NR 6 (91)
CZERWIEC 2006
ISSN 1732-9612

60 lat parafii - 60 lat miasta

5 czerwca posadzenie Dêbu Papieskiego uœwietni³o obchody 60-lecia parafii w Œwieradowie oraz 40-lecia objêcia funkcji proboszcza przez ks.
W³adys³awa Dziêgiela. By³a to te¿ okazja do œwiêtowania 60 rocznicy nadania praw miejskich dla Œwieradowa-Zdroju. Szczegó³y na s. 5.

Szanowni Pañstwo!
Ostatnie tygodnie w œwieradowskiej czêœci SM „Gryf” by³y bardzo niespokojne. Rzecz
dotyczy wa¿nej dla ka¿dego spó³dzielcy kwestii - pewnoœci dostarczania ciep³a i ciep³ej
wody do mieszkañ i ceny za tê us³ugê. Osobiœcie bardzo szanujê prawo spó³dzielców do
decydowania o swoich sprawach poprzez statutowe organy, na sk³ad których ka¿dy spó³dzielca ma wp³yw. St¹d z wielk¹ ostro¿noœci¹ anga¿ujê siê w sprawy funkcjonowania
spó³dzielni. Jednak w sytuacji, gdy grupa
cz³onków zaniepokojonych rozwojem wydarzeñ w SM „Gryf” zwróci³a siê do mnie z
proœb¹ o mediacjê miêdzy nimi a zarz¹dem,
odmówiæ nie mog³em.
Z wiedzy przeze mnie posiadanej wynika, ¿e zarz¹d oko³o 2 miesiêcy temu podpisa³ umowê (aneks) z firm¹, która zobowi¹za³a siê na okreœlonych warunkach zainstalowaæ w spó³dzielczych budynkach kot³ownie
gazowe i przez okreœlony w umowie czas
dostarczaæ ciep³o i ciep³¹ wodê. W œlad za t¹
umow¹ zarz¹d wypowiedzia³ Zak³adowi Gospodarki Komunalnej umowê o dostarczanie

Absolwenci ruszaj¹ w œwiat

Od lewej: Milena Stettner, Maria Siemaszkiewicz, Anna Iwasiuta i Olga Kudera – cztery najlepsze
tegoroczne gimnazjalistki, uhonorowane nagrodami burmistrza Œwieradowa-Zdroju, które przyznawane s¹ od piêciu lat za wyniki w nauce, laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, za
osi¹gniêcia sportowe i artystyczne, wreszcie za zaanga¿owanie spo³eczne. Tym samym liczba osób
uhonorowanych nagrodami burmistrza wzros³a do 16, licz¹c od 2002 r., gdy pierwsza grupa absolwentów ukoñczy³a szko³ê.
Z tegorocznymi osiemdziesiêcioma - mury œwieradowskiego gimnazjum opuœci³o ju¿ 363 uczniów.
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BAZA NUMERÓW
URZĄD MIASTA
Burmistrz Miasta – Zbigniew Szereniuk: 78-16-119; Zastępca Burmistrza – Walery Czarnecki: 7817-680; Sekretarz Miasta – Sylwia Błaszczyk: 78-17-562;
Skarbnik – Iwona Kosmala: 7816-659; Sekretariat Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza – Krystyna
Kisiel: 78-16-489 fax 78-16-585;
biuro Rady Miasta – Jolanta Bobak, Diana Timoftiewicz-Żak:
78-17-666; zamówienia publiczne
– Monika Sautycz: 78-17-562;
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, p.o. kierownika –
Rafał May: 78-17-092, Ryszard Szczygieł: 78-17-558,
Bogumiła Tasulis: 78-17-297;
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
kierownik – Eugeniusz Grabas:
78-17-071, Anna Mazurek, Andrzej Groński: 78-16-970, Izabela Jurczak, Anna Bałazy: 78-16324; Urząd Stanu Cywilnego, kierownik – Danuta Żyłkiewicz: 7816-929, działalność gospodarcza i
stypendia socjalne - Łukasz Kordyjak: 78-17-601; meldunki i
dowody osobiste – Halina Stettner: 78-16-929; Straż Miejska –
Ryszard Nowak: 78-16-896;
obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa
– Tadeusz Baka: 78-16-841; księgowość – Anna Leśniak, Magdalena Szukiewicz, Katarzyna
Barczyszyn: 78-16-452, Grażyna Wojciechowicz: 78-16-659;
kadry – Joanna Szczekulska: 7816-553; Referat Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu, p.o.
kierownika – Dorota Marek-Miakienko, Monika Hajny, Mariusz
Pysz: 78-16-350, fax –78-16-100.
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Sekretariat: 78-16-343, dyrektor –
Radosław Berliński: 78-16-425.
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 78-16-321, kierownik
– Teresa Diagiel: 78-16-230;
Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 78-16-114.
Przedszkole Miejskie: 78-16-339;
Miejski Zespół Szkół: 78-16-373,
78-16-668, fax 78-16-224; Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie:
78-16-379: Świetlica środowiskowa UL: 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna: 78-16-394;
Klub AA – 78-16-114; Klub
Seniora, Związek Emerytów,
Związek Sybiraków: łączy sekreatriat UM - 78-16-489; Ochotnicza Straż Pożarna - Naczelnik
OSP Świeradów-Czerniawa: 7845-573; Zastępca Naczelnika
OSP w Świeradowie: 78-16-426.

Kronika policyjna
W ostatnim miesiącu w podobnych do siebie okolicznościach doszło w mieście aż do 4 zgonów.
23 maja w jednym z budynków
gospodarczych przy ul. Piłsudskiego znaleziono zwłoki starszego
mężczyzny. Ustalono, że denat był
przewlekle chory, a ostatnio nadużywał alkoholu i właśnie zbieg
tych dwu okoliczności był przyczyną śmierci – stwierdził lekarz.
31 maja o godz. 7 rano na ul.
Zakopiańskiej znaleziono zwłoki
kolejnego mężczyzny. Miał 60 lat
i wyszedł na codzienny poranny
spacer z psem, jednak przewlekła
choroba serca nie pozwoliła mu
tym razem wrócić do domu.
Tego samego dnia tuż przed
południem śmierć dopadła 50-latka w jednym z domów przy ul.
Nadbrzeżnej. Lekarze ustalili, że
bezpośrednią przyczyną zgonu była
choroba układu krążenia i spowodowana nią niewydolność serca. W
tym przypadku także znaczenie
miało nadużywanie alkoholu przez
denata.
19 czerwca potwierdzono zgon
58-letniego mężczyzny w jednym
z mieszkań przy ul. Polnej, z tym
że śmierć nastąpiła dwa tygodnie
wcześniej. Także i tu lekarz nie
stwierdził ingerencji osób trzecich,
a powód zgonu ten sam: niewydolność układu krążenia plus nadużywanie alkoholu.
Ponadto zanotowano:
29 maja ekspedientka z Domu

Handlowego zawiadomiła policję,
iż jej zdaniem któryś z klientów
usiłował zapłacić fałszywą 50-złotówką. Banknot zabezpieczono i
przesłano do ekspertyzy, która ma
jednoznacznie określić, czy zaszedł
przypadek fałszerstwa.
31 maja o godz. 10.40 policja
otrzymała sygnał o pożarze, który
wybuchł na starej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej. Zaprószenia ognia dokonali pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych – ich nieostrożność spowodowała zapalenie się poliuretanu.
Pożar gasiło kilka jednostek straży
pożarnej, a właściciel świeradowskiej firmy rozbierającej obiekt ukarany został przez policję mandatem.
7 czerwca jeden z mieszkańców Świeradowa zgłosił kradzież
karty bankomatowej wraz z PINem oraz fakt oczyszczenia konta z
ponad 4 tys. zł. Policja ustaliła, że
czynu tego dokonał 23-letni jego
pasierb wraz ze swoją dziewczyną.
Młodzieniec nigdzie nie pracuje,
był też uprzednio karany za rozboje i kradzieże. W toku postępowania oboje przyznali się do niecnego czynu. Sprawę skierowano do
sądu, obojgu grozi do 5 lat więzienia. Ze skradzionej kwoty po kilku
dniach beztroskiej zabawy nie zostało ani grosza.
8 czerwca nieznani sprawcy
dokonali włamania do pomieszczeń przy wyciągu Kamieniec i

Kilka rad dla dzieci i m³odzie¿y
(a tak¿e ich rodziców)
Aby wakacje minê³y Wam bezpiecznie i abyœcie ca³o i zdrowo wrócili we
wrzeœniu do szko³y, warto zapamiêtaæ (i zastosowaæ siê do nich) kilka przestróg.
1. NIEZNAJMOMY NIE WCHODZI DO DOMU
Nie przyjmujcie od nich ¿adnych propozycji, nie wsiadajcie do samochodu, nie wyra¿ajcie zgody na wspólny spacer, a jeœli ktoœ próbuje Wam zrobiæ
coœ z³ego - g³oœno wo³ajcie o pomoc. Nie pozwólcie obcym wypytywaæ siê o
mieszkanie rodziców, zwracajcie uwagê na nieznajomych krêc¹cych siê w
pobli¿u mieszkania, domu lub samochodu - to mo¿e byæ w³amywacz. Spróbujcie zapamiêtaæ jego wygl¹d i numer rejestracyjny jego pojazdu.
Nie otwierajcie drzwi nieznajomym, którzy podaj¹cym siê za hydraulika,
pracownika gazowni czy kolegów rodziców - najpierw sprawdŸcie przez wizjer lub okno, a jeœli ich nie znacie, to nie otwierajcie drzwi.
Mieszkanie zamykajcie dok³adnie, a klucze ukryjcie tak, aby nie by³y widoczne dla obcych; w ¿adnym razie nie zostawiajcie ich pod wycieraczk¹.
2. NAD WODÊ TYLKO PO OCH£ODÊ
K¹pcie siê pod opiek¹ rodziców lub znajomych doros³ych osób w miejscach strze¿onych. Nie skaczcie do wody na g³ówkê, a p³ywaj¹c ³odzi¹ lub
kajakiem zak³adajcie kamizelki ratunkowe. Nie wyg³upiajcie na ³odzi, bo mo¿ecie j¹ wywróciæ i wpaœæ do wody.
3. LATO NA TRAWIE, LECZ BEZ TRAWKI
Nie pijcie alkoholu i nie palcie bo to szkodliwe dla zdrowia. Nie dajcie siê
wci¹gn¹æ w za¿ywanie narkotyków, które zaoferuj¹ Wam dilerzy, którzy zwykle krêc¹ siê tam, gdzie przebywa m³odzie¿.
4. ROZWAGA TURYSTOM POMAGA
Ostro¿nie z jazd¹ na rowerze – nie szar¿ujcie „bez trzymanki”, nie czepiajcie siê pojazdów. Po drodze jeŸdzimy jeden za drugim, a nie obok siebie. Nie
przeje¿d¿ajcie przez przejœcia dla pieszych - rower nale¿y przeprowadziæ.
Bez karty rowerowej nigdy nie wje¿d¿ajcie na ulicê, rowerowe zabawy najbezpieczniejsze s¹ na podwórzu i drogach tylko dla rowerów.
Na wycieczki i biwaki wybierajcie siê zawsze w towarzystwie osób starszych, korzystaj¹c ze sprawdzonych szlaków wêdrownych. W lesie (szczególnie latem) nie wolno rozpalaæ ognisk oraz pozostawiaæ szklanych odpadów.
Opr. na podstawie materia³ów Stra¿y Miejskiej

skradli stamtąd orczyki, linę nośną,
gąsienice od ratraka i rolki od wyciągu. Straty oceniono na 30 tys.
zł. Wszystko wskazuje to, że grabieży nie dokonali bynajmniej amatorzy narciarstwa, którzy chcieliby
jak najtańszym kosztem uruchomić kolejny wyciąg, lecz byli to profesjonalni zbieracze złomu. Jeśli
udało im się upłynnić łup, zysk był
wielokrotnie niższy od wartości elementów.
Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które w przeddzień kradzieży mieli kontakt z mężczyznami zbierającymi złom i jeżdżącymi ciężarówką marki star.
W nocy z 15 na 16 czerwca
znający się na rzeczy złodziej włamał się do stojącego przy ul. Sybiraków audi A4, należącego do obywatela Niemiec, i wymontował z
pojazdu komputer pokładowy wartości 20 tys. zł.
16 czerwca po południu kuracjusz z Niemiec zgłosił uszkodzenie zamka w swym passacie stojącym przy Goplanie. Złodziej nie
otworzył drzwi, a straty nie przekroczyły 250 zł.
Tego samego dnia w tym samym mniej więcej czasie informacja o kradzieży nadeszła z Malachitu. Ktoś włamał się do szafki z

Szanowni Pañstwo!
Dokoñczenie na str. 1

ciep³a i ciep³ej wody (dotyczy kot³owni przy ul. Korczaka 4 i Górskiej
6). W takim stanie rzeczy umowa
ZGK z Zak³adem Gazowniczym w
Zgorzelcu na dostawê gazu sta³a siê
bezprzedmiotowa, wypowiedziano
j¹ wiêc zgodnie z wymagan¹ procedur¹. Gdyby umowa, któr¹ zawar³ zarz¹d z firm¹, o której wy¿ej,
w sposób jasny i nie budz¹cy w¹tpliwoœci by³a dla spó³dzielców korzystna, nikt nie oponowa³by przeciw wdra¿anemu tego rozwi¹zania.
Jednak ryzyko przedsiêwziêcia dostrzegane przez spó³dzielców jest
znaczne (po doœwiadczeniach z kot³ami olejowymi), st¹d opór przed
jego wdro¿eniem.
W omawianym czasie trzykrotnie dosz³o do spotkania z udzia³em
prezesa W. Ramsa i moim w œwieradowskim UM. Inicjatorem jednego z nich, które mia³o miejsce 20
maja, by³a grupa spó³dzielców, a
udzia³ w nim wziêli równie¿ cz³onkowie Rady Nadzorczej SM „Gryf”:
E. Kosiñska i J. Kiezik. Podczas spotkania sprecyzowano kilka istotnych
wniosków dotycz¹cych rozwi¹zania
problemu. Nie mia³y one charakteru wi¹¿¹cego, jednak zebrani zwrócili siê do prezesa z proœb¹ o ich
rozwa¿enie. Jedn¹ z propozycji by³o
przeprowadzenie inwestycji w
dwóch etapach. I etap - wymiana
kot³ów olejowych na gazowe (przy
obecnych kosztach eksploatacji i
planowanym wzroœcie akcyzy na
olej opa³owy wymiana zdaje siê byæ
konieczn¹), oraz, je¿eli rozwi¹zanie
to bêdzie korzystniejsze ni¿ dotychczasowe, w II etapie wymiana pozosta³ych.
Osobnym problemem jest ko-

ubraniami na basenie i skradł portfel z zawartością: gotówką (50 zł),
kartą pobytu, prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym – wszystko
na szkodę obywatela Rosji. Policjanci szybko ustalili, że sprawcą
kradzieży jest 11-latek ze Świeradowa, którzy przyznał się do czynu i wskazał miejsce ukrycia portfela. Bez pieniędzy – wydał je na
drobne przyjemności.
W myśl polskiego prawa nieletni poniżej 13 roku życia nie podlegają odpowiedzialności karnej,
dlatego skierowano jedynie wniosek do Sądu Rodzinnego o podjęcie środków opiekuńczych względem sprawcy kradzieży i rodziców.
18 czerwca w Domu Handlowym zatrzymano 12-latkę usiłującą
ukraść słodycze. Okazało się, że jest
to siostra sprawcy kradzieży na
basenie w Malachicie. Sąd Rodzinny będzie musiał dopisać ją do listy osób objętych środkami opiekuńczymi.
19 czerwca st. sierż. Paweł
Bulera wraz ze strażnikiem miejskim Ryszardem Nowakiem wziął
udział w spotkaniu z wychowawcami i dziećmi uczęszczającymi do
świetlicy Mrowisko, prowadząc
konkursy (z nagrodami) o bezpieczeństwie na wakacjach.

t³ownia przy ul. Górskiej 6. Kocio³
tam zamontowany jest zbyt du¿y,
co w ewidentny sposób podnosi
koszt ogrzewania w tym budynku i
w pozosta³ych, wiêc jego wymiana
wydaje siê byæ równie¿ niezbêdna.
Maj¹c tê koniecznoœæ na uwadze
zobowi¹za³em ZGK, który eksploatuje 14 kot³owni w mieœcie, w tym
przy Korczaka 4 i Górskiej 6, do
sporz¹dzenia nowej kalkulacji kosztów ogrzewania, ale nie uwzglêdniaj¹cej w wyliczeniach kosztów
ogrzewania z kot³owni przy ul.
Górskiej. Z takim rozwi¹zaniem
zgodzi³ siê prezes W. Rams informuj¹c mnie o tym osobiœcie. Wydaje siê zatem, ¿e w tej jak¿e trudnej sprawie osi¹gniête zosta³o porozumienie i je¿eli tylko nie pojawi
siê nowa okolicznoœæ uniemo¿liwiaj¹ca wprowadzenie nowych stawek
za ogrzewanie i podgrzewanie
wody, to od 1 lipca mieszkañcy
budynków zasilanych w ciep³o z
kot³owni eksploatowanych przez
ZGK (w tym spó³dzielczych) p³aciæ
bêd¹ 3,83 z³/m2 (brutto) za ogrzewanie i 14,64 z³ (brutto) za podgrzanie 1m3 wody.
W moim przekonaniu koszty
ogrzewania mo¿na zmniejszaæ
m.in. poprzez wymianê instalacji
centralnego ogrzewania w budynkach (funkcjonuj¹ca dzisiaj pamiêta czasy budowy osiedla) oraz izoluj¹c instalacjê przesy³ow¹ i ocieplaj¹c w³aœciwie œciany i dachy budynków.
Mam nadziejê, ¿e takie rozwi¹zanie zadowoli wszystkich zainteresowanych, a porozumienie w tej
sprawie osi¹gniête bêdzie podstaw¹
dobrej wspó³pracy miêdzy gmin¹,
spó³dzielcami i kierownictwem
spó³dzielni.
Burmistrz Zbigniew Szereniuk
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Wiadomoœci komunalne
Unia Europejska
Projekty wspó³finansowanw przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i
wodociągowanie Czerniawy – Z/2.02/I/1.2/95/04
Całkowita wartość Projektu
wynosi 5.318.030 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3.979.830 zł.
Wykonawcą modernizacji ujęcia wody Łużyca i wodociągowania Czerniawy jest konsorcjum
firm: Zakład Usług Remontowo
Budowlanych i Instalacyjnych Jan
Chrożnowski z Jeleniej Góry oraz
FUNAM Sp. z o.o. a Wrocławia
4 maja br. została podpisana
umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją
ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowaniem Czerniawy - na kwotę
3.897.877,38 zł. Plac budowy zo-

stał przekazany 18 maja, a termin
zakończenia prac budowlanych
upływa 30 września br.
24 maja rozpoczęto roboty
związane z realizacją zadania.
W maju wykonano 301,23 mb
sieci wodociągowej DN 160 mm,
533,42 mb - DN 110 mm, i
117 mb - DN 90 mm, wraz z
armaturą sieciową, odejściami na
przyłącza i hydrantami.
W czerwcu (do 23 VI) ułożono
: 1100 mb sieci DN 160 i ok. 1100
mb – DN. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ok. 25 proc.
Roboty związane z modernizacją ujęcia wody rozpoczną się w
drugiej połowie lipca.

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej – Z/2.02/I/1.2/96/04
Całkowita wartość Projektu
wynosi 5.529.120,37 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 4.138.331,63 zł.
Wykonawcą oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości Q= 1329 m3/dobę jest
firma AZE Zając, Kokoszko Spółka Jawna ze Skrzydlnej.
21 marca została podpisana
umowa na wykonanie robót budowlanych i dostaw związanych z budową oczyszczalni ścieków na
kwotę 5.137.183,91 zł. Termin
budowy upływa 30 sierpnia. 12
kwietnia został przekazany wykonawcy plac budowy. Wykonano
zasilanie placu budowy w energię
elektryczną, zaopatrzenie budowy
w wodę oraz zaplecze budowy.
Wycięto drzewa kolidujące z urządzeniami oczyszczalni. Uporządkowano teren pod roboty ziemne.

Wytyczono geodezyjnie podstawowe obiekty kubaturowe oczyszczalni ścieków oraz kanalizację sanitarną grawitacyjną.
W maju realizowano prace
ziemne przy podstawowych urządzeniach oczyszczalni. Równocześnie rozpoczęto roboty przy kanalizacji grawitacyjnej w dwóch miejscach - wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
(na terenie prywatnych posesji)
oraz od istniejącej oczyszczalni
ścieków BOS-200 do ul. Grunwaldzkiej. Wykonano wykopy wielkoprzestrzenne pod płytę fundamentową żelbetową, na której będą
posadowione podstawowe zbiorniki oczyszczalni ścieków.
Trwają również prace przygotowawcze dla robót ziemnych pod
obiekty kubaturowe oczyszczalni,
czyli budynek socjalno-techniczny
i wiatę do składowania osadów.
Opr. Anna Mazurek

Burmistrz Miasta Œwieradów- Zdrój og³asza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
1. nr 49/2, am. 5, obrêb V, o pow.
2.157 m2 (Bp). KW brak.
Cena wywo³awcza – 35.000 z³ + 22
proc. VAT. Wadium – 4.000 z³.
Przetarg odbêdzie siê 20 lipca 2006
r. o godz.1000.
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona przy ul. Lipowej z dala
od centrum i ruchu samochodowego.
Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poroœniêty w czêœci drzewostanem (samosiejki). Dojazd
drog¹ utwardzon¹. Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna, wodoci¹gowa i gazowa. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania
gospodarki œciekowej we w³asnym zakresie.
W Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta dzia³ka przezna-

czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci. Nabywca
poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 1.853
z³
2. nr 39/2, am. 7, obrêb I, o pow.
2531 m2 (R IVa). KW nr 8993.
Cena wywo³awcza – 36.000 z³ + 22
proc. VAT. Wadium – 4.000 z³.
Przetarg odbêdzie siê 20 lipca 2006
r. o godz.1200.
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona przy ul. Sanatoryjnej
(osiedle Czerniawa). Kszta³t dzia³ki regularny, teren p³aski poroœniêty traw¹.
Dojazd drog¹ utwardzon¹. Dostêpne
media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna , gazowa i wodoci¹gowa. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci
infrastruktury technicznej przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki œciekowej we w³a-

1. Trwają przygotowania do
otwarcia Izerskiego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości. Po
usunięciu usterek (wymogi ppoż.)
zadanie uzyskało pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obiekt można
przekazać do użytkowania. Centrum, jako część składowa Referatu ds. Promocji Gminy, Turystyki,
Kultury i Sportu UM, zacznie funkcjonować 1 lipca br., wspierając
miejscowe podmioty gospodarcze,
a przede wszystkim osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Na akcję ,,wystawka”, cieszącą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców, gmina wydatkowała 8.149,12 zł. Z doświadczeń wynika konieczność wprowadzenia
zmian i ograniczeń dla podmiotów
gospodarczych, które nadużyły akcji do pozbycia się zbędnych przedmiotów.
3. W czerwcu wiele emocji wywołała kładka dla pieszych na
Kwisie przy ul. Ratowników Górskich, której stan techniczny kwalifikuje ją do remontu kapitalnego
lub przebudowy. Mieszkańcy ul.
Krętej oczekują na podjęcie przez
gminę radykalnych działań, a do
czasu wykonania ekspertyzy oceniającej stan techniczny, kładka -

w trosce o bezpieczeństwo - zostanie czasowo wyłączona z użytkowania. Mieszkańcy będą musieli
korzystać z dojazdu od strony ul.
Krętej. Z oceny technicznej wykonanej w 2002 roku wynika, iż koszt
jej przebudowy wyniesie ok. 230
tys. zł.
4. Na przemian dobra i zła informacja dotarła do Urzędu Miasta od instytucji wdrażającej dofinansowanie zadań realizowanych
przez gminy ze środków Programu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy
Saksonia - Rzeczpospolita Polska
(Województwo Dolnośląskie). Dobra: zakwalifikowano do dofinansowania wniosek związany z modernizacją dróg gminnych. Zła: z
uwagi na brak środków negatywnie rozpatrzono wniosek o dotację
do sali gimnastycznej przy SP nr 2
w Czerniawie.
5. Dopiero trzeci przetarg nieograniczony, organizowany w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyłonił wykonawcę zadania pn. Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na
rzece Kwisie oraz wodociągu na
odcinku od ujęcia wody do skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z ul.
Górską. Wykona ją firma ESKO z
Zielonej Góry. Zadanie będzie

kosztować 195.200 zł.
6. Rozpoczęły się roboty drogowe związane z modernizacją
drogi wojewódzkiej nr 361 na odcinku Krzewie Wlk. - Proszówka.
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zawarł
umowę na realizację zadania z Jeleniogórskim Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych. Termin zakończenia robót - koniec września,
koszt - 1,6 mln zł.
4. W mieście trwają remonty
cząstkowe dróg. Zadanie realizuje
firma EKO-INŻYNIERIA Sp. z
o.o. z w Jeleniej Góry. Podjęto również działania zmierzające do przebudowy najbardziej uszkodzonego
odcinka ul. Piłsudskiego: od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do
skrzyżowania z ul. Dojazdową.
Kosztorys inwestorski kompleksowej przebudowy z wymianą kolektora deszczowego opiewa na ok.
300 tys. zł.
Wykonano też pierwsze prace
przy oznakowaniu miasta, poprawiono mocowanie oraz ustawienie znaków drogowych, zamontowano lustro na skrzyżowaniu ulic:
Zakopiańskiej i Krótkiej. Gmina
zbiera teraz oferty na wykonanie
oznakowania poziomego dróg
gminnych.
Opr. Eugeniusz Grabas

snym zakresie. Obci¹¿enia: przy granicy z ulic¹ przez teren dzia³ki biegnie sieæ
gazowa i wodoci¹gowa. W s¹siedztwie
dzia³ki znajduje siê s³upowa stacja transformatorowa.
W Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta dzia³ka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci. Nabywca
poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 2.000
z³.
3. nr 18/3, am. 8, obrêb I, o pow.
2012 m2 (Bi). KW brak.
Cena wywo³awcza – 28.500 z³ + 22
proc. VAT. Wadium – 3.000 z³.
Przetarg odbêdzie siê 20 lipca 2005
r. o godz.1400.
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona przy ul. Sudeckiej z
dala od centrum i ruchu samochodowego. Kszta³t dzia³ki regularny, teren o zró¿nicowanym poziomie, poroœniêty licznymi samosiejkami. Dojazd drog¹
utwardzon¹. W zachodniej czêœci dzia³ki roœnie drzewo iglaste. Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna i gazowa. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca zobowi¹zany
zostanie do zorganizowania gospodarki wodno-œciekowej we w³asnym zakresie.
Dzia³ka zbywana z przeznaczeniem
zgodnie z zapisem w Studium na cele
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoœci. Nabywca poniesie koszty
przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 1.853 z³.
4. nr 46, am. 5, obrêb VI, o pow.
4.601 m2 (£ V).
Cena wywo³awcza – 100.000 z³ +
22 proc. VAT. Wadium – 10.000 z³.
Przetarg odbêdzie siê 28 lipca 2006
r. o godz.1100.
Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana po³o¿ona przy ul. Leœnej, z dala
od centrum i ruchu samochodowego,
w s¹siedztwie budynku mieszkalnego nr

13, po przeciwnej stronie wyci¹gu orczykowego. W dalszej odleg³oœci znajduje siê hotel „Malachit”. Kszta³t dzia³ki
nieregularny, teren o zró¿nicowanym
poziomie, poroœniêty w czêœci drzewostanem (samosiejki). Dojazd z drogi
utwardzonej.
Dostêpne media: linia energetyczna, sieæ telefoniczna i gazowa. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci
infrastruktury technicznej, przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do zorganizowania gospodarki wodno-œciekowej
we w³asnym zakresie.
Zgodnie z zapisem w Studium dzia³ka zbywana z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniowo-pensjonatow¹.
Nabywca poniesie koszty przygotowania nieruchomoœci do zbycia w wysokoœci 3.025 z³.
5. nr 26/4, am. 3, obrêb III, o pow.
13.041 m2 (£IV). KW brak.
Cena wywo³awcza – 211.000 z³ +
22 proc. VAT. Wadium – 20.000 z³.
Przetarg odbêdzie siê 28 lipca 2006
r. o godz.1300.
Nieruchomoœæ gruntowa nie zabudowana po³o¿ona w osiedlu Czerniawa
po prawej stronie ulicy prowadz¹cej w
kierunku przejœcia granicznego. Kszta³t
dzia³ki regularny, teren p³aski poroœniêty traw¹. Dojazd z drogi utwardzonej.
Uzbrojenie: sieæ energetyczna i gazowa,
linia telefoniczna. Do czasu dozbrojenia terenu w pozosta³e sieci infrastruktury technicznej przysz³y nabywca zobowi¹zany zostanie do wybudowania
lokalnej studni i osadnika œcieków. Obci¹¿enia: W czêœci przydro¿nej dzia³ki
stoj¹ 3 betonowe s³upy energetyczne i
lampy oœwietlenia energetycznego.
Przez teren dzia³ki biegnie sieæ gazowa i
napowietrzna linia energetyczna
Nieruchomoœæ przeznaczona do
zbycia zgodnie z zapisem w Studium z
przeznaczeniem na cele us³ug komercyjnych – obs³uga komunikacji samochodowej. Nabywca poniesie koszty
przygotowania nieruchomoœci do zby-

cia w wysokoœci 2.732 z³.
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Uwaga, dotyczy dzia³ek nr nr 39/
2, 18/3 i 46: Na podstawie ustawy z 11
kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu ustroju
rolnego (Dz. U. 2003.64.593) prawo
pierwokupu ww. nieruchomoœci z mocy
ustawy przys³uguje Agencji Nieruchomoœci Rolnych, dzia³aj¹cej na rzecz
Skarbu Pañstwa.
W przypadku modernizacji sieci
uzbrojeniowej burmistrz w drodze decyzji ustali op³atê adiacenck¹, poniewa¿
nabywcy zobowi¹zani s¹ do partycypacji w kosztach budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej terenu.
Przetargi odbêd¹ siê w siedzibie
Urzêdu Miasta w Œwieradowie Zdroju
(pok. nr 8) przy ul. Pi³sudskiego 15.
Wadium na okreœlon¹ dzia³kê nale¿y wp³acaæ przelewem na konto Urzêdu Miasta - nr 33 1020 2124 0000 8502
0065 6959 w Banku PKO BP SA I/O
Œwieradów-Zdrój - w terminach:
- poz. 1, 2, i 3 - do 17 lipca br.
- poz. 3 i 4 - do 25 lipca br.
Za zgodn¹ z terminem podanym w
og³oszeniu ustala siê datê uznania konta Urzêdu Miasta.
Wadium zalicza siê na poczet ceny
nabycia nieruchomoœci. W przypadku
uchylania siê zwyciêzcy przetargu od
zawarcia umowy notarialnej wadium nie
podlega zwrotowi.
Koszty sporz¹dzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz op³aty s¹dowej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.
Pozosta³ym uczestnikom przetargu
wadium zostanie przelane na wskazany
przed przetargiem numer konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zakoñczenia przetargu.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Referacie Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miasta (pok. nr 8)
lub telefonicznie – nr 075 78 17 558.
www.swieradowzdroj.pl
grunty@swieradowzdroj.pl

Ka¿dy powie – jak zielona szko³a, to w Pobierowie
W maju uczniowie czterech
klas świeradowskiej podstawówki
(IIa, IIIa i b, IVa) przeniosło się do
zielonej szkoły w PUCHATKU w
nadmorskim Pobierowie. Dzięki
sfinansowaniu pobytu 12 osób ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogliśmy w komplecie uczyć
się, wypoczywać, wyciszyć się i
nauczyć samodzielności w gronie
rówieśników.

Kiedy w Świeradowie trzeba
było jeszcze dogrzewać mieszkania, my wygrzewaliśmy się na plaży, moczyliśmy nogi w Bałtyku,
spacerowaliśmy brzegiem morza zbierając muszelki i kamienie - do
Łukęcina, Trzęsacza czy Rewala.
Poznaliśmy roślinność nadmorską,
wspinaliśmy się na latarnie, podziwialiśmy katedrę w Kamieniu Pomorskim, Muzeum Rybołówstwa w
Niechorzu, ruiny kościoła w Trzę-

saczu, pomniki w Kołobrzegu: Zaślubin Polski z Morzem i Sanitariuszki (wzniesiony dla uczczenia
wszystkich sanitariuszek poległych
podczas II wojny światowej, które
nie walczyły, jedynie udzielały pomocy medycznej żołnierzom).
Największą jednak atrakcją był
rejs statkiem podczas sztormu, który uświadomił nam, jak trudna jest
praca rybaka czy marynarza. Ciekawej przygody doświadczyliśmy

spotykając się z piratem - uczył nas
węzłów, wbijania gwoździ, ciesiołki okrętowej, tańców i pieśni marynarskich. Wieczorne zabawy z
CHUSTĄ KLANZY, dyskoteki,
podziwianie zachodu słońca czy
grupowe gry integrujące zespół stały się alternatywą dla nudy i modelem zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Trudno jest wymienić wszystkie atrakcje i przygody, jakich do-

świadczyliśmy, ale wiadomo, że
bardzo dużo się nauczyliśmy, staliśmy się bardziej samodzielni i cieszyliśmy się nawet z wizyt mrówek
do naszych słodyczy. Spisaliśmy się
na medal i zdaliśmy pierwsze egzaminy z umiejętności radzenia
sobie z własnymi słabościami, z gospodarowania pieniędzmi i dbania
o porządek w pokojach (co okazało się wcale nie takie łatwe).
Wychowawcy wraz z dziećmi
składają serdeczne podziękowania
rodzicom, członkom MKRPA - za
sfinansowanie wyjazdu; M. Leśniewskiemu i R. Cendrowskiemu
- za bezpieczną jazdę, a kierownictwu PUCHATKA - za serdeczne
przyjęcie, smakowite „co nieco”
oraz moc atrakcji podczas pobytu
w zielonej szkole. Tęsknimy za
morzem, za ośrodkiem, plażą, lodami, goframi, gokartami i automatami z losami za złotówkę. Będziemy czekać dzielnie, zbierając
pieniądze na ponowny wyjazd, na
spotkanie z Neptunem.
Na parterze MZS przygotowano wystawę pamiątek, prac plastycznych, dyplomów, piór mew i
łabędzi, muszelek, bursztynów,
zdjęć – zachęcamy do obejrzenia
tej ekspozycji wszystkich sympatyków morza. Wystawa jest nieodpłatna i czynna do końca września.
Zdrowych , spokojnych, słonecznych wakacji spędzonych na
świeżym powietrzu życzą:

Abyśmy uczyli innych
Ruszyli w Polskę i do nas też
dotarli – 6 instruktorów Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, którzy w Powiatowym
Centrum Edukacyjnym w Lubaniu poprowadzili szkolenie dla
40 nauczycieli z naszego powiatu, w ramach skierowanego do
uczniów klas młodszych programu ,,Ratujemy i uczymy ratować”.
Polega on na nauce udzielania
pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon,
po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.
Szkolenie składało się z części
teoretycznej i praktycznej, a na zakończenie nauczyciele wczuli się w
rolę uczniów i uczestniczyć w lekcji Doktora Kręciołka. Podczas
przerw każdy mógł zasięgnąć po-

rad dotyczących konkretnych sytuacji: „jak postąpić”, „co zrobić,
gdy” itp. Teraz nauczyciele uczestniczący w szkoleniu poprowadzą
podobne zajęcia wśród swoich
uczniów. W naszej szkole już ruszyło: tegoroczny Dzień Dziecka
przebiegał właśnie pod hasłem:
UCZYMY SIĘ RATOWAĆ.
Na ręce Jurka Owsiaka składamy podziękowanie: za pomysł, za
szeroki zasięg programu, za wspaniałe pomoce, w które została wyposażona każda szkoła (fantomy,
podręczniki, ćwiczenia dla
uczniów), a przede wszystkim za
wspaniałych ludzi, którzy te zajęcia prowadzili.
Izabela Salawa powiatowy koordynator szkolenia

Raz, Dwa, Trzy - jak siê patrzy

T. Fierkowicz, G. Kasprzak, B.
Bielak i A. Kurec

By szkolny trud nie by³ nauk¹ daremn¹
1 czerwca w SP nr 2 w Czerniawie po raz czwarty odbył się
Festiwal Nauki, w trakcie którego uczniowie – przygotowani
przez Beatę Łuczko i Jolantę
Krzyżanowską - prezentowali
swe osiągnięcia, korzystając z ta-

kich form, jak recytacje, taniec,
aktorstwo czy śpiew. Uczniowie
kl. V pod kierunkiem Joanny
Mandziej zaprezentowali przedstawienie pt. „Wojna domowa”,

formacja tańca „Iskierki” pokazała wybrane tańce towarzyskie,
inna grupa pod okiem Grzegorza
Augusta wybrała taniec nowoczesny.
W roli piosenkarzy uczniowie
udowodnili, że potrafią śpiewać w

różnych językach: po niemiecku
i po angielsku, zaś umiejętnością
śpiewu w języku ojczystym popisał się Dziecięcy Zespół Ludowy
„Izerskie Śpiewaki”.

Ukoronowaniem święta były
prezentacje uczniowskie, podczas
których uczniowie klas 4-6 przedstawiali swoją wiedzę i umiejętności na wybrane przez siebie tematy. Na wielką uwagę zasługuje wystąpienie uczennic klasy szóstej:
Doroty Janas, Karoliny
Jakowiec, Klaudyny Piskorowskiej i Marty Poddębskiej, które pod kierunkiem Teresy Jurewicz
przygotowały prezentacje na temat pielgrzymek
papieża Jana Pawła II.
Dla wszystkich, którzy
związani są z naszą placówką, było to ważne z
uwagi na starania szkoły, by Jan Paweł II został
jej patronem. Ogromną
wiedzą, wykraczającą
poza treści podstawy programowej kształcenia
ogólnego, wykazali się
również autorzy pozostałych pokazów: Sylwia
Elias, Karol Fischer,
Kornelia Kurosz, Sara
Magryn, Anna Paciejewska, Zuzanna Paprocka,
Dominika Paprocka, Marta Sumińska, Marta Teklińska, Kamila Żyła
i Dominik Żyła (ich opiekunkami
były Elżbieta Karłowicz i Teresa
Jurewicz).
Beata Łuczko

Sobota 27 maja mia³a byæ œwiêtem mi³oœników mocniejszego uderzenia
muzycznego, niestety, pogoda ca³kowicie pokrzy¿owa³a plany widzom (bo
muzyków przed deszczem chroni³ dach). Na deskach sceny zamontowanej
na placu przy szkole najpierw wyst¹pi³y grupy amatorskie: MC Kriss& Fat
Fish, Piece of Shit, The Lodgers oraz Devesh.
Wieczór mia³ nale¿eæ do zespo³u Raz, Dwa, Trzy. Muzycy nie zawiedli, ale
zamiast t³umów faluj¹cych w rytm ich znanych przebojów mieliœmy jedynie
rzadki szpaler ko³ysz¹cych siê parasoli (na zdjêciu).
O godz. 23 z pó³toragodzinnym opóŸnieniem (ze wzglêdów technicznych) elektroniczne i wizualne show da³a 10-osobowa formacja Digital Love
z Wroc³awia.

Zimno na dworze - gor¹co w sercach
Z okazji Dnia Dziecka festyn zaplanowano na terenie ogrodu przedszkolnego, jednak pogoda nie dopisa³a i impreza odby³a siê w budynku. Dzieci,
od rana podekscytowane, po œniadaniu zebra³y siê w najwiêkszej sali, gdzie
czeka³ ju¿ zespó³ muzyczny. Pierwsze dŸwiêki muzyki porwa³y wszystkich
do tañca: dzieci tañczy³y solo, parami i w kole. Pani dyrektor, nauczycielki
i panie woŸne zadba³y o to, by nikt siê nie nudzi³. Tañce przeplatane by³y
licznymi konkursami, w których uczestnicy otrzymywali takie same nagrody, a s³odki poczêstunek i kie³baski z grilla dodawa³y im energii. W
koñcu nadesz³a najbardziej oczekiwana chwila – loteria fantowa, w której
ka¿dy los wygrywa³.
Dzieñ w zgodnej opinii przedszkolaków by³ bardzo udany i radosny – choæ
aura tego dnia nie dopisa³a, wewn¹trz panowa³a naprawdê gor¹ca atmosfera.
Impreza nie by³aby tak udana gdyby nie pomoc niektórych rodziców i
wsparcie naszych sponsorów, a wœród nich Barbary i Wies³awa Buczyñskich, Zak³adów Miêsnych Niebieszczañskich, zak³adu cukierniczego Józefa Dru¿gi, sklepu SPAR, Anny i Artura Jankowieckich oraz Zak³adu Drobnych Us³ug Stolarskich Rolanda Jurczaka.
Dyrektor, grono pedagogiczne i wychowankowie dziêkuj¹ wszystkim, którzy uœwietnili Dzieñ Dziecka w przedszkolu.
Ma³gorzata Dzik
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Z dziejów probostwa
Kilkanaście dni przed wyznaczoną na 5 czerwca datą obchodów
60-lecia parafii rzymsko-katolickiej
w Świeradowie-Zdroju nieopodal
wejścia na dolny taras Domu Zdrojowego wycięto 100-letni buk czerwony. Ekspertyza dendrologów zabrzmiała jak wyrok – czas drzewa
dobiegł końca.
Posadzony kilka metrów dalej
Dąb Papieski ma certyfikat wydany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Stosowna tabliczka umieszczona przy tarasie
informuje, że sadzonka dębu szypułkowego, oznaczona nr 408, wyhodowana została z żołędzi zebranych w 2003 r. z najstarszego w
Polsce Dębu Chrobrego (woj. lubuskie), poświęconych następnie 28
kwietnia 2004 r. przez Ojca Świętego JP II, gdy przyjął na audiencji
delegację leśników polskich.
Właśnie leśnicy, którzy sadzenie dębu powiązali z obchodzonym
niedawno świętem branżowym,
byli najliczniejszą grupą przybyłą
na uroczystość. Zaś gościem szczególnym był tego dnia biskup legnicki Stefan Cichy; wraz z burmistrzem Zbigniewem Szereniukiem
pierwsi wkopali sadzonkę, do której kolejne łopaty ziemi dorzucali
zaproszeni goście. Po uklepaniu
ziemi i zamknięciu płotka biskup
dąb poświęcił, a nadleśniczy świeradowski Wiesław Krzewina wręczył S. Cichemu sadzonkę jodły
(która ma się odrodzić po stuleciach
w izerskich lasach), a wraz z nią
stosowny certyfikat (zresztą, lista
gości, która tego dnia opuszczała
taras zdrojowy z jodełkami była
znacznie dłuższa).
Po zasadzeniu Dębu Papieskiego uczestnicy tej uroczystości uda21 czerwca na dolnym tarasie
Domu Zdrojowego odbył się piknik pn. Bezpieczne Miasto 2006,
którego organizatorami byli: Urząd
Miasta, OSP Świeradów i spółka
uzdrowiskowa. Dzieciaki przybyłe
na imprezy miały sporo uciech,
jako że służby
mundurowe (i ich
sprzęt) nie miały
tego przed nimi
żadnych tajemnic. Straż Graniczna pokazała
terenowego mercedesa, czterokołowy motor honda TRX i dwa
motocykle crossowe. Świeradowscy strażacy
otworzyli przed
nimi forda transita, policja pozwoliła im buszować w landrove- I jak tu siê dziwiæ, ¿e
rze, a przy okazji byæ stra¿akami.
prezentowała kamizelki kuloodporne, wykrywacz do metali czy sposoby posługiwania się pałką typu
tonfa. Ale i tak największą atrakcją
było tego dnia zakuwanie uczniów
w kajdanki (skoro oni sami nie
muszą już zakuwać lekcji).

li się na halę spacerową, gdzie wysłuchali koncertu kameralnego w
wykonaniu kwartetu filharmoników z Jeleniej Góry i Görlitz, a po
południu odbyła się msza św. połączona z bierzmowaniem młodzieży. Bp. Stefan Cichy wygłosił laudację na cześć dostojnego jubilata,
a sam ks. proboszcz Władysław
Dzięgiel otrzymał od parafian, w
dowód wdzięczności za swą 40-letnią posługę, mnóstwo kwiatów i
upominków.
Tak się koleje losu świeradowskiej parafii ułożyły, że dwie trzecie jej 60-letnich dziejów związane są z osobą ks. proboszcza Władysława Dzięgiela – tak długa posługa w jednej parafii jest absolutnym rekordem w diecezji legnickiej (krótszy o rok staż ma proboszcz w Rębiszowie).
W okolicznościowej publikacji
przypomniano poprzedników proboszcza na tej funkcji, poczynając
od ks. Pawła Klimańskiego, kapelana rodziny Schaffgotschów, który choć był Niemcem, mógł kontynuować posługę po 1945 r., ponieważ jego ojciec był Polakiem spod
Kluczborka. W czerwcu przekazał
parafię w ręce ks. Józefa Postracha,
ale on sam w Świeradowie pozostał aż do 1973 r., kiedy to wyjechał do RFN i po trzech latach
zmarł w Hanowerze.
Ks. J. Postrach przyjechał do
Świeradowa, by podleczyć swe
zdrowie po pobycie w obozie w
Dachau. Mieszkańcy nie chcieli go
już wypuścić, został pierwszym
proboszczem, ale nie pobył nim
długo, bo zmarł w październiku
1950 r.
Przez pół roku obowiązki te

znów pełnił P. Klimański, a w marcu 1951 r. probostwo powierzono
ks. Stanisławowi Cieślińskiemu,
kapelanowi wojskowemu Legionów Piłsudskiego i armii Kościuszkowców. Był tu krótko, 3 maja 1952
r. opuścił Świeradów i został proboszczem w Świerzawie.
Trzy tygodnie później funkcję
tę objął ks. Marian Hamerski, pełniąc posługę do czerwca 1966 r.
Czwarty proboszcz służy swym
parafianom cztery dziesięciolecia ks. W. Dzięgiel już wpisał się na
trwale do historii parafii i miasta.
To za jego kadencji odrestaurowano i pozłocono ołtarz św. Józefa,
przeszklono i uzupełniono witraże
ufundowane w 1900 r. przez Elżbietę Schaffgotsch, odrestaurowano i odmalowano kaplicę, która
spełniała rolę kościoła parafialnego, pokryto kościół blachą cynkową, a wieże - aluminiową. Gdy
z powodów czysto politycznych nie
powiodło mu się odzyskanie kościoła ewangelickiego na cmenta-

Wakacje bêd¹ b³yszcz¹ce
Przy okazji tych harców rzecznik prasowy komendy powiatowej
wygłosił prelekcję nt. bezpiecznych
wakacji, podczas których przed niebezpieczeństwem na drodze miały

pompy, agregaty prądotwórcze, namioty, węże, specjalistyczna odzież
i obuwie, a także jedną z pierwszych w Polsce nowoczesnych stacji uzdatniania wody.
Ratownicy z
k a r k o no sk i e j
grupy GOPR
dala
pokaz
zjeżdżania na linie z wieży zdrojowej, a Szkoły
Ochrony KOBRA z Jeleniej
Góry – zaprezentowała ćwiczenia samoobrony.
Trzygodzinną zabawę
jej uczestnicy zakąsili grochówką
z kotła, uwagdy cz³opcy dorastaj¹, opowiadaj¹, ¿e w dzieciñstwie chcieli rzoną przez strażaków ze Świeraich ochronić odblaski wręczane dowa (poszło 200 porcji).
przez policjantów i pograniczniOrganizatorzy pikniku dziękują
ków.
sponsorom: Domowi HandloweStrażacy z powiatu posadowili mu, Centrum Turystycznemu Tomna płycie kontener ze sprzętem słu- Woj. oraz Adrianowi Wojtyniakożącym w akcjach przeciwpowo- wi.
dziowych, wyposażany m.in. w
(aka)

Fot z lewej u góry: Bp S. Cichy odbiera od W. Krzewiny jod³ê izersk¹ wraz z certyfikatem. Po prawej: Ks. proboszcz W. Dziêgiel w pierwszym roku pos³ugi w Œwieradowie (1967). Obok jego matka Katarzyna, która by³a gospodyni¹ do 1979 r. U do³u:
Bp S. Cichy (z prawej) i ks. W. Dziêgiel wspólnie odprawiaj¹cy jubileuszow¹ mszê.

rzu, mając poparcie wiernych wymógł na władzach wydanie zgody
– na początku lat 70. - na rozbudowę istniejącego kościoła, który bp
Tadeusz Rybak poświęcił we wrześniu 1979 r.
W rocznicowym folderze nie
pominięto też 60-lecia władzy administracyjnej w mieście, przypominając kolejnych burmistrzów
(tych z lat 40. i tych z lat 90.), prze-

wodniczących prezydiów i naczelników.
Rocznicową rozmowę z ks.
Władysławem Dzięgielem, któremu przyszło pełnić funkcję świeradowskiego proboszcza pod rządami sześciu papieży, 5 biskupów
i kilkunastu naczelników/burmistrzów, zamieścimy w lipcowym
numerze „Notatnika”.
(aka)

Pisarz i jego czytelnicy

2 czerwca w œwieradowskim Miejskim Zespole Szkó³ goœci³ – w ramach
III Dolnoœl¹skich Spotkañ Pisarzy z M³odymi Czytelnikami – Grzegorz Kasdepke, warszawski pisarz, autor 14 ksi¹¿ek dla dzieci. Przyby³ym na spotkanie uczniom (od pierwszaków po gimnazjum) opowiedzia³ o swej pisarskiej
drodze, o warsztacie literackim i Ÿród³ach inspiracji. Do rozmowy o tzw. frazeologizmach (zwrotach typu: byæ ca³y w skowronkach, zrobiæ kogoœ na szaro,
dostawaæ bia³ej gor¹czki, spiec raka, drzeæ koty itp.) wci¹ga³ dzieci, próbuj¹c
wydobyæ od nich sposób pojmowania tych zwrotów. Przeczyta³ te¿ fragmenty kilku opowiadañ, których kanw¹ by³y owe frazeologizmy, a na koniec
rozdawa³ autografy (na zdjêciu) i podpisywa³ swe ksi¹¿ki.
(aka)
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NOWO OTWARTY SKLEP
WIELOBRAN¯OWY „CECHBUD”
OR£OWICE 66 B (przy skrêcie na Czerniawê)
- SK£AD FABRYCZNY ADLER
- FARBY
- MATERIA£Y BUDOWLANE
- MATERIA£Y INSTALACYJNE C.O. I PCV
- ATRAKCYJNE CENY
DOWÓZ MATERIA£ÓW W OKOLICY – GRATIS

Ratownicy Górscy patronem gimnazjum
W maju rozstrzygniêto plebiscyt na patrona œwieradowskiego gimnazjum. Ogó³em oddano 341 g³osów, a najwiêcej osób, bo 97, wskaza³o na Ratowników Górskich.
Inni kandydaci na patrona uzyskali: Kazimierz Deyna – 90 g³osów, Piotr Curie – 82, Albert Einstein – 67. dalsze
miejsca zejêli: Adam Mickiewicz, Bronis³aw Czech, Sybiracy, Agnieszka Osiecka, Fryderyk Chopin. Pad³a te¿ propozycja, by równie¿ Marii Sk³odowskiej-Curie powierzyæ patronat nad gimnazjum, ale skoro jej imiê nosi ju¿ Szko³a Podstawowa, to by³by to raczej w³aœciwy wariant dla ca³ego MZS.
By gimnazjum mog³o nosiæ imiê Ratowników Górskich, stosown¹ uchwa³ê musi podj¹æ Rada Miasta na wniosek
dyrekcji szko³y.

Powiatowy lider 2005

CZYNNY:
PONIEDZIA£EK – PI¥TEK OD 800 DO 1800
W SOBOTY OD 700 DO 1600

TEL. 075 96 772, TEL. KOM. 502 58 10 57
OGŁOSZENIA DROBNE
Remonty, ocieplenia budynków, uk³adanie kostki brukowej, pokrycia dachowe - tel. 0502 624 102.
Sprzedam Fiata 126 p, rocznik 1989, stan dobry, ma³o eksploatowany. Cena do uzgodnienia, tel. 0607 670 662 (po 16).

CENNIK REKLAM W NOTATNIKU
1/2 strony – 200 z³, 1/4 strony – 100 z³,
1/8 strony – 50 z³, 1/16 strony– 25 z³.
Rabaty: 3 emisje – 10 proc.
WARUNKI UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA:
1. Reklama musi byæ dostarczone do Miejskiego Biura Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10 w terminie do dnia 5 ka¿dego miesi¹ca
wraz z dowodem wp³aty.
2. Op³aty nale¿y dokonaæ na konto Gminy Œwieradów-Zdrój: PKO BP
60 1020 2124 0000 8902 0068 9257 z dopiskiem „Og³oszenie w Notatniku Œwieradowskim”.
3. Reklamê opracowan¹ pod wzglêdem formy i treœci nale¿y dostarczaæ na noœniku elekronicznym.
4. Og³oszenia drobne publikowane s¹ nieodp³atnie.

25 maja podczas obrad Rady Powiatu Lubañskiego odby³o siê uroczyste wrêczenie statuetek laureatom konkursu „Cz³owiek Roku 2005 Powiatu Lubañskiego”. Kapitu³a konkursowa przyzna³a tytu³y nastêpuj¹cym osobom:
W kategorii przedsiêbiorczoœæ i rolnictwo – Wies³awowi Buczyñskiemu, w³aœcicielowi „Park Hotelu SPA” w
Œwieradowie-Zdroju (na zdjêciu przy hotelu).
W kategorii kultura i edukacja – Jolancie Napad³ek, kierownikowi Osiedlowego Domu Kultury w Zarêbie.
W kategorii sport, turystyka i rekreacja – Jackowi Jaworskiemu – prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Samuraj Lubañ” w Henrykowie.
W kategorii dzia³alnoœæ spo³eczno-charytatywna – Irenie Jarmoliñskiej, kierownikowi Warsztatów Terapii Zajêciowej w Lubaniu.
W. Buczyñskiego i jego œwieradowskie dokonania zaprezentujemy w jednym z nastêpnych numerów gazety.
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Kwietny Bieg 2006
8 czerwca w nocy szarfê w Kwietnym Biegu przewióz³ od
Czerniawy do koñca ul. Nadbrze¿nej na handbike’u Grzegorz
¯y³kiewicz, po czym przekaza³ j¹ sztafecie z Mirska.
Od Leœnej a¿ do Szklarskiej Porêby sztafecie towarzyszy³
Miros³aw Wira, który przebieg³ ponad 45 km.

Zapraszamy wszystkich 1 lipca na Skwer Unii i na tarasy zdrojowe,
gdzie o godz. 10 rozpocznie siê

III IZERSKI JARMARK EKOLOGICZNY
w programie którego zaprezentuj¹ siê gospodarstwa ekologiczne,
agroturystyczne i eko-agroturystyczne, pszczelarze oraz producenci
wysokiej jakoœci ¿ywnoœci z gospodarstw ekologicznych.
Przy okazji odbêdzie siê te¿ wystawa prac artystów i twórców ludowych, a odwiedzaj¹cym imprezê czas umil¹ IZERSKIE ŒPIEWAKI

Prawko na szprychy
25 maja na boisku MZS, w obecności policjantów - st. sierż. Pawła
Bulery i st. post. Bogdana Borkowskiego - odbył się egzamin praktyczny
na kartę rowerową i motorowerową. Uczniowie podstawówki przed przystąpieniem do egzaminu realizowali program edukacyjny „Bezpieczeństwo dla wszystkich”, na który złożyły się zajęcia na temat zachowania
się na drodze. Pomocą był bezpłatny zestaw materiałów „Droga i ja”,
który dostała każda klasa.
Po zdaniu wiadomości teoretycznych i przebrnięciu umiejętności praktycznego zastosowania znajomości przepisów ruchu drogowego w praktyce uprawnienia do kierowania rowerem uzyskało 36 uczniów. Nie mniejszą popularnością cieszył się również egzamin na kartę motorowerową,
który pomyślnie zdało 24 gimnazjalistów.
Kazimierz Barański
Mirosław Kijewski

OFERUJE
- instalacje wod-kan

- oczyszczalnie ścieków rozsączkowe i
biologiczne
- zbiorniki PCV na szamba
- rynny PROFIL i akcesoria
- studnie wodomierzowe
- drenaże
- pompy głębinowe, hydrofory i zbiorniki.
- akcesoria pomocnicze.
- rury i kształtki miedż i cynk
Jelenia Góra ul. Okopowa 6 (wjazd od ul. Zgorzeleckiej)
Czynne: poniedziałek-piątek - 8°°-17°°
Soboty - 8°°-13°°
Tel. 075 752 43 22, 075 764 83 22

Z notatnika kierownika

Mecz 15 czerwca był dla nas
niezmiernie ważny: w przypadku
porażki lidera Piasta Dziwiszów i
naszej wygranej mieliśmy szanse
na awans do klasy okręgowej. Tak
też się stało - Dziwiszów przegrał
z Platerówką 3:4, a Kwisa rozjechała na wyjeździe Starą Kamienicę 7:0! Festiwal bramek rozpoczął w 16 min. W. Ostrejko, który tym samym zanotował 25 trafienie w sezonie. Asystą popisał się
Ł. Radziuk (bardzo dobry występ)
i Raul z 5 metrów nie dał szans
bramkarzowi gospodarzy. 5 minut
później stoper N. Chęciński huknął
z rzutu wolnego i było 2:0. Na następną bramkę kibice czekali aż 15
minut: M. Rosołek przytomnie
podał piłkę w polu karnym G. Augustowi i ten uderzył celnie w lewy
róg bramki.
Po przerwie dokonaliśmy 2
zmian – za P. Cierpickiego wszedł
P. Patynko, a za M. Rosołka - A.
Mackiewicz. Już 3 minuty po przerwie Mackiewicz po podaniu
Ostrejki trafił w poprzeczkę. Napór Kwisy rósł z minuty na minutę. Kilka chwil później Chęciński
trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę. W 55 minucie po ładnej dwójkowej akcji Piątkowskiego i Patynki ten ostatni strzelił gola w okienko bramki gospodarzy. W 62 min.
Ostrejko po indywidualnej akcji
trafił w słupek, a 8 minut później
było już 5:0; Pelc dokładnie dograł ze skrzydła i Mackiewicz strzelił celnie w prawy róg bramki. W
81 min. Kwisa wyprowadziła
kontrę, z prawej strony dośrodkował S. Swarzyński - Ostrejko strącił piłkę głową, a wprowadzony
kilka chwil wcześniej M. Sawicki
nie miał kłopotów w umieszczeniu
piłki w siatce. 5 minut przed końcem spotkania Radziuk wyprowadził kontratak, przedryblował kilku zawodników LZS, podał do
Swarzyńskiego, a ten ustalił wynik
zawodów na 7:0 dla Kwisy.
18 czerwca walczyliśmy z Pogonią Markocice o awans do klasy
okręgowej. Po ciężkim i dramatycznym meczu pokonaliśmy rywala 3:1 (2:0). W pierwszej połowie
Kwisa przeważała na boisku, czego dowodem były 2 bramki strzelone do przerwy. Już w 8 min.
Ostrejko sprawdził bramkarza gospodarzy, którego zmusił do wybicia piłki na róg. Pogoń odpowiedziała w 13 min. kąśliwym strzałem z 16 m, po którym Warchał też
ratował się rogiem. W 35 min. wyprowadziliśmy szybką kontrę, po
której Franckiewicz huknął lewą
nogą w prawy róg bramki i wyszliśmy na prowadzenie. 7 minut później znakomitym podaniem popisał się kapitan Rosołek, jednak
Ostrejko minimalnie przestrzelił.
Po kilku chwilach Pogoń miała

okazję do wyrównania po strzale
głową w poprzeczkę. Tuż przed
przerwą sędzia podyktował rzut
karny dla Kwisy po faulu na Rosołku, a pewnym wykonawcą jedenastki został Franckiewicz.
W drugiej połowie dało znać o
sobie zmęczenie i nasi zagrali słabiej. Po 15 minutach nasz obrońca
faulował na polu bramkowym i tym
razem Pogoń rzut karny zamieniła
na bramkę. W końcówce Markocice zwiększyły tempo gry i miały
kilka okazji, ale Warchał zawsze
był na posterunku. 5 minut przed
końcem spotkania Kwisa dobiła
Pogoń trzecim golem, którego autorem był wprowadzony kilkanaście minut wcześniej Mackiewicz
(wykorzystał asystę Rosołka).
Tak oto awansowaliśmy do ligi
okręgowej mając 3 punkty przewagi nad następnym w tabeli Piastem
Dziwiszów. Słowa uznania za zaangażowanie i postawę nie tylko w
tym meczu, ale i w całym sezonie,
należą się wszystkim naszym piłkarzom.
Tomasz Miakienko
- kierownik zespołu
Pi³ka ze Œwieradowa – pi¹toligowa
Rozpoczynając drugi sezon w
A-klasie wszyscy mieliśmy apetyty na awans do okręgówki (zwłaszcza, że pierwszy zagraliśmy nadspodziewanie dobrze). Dzięki staraniom prezesa Mariusza Stachurskiego wzmocniliśmy zespół se-

niorski „armią zaciężną”, składającą się z piłkarzy z Mirska i Giebułtowa. Okazało się, że przy absencji kilku miejscowych zawodników był to strzał w dziesiątkę. Cała
piątka: M. Warchał (bramkarz), N.
Chęciński, Ł. Ptasiuk, Ł. Piąkowski i P. Cierpicki wypadła w całym
sezonie bardzo dobrze. Rundę jesienną zakończyliśmy na drugim
miejscu, tracąc fotel lidera na rzecz
Leśnej dopiero w ostatniej kolejce.
Po dobrze przepracowanej zimie
pierwsze wiosenne spotkania kończyliśmy zwycięstwami. Choć w
końcówce sezonu zrobiło się bardzo nerwowo, ponieważ przegraliśmy dwa pojedynki u siebie, zespół potrafił się zmobilizować i
przypieczętować awans w dwóch
ostatnich, wyjazdowych meczach.
Królem strzelców zespołu został wybrany Sportowcem Roku 2005 Wojtek Ostrejko z 25 trafieniami.
Drugim snajperem sezonu został
Robert Franckiewicz – 15, trzecim
Grzegorz August – 12.
Warto wspomnieć, że również
pozostałe świeradowskie zespoły
odnotowały niemałe sukcesy. Juniorzy, prowadzeni przez G. Augusta, wywalczyli awans do klasy
okręgowej, gdzie będą grać z takimi przeciwnikami, jak Bogatynia,
Lubań, Jelenia Góra czy Bolesławiec. Młodzicy i trampkarze, trenowani przez P. Pelca zajęli w
swoich grupach odpowiednio 2 i 5
miejsce.

Szach i mat (31)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹ w piêciu posuniêciach.
Pozycja kontrolna – bia³e: Kb6, Hg5, pb5, f6 (4 figury); czarne: Kf8, Wf1,
f2, pf7 (4 figury).
Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 sierpnia br. do Miejskiego Biura
Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 10.
Za prawid³owe rozwi¹zanie zadania czerwcowego nagrodê otrzymuje
Hans Kielstein z Dessau (RFN), który rozwi¹za³ je podczas pobytu na kuracji.
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Sezon dopiero siê zaczyna

10 czerwca po we wczesnych godzinach popo³udniowych przez Œwieradów przejecha³o – ze œredni¹ prêdkoœci¹ 43-45 km/godz. – kilkudziesiêciu
kolarzy uczestnicz¹cych w XIV Miêdzynarodowym Wyœcigu Ba³tyk – Karkonosze Tour, a œciœlej – œcigaj¹cych siê na V etapie z Bogatyni do Bolkowa d³ugoœci 203 km. Na ul. Zdrojowej mieli lotn¹ premiê, na której dwójka uciekinierów
mia³a blisko 5 minut przewagi nad peletonem. Po parominutowej obecnoœci w
mieœcie zawodnicy ju¿ wspinali siê na Rozdro¿e Izerskie walcz¹c o punkty na
górskiej premii.
Przejazd szosowych profesjonalistów nie pozostaje d³ugo w pamiêci, ale
ten wyœcig dawa³ przedsmak a¿ dwu rowerowych uczt, na które w lipcu zjad¹
do Œwieradowa setki rowerzystów. Najpierw 15 lipca odwiedz¹ nas uczestnicy
7 Maratonu Rowerowego Sportbike Grand Prix ODRODZENIE, którzy tak¿e na
ul. Zdrojowej wyznaczyli sobie metê kolejnego etapu i kilkudziesiêciominutow¹ przerwê na posi³ek i odpoczynek.
A 29 i 30 lipca siódma edycja Bike Maratonu – imprezy, która od lat wpisuje siê w izerski pejza¿ (w dodatku amatorzy górskiej rowerowej mitrêgi poznaj¹
go osobiœcie).

Kwisa wpisana w okrêg

20 czerwca burmistrz Zbigniew Szereniuk przyj¹³ grupê pi³karzy z TKKF, Kwisa, którzy dwa dni wczeœniej wywalczyli
bezprecedensowy w historii œwieradowskiej pi³ki awans do ligi okrêgowej. By³y gratulacje, szampan i ¿yczenia sukcesów
w potyczkach z nowymi rywalami. Przy okazji odby³a siê te¿ rozmowa o sprawach wa¿nych dla dalszego funkcjonowania
i rozwoju pi³karstwa w mieœcie. Awans przyniós³ ze sob¹ koniecznoœæ spe³nienia wymagañ postawionych przez DZPN we
Wroc³awiu, m.in. wydzielenie na trybunach sektora dla goœci, trwa³e odgrodzenie boiska od widowni, wydzielone przejœcie
dla sêdziów i zawodników, toalety dla widzów.
Burmistrz zapowiedzia³ zwiêkszenie dotacji bud¿etowej na dzia³alnoœæ TKKF i modernizacjê (w³aœciwie
przebudowê) „si³owni” (gdzie znajduj¹ siê te¿ szatnie dla pi³karzy, pokój dla sêdziów i magazyn sprzêtu), a
prezes klubu Mariusz Stachurski mówi³, ¿e konieczna jest wymiana g³ównej p³yty boiska (która wy³¹cza obiekt
na co najmniej pó³ roku), trwa³e ogrodzenie stadionu (i zamykanie go) oraz zatrudnienie gospodarza obiektu.

Handbike - sposób na ¿ycie
15 czerwca w pubie
„Biesiada” odby³ siê II Izerski Wieczorek Sportowy, poœwiêcony tym razem Grzegorzowi ¯y³kiewiczowi,
sportowcowi niepe³nosprawnemu, którego pasj¹ i
sposobem na ¿ycie sta³ siê
handbike (wyœcigi na specjalnie skonstruowanych rowerach napêdzanych si³a
r¹k).
Wœród 40 przyby³ych na
to spotkanie goœci by³a te¿
grupa jego kolegów ze stowarzyszenia START z Jeleniej Góry, którzy b¹dŸ kilka lat temu grali z nim w
jednej dru¿ynie siatkarskiej (siatkówka na siedz¹co), b¹dŸ te¿ œcigaj¹ siê na trasach maratonów.
Grzegorza z lat szkolnych i m³odzieñczych
wspominali wychowawcy, przyjaciele, trenerzy,
podkreœlaj¹c determinacjê, z jak¹ stara³ siê wróciæ
do normalnego ¿ycia po tragicznym wypadku na
motocyklu.
Dla Grzegorza handbike to sposób na ¿ycie (kilkunastominutowy film pod takim tytu³em pokazano na wieczorku, ponadto ka¿dy goœæ otrzyma³
p³ytê z nagraniem), a zarazem misja do spe³nienia.

Wypoczynek i Rehabilitacja w
Sanatorium Barbarka w Œwinoujœciu
KOMFORT • ZDROWIE • SPOKÓJ
WYPOCZYNEK PRZEZ CA£Y ROK
Zapraszamy na urlop z zabiegami!
Ceny pobytów 7-dniowych (od soboty do soboty):

30.09 – 28.10 - 560 z³
2.09 – 30.09 - 700 z³
24.06 – 2.09 - 840 z³

Zapewni³, ¿e bêdzie siê œcigaæ, dopóki si³ mu
starczy, wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e i my moglibyœmy zorganizowaæ u siebie zawody w handbike’u. Skoro Grzegorz jeŸdzi na wyœcigi do Zamoœcia, niech i Zamoœæ przyjedzie do Œwieradowa. Wystarczy kilku zaanga¿owanych w to
przedsiêwziêciu organizatorów i paru sponsorów, a przy okazji wyg³osic kilka pogadanek i
prelekcji o tym, ¿e sport ludzi niepe³nosprawnych niczym nie ró¿ni siê od rywalizacji wyczynowców.
(aka)

Program:
* Nocleg w komfortowych pokojach
* Wy¿ywienie – 3 posi³ki dziennie
(zdrowa domowa kuchnia)
* Ca³odobowa opieka lekarsko-pielêgniarska
* 2 zabiegi lecznicze dziennie w dni robocze
* Wieczór taneczny przy muzyce na ¿ywo
* Zdrowy spokojny wypoczynek
w rodzinnej atmosferze
Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów
Rehabilitacyjnych Nr ORZ/2/14/2004
Wpis do Rejestru Oœrodków OD/32/1/05
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Sanatorium „Barbarka”
ul. Kasprowicza 8,
72-600 Œwinoujœcie
tel. 091 321 25 31
fax 321 58 73
www.barbarka.interferie.pl
barbarka@interferie.pl

