na parze.

Piotr Mandziej, dyrektor hotelu, zapewnia, ¿e
nie by³o ¿adnych specjalnych przygotowañ do kon-
kursu, po prostu, losowo wybrano Jana III z karty
dañ, w której a¿ roi siê od poruszaj¹cych wyobraŸ-
niê straw: Kurczak z hrabiowskiego sto³u, Maœla-
kowy cielak (w sosie z maœlaków), Œwinia na rau-
szu (marynowana w whisky), Królewskie warko-
cze (polêdwica w sosie kurkowym), Leniwy wó³ (w
sosie sycylijskim), Œwinka niewinka (sos serowy,
bia³e wino).

A dla smakoszy z wy¿szej pó³ki takie specjal-
noœci, jak pieczeñ ze strusia czy arystokratyczna
sola (ryba na szpinaku). Plus, oczywiœcie, w³asne
wypieki i desery lodowe.

Jad³ospis jest w ci¹g³ym ruchu, pe³na wymia-
na dañ dokonuje siê w ci¹gu roku, a to oznacza, ¿e
na trzeci¹ „Czerniawê - strawê” hotel „Œwieradów”
zawiezie byæ mo¿e coœ, co dopiero wykluwa siê w
wyobraŸni kucharzy.

Kierownictwo placówki zapewnia, ¿e choæ re-
stauracja nie ma jeszcze szyldu (pojawi siê po re-
moncie ulicy), jest ju¿ znana, tak¿e wœród œwiera-
dowian, którzy przychodz¹ tu z ca³ymi rodzinami
(dla dzieci ma³e porcje). W hotelu dodaj¹, ¿e za
wymyœlnymi nazwami nie kryj¹ siê równie wymyœl-
ne ceny, wprost przeciwnie: obiad rodzinny jest jak
najbardziej na przeciêtn¹ kieszeñ. Jak to sprawdziæ?
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