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Tercet lekkostrawny Izerska stolica szachów

Fot W. Biernat
Uczestnicy VIII Miêdzynarodowych
Spotkañ Szachowych Dzieci i M³odzie¿y Euroregionu NYSA - szerzej
o tym piszemy na str. 7

Nie jest tak, jak siê wydaje...

Chodzi oczywiœcie o nowy cmentarz w Œwieradowie, który przy bli¿szych oglêdzinach wydaje siê byæ
stary i zaniedbany. To szczególne
miejsce i na równie szczególn¹ zas³uguje opiekê. Tymczasem p³ot albo
ginie w powodzi bujnie pleni¹cych siê
chwastów, albo wystawia siê na publiczny os¹d. I nie wiadomo, czy ³adniej jest bez zielska, lecz z oberwanymi sztachetami, czy lepiej, gdyby
chwast przykrywa³ œlady dewastacji.
Gmina wydzier¿awiaj¹c oba
cmentarze zapisa³a (chyba) w umowie wykaz powinnoœci, jakie ci¹¿¹ na
dzier¿awcy. Jeœli tak, to niezbyt sobie bierze do serca uprawnienia kontrolne. Warto powtórzyæ – to cmentarz, nie targowisko, miejsce wiecznego spoczynku zmar³ych, obok którego chodz¹ t³umy niemieckich spacerowiczów. Czy oni zastanawiaj¹ siê
nad niestarannoœci¹ dzier¿awcy? Nie,
oni myœl¹ wy³¹cznie o tym, jak kiepskim gospodarzem s¹ w³adze miasta!
Dobrze by by³o, gdyby któryœ z urzêdników wybra³ siê na s³u¿bowy spacer i odnotowa³ na kartce bilans dokonañ dzier¿awcy, a potem przekartkowa³ umowê – mo¿e w niej coœ jednak zapisano konstruktywnego?

... ¿e wyci¹gi podzieli³y los tej tablicy informacyjnej i zarastaj¹
chwastami. Przeciwnie, oba orczyki bêd¹ siê tej zimy krêci³y.
Firma Lama Gold dotrzyma³a s³owa i zainwestowa³a w modernizacjê IZER. El¿bieta Nawrocka, odpowiedzialna w firmie za
przebieg prac, poinformowa³a, ¿e wykonano ju¿ drena¿, zakupiono now¹ linê i orczyki, a lada moment rozpoczn¹ siê odbiory techniczne. Jeœli tej zimy dzia³aæ bêd¹ i orczyki, i gondola, to nas bogactwo urozmaiconych tras mo¿e tylko cieszyæ.

Zwyciêzcy V edycji imprezy „Czerniawa - jaka strawa” w poszczególnych kategoriach (od
lewej): Pawe³ Pelczarski za potrawê (Dom Kuracyjny St. Lukas), Marianna Kralewska za nalewkê (odebra³a puchar w imieniu „czarciego kwartetu”) i Damian Chrzanowski za ciasto
(Hotel Œwieradów). Szersza relacja i wyniki rywalizacji - na str. 7.

Nowy, a ju¿ taki stary
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BAZA NUMERÓW
URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 78-16-119; Sekretarz – Sylwia B³aszczyk: 78-17-562; Skarbnik
– Iwona Kosmala: 78-16-234; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585; kadry – Joanna Szczekulska: 78-17680; biuro Rady Miasta – Diana Timoftiewicz-¯ak: 78-17-666; inspektor ds. organizacyjnych – Jolanta
Bobak: 78 17 668; zamówienia publiczne – Monika Sautycz: 78-17562; Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kierownik – Rafa³ May:
78-17-092, Bogumi³a Tasulis: 7817-297; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, Mariusz Pysz: 78-16-970, Izabela Jurczak, Anna Ba³azy: 78-16-324; Ryszard Szczygie³: 78-17-558,
Urz¹d Stanu Cywilnego, kierownik –
Danuta ¯y³kiewicz: 78-16-344;
meldunki i dowody osobiste –
Halina Stettner: 78-16-929; Stra¿
Miejska – Boles³aw Sautycz, Damian Hryciew: 78-16-896; obrona
cywilna, zarz¹dzanie kryzysowe,
ochrona przeciwpo¿arowa – Tadeusz Baka: 78-16-841; ksiêgowoœæ –
Anna Leœniak, Magdalena Szukiewicz, Katarzyna Barczyszyn: 78-16452, Alicja Piotrowska, Anna Bardziñska-Krzewina: 78-16-659; Referat Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik – Dorota
Marek-Miakienko: 71-36-482, Monika Hajny: 71-36-482; Izerskie
Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci - 71-36-482; dzia³alnoœæ gospodarcza i stypendia socjalne - Ewelina Ostrowska-May: 71-36-483, fax
78-16-221; Informatyk - Tomasz
Chmielowiec: 78-16-361; Miejskie
Biuro Informacji Turystycznej: 7816-350, fax: 78-16-100.
ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343.
MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, p.o. kierownika – Anna Salach: 78-16-230.
OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespó³ Szkó³: 78-16-373, 7816-668, fax 78-16-224; Œwietlica
œrodowiskowa UL: 78-17-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 78-45-712. Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-394.
Emeryci, renciœci, inwalidzi i Sybiracy - ul. 11 Listopada 35, II p.
OCHOTNICZA
STRA¯ PO¯ARNA
Naczelnik OSP Œwieradów-Czerniawa: 78-45-573; Zastêpca Naczelnika OSP w Œwieradowie: 78-16-426.

Kronika policyjna
11 lipca mieszkaniec Œwieradowa
poinformowa³ policjê, ¿e gdy szed³
ul. Grunwaldzk¹, podesz³o do niego
dwóch nieznajomych, a jeden z nich
bez ¿adnego powodu uderzy³ go w
twarz, powali³ na ziemiê i skopa³ kilka razy. Napadniêty dozna³ drobnych
powier zchownych obra¿eñ cia³a.
Zwykle sprawy o pobicie kieruje siê
do s¹du z powództwa cywilnego, w
tym jednak przypadku napaœæ zosta³a potraktowana jako wybryk chuligañski i œcigana jest z urzêdu. Napastnikowi – 22-latkowi ze Œwieradowa, grozi wyrok do 2 lat wiêzienia.
26 lipca na ul. Nadbrze¿nej policjanci wylegitymowali mê¿czyznê,
któr y by³ pod bardzo wyraŸnym
wp³ywem, mo¿e dlatego zacz¹³ pl¹taæ siê w zeznaniach przy próbie potwierdzenia to¿samoœci, a ¿e jego
dane nie pokrywa³y siê z tymi, które
policja znalaz³a w systemie, odwieziono go do aresztu. Tam wytrzeŸwia³ i wtedy wysz³o na jaw, ¿e zatrzymanym okaza³ siê mieszkaniec Z³otoryi, poszukiwany listem goñczym
za to, ¿e nie stawi³ siê do wiêzienia,
by odsiedzieæ wyrok za kradzie¿e.
30 lipca na policjê zg³osi³ siê
mieszkaniec ul. S³onecznej (na co
dzieñ mieszkaniec Wroc³awia) i powiadomi³, ¿e z jego prywatnej dzia³ki
œciêto mu 4 dêby i 1 jarz¹b. Akcja
poszukiwawcza szybko przynios³a
rezultaty – sprytnym rêbaczem okaza³ siê œwieradowianin, który œcina³
drzewa – jak siê okaza³o - „na ¿ywio³”
(w bia³y dzieñ). Policja znalaz³a najpierw 2 kubiki skradzionego drewna, potem resztê. Sprawca podda³
siê dobrowolnej karze, a nawet wp³aci³ na jej poczet 1000 z³. Stra¿ Leœna
oszacowa³a wartoœæ œciêtych drzew
na… 134 z³, jednak w przypadku
drewna granic¹ finansow¹ miêdzy
wykroczeniem a przestêpstwem jest
tylko 75 z³, tak wiêc „drwalowi” grozi odsiadka od 3 miesiêcy do 5 lat.
2 sierpnia do Œwieradowa zjechali
uczestnicy Bike Maratonu. Pisaliœmy
w poprzednim numerze, ¿e policja
przymyka³a nieco oko na skrzecz¹c¹
rzeczywistoœæ parkingow¹. Okazuje
siê, ¿e „nieco” nie oznacza³o ca³kowitej œlepoty i w sytuacjach skrajnych (auta na pasach czy na alejkach
parkowych) wypisywano mandaty
bez zmru¿enia oka – w sumie 13, od
50 do 200 z³. Do tego trzeba doliczyæ jeszcze kilku kierowców (g³ównie ze Œl¹ska), którzy nie stawili siê
na wezwanie i teraz bêd¹ œcigani w
swych miejscach zamieszkania; w
efekcie albo poddadz¹ siê karze dobrowolnie, albo bêd¹ musieli jechaæ
kilkaset kilometrów do Lwówka na
rozprawy s¹dowe.
9 sierpnia do rewiru dzielnicowego wp³ynê³o doniesienie od mieszkañców ul. Sosnowej, którzy skar¿yli siê na niewyobra¿alny fetor dobywaj¹cy siê z jednej z posesji. Policjanci przybyli na miejsce przy³apali
na gor¹cym uczynku w³aœciciela posesji, jak fekalia z opró¿nionego
szamba wylewa³ wprost do rowu. Z
mocy ustawy o porz¹dku i czystoœci
w gminach grozi mu grzywna do 5
tys. z³.
22 sierpnia policjanci otrzymali
zawiadomienie o kradzie¿y roweru
górskiego wartoœci 200 z³, którym
z³odziej odjecha³ spod przychodni

przy ul. Korczaka.
25 sierpnia jeden z mieszkañców
ul. D¹browskiego z³o¿y³ doniesienie
na s¹siada, uznaj¹c, ¿e jego pies rasy
amstaff (rasa nie znajduje siê w spisie psów agresywnych) jest przetrzymywany w sposób zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu osób postronnych. Jeœli siê to potwierdzi, w³aœcicielowi
psa grozi mandat lub grzywna.
30 sierpnia mieszkaniec Czerniawy powiadomi³ polocujê o kradzie¿y
z w³amaniem do jednego z remontowanych domów przy ul. G³ównej.
1.
Z³odzieje zrobili wy³om w murze i
wynieœli z posesji grzejniki, stal zbrojeniow¹ i rury. Wartoœæ ³upu - 600
z³. Policja szybko odnalaz³a dwóch
sprawców, a dwóch kolejnych poszukuje (cala czwórka w wieku 3550 lat), bez trudu wpad³a te¿ na œlad
grzejników (by³y w punkcie skupu
z³omu w Krobicy) oraz pozosta³ego
¿elastwa (ukryto je nieopodal miejsca w³amania). Z³apana dwójka wyrazi³a skruchê i dosta³a w „nagrodê”
tylko dozór policyjny (s¹d to zmieni
w karê)
W sierpniu policja zatrzyma³a
trzech nietrzeŸwych kierowców za
kó³kiem, na szczêœcie ¿aden z nich
nie stara³ siê biæ rekordów w iloœci
promili. Do rejestru tego Stra¿ Graniczna dorzuci³a kierowcê ze Z³otoryi, który prowadzi³ auto mimo s¹dowego zakazu – jego sprawê przejê³a œwieradowska policja.
Tak¿e w sierpniu funkcjonariusze
przy³apali oœmiu delikwentów, którzy popijali alkohol na widoku, przysypiali pod jego wp³ywem na ³awkach lub wprost na trawie lub samym swym wygl¹dem budzili zgorszenie przechodniów. Wszystkie
sprawy skierowano do s¹du, który
za czyny te wymierza grzywny nie
mniejsze ni¿ 550 z³.
2 wrzeœnia na spaceruj¹c¹ ul. Pi³sudskiego Niemkê napad³ m³ody
ch³opak, wyrwa³ jej torebkê i pocz¹³
uciekaæ. W pogoñ za nim ruszyli
dwaj œwieradowianie - œwiadkowie
zdarzenia - oraz brat pokrzywdzonej,
którzy dopadli z³odzieja i unieszkodliwili go na wysokoœci remizy stra¿ackiej przy ul. Wyszyñskiego. Odzyskano te¿ torebkê z pe³n¹ zawartoœci¹. Sprawc¹ okaza³ siê 16-latek
z pow. bytowskiego na Pomorzu,
który czasowo „goœci³” u kolegi w
Gryfowie. Nieletni zosta³ osadzony w
Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy,
a s¹d rodzinny
zdecyduje o
jego najbli¿szych losach.
Policja sk³ada gor¹ce pod z i ê ko w a ni a
uc z est ni k om
poœcigu, których zdecydowane dzia³ania
dopomog³y do
ujêcia z³oczyñcy.
Z okazji rozpoczêcia nowego roku szkolnego policja
tradycyjnie ju¿
odby³a w klasach nauczania pocz¹tkowego spotkania, podczas których
omawia³a zasady bezpiecznego zachowania sie na drodze. W Czernia-

BEZPIECZNA DROGA DO SZKO£Y
Wyjœcie z domu

Dzieci wychodz¹ do szko³y o ró¿nych porach, równie¿ wtedy, gdy w
domu nie ma doros³ych, dlatego ju¿ u pierwszoklasistów nale¿y kszta³towaæ prawid³owe nawyki postêpowania. Przez pierwszych kilka dni odprowadzajmy swoje dziecko do szko³y, wybieraj¹c drogê najbezpieczniejsz¹
(która nie musi byæ koniecznie najkrótsza). Nauczmy dziecko, aby przekracza³o jezdniê wy³¹cznie na oznakowanych przejœciach dla pieszych,
po uprzednim sprawdzeniu, czy z lewej i prawej strony nie nadje¿d¿a pojazd. Na jezdniach, gdzie brak chodników, nale¿y poruszaæ siê lew¹ stron¹,
jak najbli¿ej krawêdzi jezdni (twarz¹ do nadje¿d¿aj¹cych pojazdów).
Nie jest wskazane, aby dziecko chodzi³o do szko³y samotnie, najlepiej
poprosiæ o opiekê starsze dzieci z s¹siedztwa.
Zanim wrêczymy dziecku klucz od mieszkania:
- upewnijmy siê, czy potrafi samodzielnie zamkn¹æ i otworzyæ drzwi,
- oznaczmy klucze od ró¿nych zamków (poprzez kolorowe nak³adki),
¿eby dziecko bez problemów dopasowa³o klucz do zamka,
- wspólnie z dzieckiem ustalmy miejsce przechowywania kluczy,
- nie pozwalajmy zostawiaæ kluczy pod wycieraczk¹, nosiæ na szyi lub
w innych widocznych miejscach,
- nauczmy je, ¿e nie mo¿na dawaæ kluczy obcym, zw³aszcza starszym
kolegom.

Bezpieczna szko³a

O bezpieczeñstwo w szkole dbaj¹ dyrektorzy, jednak¿e opiekunowie
wysy³aj¹cy dziecko do szko³y powinni pamiêtaæ, aby:
- sprawdziæ, czy dziecko nie w³o¿y³o do tornistra przedmiotów niebezpiecznych (np. ¿yletek, no¿y);
- wyposa¿yæ dziecko we w³aœciwe, bezpieczne przybory szkolne (no¿yczki do ciêcia papieru, temperówki);
- zapewniæ dziecku bezpieczne obuwie do poruszania siê po szkole;
- nie dawaæ dziecku do szko³y napojów w szklanych opakowaniach;
- poznaæ dok³adny rozk³ad zajêæ dziecka , nazwisko wychowawcy, nazwiska kolegów oraz zanotowaæ ich telefony;
- nie dawaæ dzieciom wiêkszych kwot pieniêdzy;
- uczuliæ dzieci, aby pamiêta³y o kradzie¿ach w szatniach, a o utracie
kluczy ¿eby natychmiast powiadamia³y rodziców (z³odziej mo¿e byæ ju¿ w
drodze do domu).
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e na terenie szko³y lub w jej pobli¿u starsi koledzy
wymusz¹ na dziecku oddanie pieniêdzy lub jakiejœ wartoœciowej rzeczy
strasz¹c pobiciem, zniszcz¹ ubranie lub w jakikolwiek sposób narusz¹
prawo. Nale¿y wtedy szybko reagowaæ informuj¹c o tym zdarzeniu dyrektora szko³y, pedagoga szkolnego lub policjê.
Na podstawie materia³ów KGP opracowa³ Boles³aw Sautycz
Za miesi¹c napiszemy o bezpiecznym powrocie do domu i zasadach,
jakie nale¿y wpoiæ dzieciom pozostaj¹cym w domu pod nieobecnoœæ
doros³ych.

Szukaj koñskiego zadu w polu!
Zg³osi³a siê do nas mieszkanka ul. Sosnowej z proœb¹ o przekazanie
kategorycznego nakazu Stra¿y Miejskiej, by wreszcie zaczê³a wymagaæ od
doro¿karzy identyfikatorów. Chodzi o to, ¿e upodobali oni sobie jeŸdziæ z
pasa¿erami po Sosnowej i Wiœniowej, ale w œlad za ich zami³owaniem do
tych zak¹tków miasta nie idzie upodobanie do uprz¹tania koñskich kup. Niestety, doro¿karze w kupie s¹ anonimowi, a przecie¿ œwiadcz¹ takie same
us³ugi jak taksówkarze czy busiarze, tyle ¿e ci ostatni maj¹ i numery rejestracyjne, i boczne. Bez identyfikacji doro¿ki nie mo¿na nawet poskar¿yæ siê
na w³aœciciela o niehonorowe zachowanie, a mieszkañcy tych ulic maj¹ ju¿
doœæ zamiatania koñskich „p¹czków”.
Jeœli interwencja gazety nie poskutkuje, odgra¿aj¹ siê, ¿e pójd¹ z tym do
Teleekspresu, a wtedy bêdzie smród na ca³¹ Polskê. (aka)

wie z uczniami rozmawia³ m³ asp.
Dawid Szulikowski, a w Œwieradowie
- m³. asp. Andrzej Tabor, który nazajutrz zaprosi³ 20 pierwszaków na ul.

Wyszyñskiego, gdzie uczy³ ich prawid³owego przechodzenia przez jedniê po pasach (fot. powy¿ej).
Opracowa³ Adam Karolczuk

Notatnik Œwieradowski - wrzesieñ 2008
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Na bie¿¹co
6 sierpnia udało nam się załatwić mammobus, co było możliwe dzięki deklaracji, że
gmina pokrywa koszty pobytu 6-osobowej
grupy obsługującej sprzęt.
20 sierpnia inwestor Aquaparku zdeklarował się, że do końca września dokona rozbiórki budynków i niecki basenu, przygotowując w ten sposób teren do przyszłych prac
niwelacyjnych.
21 sierpnia złożyłem wizytę w dyrekcji
PKP we Wrocławiu, gdzie kontynuowałem
negocjacje w sprawie dzierżawy gruntu pod
projektowaną stację uzdatniania wody z nowego ujęcia. Miałem też okazję rozmawiać o
przejęciu – za pośrednictwem starostwa – torowiska przez gminę (od strony Krobicy do
tartaku). PKP przekaże powiatowi tory w zamian za zobowiązania wobec Skarbu Państwa.
Finalizacji tego przejęcia możemy się spodziewać w przyszłym roku, o ile PKP nie zmieni
w tym czasie zdania.
26 sierpnia wyjechałem do Warszawy,
gdzie w Ministerstwie Zdrowia spotkałem się
z koordynatorem ds. lecznictwa uzdrowiskowego – Włodzimierzem Śliwińskim, z którym
omawialiśmy przygotowanie przez gminę operatu uzdrowiskowego i problemów z tym
związanych. Operat jest wykonywany zgodnie z harmonogramem, trwają własnie badania wód leczniczych, a gmina do końca września ma obowiązek złożyć wniosek o zaakceptowanie operatu.
Kolejną wizytę złożyłem w MSWiA, gdzie
rozmawiałem o dotychczasowej realizacji zadań usuwania skutków powodzi w mieście,
jak również o następnych wnioskach na dofinansowanie kolejnych inwestycji w tym zakresie.
Odbyłem też spotkanie z panią prezes Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów –
Anną Wodzińską. Chcemy w zimie zorganizować w Świeradowie imprezę rangi Pucharu Polski. Ustaliliśmy wstępnie datę zawodów
– 3/4 stycznia 2009, a na kolejnym spotkaniu
planowanym w Świeradowie ustalimy szczegóły imprezy, na którą - według zapowiedzi
pani prezes - stawić się może od 70 do 100
załóg z ok. 250 psami.

Z Warszawy udałem się do
K r y n i c y,
gdzie z burmistrzem
Emilem Bodzionym rozmawialiśmy
na
temat
współpracy
gminy z koleją gondo-

lową. Doświadczenia krynickie stają się dla
nas cenną wskazówką, zwłaszcza w organizacji imprez (z myślą o wzmożonym napływie turystów). Dyskutowaliśmy też o skutecznych sposobach ściągania opłaty uzdrowiskowej, o funkcjonowaniu zakładów budżetowych i o inwestycjach gminnych. W rozmowach tych towarzyszyła mi skarbnik Iwona
Kosmala (która spotkała się też ze swym krynickim odpowiednikiem).
W drodze powrotnej odwiedziłem Limanową na zaproszenie tamtejszego wójta – Władysława Pazdana. Miałem okazję obejrzeć
gminne inwestycje komunalne (kanalizację,
wodociągi), jak również zapoznać się z prawnymi aspektami zaopatrzenia mieszkańców w
wodę i odprowadzania ścieków. Gmina Limanowa jest jedną z niewielu w Polsce, gdzie
udało się wprowadzić podatek śmieciowy,
polegający m.in. na tym, że każdy mieszkaniec płaci miesięcznie 16 zł, a wywozem śmieci – poprzez zamówienia publiczne i rozliczanie – zajmuje się gmina. Jest to o tyle dobre,
że nie ma porzucania odpadów w lesie, tworzenia dzikich wysypisk ani wymuszania na
właścicielach nieruchomości umów na wywóz
śmieci.
Po Limanowej następna na trasie powrotnej była Rabka. Pani burmistrz Ewa Przybyło, zapoznała mnie z nowatorskim pomysłem
wybudowania tężni solankowej za 2 mln zł.
Podobną tężnię moglibyśmy zbudować u siebie, tyle że zamiast solanki kuracjusze wdychaliby opary naszego wyjątkowego radonu.
Będziemy śledzić przebieg tej inwestycji, która
w grudniu ma być oddana do
użytku.
28 sierpnia skontaktowałem się z dr. Janem Farbiszem z Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu, z którym rozmawiałem o geotermach izerskich.
Po mych wcześniejszych wizytach w Miniserstwie Środowiska i interwencji szefa
wrocławskiego oddziału PIG,
Andrzeja Stachowiaka, pojawiło się światełko w tunelu i
izerskie termy wróciły pod
Stoj¹cy przez dwa dni - 29 i 30 sierpnia - na tarasie zdrojowym dyskusję w resorcie, jest więc
Mammobous Caritasu Archidiecezji Wroc³awskiej - przebada³ szansa rozpoczęcia poszukiponad 90 pañ (w tym co pi¹ta by³a kuracjuszk¹ - wystarczy³o wania wód termalnych w
aktualne ubezpieczenie w PFZ). Do Czerniawy na dziedziniec Górach Izerskich już w przyszkolny mammobus zawita³ w niedzielê 31 sierpnia i tam obs³u- szłym roku.

¿y³ ponad 40 kobiet, g³ównie czerniawianek, choæ by³y wœród
nich tak¿e mieszkanki okolicznych wsi.
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Na fali fascynacji koleją
gondolową również nasi lokalni artyści podjęli wyzwanie i Andrzej Szymalski napisał tekst piosenki ku czci
gondoli, a utwór przy wsparciu gminy nagramy i upowszechnimy na stronie internetowej miasta. Wydaje się,
że mamy jeszcze trochę czasu, bo wszystko wskazuje na
to, iż gondola zacznie wozić
pierwszych pasażerów nie
wcześniej niż w grudniu.
Roland Marciniak

Przetarg za przetargiem (6/2008)
Monika Sautycz, podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta, informuje:
* 4 sierpnia podpisano umowę z wolnej
ręki – jako zamówienie dodatkowe do wcześniej podpisanej umowy - z rzeczoznawcą
majątkowym Ireną Ciepłą na wycenę urządzeń
infrastruktury technicznej stanowiącej środek
trwały gminy, na który składa się kotłownia
przy ul. Korczaka 4 wraz z towarzyszącymi
urządzeniami. Termin wykonania – do 4 września br.
* 6 sierpnia podpisano umowę na zadanie
pn. MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Świeradowie – etap I. Przed planowanym podpisaniem umowy wpłynął do zamawiającego protest od firmy EGBUD z Bogatyni, oferty której nie uwzględniono w przetargu z uwagi na
wpłacenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która nie zabezpieczała w pełni interesów gminy. Wykonawca Orlika – firma Rekord Hale Namiotowe z Wrocławia - w
I etapie ma zbudować boisko piłkarskie z trawy syntetycznej (pole gry o wymiarach 26 x
56 m) oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (pole gry o wymiarach 15,1 x 28, 1 m), wyposażyć oba obiekty
w sprzęt sportowy, wykonać drogi dojścia z
kostki betonowej, postawić ogrodzenie oraz
ułożyć drenaż – wszystko do 30 października
br.
* 7 sierpnia upłynął termin składania ofert
na zadanie pn. BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL STOKOWEJ I BUDOWALNYCH. Wpłynęły 3
oferty od firm: AB-INSTAL z Jeleniej Góry
(148,9 tys. zł), HEMAX z Mirska (117,3 tys.
zł) oraz Zakład Budownictwa Wod.-Inż. z
Męcinki (146,4 tys. zł). Pierwsza oferta nie
spełniała warunków, a z pozostałych dwu
wybrano tańszą ofertę HEMAXU i 19 sierpnia podpisano z firmą umowę na ww. zadanie
z terminem realizacji – 6 października br.
* 8 sierpnia dokonano otwarcia jedynej
oferty, jaka wpłynęła na wykonawstwo zadania pn. PRZEBUDOWA UL. NAD BASENEM. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Lubania, proponując kwotę

261,1 tys. zł, co znacznie przekraczało możliwości gminy. Przetarg unieważniono i 20
sierpnia ogłoszono go ponownie. Termin składania ofert upłynął 10 września br.
* 8 sierpnia upłynął też termin składania
ofert na zadanie pn. ODBUDOWA UL. ZAKOPIAŃSKIEJ – ETAP II. Złożono 2 oferty
przez konsorcja: Prosperbau z Wrocławia i
Borus z Żarowa (517,3 tys. zł) oraz PRD Lubań i Remo Malczewski z Lwówka (592,4 tys.
zł). Z pierwszym konsorcjum umowę podpisano 20 sierpnia, a termin realizacji zadania
upływa 30 listopada br.
* 12 sierpnia ogłoszono przetarg na zadanie pn. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ – UL. POLNA, II ETAP.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI
DROGI – UL. POLNA. Termin składania
ofert upłynął 2 września br.
* 18 sierpnia otwarto oferty, jakie napłynęły na ogłoszony przetarg na II etap zadania
pn. MOJE BOISKO ORLIK 2012. Wpłynęła
tylko jedna oferta z firmy Rekord Hale Namiotowe – zaproponowano kwotę 452 tys. zł
i 26 sierpnia została z wykonawcą podpisana
umowa z terminem realizacji – 20 listopada
br. II etap Orlika obejmuje montaż typowego
dla programu budynku zaplecza szatniowosanitarnego (10 modułów) wraz z wszystkimi wymaganymi przyłączami, dostosowanego do lokalnych warunków regionalno-kulturowych. Firma zainstaluje również oświetlenie obu boisk. Elementy drewniane do wzniesienia obiektu, które stanie na miejscu obecnej siłowni na dolnej płycie boiska, dostarczy
ZPD „Świerad”.
* 20 sierpnia ogłoszono przetarg na zadanie pn. KREDYT INWESTYCYJNY – DŁUGOTERMINOWY, W KWOCIE 1.050.0000
ZŁ, NA DOFINANSOWANIE LUB FINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH: 1.
Realizacja projektu MOJE BOISKO ORLIK
2012 (850 tys. zł); 2. Odtworzenie nawierzchni
ul. Polnej (74 tys. zł); 3. Odbudowa ul. Zakopiańskiej – II etap (126 tys. zł). Planowany
termin składania ofert – 5 września br.
Opracował (aka)

ABC planowania…
Przez miesiąc w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wywieszone były do wglądu
projekty: ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ oraz
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ WRAZ Z
PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Przeanalizowało je
ok. 50 osób, które wniosły kilkanaście uwag,
dotyczących głównie przeklasyfikowania
gruntów rolnych na budowlane oraz wysokości budynków (inwestorom marzyłyby się w
strefie A hotele 5-piętrowe, podczas gdy plan
dopuszcza zabudowę najwyżej 3-piętrową).
14 sierpnia po południu do Miejskiego
Zespołu Szkół przybyło niewiele ponad 20
osób, by wziąć udział w dyskusji nad planem.
Juliusz Korzeń (na zdjęciu z lewej) – szef zespołu urbanistów, którzy oba projekty przygotowali - po krótkim wystąpieniu odpowiadał na pytania i starał się wyjaśnić wszystkie
wątpliwości.
Największe zainteresowanie budziła dopuszczalna powierzchnia zabudowy w strefie
A ochrony uzdrowiskowej. Ustawa precyzuje
dokładnie, ile w tej strefie można przeznaczyć
pod zabudowę (budynki, garaże, dojazdy, dojścia, parkingi, chodniki) – tylko 25 proc. po-
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wierzchni działki (nie dotyczy zabudowy już
istniejącej), reszta to zieleń. W strefie B proporcje te wynoszą 45:55.
Prawdę powiedziawszy, w świeradowskiej
strefie A niewiele już zostało miejsca pod zabudowę pensjonatową (bo o hotelach na 200
miejsc w ogóle nie ma mowy). Budować można m.in. poniżej Szarotki, na terenie tzw.
ogródków działkowych, obok Słoneczka, na
samej górze ul. B. Czecha. Nie ma w mieście
– zwłaszcza w ścisłym centrum – miejsca dla
marketów średniej wielkości (np. Lidl, Netto
czy Plus), a na obrzeżach najpewniej nikt by
nie chciał ich budować.
Teraz ostatnie słowo należy do radnych –
jeśli zatwierdzą plan na sesji wrześniowej, w
listopadzie wejdzie w życie, a to oznacza, że z
początkiem roku 2009 ożywiłby się rynek inwestycji, który ostatnimi laty z powodu braku
planu znacznie osłabł.
(aka)

Gdy zacz¹³ wychodziæ „Notatnik”, nasi
bohaterowie rozpoczêli w³aœnie edukacjê
w zerówce. Nikomu by wówczas nawet
przez myœl nie przesz³o, ¿e Kamila bêdzie
pisaæ wiersze, Kinga ambitne teksty publicystyczne, a obie zamieszczaæ je bêd¹
w „Notatniku”.
Dziœ, w rozkwicie m³odoœci, staraj¹ siê
odpowiedzieæ na kilka pytañ, by okreœliæ
swój stosunek do nieodleg³ej przesz³oœci, do szko³y i rówieœników, a tak¿e nakreœliæ kilka wa¿nych celów na progu
doros³oœci, którego pokonanie wydaje siê
byæ w zasiêgu rêki. Czwórka absolwentów œwieradowskiego gimnazjum spotka³a siê z przedstawicielem redakcji w
czerwcu w zdrojowej hali spacerowej.
Aneta Dworak zdoby³a 92 punkty w
teœcie gimnazjalnym (najwiêcej spoœród
wszystkich uczniów) i osi¹gnê³a na koniec szko³y œredni¹ 5.64. Uczy siê w klasie biologiczno-chemicznej LO w Mirsku,
w przysz³oœci chce byæ psychologiem.
Kinga Miakienko – testy 88, œrednia
5.35, obecnie w klasie lingwistycznej LO
im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – Cieplicach. Zamierza studiowaæ dziennikarstwo, ale najbardziej chcia³aby zostaæ specjalistk¹ od komponowania zapachów w
bran¿y perfumeryjnej.
Herbert M¹czko – testy 81, œrednia
4.64. Te¿ jest uczniem mirskiego LO, klasa matematyczno-informatyczna. Ma zamiar zostaæ architektem, którego projekty powal¹ œwiat na kolana.
Kamila Urbañczyk – testy 77.5, œrednia 5.33. Uczy siê te¿ w „Norwidzie”, w
klasie biologiczno-chemicznej. Do planów z dzieciñstwa – studiów weterynaryjnych – dziœ dorzuca wariantowo farmacjê albo biotechnologiê.
Wchodzili do gimnazjum jako dzieciarnia, wychodz¹ jako m³odzie¿. Co w
ci¹gu tych trzech lat zdarzy³o siê wa¿nego w ich ¿yciu?
Wed³ug Kingi – wszyscy jakoœ szybko doroœli, a prze¿yte sytuacje pozwoli³y
im dystansowaæ siê od pewnych zdarzeñ.
Uczyli siê te¿ na b³êdach, a wycieczki poszerza³y ich œwiatopogl¹d i wyrobiæ sobie zdanie na temat otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
Aneta twierdzi, ¿e bardzo siê w tym
czasie zmieni³a, a za wa¿ne uzna³a poszerzenie krêgu przyjació³ tak¿e o tych doje¿d¿aj¹cych z Czerniawy czy Pobiednej.
Dla Kamili to by³ czas poœpiesznego
dorastania (ale nie do koñca, bo zawsze
zostaje w nas coœ z dziecka), poszerzania
wiedzy o œwiecie i ¿yciu, rozwiniêcia twórczoœci (w której doros³a), zmian w uczuciach. ¯ycie j¹ wiele nauczy³o i teraz ju¿
wie, na kogo mo¿e liczyæ, a na kogo nie.
Czy zdarzy³o im siê w tym czasie daæ
krok w kierunku, gdzie pope³nia siê nie
do koñca dozwolone szaleñstwo?
Herbert uwa¿a, ¿e nie.
Aneta zapewnia, ¿e szaleñstwo to ma
zamiar dopiero pope³niæ, gdy ju¿ dotrze
do niej, ¿e na zawsze opuœci³a szko³ê.
Kamila nie robi³a niczego ani wbrew
sobie, ani wbrew zasadom, którym jest
wierna, a jeœli ju¿ – to nie z krzywd¹ dla
innych.
Kinga przyznaje siê do paru ucieczek
z lekcji prowadzonych przez nauczycieli,
których akurat nie mia³a ochoty wys³uchiwaæ. Szaleñstwem natomiast by³y
wieczne dyskusje z nauczycielami, którzy
nie przyznawali jej racji, tylko wpisywali
uwagê do dzienniczka i kazali wo³aæ rodziców.
Szko³a w ogóle budzi doœæ mieszane uczucia...
Dla Anety to by³o miejsce niekreatywne, a Kingê denerwowa³o to, ¿e nauczyciele lekcewa¿yli problemy, które by³y

I co po?

ANETA DWORAK

KINGA MIAKIENKO

HERBERT M¥CZKO

KAMILA URBAÑCZYK
wa¿ne dla m³odzie¿y. Szko³a generalnie
by³a denerwuj¹ca, wiêc sentyment do niej
zapewnie pojawi siê po latach.
Kamila uwa¿a szko³ê za miejsce, gdzie
musia³a – jako szefowa samorz¹du – prze³amywaæ rutynê, wymyœlaæ dzia³ania pozwalaj¹ce uczniom nieco siê rozluŸniæ.
Odchodzi bez jednej ³zy w oku zachowuj¹c obraz nauczycieli (dla wiêkszoœci ma

szacunek) jako osób wszystko wiedz¹cych
o uczniach: gdzie mieszkaj¹, co robi¹ po
lekcjach, a co wieczorami, z kim siê przyjaŸni¹, jakie s¹ ich powi¹zania rodzinne.
„W nowym œrodowisku nareszcie zaczniemy byæ anonimowi” – zauwa¿a.
Herbert z kolei dziêki szkole poczu³ siê
odwa¿niejszy, a nauczycielom wytyka jedynie, ¿e nie potrafili przerobiæ materia³u
w przeznaczonym na to czasie.
Czy zdarza³o im w gimnazjum popadaæ w zachowania nieomal doros³e?
Kinga za takie uwa¿a³a próby wszczynania „doros³ych” (czyli powa¿nych) dyskusji z nauczycielami, ale „oni nie zawsze
tak to odbierali”.
Kamila jako poœrednik miêdzy doros³ymi a m³odzie¿¹ sama musia³a wydoroœleæ, by³a wrêcz zmuszona zachowywaæ
siê jak doros³a. Natomiast w rozmowach
z rodzicami wypracowa³a sobie bardziej
doroœlejsze odruchy, umiejêtnoœæ kulturalnego porozumiewania siê, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji rzutuj¹cych na przysz³oœæ. Sw¹ doros³oœæ
wrêcz lubi planowaæ, bo wie, ¿e musi iœæ
do przodu, rozwijaæ siê i pokonywaæ przeszkody – jest na to gotowa.
Dla Anety oznak¹ doros³ych zachowañ
by³o to, ¿e pod koniec szko³y stara³a siê
w rozmowach z nauczycielami nie daæ siê
ponieœæ emocjom, potrafi³a ugryŸæ siê w
jêzyk, a jeszcze kilka lat temu po prostu
by siê rozp³aka³a. Teraz ma jakiœ lêk przed
doros³oœci¹, choæ s¹ dni, gdy odczuwa
go ze zdwojon¹ si³¹, a s¹ dni, gdy w ogóle siê jej nie boi. W doros³oœci przera¿a j¹
samodzielnoœæ, podejmowanie decyzje na
w³asne ryzyko, praca. Podziwia tych, którzy pracuj¹, studiuj¹ i jeszcze wychowuj¹
dzieci. „Dreszcz mnie przechodzi, ¿e mo¿na to pogodziæ”.
Herbert nie odczuwa³ potrzeby bycia
doros³ym i dalej tego nie czuje, to has³o
jest dla niego nazbyt przereklamowane,
³¹cz¹ce siê z obowi¹zkami, odpowiedzialnoœci¹, ponoszeniem konsekwencji. Jeœli jednak za odruch doros³oœci mo¿na
uznaæ umiejêtnoœæ powstrzymywania siê
przed komentarzem nawet wtedy, gdy racja by³a po jego stronie – to zda³ ten egzamin. Oczekiwaniu doros³oœci towarzyszy mu raczej ciekawoœæ ni¿ lêk, choæ
przysz³oœci generalnie siê nie boi.
Ca³a czwórka by³a zgodna co do hierarchii wa¿noœci zdarzeñ jakie ich czekaj¹
w ci¹gu najbli¿szych 3 lat (otrzymanie
dowodów osobistych, prawo wybierania
radnych, burmistrza i prezydenta RP,
dziewczêta bêd¹ mog³y wyjœæ za m¹¿ bez
pytania s¹du o zgodê, palenie papierosów,
zamówienie piwa w pubie, prawo jazdy)
– za najwa¿niejsze uznano zrobienie prawa jazdy, nastêpnie prawo wyborcze, a na
koñcu – jako niewarte nawet uwagi – u¿ywanie u¿ywek.
Has³o „pe³noletnioœæ a rodzice”?
Kinga uwa¿a, ¿e jeœli jako pe³noletnia
bêdzie mieszkaæ z rodzicami, obowi¹zywaæ j¹ bêdzie zasady lojalnoœci i zwyk³ej
przyzwoitoœci wobec nich.
Kamila liczy na to, ¿e rodzice zrozumiej¹, ¿e jako osobie doros³ej, maj¹cej
swoje ¿ycie i w³asn¹ osobowoœæ, bêdzie
wiêcej wolno i zaakceptuj¹ to, Zarazem
zawsze bêdzie liczyæ na ich pomoc
Aneta nazajutrz po 18. urodzinach
poczuje, ¿e ma wiêcej praw, ale nadal bêdzie siê z rodzicami liczyæ, a stawianie na
swoim odbêdzie siê w granicach rozs¹dku, mniej buntowniczo, bardziej jako potyczka na argumenty.
Herbertowi 18-tka niewiele da, bo nie
wszystko, co dozwolone od lat 18, bêdzie
móg³ robiæ. Wie na co mu rodzice na pewno nie pozwol¹, a powinni, ale to jest jego
tajemnica.
Rozmawia³ Adam Karolczuk

Sport, zabawa i
w Rudawy wyprawa
Wśród wieli atrakcji, jakie przygotowali w lipcu opiekunowie półkolonii dla pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i
młodzieży ze Świeradowa, wymienić należy:
- Wycieczkę do Lubomierza, połączoną ze zwiedzaniem
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w ramach hasła „Uczymy się bezpiecznie żyć” (praktyczna segregacja szkła, plastiku, recykling przez cały miesiąc trwania zajęć, udział w konkursie zbierania baterii i puszek aluminiowych);
- Systematyczne wycieczki w góry w każdych warunkach
atmosferycznych (hartowanie organizmu i zdobywanie punktów do odznak GOT, OTP, TDŚ, InO, Siedmiomilowe Buty);
- Dwudniowy I Kolonijny Rajd w Rudawy Janowickie
połączony ze zwiedzanie zamków Bolczów i Sokolec, podziwianiem Starościńskich, Strużnickich i Husyckich Skał, zdobywanie szczytu Krzyżnej Góry, wspinaczka do Schroniska
„Szwajcarka”, nocleg w SSM „Sokolik”, egzamin dla kandydatów do Drużyny Turystycznej „Świeradowskie Orły”.
- Wyjazd na XI Lwóweckie Lato Agatowe (zwiedzanie
miasta, poznawanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych);
- Wyjazd do Mirska na X Izerską Galę Folkloru, a tam gry,
zabawy z „Teatrem Humoru” oraz łódzkie przedstawienie „Piratów Kapitana Hucka”.
Chwila słońca pod koniec półkolonii pozwoliła na kąpiel
w Jeziorze Leśniańskim pod opieką Daniela Mendelewskiego.
Za sfinansowanie wakacji pragniemy podziękować Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opiekunowie i dzieci serdecznie dziękują także: Krzysztofowi i Joannie Krasickim - za zajęcia w kręgielni; Sebastianowi
Przybyszowi - za naukę, cenne rady, wskazówki i uśmiech dla
dzieci, które rzucały kulą pierwszy raz w życiu; Beacie, Jolancie i Natalii - za profesjonalizm i bajki, dzięki którym seans w
grocie SOLANA upływał tak szybko; Marcinowi Chwaszczowi - za pomoc w organizacji.

Kontynuacją zaszczepionej na półkolonii chęci poznania
najbliższej okolicy i sąsiednich miejscowości jest „Wyprawa
po Złotego AuRuna”, legendarny skarb Sudeckich Kopaczy
złota i minerałów, zagubiony w czasie wojny trzydziestoletniej, zapominany i do dziś nie znaleziony. Półkolonisci otrzymali od Sudeckiego Bractwa Walońskiego mapę miejsc, które
należy odwiedzić i potwierdzić fakt stemplem lub pieczątką, a
w przypadku takich obiektów, jak Chybotek (na zdjęciu powyżej), Wieczorny Zamek, Lipa Sadowa, most na Izerze czy
Granicznik należy odszukać znak waloński i wpisać go do odpowiedniej rubryki. Wypełnione karty uczestnicy składają w
wyznaczonych miejscach Szklarskiej Poręby, a 21 września
odbędzie się losowanie szczerozłotej monety walońskiej z naturalnym rubinem o nominale 1 AuRuna, która jest zdeponowana w Muzeum Gerarda i Carla Hauptmanów w Szklarskiej
Porębie. My podczas jednej wycieczki odwiedziliśmy 6 z 18
miejsc.
Teresa Fierkowicz

Jeszcze tylko do 15 wrzeœnia mo¿na nadsy³aæ prace
fotograficzne na konkurs SKARBY IZERÓW og³oszony
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór
Izerskich ZAKWISIE, pod honorowym patronatem burmistrzów Mirska i Œwieradowa. Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie www.artserwis.pl
Prace nale¿y wys³aæ na adres Stowarzyszenia –
Rêbiszów 54, 59-630 Mirsk.
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Z pos³em SLD, wicemarsza³kiem Sejmu Jerzym
Szmajdziñskim, przebywaj¹cym w Œwieradowie na kuracji, rozmawia³ Adam Karolczuk
Gdy pos³owie rozjechali siê na wakacje, w
mediach przewa¿a³ ton relaksacyjny: oto przez
ponad miesi¹c odetchniemy od polityki i od polityków. ¯ycie pokaza³o, ¿e jest to odpoczynek
iluzoryczny, bo polityka nas dopada codziennie.
Czy polityk w ogóle mo¿e odpocz¹æ od polityki?
Bo jeœli tak, to jakby odpoczywa³ od samego
siebie…
Mo¿na nie byæ w Warszawie, mo¿na byæ wrêcz
daleko od stolicy, ale nie ma mo¿liwoœci nie obserwowaæ na bie¿¹co wydarzeñ i bodaj w ograniczonym zakresie nie komentowaæ i nie oceniaæ
faktów. Dziœ trzeba by chyba wyjechaæ na bezludn¹ wyspê bêd¹c¹ poza zasiêgiem komórki, by
siê ca³kowicie wy³¹czyæ.
Z jakich Ÿróde³ informacji korzysta pose³ przebywaj¹cy na g³êbokiej prowincji?
Jaka¿ to g³êboka prowincja, skoro komórki dzia³aj¹, gazety s¹ codziennie w kioskach, telewizja
nadaje, a Internet jest na ka¿dym rogu ulicy? Do
mnie wci¹¿ dzwoni¹ dziennikarze z proœb¹ o skomentowanie tego czy tamtego wydarzenia, ale
faktem jest, ¿e odleg³oœæ od centrum wydarzeñ
pozwala w jakiejœ mierze na wyciszenie organizmu i nabranie potrzebnego dystansu.
No to nawi¹zuj¹c do pana leczniczego pobytu
w Œwieradowie spróbujmy odnieœæ siê do doœæ
œwie¿ej kwestii zdrowotnej: powinni rz¹dz¹cy
upubliczniaæ raporty o stanie swego zdrowia czy
nie?
Jeœli wyborców to interesuje…
Rzecz w tym, ¿e przez kilkanaœcie lat wyborcy
nie przejawiali tym ¿adnego zainteresowania,
a atmosfera wokó³ problemu zosta³a ostatnio
sztucznie podgrzana.
Wyborcy powinni mieæ, rzecz jasna, pewnoœæ,
¿e ludzie, których wybieraj¹, s¹ zdrowi i mog¹
funkcjonowaæ w polityce, ¿e po wyborach pojawi¹ siê w swych biurach, ¿e bêd¹ uczestniczyæ w
obradach, a nie ¿e znikn¹ z horyzontu, bo w³aœnie podejm¹ d³ugotrwa³e leczenie. Czy to powinno przybraæ jak¹œ formê bardziej zorganizowan¹?
Sprawa jest, moim zdaniem, otwarta, ale nim temat zacznie obrastaæ z³oœliwymi komentarzami,
warto by sprecyzowaæ, co nale¿y ujawniæ? OB,
morfologiê, poziom trójglicerydów, cholesterol,
EKG, rtg p³uc? Wreszcie kto siê ma pod tym podpisaæ, a kto ma daæ œwiadectwo wiary tego, kto
siê pod tym podpisze? IPN? Resort zdrowia?
Wiadomo, i¿ premier ujawni³ swoje wyniki po to,
by przymusiæ prezydenta do ujawnienia swoich
chorób, a przecie¿ ten ju¿ siê do nich przyzna³,
bo publikuj¹c swoje dokumenty z IPN nie zauwa¿y³, ¿e tam by³y równie¿ wyniki jego badañ sprzed
blisko 30 lat. I nie by³y to wyniki najlepsze! No,
tak, prezydent ma problemy, ale mo¿na by spytaæ: a kto ich nie ma? Jest takie porzekad³o, ¿e
nie ma ludzi zdrowych, s¹ tylko Ÿle przebadani.
Ka¿demu mo¿na coœ przypisaæ, a najwa¿niejsze
jest samopoczucie, optymizm ¿yciowy, pogoda
ducha. By to osi¹gn¹æ, nale¿y podejmowaæ pracê, która nie stresuje, du¿o siê ruszaæ i nie paliæ.
A wy, pos³owie, zachowujecie tê pogodê?
W Polsce generalnie za ma³o jest pogody ducha.
Tak¿e wœród was?
Owszem, sejm przecie¿ odzwierciedla stan ducha w spo³eczeñstwie.
Poruszyliœmy, przy okazji zdrowia polityków,
kwestiê oczekiwañ wyborców, a czy zastanowi³a pana ich s³aba aktywnoœæ w zakresie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, oczywiœcie
w istotnych sprawach, bo ta ostatnia inicjatywa, by œwiêto Trzech Króli uczyniæ dniem wolnym od pracy, wydaje siê byæ nieco trywialna.
Sk¹d tyle niewiary w spo³eczeñstwie w stanowieniu prawa?
Nie wydaje siê, by Polacy byli jakoœ szczególnie
ma³o aktywni obywatelsko, chocia¿ udzia³ w wyborach czy uczestnictwo w dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych sytuuje nas gdzieœ w dole tabel europejskich. S¹ z kolei kraje, gdzie w ogóle
siê nie przewiduje nie tylko ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej, ale nawet poselskiej, s¹
tylko inicjatywy rz¹dowe, jak np. w Wielkiej Brytanii, gdzie tylko raz na pó³ roku przewiduje siê
inicjatywê parlamentarn¹, a opozycja w ogóle nie
przedstawia swych projektów ustaw. W tej kadencji sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzy³ dwa
projekty obywatelskie, oba bardzo wa¿ne. Pierw-
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Bez estetyki nie bêdziemy sprzyjaæ w³asnemu rozwojowi
szy dotyczy emerytur pomostowych – zg³oszony
dwa lata temu i ponownie wziêty pod obrady (w
poprzedniej kadencji zablokowa³a go Samoobrona i PiS), bo tutaj nie obowi¹zuje zasada dyskontynuacji, drugi – o systemie oœwiaty, przewiduj¹cy m.in. szybszy start edukacyjny i w ogóle modernizuj¹cy nas ca³y system oœwiatowy. Pod t¹
inicjatyw¹ ZNP przy pomocy SLD zebrano ponad
200 tys. podpisów. Nie wykluczam, ¿e my w ci¹gu najbli¿szych 2-3 miesiêcy sami bêdziemy
wspó³autorami podobnych inicjatyw obywatelskich… Jest niezwykle istotne, ¿e w œwiecie sensacji, awantur czy – jak ostatnio – klêsk ¿ywio³owych pustosz¹cych ca³e po³acie kraju, najwa¿niejsz¹ informacj¹ jest spór o to, w jakim miejscu
bêdzie siê podpisywa³o uk³ad o tarczy antyrakietowej, nie mówi¹c ju¿ o innych, drugo- i trzeciorzêdnych sprawach z punktu widzenia obywateli,
których bardziej interesuje los rodaków, co w parê
minut stracili dorobek ¿ycia. Dlatego warto promowaæ inicjatywy obywatelskie, by ludzie widzieli,
¿e s¹ ugrupowania polityczne maj¹ce konkretne
projekty, które ju¿ fazie wstêpnej ka¿dy mo¿e osobiœcie poprzeæ, bo to znaczy, ¿e przyj¹³ projekt
do wiadomoœci i bêdzie móg³ œledziæ jego dalsze
losy. I tak rozumiem wci¹ganie obywateli do procesu wspó³decydowania o losach kraju.
Ale najpierw któraœ z wczeœniejszych inicjatyw obywatelskich musia³aby odnieœæ koñcowy
sukces – w postaci ustawy – by daæ ludziom
wa¿ny sygna³, „przetrzeæ szlak”, mówiæ jêzykiem narciarskim.
Myœlê, ¿e któryœ z dwóch wspomnianych projektów ma szansê na realizacjê, a bli¿ej sukcesu
wydaje siê byæ inicjatywa oœwiatowa. Rz¹d w ka¿dym razie przedstawia podobne projekty, co bêdzie potwierdzeniem sensownoœci i wa¿noœci oddolnej inicjatywy. Ja w ka¿dym razie jestem „za”,
bo w³aœnie w tym œwiecie sensacyjnoœci potrzebne jest zwi¹zanie klasy politycznej ze spo³eczeñstwem w sposób merytoryczny, a nie tylko emocjonalny czy wrêcz przypadkowy. To by³oby sygna³em dokonuj¹cego siê postêpu w obustronnych relacjach.
Jest pan pos³em tej ziemi od I kadencji sejmu
– czy wtedy zdecydowa³ o tym jakiœ przypadek,
¿e wroc³awianin wybra³ sobie listê lokaln¹?
Wroc³awianin, ale z korzeniami jeleniogórskimi,
poniewa¿ moi rodzice poznali siê w Sobieszowie,
tam zawarli zwi¹zek ma³¿eñski i pewnie nawet
urodzi³bym siê w Cieplicach, gdyby ojca nie przeniesiono do Wroc³awia. W Jeleniej Górze do dziœ
mieszka i pracuje czêœæ rodziny mamy, wiêc to
by³ œwiadomy wybór, któremu pomog³a te¿ sytuacja polityczna, bo pozycja lewicy we Wroc³awiu
na pocz¹tku lat 90. by³a, delikatnie mówi¹c, trudna i z Aleksandrem Kwaœniewskim namówiliœmy
prof. Józefa Kaletê, by kandydowa³ z naszej listy.
Skoro zatem mój profesor mia³ reprezentowaæ
Wroc³aw, to mnie przypad³ okrêg legnicko-jeleniogórski. Potem wielokrotnie mog³em „wróciæ”
do Wroc³awia…
Chyba dobrze, ¿e tak siê nie sta³o, bo dziœ jest
pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych pos³ów „terenowych”.
Parê razy ugrupowanie mia³o interes w tym, bym
znów wszed³ na listê wroc³awsk¹, jestem jednak
przekonany, ¿e nie powinno siê z zmieniaæ okrêgu wyborczego. Tu siê trzeba rozliczaæ z dokonañ w kadencji i tu siê trzeba co parê lat weryfikowaæ politycznie. W ostatnich wyborach w moim
okrêgu zdobyliœmy 18 proc. poparcia, a we Wroc³awiu tylko 10.
Oprócz tego, ¿e pan siê tu weryfikuje, jest pan
po prostu wci¹¿ obecny przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji, co nie jest takie powszechne.
Mieliœmy tu w poprzedniej kadencji przyk³ad
„zrzutka” szczeciñskiego pos³a Samoobrony
niejakiego Bondy, którego po wyborach nikt w
okrêgu na oczy nie widzia³, za to potem wiele
s³yszeliœmy o jego przekrêtach zbo¿owych.
Ci¹g³a obecnoœæ wœród wyborców to podstawa
pracy ka¿dego pos³a, nie mówi¹c ju¿ o obowi¹zku czy zwyk³ej przyzwoitoœci.
Co daje pos³owi ws³uchiwanie siê w ich g³osy?
Ten g³os to jak dostarczanie tlenu. Mo¿na mieæ
ró¿ne idee, pomys³y, wizje, ale jeœli nie s¹ one
oparte o aprobatê ludzi, nie maj¹ racji bytu. Jeœli
ktoœ chce uprawiaæ realn¹ politykê, zamierza
wp³ywaæ na zmianê rzeczywistoœci, musi tê rze-

Wicemarsza³ek Jerzy Szmajdziñski (z prawej) z dr. Bohdanem £asiszem (zdjêcie zrobione w Czerniawie po zabiegach rehabilitacyjnych).
czywistoœæ codziennie weryfikowaæ i szukaæ poparcia dla pomys³ów lub czerpaæ pomys³y z kontaktów z samorz¹dowcami czy z osobami prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – wtedy powstaje lista spraw, które trzeba rozwi¹zywaæ systemowo przy pomocy ustaw. Tak siê w³aœnie wykorzystuje wielki potencja³ tkwi¹cy w polskim
spo³eczeñstwie, a który jest blokowany ró¿nymi
barierami.
I podczas spotkañ w mniejszym lub wiêkszym
gronie wyborców pan wyczuwa to poparcie?
Wyczuwam poparcie, czêœciej sympatiê po tylu
latach sta³em siê rzeczywiœcie osob¹ rozpoznawaln¹, to jest sympatyczne i potrafiê oceniæ kandyduj¹c tylekroæ, w której kampanii bêdzie ciê¿ko, a w której l¿ej, co wynika z interpersonalnych
mikrozachowañ, które siê sk³adaj¹ na wielkie liczby.
Co zdecydowa³o, ¿e wicemarsza³ek, który
móg³ spêdziæ urlop w dowolnym zak¹tku œwiata, na koñcówkê wypoczynku wybra³ Œwieradów?
Przez kilka dni przebywa³em w tak zwanej bliskiej zagranicy, bo uzna³em, ¿e dzieci powinny
zobaczyæ Wilno – i zobaczy³y. A ¿e dni bez zajêæ
w Warszawie jest du¿o, uzna³em, ¿e mogê tydzieñ
spêdziæ w³aœnie tutaj.
Oczywiœcie, bywa³ pan tu wczeœniej jako
pose³?
Jako pose³ zalicza³em tylko jednodniowe wypady, natomiast z walorów leczniczych korzystam
po raz pierwszy. Zreszt¹, w wielu miejscach ju¿
wiedz¹, ¿e tu jestem, dzwoni¹, pytaj¹, czy to prawda. Prawda. A dlaczego nie w Karpaczu? Bo tu
mogê siê zrehabilitowaæ w piêæ dni – odpowiadam – i dlatego, ¿e tu jest fantastycznie.
Czy z tej kilkunastoletniej perspektywy pos³a
rzucaj¹ siê panu w oczy œwieradowskie przemiany?
Pamiêtam Œwieradów z czasów studenckich,
tutaj przecie¿ pozna³em swoj¹ ¿onê. Szed³em za
ni¹ na Stóg Izerski, œniegu by³o z pó³tora metra,
ona dosz³a, a ja nie, jednak wystarczaj¹co wtedy
miêdzy nami zaiskrzy³o. I nastêpne wspomnienie
– zima 1983 roku, Œwieradów znów pe³en œniegu, a my na zimowej szkole aktywu…
To doœæ ponury okres w dziejach kraju.
Ale tu by³o œnie¿nie i piêknie, a naszymi goœæmi
byli ludzkie kultury i nauki, z którymi bez ¿adnych
zahamowañ dyskutowaliœmy o przysz³oœci Polski. Wszyscy wyra¿ali wtedy przekonanie, ¿e coœ
takiego, jak stan wojenny, mo¿na by³o wprowadziæ tylko raz, i ¿e ten stan wojenny de facto przes¹dzi³ o odchodzeniu od modelu politycznego, w
którym tkwiliœmy. Takie by³o przekonanie œrodowiska studenckiego i m³odych pracowników nauki, o czym nawet dziœ zaœwiadczyæ mo¿e prof.
Andrzej Antoszewski, uczestnik tamtych spotkañ,
póŸniejszy dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Fakt, nie rozmawialiœmy z punktu widzenia ówczesnej opozycji, ale
w kwestii przysz³ych rozwi¹zañ ustrojowych wybiegaliœmy niekiedy daleko do przodu, mo¿e dlatego, ¿e nie musieliœmy uwzglêdniaæ ograniczeñ
typu Rosjanie, sojusznicy, s¹siedzi… Nie przyjmowaliœmy te¿ do wiadomoœci powszechnie pa-
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nuj¹cego dogmatu, ¿e w³adzy raz zdobytej siê nie
oddaje. Taki panowa³ klimat na œwieradowskiej
zimowej szkole aktywu; w przerwach miêdzy zajêciami sz³o siê w góry, a wieczorem siê balowa³o
- „Kryszta³” by³ nasz! Tak siê wtedy patrzy³o na
Œwieradów: spe³nia³ swoj¹ funkcjê, mo¿na tu przyjechaæ. Podczas nastêpnych wizyt w nowych czasach rozmawia³em z kolejnymi burmistrzami, radnymi, dostrzega³em szybko dekapitalizuj¹c¹ siê
bazê, maj¹c przy okazji œwiadomoœæ, ¿e na pocz¹tku tej drogi byliœmy, jako spo³eczeñstwo, za
biedni, by uzdrowisko mog³o spe³niaæ rosn¹ce
oczekiwania goœci. Ale z czasem dowiadywa³em
siê o modernizacji – tej niewidocznej – w infrastrukturê, jak gaz czy kanalizacja, a tê widoczn¹,
jak remonty domów, nowe elewacje, drogi, chodniki czy zieleñ – widzia³em go³ym okiem. No i
gondola, która stanie siê pierwszym naprawdê zauwa¿alnym symbolem miasta, sygna³em zachêcaj¹cym do powrotów, nie mówi¹c ju¿ o zachêcie dla inwestorów. Sta³ siê Œwieradów piêknym
zak¹tkiem Dolnego Œl¹ska, oddalonym raptem od
dwie godziny jazdy od stolicy regionu – ka¿dy
wyjazd do dwóch godzin jest dla wroc³awianina
wystarczaj¹c¹ okazj¹ do wyrwania siê z miasta.
Oczywiœcie, potrzebna jest jeszcze ofensywa skierowana do potencjalnych inwestorów, niezbêdne
s¹ inwestycje poprawiaj¹ce substancjê uzdrowiskow¹ – prywatyzacja czy zaanga¿owanie Skarbu Pañstwa: sprawê uwa¿am za otwart¹ – konieczna jest promocja, a ju¿ za rzecz elementarn¹
uwa¿am poprawê stanu estetyki Œwieradowa.
Musz¹ siê w to zaanga¿owaæ wszyscy. Nie w³adze, ale zarz¹dcy nieruchomoœci, w³aœciciele domów, hotelarze. I wszyscy musz¹ zrozumieæ, ¿e
jeœli usun¹ kilka zdezelowanych bud w swych
obejœciach lub zdemontuj¹ wal¹cy siê p³ot, to
przyczyni¹ siê do podniesienia atrakcyjnoœci miasta, do przyjazdu wiêkszej liczby goœci, którzy
zostawi¹ wiêksze pieni¹dze, dziêki którym bud¿et
bêdzie mia³ za co inwestowaæ, a w zwi¹zku z tym
powstan¹ dodatkowe miejsca pracy. Wystarczy,
by ludzie zrozumieli, ¿e to s¹ dzia³ania dla dobra
wspólnego i osobistego.
To filozofia taka bardziej w szwajcarskim duchu, nam jeszcze nieznana.
Jesteœmy w górach i wszystko, co znamy czy
to w Alpach, czy nawet w Karpatach, trzeba po
prostu przenieœæ do nas. Utrzymanie estetyki na
wysokim poziomie w miejscu, gdzie ¿yjemy, nie
jest przecie¿ zbyt wielkim poœwiêceniem, a bez
tego nie bêdziemy sprzyjaæ w³asnemu rozwojowi. Obejrza³em sobie dok³adnie gondolê i tym
bardziej jestem przekonany, ¿e wokó³ tej instalacji trzeba stworzyæ takie warunki, by goœcie, którzy przyjad¹ tu pierwszy raz, nie mieli ¿adnych
k³opotów: z noclegami, z wy¿ywieniem, z rozrywk¹, ¿eby nie musieli iœæ do kolei kilometr czy
pó³tora z nartami na plecach, bo drugim razem
wybior¹ drogê o godzinê d³u¿sz¹ i pojad¹ przez
otwart¹ granicê do Czech. Gondola jako symbol
wymagaæ bêdzie naprawdê wielkiej troski, bo w
przeciwnym razie ów symbol szybko mo¿e straciæ swój blask.
Dziêkujê za rozmowê.
Œwieradów Zdrój, 19 sierpnia 2008 r.

Deszczowa
piosenka

Powy¿ej - pi¹tkowe popo³udnie: deszcz przbiera³ na sile,
ale rzekê da³o siê przejœæ nieomal such¹ nog¹. Poni¿ej sobotnie popo³udnie: ju¿ nie by³o odwa¿nych do przejœcia
przez rw¹cy nurt. Do wieczora woda podesz³a jeszcze wy¿ej.

Have You Ever Seen the Rain
(czy widziałeś kiedykolwiek deszcz)
- śpiewał w latach 60. zespół Creedence Clearwater Revival, a całkiem niedawno odświeżył tę piosenkę Rod Stewart, i tak mimowolnie
chciało się ją nucić w czasie USA
Show, bo deszcz nie tylko pokrzyżował plany organizatorom, ale spowodował w końcu przerwanie imprezy, z której kierowcy amerykańskich samochodów salwowali się
ucieczką przez most iście „zwodzony”, bo przybierająca z godziny na
godzinę fala na Kwisie zaczęła już
pomału przetaczać po dnie mniejsze

kamienie i poruszać płyty betonowe,
po których wjeżdżało się na Zieloną
Polanę.
A miało być wystrzałowo i przebojowo – z zapowiedzi wyłaniała się
najciekawsza i najbardziej rozrywkowa tegoroczna impreza w Świeradowie, przebijająca o głowę ubiegłoroczne USA Show: więcej muzyki, więcej atrakcji, mnóstwo zabawy, masa ciekawostek, światło i
dźwięk, słowem – zabawa na 102.
Niestety, po przepięknie słonecznym czwartku odnotowano, że w
piątek przed południem zaczęło padać i padało do sobotniej nocy. W

¯ywio³ wody i powietrza
Bike Action ju¿ na sta³e zagoœci³
w rowerowym kalendarzu naszego
regionu. Zawsze w sierpniu i zawsze
w Szklarskiej Porêbie, przyci¹ga t³umy uczestników i publicznoœci.
Oprócz tradycyjnego maratonu i ca³ej masy konkursów i zawodów, sk³adaj¹cych siê na ca³y festiwal, odbywaj¹ siê kultowe ju¿ skoki do wody,
czyli punkt kulminacyjny festiwalu.
Skoki wystartowa³y w tym roku
przy piêknej pogodzie i jak co roku
wype³ni³y amfiteatr nad jeziorkiem po
brzegi widzami. Wœród ponad dwudziestki œmia³ków (w tym dwie dziewczyny) najlepsi dawali z siebie wszystko. Ta konkurencja udowadnia, ¿e
rower ma wiêcej wspólnego z ¿ywio³em wody i powietrza ni¿ mog³oby siê
wydawaæ. Zawodnicy zje¿d¿aj¹c po
specjalnie zbudowanej rampie, wykonuj¹c w powietrzu ró¿ne ewolucje
l¹duj¹ w wodzie. Sposób, w jaki to
zrobi¹, jest oceniany przez znawców
rowerowego „latania”.
W tym roku po raz pierwszy mieliœmy dwóch uczestników ze Œwieradowa: Marcin Chwaszcz i Benjamin
Daszuta, który jako ostatni wpisa³ siê
na listê, t³umacz¹c siê brakiem k¹pielówek i czepka. Na szczêœcie nawet

ich brak nie przeszkodzi³ mu wejœæ
do fina³owej siódemki. Benek jako
pier wszy na zawodach wykona³
„frontflipa” (salto do przodu) i razem
z Marcinem weszli do fina³u. Chwaszczu zamierza³ wykrêciæ „backflipa”
(salto do ty³u), ale wypuœci³ z r¹k rower i ratuj¹c siê podwójnym saltem
powali³ sêdziów i publicznoœæ na kolana. Fina³ sta³ na wysokim poziomie,
jednak w tym roku nie by³o mocnego na Benka. Jego dwie fina³owe
ewolucje, czyli „frontflip 360” (salto
do przodu z pe³nym obrotem wokó³
w³asnej osi) i lekko niedokrêcony
„podwójny frontflip” da³y mu zwyciêstwo w zawodach. Nasz mistrz wróci³ do domu z dodatkowym rowerem,
który by³ g³ówn¹ nagrod¹.
Wœród publicznoœci by³a grupa
m³odzie¿y ze Œwieradowa, która robi³a du¿y ha³as kibicuj¹c naszym zawodnikom, oraz wielu takich jak ja,
którzy z mi³oœci do rowerów nie
opuszczaj¹ podobnych wydarzeñ.
Obecnoœæ dwóch naszych zawodników w fina³owej siódemce, dodam,
¿e przy ogólnopolskiej obsadzie zawodów, napawa dum¹. Jednak nie
mogê zostawiæ bez komentarza faktu, i¿ trochê wstyd, ¿e przy takim ta-

Obok - Jacek Liszkowski, organizator
imprezy, bez oznak
nadziei spogl¹da w
sobotê w zap³akane
deszczem niebo.
Poni¿ej - ten oryginalny autobus z
Kansas
by³by
ozdob¹ USA Show,
ale widzieli go
g³ównie uczestnicy.

tej sytuacji na ostry rockowy koncert grupy Kiss Revival przytruchtała gromadka najwierniejszych fanów, którym nawet nie chciało się –
z uwagi na deszcz i zimno – ani popijać piwa, ani spożywać kiełbasek
z grilla. Szefowie roll-barów zatrudnili masę ludzi, by przy ladzie nie
tworzyły się kolejki zgłodniałych
gości – wszystko na nic: obsługa się
nudziła, piwo kisło (trzeba było
wylać zawartość kilku kegów do
rzeki), zakąski flaczały (nie mówiąc
o zmarnowaniu kilkudziesięciu porcji grochówki ufundowanej przez
miasto), a przede wszystkim było
lencie fina³owych ch³opaków na rowerach (a w mieœcie jest ich jeszcze
kilku) brakuje w Œwieradowie chêci,
a przede wszystkim konkretnych decyzji, by stworzyæ m³odzie¿y mo¿liwoœci do pokazania i szlifowania rowerowej pasji na swoim terenie. Chyba nie trzeba wiêcej dowodów, aby
zobaczyæ, ¿e Benek i jego koledzy
maj¹ talent i chc¹ go rozwijaæ. Ile¿
mo¿na jeŸdziæ na obiekty do Szklarskiej, Wroc³awia czy czeskiego Mniszka. Pomijaj¹c ju¿ koszty i mo¿liwoœci
takich wyjazdów, chodzi o to, aby
miasto zrobi³o w koñcu coœ dla m³odych. Chyba ka¿dy mieszkaniec wola³by, aby zamiast kolejnego hotelu
powsta³o w mieœcie coœ alternatywnego, gdzie ka¿dy mo¿e pojeŸdziæ,
czy popatrzeæ, jak to robi¹ ludzie z
pasj¹.
Wiem, ¿e by³y ju¿ rozmowy, deklaracje i wstêpne lokalizacje „skateparku” czy „dirtów”, ale jak do tej
pory nic z tego nie wysz³o. Rozumiem, ¿e s¹ problemy proceduralne
i finansowe, ale czy to naprawdê jest
nie do przeskoczenia? Myœlê, ¿e w³adze miasta nie chc¹ widzieæ problemu, bo tak jest po prostu ³atwiej. Ale
czy na tym polega budowanie lokalnych wiêzi spo³ecznych i dobrej atmosfery? Osobiœcie uwa¿am, ¿e nie.
Tomek Marek

Powy¿ej - pi¹tkowy wieczór: koncertu czeskiej grupy KISS REVIVAL s³ucha³a
gartska zmokniêtych enztuzjastów. Poni¿ej - sobotnie popo³udnie: ko³a samochodów zmieni³y Zielon¹ Polanê w grzêzawisko.

niewyobrażalnie – jak na połowę
sierpnia - zimno.
Jednak w sobotnie popołudnie
parę osób mimo deszczu przyszło na
taras zdrojowy w nadziei na rozpoczęcie prezentacji aut – nikt nie
mógł przypuszczać, że właśnie zapadała decyzja o przerwaniu imprezy. Na osłodę kilka wracających do
domów „amerykanów” przejechało
ul. Zdrojową i pożegnało się z miastem klaksonami.
W niedzielę niedobitkom wręczono puchary i organizatorzy
opuszczali Zieloną Polanę nie tylko
złorzecząc siłom natury, ale też z po-

stanowieniem (na razie nieoficjalnym), że już do Świeradowa nie
wrócą, i zapowiedzią przyszłorocznej edycja USA Show w Bogatyni
(na szczęście dla nas – blisko przez
dwie granice).
Nam pozostaje do rozstrzygnięcia ważna kwestia na przyszłość –
skoro wielokrotnie aura krzyżowała szyki imprezom plenerowym, to
albo należy się zastanowić nad sensem ich organizowania, albo wrócić do odwiecznej dyskusji nad sposobem zabezpieczania się przed kaprysami pogody.
Adam Karolczuk

Poszczególne fazy „lotu” Benka w obiektywie Igora Gêbarowskiego.
TKKF Ognisko KWISA organizuje:
1. BIEGI ULICZNE (dla dzieci do 16 lat) 13 IX i 12 X, godz. 1200, ul. Zdrojowa. Zapisy
w szko³ach lub przed biegami w biurze zawodów.
2. ZAWODY P£YWACKIE dla dzieci i m³odzie¿y (do 16 lat) zapisy do 26 IX.
3. TURNIEJ W TENISA ZIEMNEGO dla doros³ych - zapisy do 17 IX.
Zapisy: tel. 075 713 64 82, 075 713 64 83, dorota@swieradowzdroj.pl
– lub osobiœcie w ICWP, ul. 11 Listopada 35, II piêtro, pok. 23
Szczegó³y - www.swieradowzdroj.pl
W nastêpnym wydaniu „Notatnika Œwieradowskiego podamy Pañstwu
wyniki plebiscytu na sportowca roku 2007 do 17 roku ¿ycia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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„Czerniawa - jak strawa” po raz pi¹ty
2.

1.
3.

5.
Fot. 1 - Jury testuje ¿ebro z piek³a rodem od St. Lukasa; 2. Od lewej z
przodu panie: Alicja, Urszula, Marianna, czyli kwartet od „czarciego ¿arcia” w niekomplecie, jako ¿e brakuje pani Ma³gorzaty, któr¹ zastêpuje Ada
Kralewska (z ty³u); 3. Ka¿dy uczestnik dosta³ sadzonkê azalii - tu z r¹k
pani prezes M. Gettner odbiera j¹ gospodyni imprezy - Nela Kaliszczak; 4.
Natarcie na wypieki (ale wystarczy³o dla wszystkich); 5. Wypiek nr 1 sernik.

4.
Wspaniała pogoda, tłumy smakoszy, kilkunastu wystawiających się, potrawy drażniące nozdrza i rozpływające się w ustach – oto
atmosfera piątej edycji imprezy CZERNIAWA – JAKA STRAWA, która tym razem gościła w restauracji „NeRo”. Tłum rzeczywiście był taki, że nawet członkowie pięcioosobowego jury, któremu w imieniu burmistrza
przewodziła Dorota Marek-Miakienko, mieli
kłopoty z dostępem do stołów, by pobrać próbki dań do degustacji.
Furorę robiło stoisko pod nazwą „Czarcie
żarcie”, wystylizowane przez cztery czerniawianki: Małgorzatę Juszę, Mariannę Kralewską, Urszulę Lipnicką i Alicję Pietrasz,
pełne diabelskich gadżetów i spływające trzema nalewkami noszącymi nazwę „Czarci
ogon”, „Diabelskie westchnienie” i „Borucie
łzy”. Były też „Gołąbce Baby Jagi”, „Racuchy z patelni Baby Jagi”, „Diabelska sałat-

ka”, „Placek z piekła rodem”, a także wypieki: ciasto „Pokusa burmistrza” i – a jakże! – chleb z „Czarciego Młyna”.
Inne dania też nosiły nazwy nie z tej ziemi: „Kaczka Barbarie w sosie winogronowym”, „Kasztanki Eli”, „Skrzydełka Wioli
– jedzcie do woli”, „Gołąbki teściowej”,
„Rolada meksykańska”, „Gorące sombrero”,
„Panga na cieście sezamowym na kijach
makaronowych i chruście ziemniaczanym”,
„Żebro z piekła rodem”, „Królewicz w pajęczynie” – to tylko kilka próbek potraw, które
zapewne już są lub staną się ozdobą jadłospisów świeradowskich.
Jury spośród 15 potraw, 7 ciast i 5 nalewek wybrało:
- w kategorii potraw wygrał Hotel St. Lukas za „Żebro z piekła rodem” (to drugie zwycięstwo Lukasa z rzędu”), przed kaczką faszerowaną z czerniawskiego Domu Zdrojo-

wego i „Wellingtonem” Hotelu Świeradów;
- w kategorii ciast wygrał sernik Hotelu
Świeradów (też drugi z rzędu sukces) przed
tortem gruszkowym z „Domu pod Topolami”
w Pobiednej i deserem lodowym z owocami z
czerniawskich ogrodów od „NeRo”;
- w kategorii nalewek puchar poszedł w
ręce „czarciego damskiego kwartetu” za „Borucie łzy”, a następne miejsca zajęły: „Wiśniówki na stres” Restauracji Jankowiecki
oraz miód pitny „Półtorak” Hotelu Świeradów
(ciekawe, co na to nasz komendant policji?).

Małgorzata Gettner, prezes Fundacji Na
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa, pragnąc uhonorować półroczny trud czterech pań, które przygotowały
„Czarcie żarcie”, i które już mają pomysł na
stoisko przyszłorocznej „Strawy”, postanowiła
uhonorować je upominkami – za niebanalny
pomysł i wystrzałowe jego wykonanie.
Imprezę prowadził Eugeniusz Grabas,
dzieci z Czerniawy sprzedawały przez cały
czas cegiełki na rzecz Fundacji, a po opróżnieniu mis i butelek goście udali się pod szkołę, gdzie rozpoczął się festyn muzyczno-taneczny. (AK)
Fundacja sk³ada podziêkowanie wszystkim uczestnikom imprezy:
- hotelom: Malachit, Œwieradów, St. Lukas, Park Hotel, Pa³acyk;
- restauracjom: „NeRo”, „Czarny Potok”,
„Izerska Chata”, „Tyrolska Chata”, „Œwierkowa Karczma”, „Jankowiecki”, barowi „U
Bo¿eny”;
- oraz wszystkim paniom ze stoiska „Czarcie ¿arcie”, Specjalistycznemu Gospodarstwu Agroturystycznemu „Dom pod topolami”, „Leopoldówce”, Domom Zdrojowym
– w Œwieradowie i Czerniawie.

Nuta muzyczna i smakowa

Izerska stolica szachów

wspar³a imprezê dotacj¹ w
Na cztery dni – od 28 do
wys. 10 tys. z³.
31 sierpnia – Œwieradów
Turniej g³ówny wygra³
sta³ siê izersk¹ stolic¹ szaMateusz Kobryñ z Jeleniej
chow¹, odbywa³y siê u nas
Gór y pr zed swym „rodabowiem VIII Miêdzynarodokiem” Dominikiem Kosmal¹
we Spotkania Szachowe
i Karolem Czochem z PrzedDzieci i M³odzie¿y Eurorewojowa.
gionu NYSA. Tym razem
Wœród dziewcz¹t triumimpreza mia³a rzeczywiœcie
fowa³a jeleniogórzanka Boeuro regionalny charakter,
gna Sarniak przez Kasi¹ Gil i
bo uczestniczy³o w niej 8
Kasi¹ Kmiecik (obie z PrzedNiemców (wprawdzie tych
wojowa).
na kuracji, którzy skorzystaXXVIII turniej gry b³yskali z okazji i przyst¹pili do
wicznej o puchar burmistrza
turnieju open) oraz 4 CzeFot W. Biernat
wygra³ Mateusz Kobryñ (na
chów z Nowego Miasta. A
zdjêciu z pucharem, który wrêczy³a Dorota
krajowa reprezentacja przyjecha³a z Jeleniej
Góry, Boles³awca, Przedwojowa, Leœnej, Wy- Marek-Miakienko), a VII „b³yskawicê” o puchar
prezesa Uzdrowiska – Wojciech Kmiecik z
krotów, Olbrachtowa, a dzieci z Domu ZdrojoPrzedwojowa. Imprezê sprawnie – jak co roku
wego w Czerniawie (na leczeniu) pochodzi³y z
– sêdziowali W³adys³aw Kmiecik i Stanis³aw
Gryfic, Wroc³awia, Legnicy, Tucholi i LidzbarZegarowicz, a jej organizatorem by³ - nieka Warmiñskiego.
odmiennie od pocz¹tku - Romuald Kuœnierz,
W ogóle by³ to turniej pe³en rekordów, jako
¿e wziê³o w nim udzia³ a¿ 65 szachistów, któ- który w nastênpym numerze przybli¿y garœæ
rzy rozegrali ogó³em ponad 700 partii. Gmina szczegó³ów z tej sympatycznej imprezy.
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30 sierpnia restauracja „Czarny Potok” w Czerniawie po¿egna³a lato drug¹ „Biesiad¹ na czesk¹
nutê - muzyczn¹ i smakow¹” (pierwsza odby³a siê w styczniu), zapraszaj¹c powtórnie „Nowomiejskie Trio”, które niezmordowanie gra³o do godzin popó³nocnych, robi¹c sobie tylko kilka
parominutowych przerw. Muzycznie przewa¿a³ lekki repertuar, z „Jorzinem z Barzin” na czele,
taki do s³uchania i tañczenia, kulinarnie gospodarze oparli siê na dwóch najpopularniejszych
daniach s¹siadów: na knedliku z gulaszem i sma¿onym serze z frytkami, a ca³oœæ zosta³a przyprawiona piwem „Staropramenem”. W ka¿dym razie w szczycie bawi³o siê na biesiadzie ok. 40
osób.
Antoni Zwierzyñski, w³aœciciel restauracji obiecuje, ¿e biesiady organizowane bêd¹ nieco
czêœciej, a w przysz³oœci mo¿e uda siê tak¿e zaprosiæ kucharza, który zaoferuje ca³y zestaw dañ,
przyrz¹dzanych z pasj¹ i sercem. (aka)
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Stypendia szkolne
Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie zamieszkali na terenie gminy ŚwieradówZdrój mogą ubiegać się o przyznanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego.
Pomoc przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych. Stypendium
przeznacza się na pokrycie kosztów udział w
zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o
charakterze edukacyjnym, pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Wnioski o przyznanie stypendium na rok
szkolny 2008/2009 można składać jeszcze tylko do 15 września w sekretariacie Urzędu
Miasta lub Izerskim Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości, ul. 11 Listopada 35 (II p.,
pokój 24b). Tylko w uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu, nagła utrata do-

chodu, pożar, powódź itp.) wniosek może być
złożony po upływie ww. terminu. Wnioski
dostępne są w ICWP lub na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl
Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz, którego miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. W rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium
musi dodatkowo występować także jeden z
czynników, tj. bezrobocie, niepełnosprawność,
wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm
itp.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach (dla każdej z osób wymienionych w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej
i materialnej ucznia) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek
został złożony.
Szczegółowe informacje można uzyskać
bezpośrednio w ICWP lub telefonicznie pod
nr. 075 71 36 483.
Ewelina Ostrowska-May
podinsp. ds. promocji gminy, działalności
gospodarczej i stypendiów socjalnych

Zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
Przypominamy o obowiązku uiszczenia III
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych, w nieprzekraczalnym ustawowym terminie do 30 września
br. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy
gminy
nr 33 1020 2124 0000 8502 0065 6959.
Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt
5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia,
o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w
wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w
terminach, o których mowa w art.111 ust. 7,
czyli:
* I raty - do 31 stycznia
* II raty - do 31 maja
* III raty - do 30 września.

Jednocześnie przypominamy, iż jednym
z warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonym w art. 18 ust. 7 cytowanej
ustawy jest okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez gminę potwierdzającego dokonanie opłaty, w terminach do 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, w związku z
czym po dokonaniu opłaty przedsiębiorca
powinien wystąpić o wydanie stosownego
zaświadczenia.
Nieprzestrzeganie określonych w ustawie
warunków sprzedaży zgodnie z art. 18 ust. 10
pkt 2 skutkuje cofnięciem zezwolenia.
Ewelina Ostrowska-May
podinsp. ds. promocji gminy, działalności
gospodarczej i stypendiów socjalnych

wieczyste u³amkowej czêœci dzia³UM wykazujefot. u¿ytkowanie
ki):
Roksana Guœliñska

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ UM 22 sierpnia 2008
roku zosta³y podane do publicznej wiadomoœci na okres 21 dni - wykazy w sprawie wyznaczenia
do sprzeda¿y wymienionych ni¿ej nieruchomoœci w trybie przetargowym nieograniczonym:
- dzia³ka nr 25/6, am 8, obr. I, o powierzchni
0,2869 ha, po³o¿ona przy ul Sudeckiej,
- dzia³ka nr 23/1, am 8, obr. I, o powierzchni
0,1889 ha po³o¿ona przy ul Sudeckiej,
- dzia³ka nr 24/7, am 8, obr. I, o powierzchni
0,2635 ha po³o¿ona przy ul Sudeckiej .
10 wrzeœnia br. zosta³y wywieszone - na okres
21 dni - wykazy w sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców (wraz z oddaniem w

- nr 4, w budynku przy ul. Batorego 7, dz. nr
26/12, AM, 6 obr. IV;
- nr 2, w budynku przy ul. Br. Czecha 9, dz. nr
29/1, AM, 5 obr. IV;
- nr 4, w budynku przy ul. G³ównej 9 , dz. nr
10, am 4, obr. I.
Wykazy s¹ dostêpne do wgl¹du w godzinach
pracy Urzêdu.

Wielkimi krokami zbli¿a siê kolejna
akcja Sprz¹tania Œwiata, która
odbêdzie siê 19, 20 i 21 wrzeœnia
(od pi¹tku do niedzieli).
Has³o tegorocznej akcji:
ZIEMIA W TWOICH RÊKACH

Komunikaty

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój zaprasza młodzież do zgłaszania swoich propozycji
dotyczących organizacji wolnego czasu. Pisemne propozycje można składać w Urzędzie
Miasta (pok. nr 4) u Jolanty Bobak - Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.
Autorzy najciekawszych pomysłów będą mieli możliwość uczestniczenia w tworzeniu
szczegółowego planu dotyczącego realizacji wybranych zadań. Zachęcamy młodzież do czynnego udziału w tworzeniu planu organizacji zajęć.
*
Punkt Konsultacyjny, który udziela pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju. Pracownicy Ośrodka kompetentnie i życzliwie udzielają potrzebującym pomocy i wsparcia.
O pomoc również można zgłosić się do Michała Kaliszczaka, który pełni dyżur w każdy
poniedziałek od godz. 1700 do 2000 w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy
ul. 11 Listopada 35. Kontakt – tel. 0601 888 246.
M. Kaliszczak udziela wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, w czasie
dyżuru odbywają się też mitingi samopomocowej grupy AA.

Fundusz alimentacyjny od 1 paŸdziernika
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Świeradowie-Zdroju informuje, że już można
pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ustalenie prawa do tych świadczeń oraz
ich wypłata następuje na wniosek osoby
uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek należy złożyć w MOPS.
Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia
albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub
szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25
roku życia, zaś w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia przysługują, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł, w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż
500 zł.
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
1. Oryginały zaświadczenia o dochodzie
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych z urzędu skarbowego za 2007 rok
każdego pełnoletniego członka rodziny (uwaga, wzór zaświadczenia o dochodach do funduszu alimentacyjnego jest inny niż wzór zaświadczenia do świadczeń rodzinnych);
2. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym 2007, jeżeli członkowie rodziny
rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-

których przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne;
3. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym
2007 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; (powyższe oświadczenia do pobrania w Ośrodku)
4. Zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji;
5. Dokument stwierdzający wiek osoby
uprawnionej;
6. Orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności;
7. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu
zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody
zawartej przed mediatorem;
8. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej do alimentów;
9. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby
uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
10. Informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o
niepodjęciu tych czynności, w szczególności
w związku z:
- brakiem podstawy do ich podjęcia
lub
- brakiem możliwości wskazania przez
osobę uprawnioną miejsca zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Więcej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w MOPS, ul.
11 Listopada 35, a także telefonicznie pod nr.
075 78 16 321.
Anna Salach
p.o. kierownika MOPS

Samodyscyplina Wa¿ne dla lokatorów
w samosiewach mieszkañ komunalnych
UM zwraca uwagê mieszkañców miasta na
koniecznoœæ uporz¹dkowania i utrzymania terenów zgodnie z ich w³aœciwym przeznaczeniem,
a co za tym idzie - systematyczne wycinanie samosiewów. Pozwoli to na unikniêcie problemów
proceduralnych zwi¹zanych z wycink¹ drzew jakie, narzuca ustawa o ochronie przyrody z 16
kwietnia 2004 roku.
Drzewa, których wiek nie przekracza 5 lat,
mo¿na wycinaæ bez zgody burmistrza. Jest to nie
tylko przywilej posiadaczy dzia³ek, na których
rosn¹ drzewa, ale i ich obowi¹zek.
Wszelkie pytania prosimy kierowaæ do pracowników Referatu Gospodarki Miejskiej Inwestycji i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta – tel.
75 78 16 324, zielen@swieradowzdroj.pl).
W razie koniecznoœci wyciêcia drzew starszych wzór wniosku udostêpniony jest na oficjalnej stronie miasta http://www.um-swieradow.bip.pbox.pl/public/?id=45171

OG£OSZENIA DROBNE
· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca
nieruchomoœciami podejmie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga. Tel.
601 506 232, 075 78 17 401 · Lokal us³ugowy (54 m2
+ taras) pod ka¿dy rodzaj dzia³alnoœci do wynajêcia ul. Pi³sudskiego, blisko hoteli: Berliner, Œwieradów, Kaja.
Tel. 516 125 270 · Mieszkania do wynajêcia: 1 - 70
m2, umeblowane, salon kominkowy z kuchni¹, 2 pokoje, ³azienka, taras, ciep³a woda i centralne ogrzewanie elektryczne; 2 - 56 m2, umeblowane, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, ciep³a woda i centralne ogrzewanie - elektryczne. Tel. 600 404 737, 602 820 744 · Kupiê mieszkanie
do remontu w centrum lub bliskiej okolicy. Kupiê tak¿e
ma³y lokal u¿ytkowy (do 30 m2) w centrum lub pobli¿u.
Tel. 695 702 259 · Pensjonat Malwa zatrudni szefa
kuchni z doœwiadczenie zawodowym. Tel. 075 78 16
630 · Hotel Malachit zatrudni magazyniera i ra-

Ju¿ za 5 proc. wartoœci mog¹ Pañstwo staæ
siê w³aœcicielem mieszkania, które ju¿ nazajutrz po podpisaniu aktu notarialnego mo¿na
sprzedaæ na wolnym rynku bez ¿adnych konsekwencji. Warunkiem jest w ci¹gu roku kupno innej nieruchomoœci na cele mieszkaniowe (domu, mieszkania lub dzia³ki ujêtej w planach jako budowlana), a jeœli uda siê Pañstwu
w innym rejonie nabyæ j¹ w cenie znacznie
ni¿szej, reszta jest zyskiem, od którego nie
trzeba odprowadziæ ani podatku, ani zwróciæ
gminie bonifikaty – zezwala na to obowi¹zuj¹ca wci¹¿ ustawa z jesieni ub. roku.
Œrednia wartoœæ metra kwadratowego
mieszkania komunalnego w Œwieradowie
kszta³tuje siê w granicach 1.000 z³, ale odnotowano ju¿ transakcje na wolnym rynku, gdy
50-metrowe lokale sprzedawano po 150-190
tys. z³! Tymczasem 95-procentowa bonifikata obni¿a cenê metra przy kupnie do zaledwie
50 z³ za metr.
Nabywca p³aci jedynie zaliczkê w wysokoœci 500 z³ – na przygotowanie niezbêdnych
dokumentów (m.in. pomiary mieszkania i jego
wycenê), nastêpnie ponosi koszty notarialne,
wynosz¹ce przeciêtnie 1.000 z³, no i oczywiœcie cenê mieszkania pomniejszon¹ o bonifikatê.
W tym roku gmina sprzeda³a ju¿ 22 mieszkania, a kolejnych 50 jest na etapie przygotowywania dokumentacji do zbycia.
Szczegó³owych informacji udziela w UM
(pok. nr 8a) Bogumi³a Tasulis, tel. 075 78
17 297.

Uwaga, Czytelnicy, dziesi¹ty numer „Notatnika
Œwieradowskiego” znajdzie siê w punktach dystrybucji gazety 10 paŸdziernika 2008 r.
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POZIOMO: 3) gastrolog pomaga, gdy niedomaga; 7) wstydem płonie przy ukłonie; 8)
szyszki w mieście; 9) parówka dla zdrówka; 10) fałda na skale; 11) szpadą pchnięcie lub
książkowe zdjęcie; 15) wiszące, stojące, chodzące; 17) przeszkadzają w obserwacji Słowacji;
19) do zamknięcia ptaszęcia; 21) chwyty, które należą do zużytych; 22) szansę stwarza dla
grzybiarza; 23) wycieczkom służy do podróży. PIONOWO: 1) uwielbiana przez bałwana; 2)
żeglarze mają je w repertuarze; 3) życiowa połowa; 4) nie mają dziur, a mają w portfelu łaty; 5)
tam wszędzie żołędzie; 6) wśród win i kar; 9) nie da się wziąć pod włos; 12) umowa pokojowa;
13) przy glinie życie zawodowe mu płynie; 14) kluska na polskich dróżkach; 16) miasto z
„tłustą” dzielnicą; 18) bywają słodsze od malin; 19) obrazu odrobina z kina; 20) nędza spod
pędzla.
Po wakacyjnej przerwie wracamy do rozrywek umysłowych. Rozwiązaniem wrześniowej
krzyżówki jest myśl Sienkiewicza – należy je przesłać w zamkniętej kopercie do 25 września
na adres Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 11 Listopada 35 (lub przynieść na II piętro ICWP). Wśród tych, którzy przyślą (lub przyniosą) prawidłowe rozwiązanie,
rozlosujemy nagrodę – tym razem będzie to kolacja dla dwóch osób ufundowana przez kawiarnię-restaurację MAŁY DWOREK.
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Z krzy¿ówk¹ na kolacjê
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POLECAMY:
· DANIA OBIADOWE
· ŒWIE¯E CIASTA
· NAPOJE ALKOHOLOWE
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GWARANTUJEMY MI£¥ ATMOSFERÊ
ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 11 DO 21
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ, ul. SIENKIEWICZA 18

oo

TEL. 0501 328 230
Od 4 do 9 sierpnia hala spacerowa Domu
Zdrojowego goœci³a uczestników dziewiêtnastych
ju¿ Europejskich Spotkañ M³odych Muzyków EUROUNIONORCHESTRIES im W³adys³awa Balickiego. Otwiera³a je Orkiestra PSM z Dêbicy pod dyrekcj¹ Paw³a Adamka (który trzeci sezon jest dyrektorem artystycznym Spotkañ), a w kolejnych
koncertach wyst¹pi³y: Orkiestra Smyczkowa OSM
I i II stopnia w Gdañsku pod batut¹ Teresy Pabjañczyk, Koszaliñska Orkiestra Akordeonowa
AKORD pod dyr. Artura Zajkowskiego, Zespó³
Kameralny z Dêbicy, Kwintet Instrumentów Dêtych Blaszanych z Rzeszowa, „Fantini – Akord –
Kwintet” z Koszalina, Orkiestra Kameralna INTRADA Instytutu Muzyczno-Teatralnego z Moskwy
oraz Zespó³ Smyczkowy WDOCHNOWIENIE Centralnej Szko³y Sztuki z Moskwy – oba pod batut¹
Aleksandra Smirnowa. Orkiestrom towarzyszyli
liczni soliœci, którzy wspierali je g³osem i subtelnym brzmieniem instrumentów.
Koncert inauguracyjny zagra³a orkiestra z
Dêbicy, a od wtorku do pi¹tku co rano hala zaludnia³a siê wielobarwnym t³umem m³odzie¿y, która
pod wieloma batutami æwiczy³a przed sobotnim
koncertem fina³owym. Dla porannych goœci popijaj¹cych wodê mineraln¹ lub zasiadaj¹cych przy
muzyce przy lodach i kawie by³ to niezapomniany kontakt z kultur¹, doœæ wysokich lotów, zreszt¹.
M³odzie¿ nie tylko „pi³owa³a” poranne treningowe pasa¿e i chwyty, bo jeŸdzi³a na wycieczki
po najpiêkniejszych zak¹tkach regionu, tradycyjnie koncertowa³a w koœciele w Platerówce, muzykowa³a te¿ na luzie na œwieradowskiej ulicy, a
integrowa³a siê na dorocznym grillu i przy ognisku w Izerskiej Chacie.
Wierni s³uchacze uczestnicz¹cy we wszystkich koncertach mieli szansê pos³uchaæ utworów
nie tylko tych znanych i uznanych kompozytorów
(np. Chopin, Haendel, Rossini, Bach, Haydn,
Schubert, Gershwin, Strauss, Kilar, Bizet, Moniuszko, Vivaldi, Wieniawski, Szostakowicz, Ba-
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MA£Y DWOREK

M³odzie¿owe euromuzykowanie
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KAWIARNIA — RESTAURACJA
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cewicz), ale tak¿e tych, których nazwiska w programach wielu imprez pojawia siê nader rzadko
(np. Sitt, Hellmesberger, Raff, Mahr, Kalke, Sza³ajew, Grain, Sartori, Schwaen i wielu innych).
Tak¿e repertuar by³ zró¿nicowanych, bo obok klasyki, jak „B³êkitna rapsodia”, „Ave Maria”, „Marsz
Radetzky’ego”, „Taniec z szablami”, „Prz¹œniczka”, obok fragmentów znanych oper, jak „Halka”,
„Krakowiacy i górale”, „Rycerskoœæ wieœniacza”
czy „Carmen”, rozbrzmiewa³y te¿ dŸwiêki z tak
znanych filmowych, jak „Doktor ¯iwago”, „Pan
Tadeusz”, „Zapach kobiety”, „Harry Potter”,
„Czarny Orfeusz”, „New York, New York”, „Ró¿owa Pantera” czy „Siedmiu wspania³ych”. Nie
mog³o te¿ zabrakn¹æ przebojów jazzowych i rozrywkowych, skomponowanych przez Beatlesów,
Duke’a Ellingtona, Glenna Millera, Antonia Jobima i Harry Warrena. W sumie - wzi¹wszy pod
uwagê wszystkie epoki, style, gatunki, przy tym
efektownie podane – mo¿na by³o delektowaæ siê
dŸwiêkami i na d³ugo zachowaæ brzmienie muzyki w uszach.
Gdy rozbrzmia³ koñcz¹cy Spotkania „Hymn
Unii Europejskiej”, czyli fina³ IX Symfonii Beethovena – „Oda do radoœci”, dawa³ siê, z jednej strony, odczuæ niedosyt muzycznych wra¿eñ, z drugiej zaœ – w finale pobrzmiewa³o ju¿ echo zaproszenia na przysz³y rok, na jubileuszowe XX Spotkania. Organizatorzy ju¿ dziœ zapowiadaj¹ wiele
niespodzianek, wiêc nie zostaje nam nic innego,
jak z niecierpliwoœci¹ oczekiwaæ przysz³orocznego sierpnia.
Na marginesie warto zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoœæ – od wielu lat przyje¿d¿aj¹ do Œwieradowa orkiestry, w których dorasta nie tylko kolejne pokolenie muzyków, ale tak¿e ambasadorów
naszego miasta. Maj¹c bowiem za sob¹ (a mo¿e
i przed sob¹) kilka pobytów, m³odzi instrumentaliœci wywo¿¹ st¹d nie tylko wspomnienia muzyczne, ale tak¿e krajobrazowo-przyrodnicze i gdzieœ
w miejscach swego zamieszkania staj¹ siê najlepszymi orêdownikami uzdrowiska i Gór Izerskich.
Adam Karolczuk
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Doros³e malowanie

wyraz artystyczny, a za rok najpewniej wszyscy malarze wjad¹ na górê gondol¹ i bêd¹
tym zachwyceni. Ba, pewnie wagoniki, podpory i obie stacje stan¹ siê z czasem czêœci¹
ich impresji malarskich.
9 sierpnia uczestnicy pleneru wystawili
swe prace na hali spacerowej; by³a to udana
symbioza ró¿nych dziedzin sztuki, jako ¿e ju¿
drugi raz wystawie malarskiej towarzyszy³
koncert fina³owy Euoroorkiestr, co obu imprezom przyda³o splendoru, a wernisa¿owi
przysporzy³o wielu zwiedzaj¹cych.
VI plener przejdzie do historii nie tylko z
uwagi na bior¹cych w nich udzia³ uczestników (13), ale tak¿e wystawionych (84) i
sprzedanych obrazów (blisko 10).
(aka)

Od 3 do 10 sierpnia w Park Hotelu przebywali uczestnicy VI Pleneru Malarskiego,
których goœci³a patronuj¹ca imprezie od pocz¹tku Barbara Buczyñska, a malarzy skrzyknê³a i przywioz³a do Œwieradowa niezawodna jak zwykle Halina Pokorska z Nowogardu.
Pani komisarz jest rekordzistk¹, jako ¿e wziê³a
w plenerze udzia³ ju¿ po raz pi¹ty (raz by³a
nieobecna z powodów rodzinnych). Po raz
trzeci uczestniczyli w nim Wojciech Zieliñski
ze Szczecina, Zenon Windak z Czêstochowy i
Edward Habdas z £odzi. Dwukrotne pobyty
w Œwieradowie zaliczyli: Edward Dwurnik z
Warszawy, Jerzy Gumiela z
Nowego Jorku, Czes³aw
Tumielewicz i Józef Czerniawski z Gdañska, Krystyna Raczkiewicz z £odzi,
Przemys³aw Tarabicki i
Wies³awa Markiewicz ze
Szczecina, wreszcie Ma³gorzata Pabel z Warszawy,
która namówi³a mê¿a Grzegorza (z regu³y odmawia
wszystkim zaproszeniom) i
to on okaza³ siê absolutnym
debiutantem na plenerze.
Artyœci pracowicie spêdzali czas przy sztalugach,
w wolnych chwilach spacerowali po mieœcie i po górach, popo³udniami przy
grillu dyskutowali o sztuce,
zaliczyli te¿ dwie (busem)
wycieczki na Stóg, gdzie –
jak to artyœci – wyrazili ca³kowit¹ dezaprobatê dla arBia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w dwóch posuniêciach.
chitektury górnej stacji koPozycja kontrolna – bia³e: Kh3, He4, Wf5, Gd3, pg4 (5 figur);
lei gondolowej, która ich
czarne: Kh6, Hg7, Wd8, Gd7, pg5 (5 figur).
zdaniem zepsu³a bajkowy
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 25 wrzeœnia 2008 r. do Izercharakter Gór Izerskich. Na
skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11 Listopada
szczêœcie by³ to wy³¹cznie
35 (II p.).

Szach i mat (54)

„Notatnik Świeradowski”. Wydawca: Gmina Miejska Świeradów–Zdrój. Redaktor naczelny - Adam Karolczuk, tel. 0661 784 827, a.karolczuk@gmail.com Edycja: EDUSA 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.
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Nie lubisz myæ okien?
Nie masz czasu na sprz¹tanie?
Skorzystaj z naszych us³ug

Jêzyk niemiecki? ¯aden problem!
Skorzystaj z us³ug firmy

.

Niem-Pol

Firma Niem-Pol oferuje:

Nasza oferta to:

· mycie okien
· sprz¹tanie biur i mieszkañ
· pranie dywanów
i tapicerki obiciowej
· pranie tapicerki
samochodowej
· auto-kosmetyka

· t³umaczenia pisemne i ustne
· kursy jêzykowe
· przygotowanie do matury
i egzaminów
· nauka ró¿nymi metodami

ROBOTY BUDOWLANE
== > W E K T O R < ==
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
MIRSK, ul. Słowackiego 34

mgr Magdalena Olszewska
Œwieradów, ul. Jagie³³y 1/2

tel. 0601 196 755
lub 0609 066 152

O F E R U J E

tel. 0609 066 152

między innymi:
-

KREDYTY I UBEZPIECZENIA

NAJTANIEJ!

OCIEPLENIA budynków, ELEWACJE

DACHY, POLBRUK
kompleksowe remonty mieszkań
regipsy, gładzie, płytki, malowanie
budowa ogrodzeń różnego typu

Firma nasza to dobra cena i najnowsze technologie.
-

DORADCA UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWY
VIOLETTA GAWRONIUK
UL. ZDROJOWA 4 (kolektura Lotto)

pracujemy na dobrych, sprawdzonych materiałach
zapewniamy możliwość negocjacji cen

tel./fax 075 78 34 677
tel. kom. 502-624-102

0695 360 147
Na ¿yczenie klienta – dojazd do domu

ZAK£AD US£UG
WODNOKANALIZACYJNYCH
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

SPECJALISTA
CHORÓB
WEWNÊTRZNYCH
PSYCHIATRA

Rafa³ Œlusarz
Wizyty domowe

0608 25 13 36

Miros³aw
Hryniewicz

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

US£UGI KAFELKARSKIE:

fot.

· terakota
· glazura
Roksana
Guœliñska
· mozaiki · marmury
· uszczelnianie

tarasów i balkonów

Œwieradów-Zdrój
ul. Wyszyñskiego 11B/6

075 78 16 794
0601 614 777
FACHOWOŒÆ I GWARANCJA

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)

OR£OWSKA NIERUCHOMOŒCI
mgr El¿bieta Or³owska

„C W I E T FA C H”

– poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami poœrednik, licencja zaw. nr 6809
– wycena nieruchomoœci - rzeczoznawca maj¹tkowy uprawnienia zaw. nr 4693

Firma
wykoñczeniowo-remontowa

http://orlowska-nieruchomosci.gratka.pl
elorlowska@tlen.pl
Biuro w Œwieradowie, ul. Piastowska 10,
tel./fax 075 78 16 545; tel. kom. 0697 284 818
pon.-pt. - po 1700 , sob.-niedz. - 1000 –1700 .
Og³oszenia sprzeda¿y:
1. Dzia³ka budowlana + dzia³ka rolna, Œwieradów,
ciekawa lokalizacja, ³¹czna pow. 2,0081 ha. Dzia³ka budowlana zabudowana domem jednorodzinnym w stanie surowym otwartym. Ca³oœæ - 800 tys. z³.
2. Dzia³ka rolna w Œwieradowie, pow. 0,3612 ha.
Cena 160 tys. z³.
3. Luksusowe mieszkanie w centrum miasta, 200
2
m , 6 pokoi, 2 ³azienki, kuchnia, balkon. 510 tys. z³.

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW:
· kucharza · pomoc kuchenn¹
· kelnera · osoby do sprz¹tania

Wiêcej informacji:

tel. 0501 125 614

*
*
*
*
*

Glazury
Techniki malarskie
Tapety
Parkiety
G³adzie

Tel. 0791 811 959
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SCHEINER NIERUCHOMOŒCI ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8, tel. 075 78 16 359, 0603 766 496, 0603 766 936
Poleca domy, dzia³ki, mieszkania, pensjonaty w Œwieradowie i okolicach
WYBRANE OFERTY (WIÊCEJ OFERT W BIURZE):
Œwieradów – kawalerka 26 m2 po remoncie, z wyposa¿eniem
Œwieradów – nowy komfortowy dom 220 m2, dzia³ka 1.200 m2, piêkny widok na Stóg Izerski
Œwieradów – piêtro domu z gara¿em, 100 m2, ogrzewanie gazowe
Œwieradów – ul. Batorego, dzia³ka 2.500 m2, pod us³ugi turystyczne i zdrowotne, 750.000 z³
Œwieradów – grunt 3,3 ha, okolice Malachitu, 90 z³/m2
Œwieradów – okolice kolei gondolowej, pensjonat do remontu, dzia³ka 1 ha, 2.900.000 z³
Œwieradów – centrum, lokal u¿ytkowy, 32 m2, wysoki parter
Œwieradów – ul. Piastowska, 7.651 m2, pod us³ugi turystyczne, pe³ne uzbrojenie, 4 kondygn.
Œwieradów – ul. Zdrojowa, lokal z witryn¹, 33 m2 - do wynajêcia
Œwieradów – pensjonat, 30 miejsc noclegowych, dzia³ka 1.800 m2, 1,3 mln z³
Œwieradów – centrum, dzia³ka 4.200 m2, wa¿ne pozwolenie na hotel 150 miejsc
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat, 34 miejsca + mieszkanie
Œwieradów – dwie s¹siednie dzia³ki na osiedlu, po 649 m2, pe³ne uzbrojenie
Œwieradów – dom z lat 80. blisko centrum, 246 m2, dzia³ka 600 m2
Œwieradów – piêknie po³o¿ony dom, 130 m2, okolice gondoli, dzia³ka 1.000 m2
Œwieradów – piêkny dom 300 m2, po³o¿ony przy Parku Zdrojowym, dzia³ka 2.000 m2
Œwieradów – bliskie okolice kolei gondolowej, dzia³ka 2.000 m2
Œwieradów – pensjonat na 105 osób, w trakcie remontu, dzia³ka 1,5 ha
Czerniawa – ³adnie po³o¿ony pod lasem przedwojenny dom, dzia³ka 1.300 m2
Czerniawa – nowy dom, 350 m2, z mo¿liwoœci¹ pokoi pod wynajem, dzia³ka 1,2 ha
Czerniawa – ma³y dom do remontu, dzia³ka 396 + 1.356 m2, 165.000 z³
Czerniawa – 6.600 m2, centrum, blisko uzdrowiska, pod us³ugi turystyczne
Czerniawa – 7.785 m2, ul. D³uga, 85 z³/m2
Czerniawa – pensjonat do remontu, 900 m2, dzia³ka 5.700 m2
Wolimierz – dom do remontu, dzia³ka z sadem 0,9 ha, 130.000 z³
Wolimierz – dzia³ka 6.000 m2, 55.000 z³
Oko³o 7 km od Œwieradowa – stan surowy, zamkniêty dzia³ka 0,9 ha, 295.000 z³
Mirsk – mieszkanie 79 m2, centrum, II piêtro, 135.000 z³
Bliskie okolice Œwieradowa – pensjonat z gastronomi¹ na ok. 50 miejsc
Na granicy Œwieradowa i Czerniawy – 1.700 m2, 167.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom dwurodzinny, 460 m2, z widokiem na góry, 420.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom przedwojenny, du¿a obora, 20 ha, 600.000 z³
Wieœ nad Zalewem – 15 km od Œwieradowa, dom do remontu, 79.000 z³
Z³oty Potok – wieœ nad Zalewem, dom 735 m2, sala ze scen¹ 180 m2, 500.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – dzia³ka 9.600 m2, 336.000 z³
Wieœ miêdzy Œwieradowem a Mirskiem – du¿y dom na agroturystykê, 350.000 z³
Wieœ miêdzy Œwieradowem a Mirskiem - dzia³ka 0,75 ha, p³aska, z widokiem na góry
Z³otniki Lubañskie – kamieniczka w Rynku po remoncie, nowy gara¿, 220.000 z³
Lubomierz – kamieniczka do remontu w rynku, 115.000 z³
Gryfów centrum – kamienica 1.000 m2, 400.000 z³
DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20 KM OD ŒWIERADOWA.
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE.

Oferta 298 (wy³¹cznoœæ) – Œwieradów. Ma³y urokliwy
dom przedwojenny przepiêknie po³o¿ony na skraju lasu przy
spokojnej asfaltowej drodze. Parter murowany, piêtro zbudowane z bala. Osobne wejœcie na parter i na piêtro. Powierzchnia domu oko³o 100 m2. Na parterze hol, kuchnia,
³azienka, toaleta, du¿a kot³ownia. Na piêtrze trzy pokoje, hol
i weranda. Dach kryty blachodachówk¹. Ogrzewanie centralne piec na paliwa sta³opalne. Cena 350.000 z³.
Oferta 267 – Œwieradów. Piêkny dom mieszkalny z kanciastych bali modrzewiowych, pow. ok. 300 m2, wraz umeblowaniem, doskonale wkomponowany w teren, po³o¿ony w okolicach Parku Zdrojowego, blisko do
centrum. Dach dwuspadowy, dachówka, okna drewniane, szyby antyw³amaniowe, pe³ne podpiwniczenie: gara¿, sauna, basen, kot³ownia – kocio³
gazowy (zachowano kocio³ na opa³ sta³y). Dzia³ka o pow. 2.000 m2, ogrodzona, przylega z jednej strony do parku, z drugiej strony do lasu, oczko
wodne, nasadzenia kwiatów wieloletnich, ozdobnych krzewów i drzew.
Dom do zamieszkania od razu, doskona³a lokalizacja. Cena 980.000 z³.
Oferta 269 (wy³¹cznoœæ) - Z³otniki Lubañskie. Kamieniczka w rynku
w ma³ej wsi po³o¿onej nad Zalewem Z³otnickim. Powierzchnia mieszkalna
ok. 150 m2, mo¿liwoœæ adaptacji dwupoziomowego strychu. Na parterze
jeden pokój, ³azienka , kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, na piêtrze
trzy pokoje, kuchnia, ³azienka, du¿y hol. Dach i elewacja po remoncie,
wiêkszoœæ okien PCV, centralne ogrzewanie – piec na paliwa sta³opalne.
Dzia³ka 800 m2, ogrodzona, na dzia³ce odebrany budynek gospodarczy,
na parterze gara¿ + poddasze. Cena 220.000 z³.
Oferta 232 (wy³¹cznoœæ) – wieœ nad Zalewem Leœniañskim.
Przedwojenny dom do remontu, po³o¿ony na dzia³ce 600 m2. Dach kryty ³upkiem, wymaga remontu. Na parterze kuchnia, pokój, ³azienka, pomieszczenia gospodarcze, na piêtrze 4 pokoje i pomieszczenia gospodarcze. Powy¿ej strych do ewentualnej adaptacji. Z boku w bryle domu stodo³a. Woda
doprowadzona do domu – hydrofor. Cena 79.000 z³.
Oferta 295 (wy³¹cznoœæ) – Czerniawa. Niewielki stary dom do remontu
po³o¿ony nad strumieniem. Powierzchnia oko³o 100 m2, dzia³ka pod domem
396 m2, dzia³ka po drugiej stronie strumienia – 1.356 m2. Ogrzewanie piecowe, ³azienka prowizoryczna, woda ze studni. Dom zamieszka³y. Na parterze
dwa pokoje, kuchnia, ³azienka i pomieszczenia gospodarcze, na piêtrze pokój
i pomieszczenia do adaptacji. Dach nie cieknie, kryty z jednej strony pap¹ , a
drugiej ³upkiem. Nowe okna PCV. Cena 165.000 z³.

zagra na weselach,
bankietach, chrzcinach,
imieninach,
rocznicy œlubu itp.
MAREK - TEL. 664 582 774
GRZESIEK - TEL. 601 582 613
ŒPIEWAMY TE¯ PO NIEMIECKU
WYSTAWIAMY FAKTURY

UWAGA! Reklamy do paŸdziernikowego numeru „Notatnika” nale¿y sk³adaæ do 26 wrzeœnia 2008 r.
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Auto
Szko³a
DRIVER
ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
£ukasz Jednorowski
og³asza sta³e zapisy
na kurs nauki jazdy kat. B

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

Tel. 0601 224 100

Doroczne m³odzie¿owe euromuzykowanie...

Zdjêcia:
Tomasz Chmielowiec
i Adam Karolczuk

... i ca³kiem doros³e malowanie

U góry - Zbiorowa fotografia uczestników pleneru. Powy¿ej od lewej: Edward Dwurnik, Barbara Buczyñska, Czes³aw Tumielewicz. U góry po prawej - Halina Pokorska przy
swym obrazie kupionym przez œwieradowskiego proboszcza,
ks. Andrzeja Kry³owskiego (który kupi³ te¿ obraz Cz.Tumielewicza). Obok - obraz z wyraŸnie œwieradowskim motywem,
autorstwa Wies³awy Markiewicz.
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RELACJE Z OBU IMPREZ KULTURALNYCH, DOKUMENTOWANYCH
PRZEZ PREZENTOWANE ZDJÊCIA,
ZAMIESZCZAMY NA STRONIE 9.

