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Czeœæ, podporo numer szeœæ!

12 wrzeœnia nast¹pi³a z dawna oczekiwana chwila w procesie inwestycyjnym kolei gondolowej - rozpocz¹³ siê monta¿ pierwszej podpory, nosz¹cej nr 6. W nastêpnych dniach ustawiono podpory nr
2 i 3 - czyli te, które da³o siê zainstalowaæ przy pomocy dŸwigu. Do nastêpnych trzeba bêdzie w paŸdzierniku wezwaæ œmig³owiec. Wiêcej aktualnych informacji o inwestycji - str. 5.

Fot. Wies³aw Biernat

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

Druga strona medalu

22 wrzeœnia wieczorem na stadionie, gdzie specjalnie na tê okazjê zainstalowano maszty oœwietleniowe,
odby³ siê koncert fina³owy wieñcz¹cy dwudniowe konkursowe zmagania orkiestr reprezentacyjnych Wojska
Polskiego. Ok. 200 muzyków w ¿o³nierskich mundurach zagra³o kilka melodii pod jedn¹ batut¹, swymi
umiejêtnoœciami popisywali siê te¿ wokaliœci. Organizatorzy sprawili ponadtysiêcznej widowni niespodzian-
kê przygotowuj¹c pokaz ogni sztucznych, a wieczór zakoñczy³ siê wspólnym odegraniem nieœmiertelnej
„Warszawianki”. Wiêcej o festiwalu piszemy na str. 7, a fotoreporta¿ zamieszczamy na  str. 8.

Symfonia œwiate³ i dŸwiêków

Fot. Wies³aw Biernat

   Zdjêcia Rafa³ Matelski

Na budowie kolei gondolowej zdarzaj¹ siê nie tylko rzeczy wznios³e (jak stawianie
podpór), ale tak¿e bardzo przyziemne. Tak by³o 29 wrzeœnia, gdy po intensywnych
opadach deszczu po nartostradzie zaczê³a sp³ywaæ b³otna maŸ, która wpada³a naj-
pierw do rowów, a potem do potoków, zagra¿aj¹c ujêciu wody pitnej. Po dwugodzin-
nej walce œwieradowskich stra¿aków z ¿ywio³em sytuacja zosta³a opanowana.

Nastêpny numer „Notatnika Œwieradowskiego” znajdzie siê w
punktach dystrybucji gazety 7 listopada br.

Uwaga, Czytelnicy!
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URZ¥D MIASTA
Burmistrz Miasta – Roland Marci-
niak: 78-16-119; Sekretarz  Miasta
–  Sylwia B³aszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 78-16-
234; Sekretariat Burmistrza – Krysty-
na Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
kadry – Joanna Szczekulska: 78-17-
680; biuro Rady Miasta – Diana Ti-
moftiewicz-¯ak: 78-17-666; inspek-
tor ds. organizacyjnych – Jolanta
Bobak; zamówienia publiczne – Mo-
nika Sautycz: 78-17-562; Referat
Gospodarki Nieruchomoœciami i Za-
gospodarowania Przestrzennego,
kierownik – Rafa³ May:   78-17-092,
Ryszard    Szczygie³:   78-17-558,
Bogumi³a  Tasulis: 78-17-297; Re-
ferat Gospodarki Miejskiej, Inwesty-
cji i Ochrony Œrodowiska, kierownik
– Eugeniusz Grabas: 78-17-071,
Anna Mazurek,  Andrzej Groñski:
78-16-970, Izabela Jurczak, Anna
Ba³azy: 78-16-324; Urz¹d Stanu Cy-
wilnego, kierownik – Danuta ̄ y³kie-
wicz: 78-16-344;   meldunki   i   do-
wody   osobiste  –  Halina   Stett-
ner: 78-16-929; Stra¿ Miejska – Ry-
szard Nowak, Boles³aw Sautycz:
78-16-896; obrona cywilna, zarz¹-
dzanie kryzysowe, ochrona przeciw-
po¿arowa – Tadeusz Baka: 78-16-
841; ksiêgowoœæ – Anna Leœniak,
Magdalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Alicja Pio-
trowska, Anna Bardziñska: 78-16-
659;  Referat Promocji Gminy, Tury-
styki, Kultury i Sportu, p.o. kierow-
nika – Dorota Marek-Miakienko,
Monika Hajny: 71-36-482; Izerskie
Centrum Wspierania Przedsiêbior-
czoœci - Mariusz Pysz: 71-36-482;
dzia³alnoœæ gospodarcza i stypendia
socjalne - Ewelina Ostrowska: 78-
16-221; Informatyk - Tomasz
Chmielowiec: 78-16-361; Miejskie
Biuro Informacji Turystycznej: 78-
16-350, fax:  78-16-100.

ZAK£AD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

Sekretariat: 78-16-343.

MIEJSKI OŒRODEK
POMOCY SPO£ECZNEJ

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

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

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

Kronika policyjna Na bie¿¹co

1.

WYMIENIAMY DOWODY!

Na podst. mat. policyjnych
opr. A. Karolczuk

4 sierpnia jeden ze świerado-
wian zgłosił na policji kradzież z
jego budowy pięciometrowych 9
krawędziaków o łącznej wartości
1100 zł. Sprawców było dwóch i
obaj zostali spłoszeni przez pra-
cowników na budowie. Uciekając
– porzucili dziesiątą wynoszoną
belkę, a że pracownicy znali zło-
dziei z imienia i nazwiska, policja
bez trudu trafiła na ich ślad. Ponie-
waż obaj migający się od wszelkiej
uczciwej pracy mężczyźni przyznali
się tylko do ściągnięcia dwu belek
(znaleziono je porzucone w róż-
nych miejscach), do dziś trwają
poszukiwania pozostałych siedmiu.

31 sierpnia jeden z mieszkań-
ców Świeradowa zawiadomił poli-
cję, iż ktoś uszkodził mu jego VW
passata. Funkcjonariusze stwierdzi-
li liczne wgniecenia karoserii i od-
pryski lakieru, szybko też ustalili
sprawcę zniszczeń – okazał się nim
inny świeradowianin, który tak zde-
nerwował się na passata, który mu
blokował wyjazd z posesji, że sko-
pał mu karoserię. A teraz grozi mu
za to do 5 lat odsiadki!

W nocy z 31 sierpnia na 1
września w Czerniawie przyłapa-
no na gorącym uczynku dwóch oby-
wateli gminy Mirsk, którzy z pobo-
cza ul. Sanatoryjnej dziarsko prze-
nosili kostkę granitową na swą
przyczepkę. Policja doliczyła się
700 sztuk wartych 1400 zł, a jeden
z zatrzymanych tłumaczył, że
kostką tą chciał wyłożyć chodnik
przy domu. Obu zatrzymano w
areszcie, skąd wyszli po wpłaceniu
tysiączłotowych kaucji.

25 września personel Miejskie-
go Zespołu Szkół dostrzegł na mo-
nitorze przekazujących obraz z po-
dwórka szkoły dwie leżące uczen-
nice. Były to dwie nietrzeźwe gim-
nazjalistki (ostatnia klasa), z któ-
rych jedna znajdowała się w stanie
utraty przytomności, a druga miała
1 promil alkoholu w wydychanym
powietrzu. Tę pierwszą po inter-
wencji nauczycieli szybko zabrało
pogotowie, a ta druga po wytrzeź-
wieniu opowiedziała całą historię.
Było to tak: Obie poprosiły przy-
godnie napotkanego faceta, by kupił
im alkohol, co poproszony skrzęt-
nie wykonał przynosząc im 4 piwa
i 4 nalewki. Dziewczęta raczyły się
napitkami na tarasie zdrojowym (że
też nikt z dorosłych się nimi nie za-
interesował!), a potem postanowi-

ły iść do szkoły na dyskotekę. Nie-
zbyt im ta wędrówka szła, bo do-
tarły pod szkołę resztkami sił, pod-
trzymując jedna drugą, a tam wpa-
dły w oko kamerom. Policja szyb-
ko dotarła do „uczynnego” mężczy-
zny, któremu za rozpijanie nielet-
nich grozi do 2 lat więzienia. Rów-
nież obiema pannicami zajmie się
sąd rodzinny – z uwagi na stwier-
dzoną u obu daleko posuniętą de-
moralizację.

26 września mieszkaniec Świe-
radowa powiadomił Rewir Dziel-
nicowych, że skradziono mu ko-
mórkę Motoroli wartą 100 zł. A
było to tak: Zaprosił do mieszkania
przypadkowo spotkanego faceta na
małe spirytusowe co nieco. Gdy
wypili, gospodarz popadł w drzem-
kę, a po przebudzeniu stwierdził
brak telefonu (została mu tylko
ładowarka). Policja szuka złodzie-
ja, ale nie jest to łatwe, bo pokrzyw-
dzony zna tylko jego imię.

27 września dyrekcja szkoły w
Świeradowie zawiadomiła poli-
cjantów, iż ktoś dopuścił się dewa-
stacji mienia, wybijając dwa okna
od strony siłowni, rozbijając świe-
tlik w sali gimnastycznej oraz nisz-
cząc kosze na śmieci. Sprawcy wy-
nieśli też kilka urządzeń z siłowni,
z których część odnaleziono w re-
jonie DWD. Straty przekraczają
1000 zł, policja szuka złoczyńców.

Jako ciekawostkę policja poda-
je informację o tym, że w pow. opo-
czyńskim (Łódzkie) schwytano
mężczyznę, ściganego listami goń-
czymi od… 11 lat! W swym życio-
rysie złoczyńca zaliczył epizod
świeradowski – pobierał on daro-
wizny na rzecz pensjonariuszy nie-
istniejącego już domu dla samot-
nych matek MARKOT, ale nigdy
tych darowizn nie dostarczył do
celu, lecz je po drodze „opylał”.
Gdy odkryto ten proceder i zawia-
domiono policję, złoczyńca wyje-
chał ze Świeradowa i ukrywał się
przez tyle lat. Zatrzymany, przypo-
mniał sobie swe niecne uczynki, za
które grozi do 5 lat odsiadki. Gdy-
by się poukrywał jeszcze 4 lata,
sprawa uległaby przedawnieniu.

Uwaga, w Rewirze Dzielnico-
wych jest do odebrania znalezio-
ny telefon komórkowy marki
Samsung.

Sejm przed rozwi¹zaniem zdo³a³ uchwaliæ przed³u¿enie
wa¿noœci starych dowodów osobistych do 31 marca 2008
roku. Gdy tylko informacja o tym dotar³a do obywateli, Urz¹d
Miasta natychmiast odnotowa³ zmniejszone zainteresowa-
nie sk³adaniem wniosków przez mieszkañców Œwierado-
wa, którzy - czego dowodzi praktyka - najpewniej znów prze-
sun¹ sobie tê procedurê na ostatni¹ chwilê.

Magistrat nie ustaje w apelach o pilne sk³adanie wnio-
sków, im póŸniej bowiem wniosek z³o¿ymy,  tym d³u¿szy
bêdzie czas oczekiwania na otrzymanie nowego dowodu. dokoñczenie obok

30 sierpnia wraz z
Tadeuszem Baką wyje-
chałem do Warszawy,
by wziąć udział w uro-
czystości wręczenia I
nagrody w ogólnopol-
skim konkursie Mo-
dernizacja Roku 2006
państwu Barbarze i
Wiesławowi Buczyń-
skim, właścicielom
Park Hotelu. Spotkali-
śmy się następnie z Ja-
nuszem Boneckim,
dyr. biura Zarządu
Głównego OSP, z którym z roz-
mawialiśmy o możliwości dofi-
nansowania przez ZG zakupu
średniego wozu bojowego dla
OSP.

Tego samego dnia dotarliśmy
do Nałęczowa, gdzie w godzinach
popołudniowych przyjął nas bur-
mistrz miasta, który oprowadził
nas po uzdrowisku, pokazując
prowadzone inwestycje i kom-
pleksy parkowe (mają ich trzy).
Zapoznaliśmy się też z mocnymi
i słabymi stronami gminy uzdro-
wiskowej.

31 sierpnia złożyliśmy wizy-
tę w kieleckiej firmie Stolarczyk,
która montuje i sprzedaje nowe
wozy strażackie. Dokonaliśmy
oceny wartości bojowej wozów
pod kątem przydatności w warun-
kach świeradowskich. T. Baka
zasiadł za kierownicą, sprawdził
walory techniczno-bojowe i uznał,
że najlepiej sprawdziłby się wóz
marki MAN z napędem 4x4.

4 września wraz z Dorotą Ma-
rek-Miakienko spotkaliśmy się z
Richardem Bolenzem z Niemiec
w sprawie zorganizowania u nas
w lutym 2008 r. międzynarodo-
wych zawodów na rakietach śnie-
żnych (to pozytywny efekt powsta-
nia kolei gondolowej), sportu nie-
zwykle popularnego w krajach
alpejskich.

6 września w poznańskiej fir-
mie Lama Gold rozmawiałem o
szansach uruchomienia wyciągu
orczykowej IZERY. Efekt tego
spotkania jest bardzo budujący –
trwają już prace przy porządko-
waniu stoku, ale jest jeszcze za
wcześnie, by mieć stuprocentową
pewność, że wyciąg ruszy tej zimy.

7  września odbyłem spotka-
nie z artystą Janem Cirutem z Jel-
niej Góry, który wykona dla nas
zimową panoramą Karkonoszy i
Gór Izerskich o wymiarach 9 x 1,5
m, obejmującą obszar od Przełę-
czy Okraj po Czerniawę.

10 września z nadleśniczym
Wiesławem Krzewiną rozmawia-
łem o funkcjonowaniu wyciągów
orczykowych Izery i Świerado-
wiec oraz o współpracy gminy i
nadleśnictwa z hiszpańskim inwe-
storem Alstan Group, właścicie-
lem Świeradowca.

11 września w Jeleniej Górze
złożyłem wizytę dyrektorowi tam-
tejszego oddziału PZU, Renacie
Głuszczuk, w sprawie wniosku o
dofinansowanie zakupu wozu

strażackiego kwotą 200 tys. zł.
PZU rozpatrzy wniosek w poło-
wie października.

Tego samego dnia w telefo-
nicznej rozmowie z przedstawi-
cielem wrocławskiej firmy PRO-
XIMA SA uzyskałem informację
o zatwierdzeniu przez Minister-
stwo  Środowiska projektu badań
występowania wód termalnych w
Karkonoszach i Górach Izerskich.
Proxima wykonała projekt, a ko-
lejnym etapem będzie ogłoszenie
przez ministerstwo przetargu na
wykonanie zadania.

12 września z prezesem Spół-
dzielni Mieszkaniowej ZDRÓJ –
Jerzym Czaplińskim – rozmawia-
łem o możliwości przekazania lub
sprzedaży kotłowni gminnej na
os. Korczaka na rzecz ZDROJU.
Sprawa będzie finalizowania po
sezonie grzewczym.

13 września w Izerskim Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści odbyło się spotkanie poświę-
cone organizacji ruchu w mieście
po uruchomieniu kolei gondolo-
wej.  Udział w nim wzięli poli-
cjanci z RD  Komendy Powiato-
wej oraz przedstawiciele Powia-
towego Zarządu Dróg. Spodzie-
wamy się utrudnień w ruchu, z
którym w tym sezonie trudno bę-
dzie sobie poradzić, a w przy-
szłym roku czeka nas spory wysi-
łek w usuwaniu wąskich gardeł
komunikacyjnych

Tego dnia uczestniczyłem w
konwencie marszałków RP we
Wrocławiu, gdzie podpisaliśmy
wspólnie z władzami Szklarskiej
Poręby, Starej Kamienicy, Mirska,
Piechowic i Jeleniej Góry porozu-
mienie w sprawie wspólnej pro-
mocji regionalnego produktu tu-
rystycznego. Po otwarciu fundu-
szy unijnych porozumienie to na-
bierze realniejszych kształtów.

17 września dr Tadeusz Przy-
libski i dr Anna Abramczyk-Lo-
renz z Politechniki Wrocławskiej
rozpoczęli poszukiwania ujęć
wody pitnej dla Świeradowa po-
łączone z badaniami występowa-
nia i stężenia radonu na terenie
gminy. W ramach tych badań zo-
stanie opracowany patent na uty-
lizację radonu z wody.

20 września w Nadleśnictwie
odbyło się kolejne spotkanie z ho-
telarzami i przedstawicielami ko-
lei gondolowej, poświęcone m.in.
promocji miasta.
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Gmina odrabia lekcje
czyli pierwszy krok do unijnych pieniêdzy

Przetarg za przetargiem (II)

Nr 
obw.  

Granice obwodu głosowania 
 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

1 

 
Korczaka, Parkowa, Piastowska, Piłsudskiego,  
Skłodowskiej-Curie, Wyszyńskiego 

MZS - SP Nr 1 
ul. Skłodowskiej-Curie 2 

Świeradów-Zdrój 
tel. 075 78 16 373 

2 

3-go Maja, Asnyka, Boczna, Cicha, Cmentarna, Czecha, 
Dąbrowskiej, Dojazdowa, Dolna, Gajowa, Graniczna, 
Grunwaldzka, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, 
Marusarzówny, Mickiewicza, Nad Basenem, Nad 
Potokiem, Orzeszkowej, Pod Skarpą, Polna  Prusa, 
Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, 
Stefana Batorego, Stroma, Strumykowa, Wczasowa, 
Wiejska, Willowa, Wolna, Zakopiańska, Zamknięta, 
Zielona, Zdrojowa, Źródlana, Żeromskiego 

 
 

 
 

MZS - Gimnazjum Nr 1 
tel. 075 78 16 373 

3 

11 Listopada, Aleksandra Głowackiego, Bema, 
Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Budowlanych, 
Chopina, Dąbrowskiego, Dworcowa, Dzika, Gołębia, 
Górska, Jana III Sobieskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, 
Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kopernika, 
Kościuszki, Kręta, Krucza, Leśna, Lipowa, Majowa, 
Młodych Techników, Mokra, Moniuszki, Myśliwska, 
Nadbrzeżna, Orla, Osiedlowa, Plater, Podgórna, 
Pszczela, Ratowników Górskich, Sępia, Sosnowa, 
Sowia, Stawowa, Stokowa, Sybiraków, Traugutta, 
Wilcza, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Zaułek, Żabia, 
Żwirki i Wigury,  

 
Centrum Rehabilitacji i 

Reumatologii „Goplana” 
ul. Piłsudskiego 33 
Świeradów-Zdrój 
tel. 075 78 29 665 

(lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych) 

4 

Długa, Główna, Górzysta, Izerska, Klubowa, Lwówecka, 
Łąkowa, Łowiecka, Modrzewiowa, Młyńska, 
Nadrzeczna, Rolnicza, Sanatoryjna, Sędziwa, 
Spadzista, Spokojna, Starowiejska, Strażacka, Sudecka, 
Szkolna, Wierzbowa, Zacisze 

SP Nr 2 
ul. Sanatoryjna 3 

Czerniawa 
tel.  075 78 16 379 

5 
 
Centrum Rehabilitacji i Reumatologii GOPLANA                                  

 „Goplana”  
tel. 075 78 20 661 

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z 14 wrzeœnia 2007 r.

o numerach i granicach obwodów g³osowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.)

Burmistrz Miasta  Œwieradów-Zdrój  podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e g³osowanie w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ

21 paŸdziernika 2007 r., na obszarze miasta Œwieradów-Zdrój zostanie przeprowadzone w nastê-
puj¹cych obwodach g³osowania:

G³osowanie odbêdzie siê 21 paŸdziernika 2007 r. od godz.600 do godz. 2000

Uwaga: nast¹pi³a zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 3 - z Miejskiego Biura Informa-
cji Turystycznej  na Centrum Rehabilitacji i Reumatologii GOPLANA.

Aktualne akty prawne,  komunikaty i wyjaœnienia w sprawach wyborczych znajduj¹ siê   na stronie
Pañstwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl

Sylwia B³aszczyk odbiera certyfikat z r¹k Urszuli Parulskiej

Nie s³abnie tempo og³aszania i
rozstrzygania kolejnych przetargów
przez gminê. Monika Sautycz, pod-
inspektor ds. zamówieñ publicz-
nych w Urzêdzie Miasta, informu-
je, ¿e po og³oszeniu 24 sierpnia
przetargu na oczyszczanie miasta
wp³ynê³y dwie oferty (po jednej na
Œwieradów i Czerniawê)

18 wrzeœnia gmina podpisa³a
umowê z firm¹ ZUH Leopolda
Achramowicza na sprz¹tanie Czer-
niawy (do 14 listopada) - kosztem
11.400 z³.

26 wrzeœnia umowê na sprz¹-
tanie Œwieradowa podpisa³a firma
ROBEN Bo¿eny Staszulonek (tez do
14 XI) – za 25.316,54 z³.

27 sierpnia do przetargu maj¹-
cego wy³oniæ bank udzielaj¹cy gmi-
nie pó³toramilionowego kredytu na
inwestycje stanê³y trzy banki: Bank
Ochrony Œrodowiska – 323.980 z³
odsetek, Banku Polskiej Spó³dziel-
czoœci – 340.146,67 z³, i PKO BP

SA – 316.866,67 z³ (wszystkie trzy
banki zaoferowa³y zerow¹ prowi-
zjê). Wybrano ofertê najtañsz¹ i 24
wrzeœnia podpisano umowê z PKO
BP.

7 wrzeœnia gmina og³osi³a prze-
targ na budowê sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ulicy Nad Basenem o d³u-
goœci 146,50 m. 28 wrzeœnia otwar-
to ofertê tylko jednej firmy – REMO
ze Lwówka. Komisja przetargowa,
nim burmistrz  podpisze umowê,
przeprowadzi weryfikacjê doku-
mentacji ofertowej.

Og³oszony 19 wrzeœnia prze-
targ ma wy³oniæ firmê, która dokoñ-
czy modernizacjê ul. Polnej: u³o¿y
420 m2 nawierzchni bitumicznej,
krawê¿niki, zamontuje trzy nowe
wpusty kanalizacji burzowej i prze-
³o¿y 15 mb kanalizacji. Otwarcie
ofert nast¹pi 10 paŸdziernika, a ro-
boty powinny byæ zakoñczone do
14 grudnia.

(aka)

Na sesji odbytej 26 wrzeœnia br.
lekcjê wychowania obywatelskiego
pobierali gimnazjaliœci (kl. 3b). Lekcja
ta ujawni³a du¿e potrzeby edukacyjne
w zakresie samorz¹dnoœci terytorial-
nej, a przecie¿ ta m³odzie¿ ju¿ za trzy
lata bêdzie wybieraæ burmistrza i rad-
nych. Pozostaj¹cy uczniom rok nauki
gimnazjalnej szko³a we wspó³pracy z
radnymi powinna
wykorzystaæ do za-
cieœnienia kontak-
tów z organami sa-
morz¹dowymi: rad¹,
urzêdem i jednost-
kami gminnymi.
Resztê zadañ w tym
zakresie przejm¹ po-
tem szko³y ponad-
gimnazjalne, by do
nastêpnych wybo-
rów mogli przyst¹-
piæ œwiadomi swo-
ich praw i lepiej zo-
rientowani  w pro-
blemach miasta, w którym ¿yj¹

Na sesji  mia³a te¿ miejsce uroczy-
stoœæ wrêczenia Urzêdowi Miasta,
przez przedstawiciela zewnêtrznej fir-
my  PIHZ  Certyfikacja z Gdyni, certyfi-
katu  PN-EN ISO 9001:2001 w zakre-
sie realizacji zasady samorz¹dnoœci
poprzez œwiadczenie us³ug zaspokaja-
j¹cych potrzeby spo³ecznoœci lokalnej
oraz wszechstronny rozwój miasta.
Tym samym UM do³¹czy³ do ci¹gle
jeszcze elitarnego grona jednostek po-
siadaj¹cych taki znak jakoœci.

Sylwia B³aszczyk, Sekretarz Gmi-
ny i zarazem Pe³nomocnik  ds.  Syste-
mu Zarz¹dzania Jakoœci¹ , wyjaœni³a
radnym, co ISO zmienia w systemie
organizacji pracy ur zêdu. Przede
wszystkim - sposób podejœcia  urzêd-
ników do klienta (ju¿ nie nazywamy go
petentem czy interesantem), którego
sprawy za³atwia siê profesjonalnie,
uprzejmie i terminowo. Ponadto  bada
siê  corocznie poziom satysfakcji klien-
ta, po to  by wychodziæ naprzeciw jego
oczekiwaniom i potrzebom.

ISO nie  oznacza, ¿e Urz¹d jest ju¿

doskona³y, bo certyfikat zosta³ przyzna-
ny do 15 lipca 2010 roku. Oznacza
natomiast,  ¿e Urz¹d  dostrzega i ak-
ceptuje  potrzebê systematycznej   pra-
cê nad samodoskonaleniem kadr, po-
trzebê dokonywania  corocznego we-
wnêtrznego i zewnêtrznego  przegl¹-
du systemu zarz¹dzania jakoœci¹ i udo-
skonalania go. W ramach ISO i powsta-

³ych procedur wzrasta profesjonalizm
w procesie przygotowania dokumen-
tów, a  systematycznemu skracaniu
ulegaæ bêd¹ terminy realizacji  œwiad-
czonych us³ug. Urzêdnicy maj¹ nadzie-
jê, ¿e klienci  pozytywnie  oceni¹ skut-
ki wdro¿enia ISO.

Na tym nie koniec wa¿nych wyda-
rzeñ na sesji – Krzysztof Grybionko z
poznañskiej firmy Invest Consulting
przedstawi³ radnym projekt Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego na lata
2008-2013. Sporz¹dzenie i uchwalenie
takiego dokumentu jest koniecznym
warunkiem przed sporz¹dzeniem
wniosków o dotacje z Unii Europejskiej,
która musi mieæ pewnoœæ, ¿e gmina
„przerobi” przyznane dotacje i do³o¿y
wymagane 15-25 proc. do ka¿dej in-
westycji. To tak¿e analiza mo¿liwoœci
finansowych gminy w poszczególnych
latach, powœci¹gaj¹ca nazbyt wybuja-
³e plany inwestycyjne i osadzaj¹ca je
w realiach wyznaczonych dochodami
w³asnymi.

Zainteresowanych tym dokumen-
tem odsy³amy do Biuletynu Informacji

Publicznej na stronie www.swiera-
dowzdroj.pl – link: zawiadomienia w³a-
dzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wed³ug oceny bie¿¹cych mo¿liwo-
œci, czyli bez uwzglêdnienia przycho-
dów z tytu³u podatku od nieruchomo-
œci i od dzia³alnoœci przysz³ych inwe-
stycji hotelowych, a tak¿e wp³ywów z
op³aty klimatycznej, mo¿emy staraæ siê
o dotacje unijne na inwestycje w gra-
nicach 12-14 mln z³. I tylko na inwe-
stycje, bo nale¿ymy do grona tych do-
brze zarz¹dzanych gmin, które nie ule-
g³y ³atwej pokusie zaci¹gania kredytów
na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci,
lecz mia³y odwagê zaci¹gaæ niema³e
zobowi¹zania na realizacjê  przedsiê-
wziêæ s³u¿¹cych rozwojowi. A przecie¿
mo¿na nic nie budowaæ i nic nie po¿y-
czaæ - takie strategie w wielu gminach
mo¿na zaobserwowaæ.

Wieloletni Plan Inwestycyjny bê-
dzie poddany pod g³osowanie na sesji
rady na koniec paŸdziernika. (AK)

21 września z Sylwią Błasz-
czyk, Dorotą Marek-Miakienko i
Eugeniuszem Grabasem wyjecha-
liśmy do Krynicy. Ja wziąłem
udział  w Kongresie Uzdrowisk
Polskich, a moi współpracownicy
spotkali się z pracownikami od-
powiednich referatów, prowadząc
rozmowy o współpracy gminy
Krynica-Zdrój z koleją gondolową
na Jaworzynę. Przyjął nas także
wiceburmistrz miasta i przedsta-
wił inne aspekty działań gmin-
nych. Nam najbardziej podobało
się wzorcowe wprowadzenie se-
gregacji odpadów komunalnych.

24 września spotkałem się z
podmiotami wywożącymi śmieci
z terenu miasta, by podyskutować
o naszych sposobach segregacji
odpadów, którą od 2008 r. wpro-
wadzamy na posesjach.

25 września w Tyrolskiej
Chacie dyskutowaliśmy z restau-
ratorami o cyklu imprez pod
wspólną nazwą „Biesiady Izer-
skie”, które będą odbywać się co
tydzień w innym lokalu, przy
muzyce typu „unplugged” (czyli

bez prądu).
28 września odwiedził mnie

inwestor z Bielawy, który zamie-
rza zbudować hotel na 150 osób
w pobliżu kolei gondolowej. Do
drzwi urzędu coraz częściej pu-
kają przedsiębiorcy zainteresowa-
ni inwestowaniem w infrastruk-
turę turystyczną.

29 września koncert finałowy
zamykający XV Międzynarodowe
Spotkania z Muzyką Dawną po-
przedziło uroczyste rozdanie na-
gród w konkursie fotograficznym
Stowarzyszenia Promocji i Roz-
woju Pogórza i Gór Izerskich ZA-
KWISIE, w którym gmina była
jednym z fundatorów. Po koncer-
cie odbyło się spotkanie przy her-
bacie burmistrzów Mirska, Świe-
radowa i Szklarskiej Poręby z
Dominikiem Dembińskim i Tade-
uszem Krokosem – prezesem Sto-
warzyszenia Schola Cantroum z
Kalisza, z którymi rozmawialiśmy
o tym, by muzyka dawna roz-
brzmiewała także w sąsiednich
gminach izerskich.

Roland Marciniak
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Z wierszy Jacka Olszewskiego

Uk³on

Nie ma takiego zjawiska,
Jak poeta Olszewski.

Wam wszystkim nale¿y
 podziêkowaæ
Za to, jak ¿ycie postrzegam -

Babcia Wandzia kln¹ca na
Wysokoœæ renty
Piekarz Zbyszek, który przeboleæ
Nie mo¿e zmarnowanego chleba,
Dorota, Monika i Karol maj¹cy

mnie pot¹d,

Matki i ich dzieci,
Lekarze, policjanci
I dziewczêta do wziêcia:

Zwykli codzienni ludzie,
Którzy mijaj¹ mnie tak,
Jak wszystkich nas mija
Ten dziwny œwiat –

To wy piszecie te wiersze,
Które w strofy uk³adam –

Dziêkuj¹ wam za to,
¯e nie jestem sam.

Do  matki

Zamiast erotyku

Polsko
Zdradzi³aœ mnie

Mówiê Twoim jêzykiem
Ale Ty mnie
Nie rozumiesz

Staram siê
Lecz jestem
Nagi

Je¿eli wszêdzie czytam
¯e jesteœ matk¹

To

Dlaczego nie potrafisz
Wykarmiæ mnie
I moich przyjació³
A mo¿e to chwyt
Na lew¹ rêkê?

Jeœli nie wiesz
O co chodzi
Miotasz siê
Pytania zadajesz
I brak odpowiedzi –

Pomyœl:

Ona jest kobiet¹
I to ca³a tajemnica
Œwiata w którym
Ciê zamknê³a

Uczucie nie musi byæ
Przekleñstwem
Chyba ¿e coœ
Pomyli³eœ
I tego chcesz

Jacek Olszewski

Gór¹ Mirsk, do³em ¯erom i Norwid!

Pó³ka przysz³oœci

W Szkole Podstawowej nr 1 w Œwieradowie naukê rozpoczê³o 26 dzieci. S¹ to: Bernadeta Adamkiewicz, Ewa Bêtlejewska, Izabela Figa, Patrycja Komnac-
ka, Klara Kopeæ, Sara Kotlarek, Katarzyna Kudyba, Marcel £ynsza, Paulina Miakienko, Daniel Olkowski, Patryk Olkowski, Natalia Ostrowska, Oskar Nogal,
Kacper Reimann, Katarzyna Romanowicz, Kacper Roskowiñski, Tristan Samulski, Aleksander Sergiejczuk, Nikola Sidzisz, Kacper Snella, Natalia Strózik,
Gabriel Szopa, Katarzyna Zgliñska, Marcin Ziemniak, Kacper ¯abski i Aleksandra ¯uk. 27 wrzeœnia pierwszaki z³o¿y³y œlubowanie.

W SP nr 2 w Czerniawie ten pierwszy z wielu najwa¿niejszych dni w ¿yciu by³ udzia³em 13 dzieci. Naukê rozpoczêli: Sandra Baut, Katarzyna Cymba³ko,
Dawid Dobrzeniecki, Kinga £abêcka, Aleksandra Ogonowska, ¯aklina Opic, Kacper Piskorowski, Szymon Stachnik, Agata Stettner, Joanna Su³kowska,
Klaudia Szewczyk, Emil Turek i Dominika Wrona.

Rozpoczêcie nowego roku szkolnego by³ w czerniawskiej szkole tak¿e pierwszym dniem pracy dla czêœci kadry pedagogicznej: Marty Budziñskiej-Sochy
(wychowanie fizyczne), Agnieszki Pirjanowicz (matematyka i informatyka), Anny Kisieliñskiej-Rutkowskiej (jêzyk angielski), Zuzanny Leœniak-Szereniuk
(logopeda), i Ma³gorzaty Goszty³y-Surdel (wychowawczyni przedszkola).

Na zdjêciu z lewej - œwieradowskie pierwszaki, z prawej - pierwszaki czerniawskie ze sw¹ wychowawczyni¹ Lucyn¹ Fischer.

Pierwszy z najwa¿niejszych dni w ¿yciu

Takie hasło przyświecało tego-
rocznej akcji Sprzątanie Świata -
Polska, którego organizatorem jest
Fundacja Nasza Ziemia. Jest to po-
czątek wieloletniej kampanii eduka-
cyjnej związanej z przeciwdziała-
niem zmianom klimatycznym, mą-
drym gospodarowaniem energią i
zasobami naturalnymi, a także selek-
tywną zbiórką odpadów i używaniem
produktów z recyklingu. Głównym
celem kampanii jest zwiększenie
świadomości ekologicznej poprzez
zachęcanie wszystkich do stosowa-
nie w życiu codziennym prostych, ale
skutecznych działań.

Sprzątanie środowiska to jedno
z głównych zadań, ale nieśmiecenie
- to cel najistotniejszy. Dwa razy w
roku uczniowie MZS aktywnie
uczestniczą w sprzątaniu. Raport z

Oszczêdzaj, wy³¹czaj, odzyskuj, œwieæ przyk³adem!
akcji ma na celu uświadomić rozmiar
zanieczyszczenia środowiska, który
pomimo kontenerów stojących w
różnych punktach miasta jest zastra-
szający. Łatwo zaobserwować, że
teren posprzątany w kwietniu pod-
czas Dnia Ziemi jest już zaśmieco-
ny, głównie butelkami po winie; naj-
więcej ich można znaleźć w parku,
który ma być miejscem wypoczynku,
a nie składowiskiem surowców wtór-
nych. Worki z popiołem czy słoiki
same nie przywędrowały do lasu, ale
zostały przyniesione. W naszych la-
sach można spotkać „żubra”, tylko
szkoda, że w aluminiowej puszce.

Pamiętajmy, że używanie w pro-
dukcji surowców wtórnych to wiel-
ka korzyść dla środowiska – oszczę-
dzając surowce naturalne, nie dewa-
stujemy przyrody, aby te surowce wy-
dobywać, obniżamy też koszty pro-
dukcji. Dla przykładu, zebranie i
przetworzenie 1 tony makulatury to:
uratowanie 17 drzew, oszczędność
25 proc.  energii, aż 75 proc. mniej
zanieczyszczeń atmosfery oraz

oszczędność 26.000 litrów wody!
Organizatorzy tegorocznej akcji

składają serdeczne podziękowania
pracownikom Referatu Gospodarki
Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Śro-
dowiska w Świeradowie-Zdroju - za
zakup worków, rękawic i organiza-
cję wywozu zebranych śmieci (przez
firmę EKO-BART).

Teresa Fierkowicz

Komentarz redakcyjny: 14
czerwca br. Nadleśnictwo Świera-
dów zorganizowało spotkanie inau-
gurujące projekt pod nazwą PORZĄ-
DEK W GŁOWIE I ŚRODOWI-
SKU, którego uczestnikami są (lub
może lepiej – mają być) gminy po-
wiatów lubańskiego i lwóweckiego
oraz oba powiatowe centra edukacji
ekologicznej.

Uczestnikom spotkania zapre-
zentowano pokaz zintewentaryzowa-
nych przez leśników śmietnisk w la-
sach. To była – używając dominują-
cego dziś zwrotu w języku politycz-
nym – porażająca ekspozycja, bo w

codziennym zabieganiu nawet nie
zdajemy sobie sprawy z tego, co oby-
watele (czyli także nasi sąsiedzi)
potrafią beztrosko pozostawić w le-
sie: eternit, opony, szkło, gruz, sprzęt
agd, TV i komputerowy, brezenty,
spojlery, buty, materace, tapczany i
inne meble, dywany, wraki aut, fo-
lię, styropian. W tym kontekście fru-
wające miedzy drzewami i zwisają-
ce na krzakach papiery można uznać
wręcz za nawóz ekologiczny!

Rocznie leśnicy w kraju wydają
na likwidację dzikich wysypisk ok.
7 mln, a Nadleśnictwo Świeradów –
kilkanaście tys. zł. Stąd też potrzeba
popularyzacji projektu w gminach,
by w ich budżetach – i to już na 2008
rok – znalazły się kwoty przeznaczo-
ne na akcję oczyszczania lasów, na
ciągłą edukację i monitoring, na ak-
cję informacyjną i popularyzatorską.
Niezbędne jest też wprzęgnięcie do
pomocy szkół, księży, policji, PTTK,
Straży Granicznej, OSP, rad sołec-
kich i mediów.

Zbigniew Kamiński z Nadleśnic-
twa Świeradów zauważa, że najtrud-
niej usuwać z lasu gruz niewiado-
mego pochodzenia, gdyż pod nim
mogą znajdować się elementy azbe-
stowe, a te wymagają kosztownych i
specjalistycznych zabiegów utyliza-
cyjnych. Potwierdza też, że wstępne
deklaracje finansowe od gmin już
spływają do koordynującego akcję
Powiatowego centrum Edukacji
Ekologicznej w Lwówku.

Wypada się też zgodzić z jego su-
gestią, że akcje gminne, tzw. wystaw-
ki, powinny być organizowane czę-
ściej niż raz w roku, bo ludzie bo-
gacą się dziś w szybkim tempie, któ-
remu towarzyszy częstsza wymiana
elementów wyposażenia mieszkań.
Gdy obywatel nie ma sposobu na po-
zbycie się zalegających gratów, wy-
biera las – i blisko, i tanio, i ciągle –
niestety – bezkarnie. (aka)

Najwiêcej absolwentów œwieradowskiego gimnazjum kontynuuje naukê w
mirskim LO – 13 (to rekord ostatnich lat), ale najwiêcej doje¿d¿a do Lubania –
18, przy czym 10 uczy siê w liceum w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
Mickiewicza (plus 1 w ekonomie), a 2 w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubañ-
skiej (plus 5 w technikum). Nastêpny w kolejnoœci werbunku jest Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych w Gryfowie – 9 (z tego jedna osoba wy-
bra³a LO, a pozosta³e – zawodówkê). Oœmioro absolwentów wybra³o techni-
kum w ZSP w Biedrzychowicach.  Jelenia Góra zwerbowa³a siedmioro absol-
wentów, którzy wybrali: Technikum Gastronomiczne (3), LO w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych (2), „Mechanika” i Technikum Budowla-
ne (po 1). Technikum w Zespole Szkó³ Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
we W³osieniu wybra³y dwie osoby, a po jednej kszta³ciæ siê bêdzie w LO w
Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porêbie (mo¿e wyroœnie tam
nasz mistrz biathlonu!), w technikum w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Tech-
nicznych w Rakowicach oraz w LO w S³ubicach. Jedna osoba wybra³a siê do
szkó³ za Kana³ la Manche – do Anglii.

O ile mile zaskakuje wysokie zaufanie, jakim œwieradowska m³odzie¿ obda-
rza LO w Mirsku, o tyle niemi³ym zgrzytem wydaje siê byæ wykreœlenie przez
ni¹ z listy szkó³ priorytetowych dwóch jeleniogórskich liceów: ̄ eroma i Nor-
wida, którego w tym roku nie wybra³ nikt!

W bibliotece od kilku lat jest
wydzielona półka z literaturą piękną
w języku niemieckim, ciesząca się
głównie powodzeniem kuracjuszy z
Niemiec. Ale zdarza się też, że się-
gają po te książki także młodzi czy-
telnicy. Iga - gimnazjalistka z Ostro-
wa Wielkopolskiego - będąc u nas
na wakacjach ze zdziwieniem sko-
mentowała: „A w naszej bibliotece
nie ma książek w językach oryginal-
nych”.

Od lipca mamy tytuły z literatu-
ry pięknej w języku angielskim, po
które już sięgają młodzi czytelnicy.
Marzą się nam jeszcze pomocne
materiały do nauki języka angiel-
skiego, niemieckiego i czeskiego,
czyli zbiory na nowych nośnikach
informacji – na płytach CD i DVD.
Taki zbiór mógłby być podstawą
utworzenia medioteki - programy
edukacyjne i książki audio zapew-
ne przyciągnęłyby większą grupę
młodych ludzi. (KP)
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Pod znakiem Biedronki

- Od 21 do 23 wrzeœnia w Krynicy
odby³ siê XVI Kongres Uzdrowisk Pol-
skich pod has³em „Otwórz oczy, zo-
bacz polskie uzdrowiska”. To najwa¿-
niejsze forum dyskusyjne œrodowisk
uzdrowiskowych, w którym uczest-
nicz¹ przedstawiciele rz¹du, parlamen-
tu, œwiata nauki, samorz¹dów teryto-
rialnych, NFZ, ZUS, KRUS oraz insty-
tucji i firm dzia³aj¹cych na rzecz bran-
¿y.

- Ministerstwo Skarbu Pañstwa
sprawuje nadzór w³aœcicielski nad 24
uzdrowiskowymi spó³kami Skarbu
Pañstwa, które pe³ni¹ w swoim regio-
nie funkcjê gospodarcz¹ w zakresie
lecznictwa i turystyki zdrowotnej: roz-
szerzaj¹ zakres us³ug, wykorzystuj¹
nowoczesne technologie, inwestuj¹ w
bazê lokalow¹, podnosz¹ atrakcyjnoœæ
gmin i regionów.

- MSP zakoñczy³o analizê poten-
cja³u spó³ek uzdrowiskowych i podzie-
li³o je: 14 - to uzdrowiska o charakte-
rze narodowym (w tym nasze), 5 - do
czêœciowej prywatyzacji, i 5 najmniej-
szych - do sprzeda¿y. Spó³ki dynamicz-

Jest na co oczy otworzyæ
nie siê rozwijaj¹, wiêc poradz¹ sobie w
grze wolnorynkowej, w dodatku gwa-
rantuj¹c m.in. dostêp do us³ug rehabi-
litacyjnych dla pacjentów, których do-
chody nie s¹ wysokie. Strategia MSP
zak³ada rozwój uzdrowisk poprzez ich
dokapitalizowanie - na inwestycje,
zwiêkszenie sprzeda¿y us³ug i ich ja-
koœci.

- Sytuacja w spó³kach zmienia siê
na lepsze. Od 2005 r. nast¹pi³ wzrost
przychodów i sprzeda¿y komercyjnej,
przyby³o ³ó¿ek, (dziœ 16 tys.). Uzdro-
wiska z I grupy zaczê³y lub koñcz¹
wprowadzaæ system zarz¹dzania jako-
œci¹ ISO 9001:2000, przygotowuj¹ te¿
projekty inwestycyjne, by pozyskaæ
œrodki z Regionalnych Programów
Operacyjnych.

- Rynek us³ug lecznictwa sanato-
ryjnego, rehabilitacji, rekreacji i tury-
styki uzdrowiskowej jest r ynkiem
wschodz¹cym - mo¿na na nim odnieœæ
sukces lub ponieœæ pora¿kê. Nasze
uzdrowisko posiada ogromny poten-
cja³, doceniany jest profesjonalizm le-
czenia, metodyka stosowanej kuracji,

ca³odobowa opieka medyczna, zabie-
gi z u¿yciem surowców naturalnych,
atrakcyjne po³o¿enie uzdrowiska i
obiektów w swoistych rezerwatach
przyrody, atmosfera wypoczynku i re-
kreacji. Wyró¿nia nas te¿ zdolnoœæ do
modernizacji i realizacji nowoczesnych
strategii oraz stosowanie nowych tech-
nik pozyskiwania klienta i dynamiczny
sposób tworzenia katalogu produktów.

- Spó³ki MSP potrafi¹ siê dosko-
nale wpasowaæ w oczekiwania rynku,
prezentuj¹c ofertê zarówno dla kura-
cjuszy i turystów zamo¿nych, mniej
zamo¿nych i korzystaj¹cych z ró¿ne-
go rodzaju refundacji i skierowañ. W
2008 r. NFZ bêdzie kontraktowaæ do-
datkowo rehabilitacjê dla doros³ych na
28-dniowych turnusach: w szpitalu
uzdrowiskowym i w sanatorium uzdro-
wiskowym.

- Spó³ki aktualnie koñcz¹ ju¿ inwe-
stycje wspó³finansowane przez MSP.
U nas uroczyste otwarcie „S³oneczka”
odbêdzie siê 17 paŸdziernika z udzia-
³em przedstawicieli MSP, pracowników
i goœci.                     Dorota Gi¿ewska

Najpierw był sklep sieci SPAR,
otwarty 15 lipca 1999 r. Na począt-
ku 2005 r. wydzierżawiła go firma
SPAR na 10 lat, by po 2,5 roku ogło-
sić likwidację placówki, która - zda-
niem nowych właścicieli – nie przy-
nosiła oczekiwanych dochodów. I
trudno się dziwić, skoro obliczony
głównie na niemieckich klientów
(bo rozpoznających znak firmowy)
sklep notował średnie ich zakupy na
poziomie 3-5 zł! Gwoździem do
trumny okazała się zima z nieczyn-
nymi wyciągami, która odepchnęła
od Świeradowa narciarzy.

Edward Kremis, właściciel
obiektu, jeszcze przed latem zapo-
wiadał duże zmiany w wyglądzie
budynku, a także powiększenie po-
wierzchni sprzedaży z myślą o in-
nej firmie. Wtedy rozmawiał z pa-
roma przedstawicielami sieci han-
dlowych - dziś już wszystko wiado-
mo: żółto-kanarkowa elewacja jest
zapowiedzią rychłego otwarcia
„Biedronki”, może niezbyt lubianej
przez część mediów, za to przycią-
gającej rzesze klientów.

SPAR ma raptem 50 sklepów w
Polsce, a „Biedronka” to najpopu-
larniejsza i największa sieć sklepów
detalicznych w Polsce (16 tys. za-
trudnionych w blisko 1000 placów-
kach), którą regularnie odwiedza aż
55 proc. Polaków. Codziennie ku-
puje tu 1,5 mln klientów, zachęco-
nych nieustannie emitowanym w TV
chwytliwym hasłem reklamowym

„Codziennie niskie ceny”.
Imponujące jest tempo prac –

pozwolenie na budowę nadeszło 26
lipca, a po dwóch miesiącach ekipa
wykonawcy - krakowskiej firmy
Marian-Trocken Bau (ma na swym
koncie m.in. kilkanaście wzniesio-
nych marketów Kaufland) – porząd-
kowała teren wokół budynku. Archi-
tektonicznie „Biedronka” była już
gotowa, w magazynie stały wózki
dla klientów, rozpakowywano lady
chłodnicze i montowano daszki nad
wejściami. Otwarcie zapowiedzia-
no na październik – bez podania
dokładnej daty.

Świeradowska „Biedronka” po-
mieści towary na powierzchni 280
m2 (w Gryfowie – ok. 800 m2), co
oznacza niemal jej podwojenie w
porównaniu ze SPAR-em, który
miał niespełna 150 m2 . Ponadto ma-
gazyny i zaplecze socjalne dla 15
pracowników (firma ogłasza nabór
do pracy oferując 1400 zł brutto po
okresie próbnym), obok parking.

E. Kremis wydzierżawił „Bie-
dronce” górną część obiektu, wraz
z pizzerią, dzięki której sklep zwięk-
szył powierzchnię, natomiast nowa
pizzeria urządzona zostanie w do-
budówce tuż przy trotuarze – będzie
więc dla smakoszy włoskiego jadła
bardziej widoczna i bardziej dostęp-
na. Otwarcie pizzerii przewidywa-
ne jest w nieco późniejszym termi-
nie, gondolowym” – jak mówi wła-
ściciel. (AK)

13 wrzeœnia w Oœrodku Edukacji
Leœnej Nadleœnictwa Œwieradów mia-
³o miejsce kolejne spotkanie burmi-
strza z przedstawicielami bran¿y ho-
telarskiej i turystycznej, które zosta³o
zdominowane – jak siê mo¿na by³o
spodziewaæ – trosk¹ uczestników (ok.
50) o to, czy miasto poradzi sobie z
problemami, jakie nas czekaj¹ po uru-
chomieniu kolei gondolowej. Goœciem
spotkania by³ Czes³aw Tochowicz, pre-
zes spó³ki gondolowej, który w doœæ
oszczêdnych s³owach przedstawi³
sprawozdanie z wykonywanych prac.
Zapewni³, ¿e roboty postêpuj¹ zgod-
nie z harmonogramem (choæ nie
wszystko idzie po myœli), a termin –
przynajmniej ten zapowiedziany przez
Doppelmeyera – nie wydaje siê byæ
zagro¿ony: gotowoœæ kolejki wyzna-
czono na 14 grudnia.

Budowê prowadzi 10 firm, a fron-
tem robót objête zostan¹ niebawem
ulice w centrum (prezes z góry prze-
prosi³ za czekaj¹ce wszystkich niedo-
godnoœci). Docelowo spó³ka wyda w
Œwieradowie 100 mln z³ – m.in. na
kompleks hotelowo-gastronomiczny.
A pierwszy wagonik œwieradowskiej
gondoli (w ¿ó³tym kolorze) bêdzie mia³
premierê na targach turystycznych w
Poznaniu pod koniec paŸdziernika.

Obecni na spotkani hotelarze po-
ruszyli dwie wa¿ne – ich zdaniem
kwestie: organizacji ruchu (bo w prze-
ciwnym razie czekaj¹ nas protesty na
skalê Augustowa) oraz funkcjonowa-
nia ski-busów, których kursy mia³yby
byæ wliczone w cenê ski-passów. Bur-
mistrz Roland Marciniak obie uzna³ za
bardzo istotne i zapowiedzia³ osobne
spotkania na ten temat. Mówiono te¿
o perspektywach rozwoju narciarstwa
biegowego, o za³o¿eniu œladu od Sto-
gu Izerskiego do kompleksu Biegu
Piastów, o jednodniowej ofercie nar-
ciarskiej dla mieszkañców Drezna i
Berlina czy o koniecznoœci wyraŸne-
go rozdzielenia izerskich atrakcji let-
nich od zimowych. (AK)

Ski-bus & ski-pass

Na zdjêciu obok: Trwa budowa
stacji pomp (na dolnym przystanku
PKS), która ma t³oczyæ wodê z Kwisy
do instalacji naœnie¿aj¹cych na narto-
stradzie.

Jak informowaliœmy w poprzednim numerze „Notatnika”, œwieradowski PARK
HOTEL wygra³ rywalizacjê w XI konkursie MODERNIZACJA ROKU 2006 W POL-
SCE w kategorii obiektów hotelarsko-turystycznych. Kapitu³a konkursu przyzna-
³a mu zwyciêstwo za „szczególny upór, zdecydowanie i konsekwencjê w pro-
cesie odrestaurowania i rozbudowy obiektów tworz¹cych jednolity kompleks
hotelowo-uzdrowiskowy”. Poni¿ej przypominamy dziesiêcioletnie zmagania
w³aœcicieli z materi¹, które doprowadzi³y ich tak presti¿owego wyró¿nienia,
nobilituj¹cego w swoisty sposób tak¿e nasze miasto.

30 sierpnia Wies³aw i Barbara Buczyñscy (w œrodku) odbierali na Zamku Królew-
skim w Warszawie I nagrodê w towarzystwie burmistrza Rolanda Marciniaka (z
lewej) i projektanta Antoniego Wasiucionka z Jeleniej Góry (z prawej).

W czerwcu 1996 roku Barbara i
Wies³aw Buczyñscy kupili od FWP
Szklarska Porêba dom wczasowy
POK£OSIE, przejmuj¹c 5-osobow¹
za³ogê i wa¿ny lipcowy kontrakt ko-
lonijny, który wype³nili w ca³oœci.

POK£OSIE sk³ada³o siê z dwu
100-letnich budynków zachowuj¹-
cych resztki charakterystycznych dla
architektury  Gór  Izerskich   detali,
a scala³ je koszmarny betonowy
³¹cznik.

Trwa³ jeszcze turnus kolonijny,
gdy w tzw. czêœci „A” rozpoczêto
modernizacjê, dziêki której powsta-
³o 16 dwuosobowych pokoi z ³azien-
kami. Od pocz¹tku pañstwu Buczyñ-
skim towarzyszy³o przekonanie, ¿e
nale¿y zachowaæ styl i odtworzyæ
wszystkie zniszczone b¹dŸ zakryte
elementów dawnej architektury (na
podstawie bogatej dokumentacji fo-
tograficznej ustalono, ¿e poprzedni
zarz¹dca wyzby³ siê niemal wszyst-
kich zewnêtrznych akcentów drew-
nianych, z balkonami w³¹cznie.

Pok³osie pewnej decyzji

wania belek w murze pruskim dopro-
wadzi³y do tego, ¿e demontowano
czêœæ konstrukcji i ponownie odtwa-
rzano je zgodnie z jego zaleceniami.

W roku 2002 pañstwo Buczyñ-
scy kupili od starostwa powiatowe-
go w Lwówku stoj¹c¹ obok Park
Hotelu i ca³kiem doñ niepasuj¹c¹,
niszczej¹c¹ od lat przychodniê zdro-
wia. Teraz trzeba by³o wzi¹æ siê za
modernizacjê w taki sposób, by do-
pasowaæ architektonicznie obydwie
budowle, dobudowuj¹c przy tym ba-
sen i windê.

W latach 2004-2006 dobudowa-
no podcienia, wejœcie do holu g³ów-
nego, kuchniê, restauracjê, za³o¿o-
no te¿ nowy ogród przy hotelu.
Wszystkie prace wykonywane by³y
etapami w trakcie funkcjonowania
hotelu, przy czêœciowym tylko wy³¹-
czaniu pokoi.

Wizja o odtworzeniu „pogubio-
nych” w ci¹gu pó³wiecza u¿ytkowa-
nia detali architektonicznych i sca-
lenia w jedn¹ urbanistyczn¹ ca³oœæ

Pierwsi goœcie PARK HOTELU
przybyli przed Bo¿ym Narodzeniem
1996 r.

Przebudowa i adaptacja tzw. czê-
œci „B” trwa³a w latach 1997-99, a w
latach 2001-2002 wziêto siê za nie-
szczêsny ³¹cznik, maskuj¹c go nie-
jako nadbudowaniem piêter. To by³
te¿ czas wykonania wszystkich ele-
wacji, ujednolicenia pokryæ dacho-
wych, po³¹czenia wszystkich czêœci
w ca³oœæ architektoniczn¹ i funkcjo-
naln¹. Nieoceniona okaza³a siê po-
moc naczelnego konserwatora za-
bytków Saksonii z Drezna (by³ wie-
lokrotnie goœciem hotelu), którego
np. uwagi na temat sposobu moco-

wszystkich budowli  oraz wkompo-
nowania nowych dobudowanych
czêœci budynków ziœci³a siê! W efek-
cie powsta³ kompleks uchodz¹cy ju¿
za jeden z najpiêkniejszych obiektów
Gór Izerskich!

Ka¿dy odtworzony budynek w
tradycyjnym stylu architektonicznym
ma dla Œwieradowa, uzdrowiska zna-
nego i uznanego,  du¿¹ wartoœæ kul-
turow¹ i wizualn¹. A dla w³aœcicieli
dodatkow¹ satysfakcj¹ by³ fakt, i¿
Park Hotel zg³osi³ do konkursu Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Lubaniu – Wies³aw Cegliñ-
ski.

Adam Karolczuk

W sobotê 13 paŸdziernika o godz. 1100 rozpocznie siê
X KONKURS LATAWCA. Organizatorzy zapraszaj¹ do
udzia³u dzieci i m³odzie¿, wzywaj¹c zarazem, by wszy-
scy ju¿ teraz wziêli siê za klejenie lataj¹cych arcydzie³,
a przy okazji ¿eby na bie¿¹co œledzili zapowiedzi impre-
zy na plakatach (w chwili oddawania gazety do druku
nie by³o jeszcze wiadomo, gdzie odbêdzie siê konkurs).

Polatajmy sobie!
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Pracowita jesieñ w ZGK LIST Y
Oœwiadczenie z³o¿one przez radn¹ Ewê Gutek, skierowane do radnego

Norberta W³odarczyka i odczytane na sesji Rady i Powiatu w zwi¹zku z
artyku³em ,,Przewodnicz¹ca zostaje!’’, opublikowanym w „Notatniku Œwie-
radowskim’’ w lipcu 2007 r., autorstwa Norberta W³odarczyka - radnego
powiatowego.

 Nigdy nie antagonizowałam
środowiska lekarskiego ani nie
szukałam zemsty na tym środowi-
sku. To, że wywodzę się ze środo-
wiska medycznego, i to, że posia-
dając prawo wykonywania zawo-
du zawód ten wykonuje, nie ozna-
cza zemsty, a jedynie chęć pracy
na rzecz mieszkańców naszego
powiatu. Z racji wykształcenia i
posiadanych kwalifikacji nie
mogę ingerować w sprawy doty-
czące środowiska lekarskiego, a
na pewno w żaden sposób mścić
się na nich. Nie ma bowiem mowy
o leczeniu bez pielęgnacji w jed-
nostkach szpitalnych, a to jest
współpraca, a nie antagonizacja.

To, czy nieumiejętnie lub
stronniczo prowadzę obrady, jest
- moim zdaniem - również Pana
subiektywnym odczuciem, z któ-
rym nie zamierzam polemizować.

Nigdy też nie przyjęłam żad-
nej darowizny, chyba że Pana zda-
niem darowizną jest ciężka praca
na rzecz ludzi chorych. Nie ma tu
również zastosowania zarzut pod-
jęcia przeze mnie dodatkowego
zatrudnienia, gdyż w chwili podej-
mowania pracy nie byłam nigdzie
zatrudniona - byłam osoba bez-
robotną. Dlatego przytaczane
przez Pana zarzuty, które podpie-
ra Pan ustawą o samorządzie po-
wiatowym, a zwłaszcza art. 25a,
nie mają tu zastosowania. Chyba
że łapówką nazywa Pan podjęcie
zatrudnienia w zakładzie, w któ-
rym są liczne braki kadrowe, oraz
moją niechęć do wykorzystywania
pieniędzy państwowych (zasiłek)
w chwili, kiedy można podjąć pra-
cę.

Panie Radny! Ja się sama nie

zatrudniłam - to mnie zatrudnio-
no i nie od razu na czas nieokre-
ślony, ponieważ mam już za sobą
3-miesięczny okres próbny w
NZOZ  Ł.C.M., jaki przepracowa-
łam przed wypadkiem, któremu
uległam.

Jestem bez uprawnień pielę-
gniarki epidemiologicznej. Tak,
Panie Radny, to prawda, ale nie-
stety żadna z zatrudnionych pie-
lęgniarek takich uprawnień nie
posiada, ponieważ zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia
pielęgniarka pracująca w zespo-
le do spraw zakażeń winna posia-
dać specjalizację w tej dziedzinie,
a realizacja rozporządzenia win-
na nastąpić do 2010 roku. Infor-
muję, że jako jedyna w spółce je-
stem obecnie w trakcie tego kosz-
townego i trudnego kształcenia, a
w 2009 roku powinnam zdobyć
tytuł specjalistki, czyli przed ter-
minem zawartym w Rozporządze-
niu.

Pisze Pan, że przez dodatko-
we zajęcia rozumie się wszelkie
czynności nie związane z wykony-
waniem mandatu radnego, zarów-
no zarobkowe, jak i niezarobko-
we, a podjęcie przeze mnie pracy
jest ewidentnym dodatkowym za-
jęciem stałym. Mam pytanie, czy
Pan jest gdzieś zatrudniony, czy
Pan zarobkuje i czy również swo-
je dochody traktuje Pan jako ewi-
dentne zarobkowanie o charakte-
rze stałym?

Wysoka Rado! Zgodnie z tym,
co radny Pan Włodarczyk mi za-
rzucił, wszyscy powinniśmy utrzy-
mywać się jedynie z diet.

Ewa Gutek
- radna powiatowa

S¹ takie miejsca szcze-
gólne, z których roztaczaj¹
siê piêkne widoki na góry i
w których cz³owiek do-
œwiadcza metafizycznych
prze¿yæ, odczuwaj¹c wyj¹t-
kowo mocno wiêŸ z natur¹ i
wielkoœæ otaczaj¹cego go
œwiata. Do takich miejsc za-
liczam to powy¿ej Domu
Zdrojowego w Czerniawie,
na zielonym szlaku w kie-
runku Œwieradowa, przy
przydro¿nym krzy¿u.

W³aœciciel terenu po³o-
¿onego poni¿ej postanowi³
to miejsce jeszcze bardziej
uatrakcyjniæ, tworz¹c insta-
lacjê z elementów betono-

Pozostawiam ocenie Czytelni-
ków, czy mamy w tym przypadku
do czynienia z wizjonerem wyprze-
dzaj¹cym o kilka epok trendy w
sztuce nowoczesnej, czy te¿ z ja-

kimœ dziwakiem, który znalaz³ tani
sposób na utylizacjê wielkomiej-
skich odpadów.

Zenon Jurewicz

Architektoniczne dziwactwo

wych pozyskanych z balkonów blo-
ków jeleniogórskiej dzielnicy Zabo-
brze. Powsta³ swoisty pomnik wiel-
kop³ytowej architektury PRL wkom-
ponowany w górski krajobraz.

P o d z i ê k o w a n i a
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju sk³ada ser-

deczne podziêkowania Beacie Gardawskiej - za podarowane naszej
placówce zegary kwarcowe, oraz Bartoszowi Kuderze - za nieodp³atne
przekazanie piasku do przedszkolnej piaskownicy.

Anita Steiner

Specjaliœci w Bogatyni
Od 1 sierpnia br. w Gminnym Szpitalu w Bogatyni oraz w poradniach

chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej oraz rehabilitacyjnej przyjmuj¹
nowi lekarze specjaliœci:

• W³adys³aw Trent – spec. II st. (chirurgia urazowo-ortopedycznej),
tel. 0602 225 240 lub 075 77 54 975;
• Wojciech Koz³owski – spec. II st. (ortopedia i traumatologia);
• Jaros³aw M¹czyñski – spec. II st. (chirurgia, ortopedia
i  traumatologia), tel. 0602 272 923;
• Dariusz Pierzchalski – spec. II st. (ortopedia i traumatologia),
tel. 0605 083 230;
• Jacek Miszkowski – spec. II st. (chirurgia ogólna);
• Tomasz ¯ó³kowski – spec. II st. (chirurgia ogólna).
Telefoniczna rejestracja do poradni - 075 77 32 328.

Poradnie w Przychodni  Rejonowej, ul. Wyczó³kowskiego 15,
tel. 075 77 32 328:
• okulistyczna - poniedzia³ki i czwartki, godz. 900 -1300;
• dermatologiczna - wtorki, œrody, czwartki w godz. 1000 -1300;
Poradnie w Szpitalu Gminnym, ul. Szpitalna 16, tel. 075 64 80 405:
• ginekologiczno-po³o¿nicza – od poniedzia³ku do pi¹tku,
godz. 700 -1435;
• kardiologiczna - poniedzia³ki , godz. 1000 -1500, wtorki
i czwartki godz. 900 -1200;
• laryngologiczna - wtorki godz. 900 -1100, czwartki godz. 1500 -1800,
pi¹tki  godz. 900 -1100.

Ryszard Markiewicz, spec. II st. w dziedzinie chorób p³uc przyjmuje
2 razy w miesi¹cu, informacja i rejestracja tel. 075 64 80 405.

 O  G  £  O  S  Z  E  N  I  E
Burmistrz Miasta  Œwieradów-

Zdrój  informuje, ¿e na tablicy og³o-
szeñ w siedzibie  Urzêdu Miasta
zosta³ wywieszony - zgodnie z art.
35 ust. 1  ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z  2004 nr 261, poz. 2603 z
póŸn. zm.) - na okres od 1 do 21
paŸdziernika 2007 r.

· wykaz nr 15/2007 dotycz¹cy
zbycia w drodze przetargowej nie-
zabudowanej nieruchomoœci grun-
towej po³o¿onej przy ul. Lipowej,
stanowi¹cej dzia³kê nr 54/1, am. 5,
obrêb V, o pow. 780 m2.

Burmistrz  informuje, ¿e zgod-
nie z art. 34 ww. ustawy, pierwszeñ-
stwo w nabyciu po cenie ustalonej
w sposób okreœlony w ustawie
przys³uguje osobie, która spe³nia
warunki:

- przys³uguje jej roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy
ustawy lub odrêbnych przepisów,

- jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozba-
wionym  prawa w³asnoœci tej nie-
ruchomoœci przed dniem 5 grud-
nia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

Termin z³o¿enia wniosku o na-
bycie nieruchomoœci wynosi 6 ty-
godni, licz¹c od dnia wywieszenia
wykazu, czyli do 11 listopada br.
W przypadku niezg³oszenia siê w
tym terminie osób fizycznych lub
prawnych zostanie og³oszony prze-
targ  na zbycie ww. nieruchomoœci.

Wszelkie informacje dotycz¹ce
wykazu mo¿na uzyskaæ w Refera-
cie Gospodarki Nieruchomoœciami
i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, pok. nr 8, tel. 075  78 17 558.

*
1 paŸdziernika br. zosta³ wy-

wieszony na okres 21 dni wykaz w
sprawie wyznaczenia do sprzeda¿y
w trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 7 znajduj¹cego siê
w budynku po³o¿onym w Œwiera-
dowie-Zdroju przy ul. 11 Listopa-
da 30-32, na rzecz najemcy wraz z
oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci dzia³ki nr 15, am
3 ,obr. V.

Wykaz jest dostêpny do wgl¹-
du w godzinach pracy Urzêdu.

Priorytetowym zadaniem pozosta-
je w dalszym ci¹gu wykonanie zada-
szenia tarasu i remont czêœci pokry-
cia dachowego (w tym elementów
konstrukcyjnych) budynku przy ul. Sa-
natoryjnej 30 (szacunkowa wartoœæ
25.000 z³). Autor projektu nie wywi¹-
za³ siê z realizacji zadania (termin od-
dania projektu up³yn¹³ 30 czerwca br.)
i aktualnie czynione s¹ starania zmie-
rzaj¹ce do zlecenia wykonania projek-
tu przez innego projektanta.

Z wykonanych w ostatnim miesi¹-
cu robót mo¿na wymieniæ:

– odmalowanie klatki schodowej
po po¿arze w budynku przy ul. Bocz-
nej 5;

– postawienie nowego pieca w lo-
kalu przy ul. 11 Listopada 4;

– wykonanie przy³¹cza wody z sieci
miejskiej do budynku przy ul. M³yñskiej
1;

– wymiana instalacji elektrycznej i
przy³¹cza wodno-kanalizacyjnego w
remontowanym lokalu ul. Lipowa 1/5;

– wymiana instalacji elektrycznej,
zainstalowanie grzejnika oraz malowa-
nie lokalu przy ul. Zdrojowej 20/13;

– remont betonowych schodów do
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2;

oraz w trakcie:
– wymiana czêœci pokrycia dacho-

wego budynku przy ul. Grunwaldzkiej
21;

– wymiana pionów wodno-kanali-
zacyjnych w budynku przy ul. Sanato-
ryjnej 19;

– naprawa uszkodzonego pokry-
cia dachowego budynku przy ul. 11
Listopada 30;

jak równie¿ w najbli¿szym okresie:
– monta¿ zerwanych rynien w bu-

dynku ul. Sanatoryjna 45;
– naprawy rynien i rur spustowych

oraz bie¿¹ce naprawy pokryæ dacho-
wych (w zale¿noœci od posiadanych

œrodków finansowych i wykonaw-
stwa);

– monta¿ WC wraz z wykonaniem
przy³¹cza w lokalu przy ul. Zdrojowej
5.

Zap³acenie przez Zak³ad wiêkszej
czêœci z zaleg³oœci podatkowych z ty-
tu³u nieodprowadzonego w latach
2003-2005 podatku VAT od sprzeda-
¿y ciep³a i ciep³ej wody dotkliwie wp³y-
nê³o na nasz¹ obecn¹ sytuacjê finan-
sow¹. Negatywny wp³yw maj¹ równie¿
du¿e zaleg³oœci w op³atach bie¿¹cych.
Nie przynios³y spodziewanych rezulta-
tów wys³ane do naszych d³u¿ników
wezwania z propozycj¹ ratalnej sp³aty
d³ugu. Zak³ad zawar³ w miesi¹cu wrze-
œniu umowê z Krajowym Rejestrem
D³ugów i sta³ siê licencjonowanym
u¿ytkownikiem systemu. Nastêpnym
krokiem bêdzie podjêcie wspó³pracy z
firm¹ windykacyjn¹.

Rozstrzygniêty zosta³ II przetarg
na dzier¿awê parkingu. Wp³ynê³o 5
ofert, a wy³oniony dzier¿awca rozpocz-
nie dzia³alnoœæ od dnia 1 paŸdziernika
br.

 Barbara Rychter – dyr. ZGK
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Szach i mat (44)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w trzech posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kc5, Wc1, h4, pb3 (4 figury);

czarne: Ka5, Wb2, f2, pa6, b5 (5 figur).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 25 paŸdziernika  2007 r.

do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, ul. 11
Listopada 35 (II p.).

Z notatnika kierownika
15 wrzeœnia w hali spacerowej Domu Zdrojowego odby³ siê II

Piknik Zdrowia, organizowany i sponsorowany przez Uzdrowisko
„Œwieradów–Czerniawa”.

Mieszkañcy miasta i okolic oraz kuracjusze i wczasowicze mogli
skorzystaæ z bezp³atnych badañ i porad lekarskich.

Pracownice Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz
dzia³u medycznego Domu Zdrojowego wykona³y 956 badañ: po-
ziom cukru sprawdzi³o u siebie 256 pacjentów, ciœnienie zmierzy³o
398 osób, w spirometr dmuchnê³o 142 pacjentów, a wskaŸnik BMI
(stosunek wagi cia³a do kwadratu wzrostu wyra¿onego w metrach)
zmierzy³o sobie 160 osób.

Ponadto przychodnia „Jo-Med” wykona³a 25 badañ poziomu
cholesterolu, RED OPTIK ze Œwieradowa przebada³ komputerowo
80 par oczu (na zdjêciu), a GEERS z  Jeleniej  Góry zbada³ s³uch u
61 pacjentów.

Dla zdrowia i urody

Klub Bryd¿a Sportowego TKKF KWISA zaprasza
mi³oœników tej gry w ka¿dy wtorek w godz. 1600-
1800 do Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiê-
biorczoœci, ul. 11 Listopada 35, pok. 21c.

Klub organizuje mecze, turnieje i szkolenia. Wiê-
cej informacji – tel. 0501 125 519.

… jak œpiewa³a przed 30 laty Halina Kunicka, której ówczesna
diagnoza nie do koñca siê jednak sprawdzi³a, bo w piosence or-
kiestr mianowicie mia³o brakowaæ, podczas gdy dziœ zauwa¿a siê
raczej ich renesans.

W dniach 21-22 wrzeœnia Œwieradów rozbrzmiewa³ muzyk¹
dêt¹ – odbywa³ siê tu 42 Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Reprezen-
tacyjnych Wojska Polskiego, w którym udzia³ wziê³o 5 zespo³ów
(Œl¹skiego – z Wroc³awia - i Pomorskiego Okrêgu Wojskowego – z
Bydgoszczy, Marynarki Wojennej – z Gdyni, Wojsk L¹dowych – z
Weso³ej, i Si³ Powietrznych – z Poznania), które goœcinnie, tak¿e
na pokazach, wspiera³a Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskie-
go im. Józefa Wybickiego oraz (tylko na hali spacerowej) orkiestra
policjantów z Wroc³awia.

Trudno siê rozeznaæ w numeracji imprezy, bo przecie¿ pierw-
szy festiwal odby³ siê w 1969 roku w³aœnie u nas, by po paru latach
opuœciæ Œwieradów i zagoœciæ m.in. w Krakowie, ale na pewno po
przesz³o 30 latach witaliœmy powrót konkursu z satysfakcj¹, a na-
wet entuzjazmem.

Tamte festiwale trwa³y tydzieñ, gra³o na nich po 10 orkiestr,
wieczorami hala spacerowa nabita by³a po brzegi widzami, a z p³y-
ty stadionu codziennie o szóstej rano dochodzi³y dŸwiêki „Warsza-
wianki”, budz¹c mieszkañców pobliskich domów.

Tego roku do Œwieradowa przyjecha³y najlepsze zespo³y, które
wczeœniej bra³y udzia³ w eliminacjach. W pi¹tkowe po³udnie kon-
certom konkursowym przys³uchiwa³o siê ok. 200 widzów, a na prze-
s³uchaniach wieczornych ich liczba ros³a do 500.

Jeœli na koncerty i pokazy przychodzili dawni festiwalowi by-

Jest w orkiestrach dêtych jakaœ si³a…
walcy, na pewno odnotowali kolosalne zmiany, jakie dokona³y siê
zarówno w sposobie grania, jak i maszerowania – dziœ wszystko
jest dynamiczniejsze, bardziej pomys³owe, a  przede wszystkim
nowoczesne w brzmieniu i aran¿acji. Dyrygent orkiestry z Wroc³a-
wia zrobi³ takie show, ¿e publicznoœæ co chwilê bi³a mu brawo –
jak¿e to dalece odbieg³o od dyrygenckiej sztampy prze³omu lat 60.
i 70., gdy kapelmistrz prezentowa³ siê niczym statyczny monument.
Zmiany nast¹pi³y te¿ w repertuarze; mniej dziœ w nim wojskowo-
œci, wiêcej wspó³czesnoœci, mniej „zakurzonej” klasyki, wiêcej kla-
syki „os³uchanej”, a przy tym brzmi¹cej nowoczeœnie, jak choæby
„Taniec z szablami” Chaczaturiana w wykonaniu muzyków wro-
c³awskich (którzy zreszt¹ konkurs muzyczny wygrali). A zaaran¿o-
wany przez nich kawa³ek z nowojorskiego Brooklynu przypomina³
dokonania najlepszych zespo³ów jazzowych – jednak co blacha, to
blacha!

Orkiestra Marynarki Wojennej posz³a w innym kierunku – soli-
stycznym, przy czym umiejêtnoœciami popisywali siê nie tylko in-
strumentaliœci, ale i wokaliœci – Niemenowski „Dziwny jest ten œwiat”
zaœpiewany przez jednego z nich na d³ugo zapad³ s³uchaczom w
pamiêci, w towarzystwie rozmawia³o siê o tej interpretacji jeszcze
wiele dni po festiwalu.

I tego nam w³aœnie trzeba – fenomenalnej niekiedy bieg³oœci
interpretacyjnej z odrobin¹ szaleñstwa, na jak¹ staæ tylko wszech-
stronnie wykszta³conych muzyków. Nie zostaje nam nic innego,
jak czekaæ dwa lata na zapowiedziany powrót du¿ych orkiestr, a za
rok zadowoliæ siê big-bandami b¹dŸ zespo³ami kameralnymi.

(AK)

Pracownicy dzia³u rehabilitacji Domu Zdrojowego zaprezento-
wali sprzêt rehabilitacyjny: bie¿nie, rowerki, fotele masuj¹ce – z
æwiczeñ skorzysta³o 163 chêtnych. Na masa¿ gor¹cymi kamienia-
mi zdecydowa³o siê 12 osób, tyle samo wys³ucha³o pogadanki na
temat akupunktury prowadzonej przez dr El¿bietê Wegner.

Stanowiska medyczne wzbogacili wystawcy medycyny kom-
plementarnej: Medicolux (leczenie œwiat³em spolaryzowanym linio-
wo), TO£PA (preparaty borowinowe), Pasieka Barcinek.

Stoisko „Zio³a Regionu” dr Justyny Schmidt odwiedzi³o ponad
300 osób, a dzia³ ¿ywienia Domu Zdrojowego rozprowadzi³ ponad
1100 ulotek o tematyce diet cukrowych, nisko-cholesterolowych,
warzywnych oraz przepisów surówek, które mo¿na by³o posma-
kowaæ na miejscu. Surówka w³oska, z kapusty z sosem koperko-
wym czy selerem ze œliwk¹ i orzechem i okaza³y siê przebojem
Pikniku – delektowa³o siê nimi ponad 250 osób, przy okazji podja-
daj¹cych ¿urek m³odoœci i sma¿one kie³baski.

Pozytywny odbiór Pikniku oraz wysoka frekwencja zachêca nas
do organizacji kolejnych spotkañ, na które ju¿ serdecznie zapra-
szamy. Kolejny w maju 2008 r.

Dorota Gi¿ewska

5 września Kwisa uległa na własnym boisku zespołowi z
Chmielenia. Do przerwy bramki strzelali tylko goście -
pierwszą po błędzie naszego bramkarza, drugą po indywidu-
alnej akcji napastnika Chmielanki. W drugiej odsłonie Kwisa
praktycznie nie schodziła z połowy przyjezdnych i na efekty
nie trzeba było długo czekać. Pomimo rozpaczliwej obrony
Chmielanki kontaktowego gola w 68 minucie, pięknym strza-
łem z dystansu, zdobył Łukasz Radziuk. 10 minut później
wyrównał Krzysztof Rosołek, a był to gol rzadkiej urody.
Wyprowadzając piłkę z własnej połowy huknął potężnie z 40
metrów i trafił w samo okienko bramki gości. Niestety, tuż
przed zakończeniem meczu napastnik Chmielanki szczęśli-
wie zdobył bramkę, choć w tej sytuacji zaspała nasza obro-
na.

9 września Kwisa pewnie pokonała beniaminka Sudety
Sieniawka 4:1. Już W 4 minucie Wojtek Ostrejko po indy-
widualnej akcji otworzył wynik spotkania. 4 minuty później
faulowany w polu karnym był Krystian Kicuła, a pewnym
egzekutorem jedenastki okazał się W. Ostrejko. W 20 minucie
po nieudanej pułapce offsajdowej dobrze znalazł się na 16 me-
trze W. Ostrejko i podwyższył na 3:0, zdobywając klasyczne-
go hat-tricka. Tuż po przerwie ponownie W. Ostrejko pokonał
bramkarza Sudetów. Ten gol padł dzięki asyście Marcina
Rosołka. W drugiej połowie trener Zygfryd Borkowski dał
odpocząć czterem podstawowym piłkarzom, a Sudety wyko-
rzystały ten fakt i w 81 minucie zdobyły honorowego gola z
rzutu karnego. Mecz ogólnie stał na dobrym poziomie, zwłasz-
cza w pierwszej połowie, a piłkarze Kwisy mogli spokojnie
strzelić jeszcze kilka bramek.

16 września podejmowaliśmy Granicę Miłoszów. Zdecy-
dowana przewaga Kwisy w pierwszej połowie meczu nie pod-
legała dyskusji. W 11 minucie wynik otworzył Robert Franc-
kiewicz po dośrodkowaniu Marcina Kicuły. W 25 minucie
ponownie M. Kicuła dośrodkował wprost na głowę W. Ostrejki,
a ten nie dał szans bramkarzowi Granicy. 10 minut później
faulowany w polu karnym był M. Rosołek i sędzia wskazał na
wapno. Rzut karny zamienił na bramkę W. Ostrejko. Tuż przed
końcem pierwszej odsłony ponownie W. Ostrejko zaskoczył
bramkarza gości celnym strzałem z 20 metrów w samo okien-
ko. W ten sposób Raul po raz drugi z rzędu zaliczył hat-tricka,
ustalając wynik meczu na 4:0. Po przerwie, niestety, piłkarze
Kwisy dostosowali się do poziomu gry Granicy i seriami mar-
nowali dogodne sytuacje bramkowe. Przed szansami na pod-
wyższenie wyniku stanęli m.in. Ostrejko, który trafił w po-
przeczkę, dwukrotnie M. Kicuła oraz Ł. Radziuk. Widząc nie-
moc strzelecką, trener Zygfryd Borkowski dokonał czterech
zmian, lecz te również nie przyniosły rezultatu. W ostatniej
zmianie na boisko wyszedł Rafał Chrostowski, który po kil-
ku sezonach nieobecności wraca do składu Kwisy.

23 września czekał nas trudny pojedynek w Rębiszowie.
Choć do przerwy prowadziliśmy 2:0 to w drugiej połowie na
własne życzenie mogliśmy stracić punkty. Gole dla Kwisy strze-
lali: w 16 minucie W. Ostrejko z rzutu karnego (po faulu na R.

Franckiewiczu) oraz w 36 minucie R. Franckiewicz z rzutu
rożnego - silnie podkręcił piłkę i ta po odbiciu od jednego z
obrońców wpadła do bramki. Tuż po przerwie Kwisa nie wyko-
rzystała trzech stuprocentowych okazji i zamiast prowadzić 5:0
doprowadziła do nerwowej końcówki. W 65 minucie gospoda-
rze wykonywali rzut wolny i nasz bramkarz tak niefortunnie
podbił piłkę, że ta zatrzepotała w siatce.

W konfrontacji z Olszą nasz zespół również okazał się lep-
szy. Obawialiśmy się nieco tego spotkania, gdyż obie drużyny
mają jeszcze stare porachunki i wiedzieliśmy, że Olsza przystą-
pi do meczu mocno zmotywowana. Zaczęło się doskonale dla
Kwisy już w 4 minucie. R. Franckiewicz otrzymał piłkę na 16
metrze i huknął bez zastanowienia w okienko bramki gości. Do
przerwy trwała zażarta walka na całym boisku, a przyjezdni
grali bez kompleksów i wypracowywali sobie dogodne sytu-
acje. Na szczęście bardzo dobrze był dzisiaj dysponowany nasz
bramkarz Sławek Swarzyński. Kwisa odgryzała się, lecz nie
potrafiła znaleźć drogi do bramki Olszy. Dogodne okazje mieli
W. Ostrejko, K. Rosołek (jego strzał głową bramkarz zatrzymał
na linii bramkowej) i tuż przed przerwą Łukasz Pelc, którego
silny strzał z najwyższym trudem obronił bramkarz Olszy. Po
upływie 3 minut drugiej połowy Kwisa podwyższyła wynik na
2:0. Było to efektem klasycznych tzw. trzech podań. Piotr Cho-
wański posłał długą piłkę na 20 metr wprost na głowę M. Ro-
sołka, ten strącił ją lekko do W. Ostrejki i bramkarz gości mógł
tylko bezradnie rozłożyć ręce. Pomimo niekorzystnego prze-
biegu gry, Olsza nie rezygnowała i udało jej się wywalczyć rzut
karny po faulu Tomasza Sergiejczuka. Jednak S. Swarzyński
kapitalnie wyczuł intencje napastnika gości i sparował piłkę na
słupek. W końcowych minutach nasi piłkarze cofnęli się na
swoją połowę i w gęstym tłoku udało się wyłuskać piłkę M.
Rosołkowi. Długie podanie do W. Ostrejki i ten stanął twarzą
w twarz z bramkarzem Olszy. Wojtkowi nie zabrakło zimnych
nerwów i ze stoickim spokojem posłał piłkę w długi róg ustala-
jąc wynik spotkania na 3:0.

Tomasz Miakienko – kierownik zespołu

Od redakcji: Po siedmiu kolejkach w tabeli grupy A prowadzi
Chmielanka przed Cosmosem Radzimów – obie dru¿yny maj¹ po
18 pkt, trzecia jest Kwisa – 15 pkt. Wojtek Ostrejko znów króluje w
lidze strzelców, maj¹c ju¿ 14 celnych trafieñ (drugi M. Kica³a – 4).
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Jest  w  orkiestrach  dêtych  jakaœ  si³a

CZERNIAWSKA MASZERIADA

S O B O T A
Godz. 1200 - rozpoczêcie imprezy
festyn w Czarcim M³ynie
Godz. 1400 - przejazd
zawodników na 4,5-kilometrowej
trasie (powy¿ej Czarciego M³yna)

N I E D Z I E L A

Godz. 1000 - przejazd zawodników
Godz. 1400 - og³oszenie wyników i rozdanie nagród

Dawne brzmienie ci¹gle w cenie

Fragment pokazów konkursowych musztry paradnej w sobotnie popo³udnie
przyci¹gn¹³ na stadion kilkuset widzów, którzy mieli okazjê podziwiaæ nie
tylko fenomenalne zgranie muzyków - przy wymyœlnych figurach i tanecz-
nych podskokach - ale tak¿e kunszt  tamburmajorów, którzy krêcili m³ynki
bu³awami, a¿ furcza³o. Dyrygenci udowadniali tez, ¿e nie tylko w³adaj¹ pa-
³eczk¹ i bu³aw¹, ale potrafi¹ te¿ zagraæ - na tr¹bce czy puzonie. Konkurs musztry
wygra³a orkiestra reprezentacyjna Pomorskiego Okrêgu Wojskowego z Byd-
goszczy. Wiêcej o festiwalu - s. 7.

Obok: Przy takim osznurowaniu munduru nie powinno dziwiæ, ¿e panny za
nim sznurem.  Powy¿ej: Nie mog³o byæ inaczej - dyrygent orkiestry Si³ Po-
wietrznych musia³ fruwaæ (dowód? przerwa miêdzy cieniem a butami).

Gdy Ksiêstwo  Warszawskie maszeruje, ca³y Œwieradów mu kibicuje. Z prawej: Odœpiewanie piosenki Nieme-
na „Dziwny jest ten œwiat” z akompaniamentem orkiestry dêtej by³o wydarzeniem wieczoru konkursowego.

Od 27 do 29 wrzeœnia odbywa³y siê XV Miêdzynarodowe Dni Spotkania z Muzyk¹ Dawn¹, w których udzia³ wziê³a
rekordowa w dziejach imprezy liczba uczestników - a¿ 15. Dni zakoñczy³y siê w hali spacerowej koncertem fina³owym
(na zdjêciu), który obejrza³a liczna grupa mi³oœników dawnego muzycznego brzmienia.
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Auto Szko³a
DRIVER

og³asza zapisy na kurs nauki jazdy kat. B

Reklamy do listopadowego numeru
„Notatnika” mo¿na sk³adaæ do 26.10.br.

U W A G A,
R E K L A M O D A W C Y!

ŒWIERADÓW-ZDRÓJ
£ukasz Jednorowski

KONKURENCYJNE CENY
MO¯LIWE RATY

Kontakt - tel. 0601 224 100

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

Rabaty: 3 emisje – 10 proc.

US£UGI ELEKTROINSTALACYJNO-POMIAROWE

CENNIK REKLAM

WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczona do Izerskiego
Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci przy ul.
11 Listopada 35 (II p.), w formie gotowego pli-
ku dopasowanego wymiarami, wraz  z dowo-
dem wp³aty.
2. Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwie-
radów-Zdrój nr: PKO BP

60 1020 2124 0000 8902 0068 9257
z dopiskiem „Og³oszenie w Notatniku Œwiera-
dowskim”.
4. Og³oszenia drobne i nekrologi - nieodp³atnie.

GRZEGORZ GLIWA - TEL. 601 582 613
KORCZAKA 1B/7, 59-850 ŒWIERADÓW ZDRÓJ

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

O G £ O S Z E N I A    D R O B N E

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

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

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

SCHEINER NIERUCHOMOŒCI  ŒWIERADOWSKIE
Œwieradów, ul. Zakopiañska 8/2, 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 – stylowy apartament 116 m2, blisko centrum, 300.000 z³
Œwieradów-  komfortowe mieszkanie w centrum pierwsze piêtro, 60 m2

Œwieradów – mieszkanie 68 m2, 3 pokoje, niski parter, 115.000 z³
Œwieradów – mieszkanie, 3 pokoje po remoncie, 160.000 z³
Œwieradów – dzia³ka 1.950 m2, 95.000 z³
Œwieradów – dom do remontu, dzia³ka 1.000 m2, 190.000 z³
Œwieradów – pensjonat do wykoñczenia, ok. 500 m2, dzia³ka 2.900 m2, 1 mln z³
Œwieradów – grunt pod wyci¹giem 3,3 ha , mo¿liwoœæ zabudowy, 1,52 mln z³
Œwieradów – lokal sklepowy, znakomita lokalizacja w centrum, 33 m2, witryny
Œwieradów – lokal sklepowy, œcis³e centrum, 20 m2

Œwieradów – 5.440 m2 obok kolei gondolowej na inwestycje
Œwieradów – dzia³aj¹cy pensjonat, 830 m2, pozwolenie na rozbudowê
Œwieradów – dzia³ka pod us³ugi turystyczne, 2 ha
Œwieradów – budynek po czêœciowym remoncie mieszkalno-u¿ytkowy 240 m2, 520.000 z³
Czerniawa – dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 2.000 m2, 330.000 z³
Czerniawa – dom po czêœciowym remoncie, dzia³ka 0,17 ha, 240.000 z³
Czerniawa – pensjonat po czêœciowym remoncie, 1.085 m2, 600.000 z³
Czerniawa – pensjonat do remontu, 1000 m2, dzia³ka 1,5 ha, 1,4 mln  z³
Czerniawa – obrze¿a, 1,32 ha, w tym 1 ha przedwojennego stawu, 100.000 z³
Czerniawa – 8.452 m2, na lekkim stoku, okolice ul. Rolniczej
Czerniawa – mieszkanie, 119 m2, dwupoziomowe, 160.000 z³
Wieœ – 7 km od Œwieradowa, nowy dom, ogrzewanie gazowe, 340.000 z³
Wieœ – 10 km od Œwieradowa, dom w remoncie, nowy dach, dzia³ka 0,9 ha, 200.000 z³
Wieœ nad Zalewem – 15 km od Œwieradowa, dom do remontu, 78.000 z³
Wieœ nad Zalewem – 20 km od Œwieradowa, stan surowy, 90.000 z³
Okolice Rêbiszowa – dom do remontu, dzia³ka 0,3 ha, 80.000 z³
Okolice Leœnej – dom, 16 ha, 360.000 z³
Okolice Mirska – du¿y dom wiejski, dzia³ka 0,5 ha, 195.000 z³
Wieœ miêdzy Œwieradowem a Mirskiem –  stary dom z nowym dachem, 150.000 z³
Przy drodze Œwieradów-Mirsk – 9.600 m2, z warunkami zabudowy, 150.000 z³
Dzia³ka na granicy Czerniawy z ruinami budynku, 0.36 ha + 0,4 ha, 120.000 z³
Wieœ nad Zalewem Z³otnickim – dzia³ka budowlana 3000 m2, starodrzew, 37.000 z³
10 km od Œwieradowa – dzia³aj¹ca agroturystyka, 2,48 ha, 320.000 z³
Gryfów centrum – lokal u¿ytkowy, 87 m2, 145.000 z³
Gryfów centrum – kamienica, 1000 m2,  450.000 z³

DU¯Y WYBÓR DOMÓW WIEJSKICH W PROMIENIU 20 KM OD ŒWIERADOWA.
PRZYJMUJEMY DO SPRZEDA¯Y: MIESZKANIA, DOMY, DZIA£KI, OBIEKTY U¯YTKOWE. PIL-

NIE POSZUKUJEMY: mieszkañ dwu- i trzypokojowych, dzia³ek w Œwieradowie, domów do 450.000
z³, domów o wysokim standardzie, mieszkañ w starym budownictwie, dzia³ek i domów miêdzy
Œwieradowem a Mirskiem, domów nadaj¹cych siê na adaptacjê pod pensjonat, ma³ych domów w
okolicach Œwieradowa.

· Tomasz Miakienko - licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœciami podej-
mie wspó³pracê ze wspólnotami mieszkaniowymi. Kompleksowa obs³uga. Tel.
601 506 232,  075 78 17 401 · Do pó³rocznego ch³opca poszukujê od wrzeœnia
niepal¹cej opiekunki. Tel. 607 128 195, 075 73 12 099 · Do wynajêcia dwa
pomieszczenia na sklep lub magazyn (parter), 70 i 80 m2, gotowe do eksplo-
atacji. Cena do uzgodnienia. Tel. 601 776 043 · Kupiê mieszkanie  (2-3 pokoje)
w Œwieradowie. Cena do uzgodnienia. Tel. 604 081 709 · Poszukujê dzia³ki
budowlanej lub/i domu przedwojennego do sprzedania (stan techniczny nie-
wa¿ny) w Œwieradowie lub okolicach. Kontakt - piotrbronicki@op.pl · Kupiê
dzia³kê lub gospodarstwo w Œwieradowie lub okolicach. Tel. 602 129 715. ·
Sprzedam u¿ywany piec kuchenny, br¹zowy, stan bardzo dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 075 78 16 846.

6 paŸdziernika miêdzy godzin¹ 900

a 1000 bêdziemy mieli okazjê spotkaæ
siê pod Domem Zdrojowym i na ul.
Zdrojowej z uczestnikami

Ponad 30 pojazdów przyjedzie z
Niemiec, a Œwieradów jest tylko przy-
stankiem na rajdowej trasie po Górach
Izerskich i Karkonoszach. Tak wiêc
czasu mamy niewiele, a atrakcje wi-
zualne zapowiadaj¹ siê bardzo intere-

DKW - model z lat trzydziestych. Mo¿e taki dojedzie
do Œwieradowa?

MIÊDZYNARODOWEGO ZLOTU
POJAZDÓW MARKI DKW

suj¹co. DKW, czyli popularna „dekawka” (w jêz. niemieckim oznacza³o to pojazd napêdzany
par¹, u nas przemianowane szyderczo na „dykta-klej-woda”), to marka powsta³a w latach
20. ub. wieku.

W latach 30. DKW produkowa³o tanie popularne auta dla mas, w tym te¿ czasie firma
po³¹czy³a siê z Audiwerke, co da³o pocz¹tek kolejnych fuzji w bran¿y motoryzacyjnej, a w
1969 roku zaowocowa³o powstaniem koncernu Audi.

Produkcji dekawek z dwusuwowym silnikiem zaprzestano w roku 1965.
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PIWNICZKA U WIOLI
Œwieradów, ul. Krótka 1a

tel. 075 78 16 903
zaprasza  codziennie

w godz. 1100 –  2100

na smaczne domowe jad³o

.  

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

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

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA 
MIRSK, ul. Słowackiego 34 

 
O F E R U J E  

między innymi:   
 

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

Firma nasza to dobra cena i najnowsze technologie. 
 

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

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

 

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

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

Nad restauracj¹ pokoje goœcinne.

Tomasz Chmielowiec -  502-258-253
Rafa³ Matelski -  510-041-235

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

NAS NIE MUSISZ SZUKAÆ
MY JESTEŒMY NA MIEJSCU!

Jako firma bran¿y IT istniejemy nieprzerwanie od 2002 r., od po-
cz¹tku daj¹c pewnoœæ i oparcie naszym partnerom oraz klientom,
poprzez systematyczne umacnianie swojej pozycji na rynku lokal-
nym oraz ci¹g³y rozwój. Zaufa³y nam rzesze zadowolonych ludzi,
teraz czas na Ciebie. Ty te¿ mo¿esz do nich do³¹czyæ.

¯adne wyzwanie nam niestraszne,
¿aden komputer nie da nam rady

- to my wyciœniemy z niego wszystko!

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

PRZYJMUJEMY
ZAMÓWIENIA
NA IMPREZY

OKOLICZNOŒCIOWE
(œluby, komunie,

chrzty, urodziny itp.)

DLA UCZESTNIKÓW -
DANIA NA ̄ YCZENIE

Polecamy szeroki wybór
dañ kuchni domowej.

075 78 16 192

Œwieradów, ul. Sienkiewicza 6a

FIRMA  A & J
zaprasza do korzystania ze swych us³ug

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

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

KRÊGIELNIA ZAPRASZA WSZYSTKICH
MI£OŒNIKÓW DOBREJ ZABAWY

PrzyjdŸ i sprawdŸ, jak szybko
mo¿esz zostaæ naszym sta³ym
klientem i graæ jeszcze taniej

Œwieradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
tel. 075 78 17 582

We wtorki, œrody i niedziele - 1600-2200

oraz w pi¹tki i soboty - 1600-2300

DODATKOWA ATRAKCJA -
gry zrêcznoœciowe: bilard,

pi³karzyki, symulator wyœcigów
samochodowych, boxer
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