Dwa salony gier zlikwidowane!

Nareszcie coś się dzieje - policja i służba celna zlikwidowały dwa salony z automatami do gier w naszym
mieście! Czy funkcjonariusze wreszcie rozprawią się z nielegalnymi punktami hazardu, których w mieście
jest sporo? 1 kwietnia zaostrzyły się przepisy ustawy o grach hazardowych. Właścicielom grożą potężne
grzywny - do 100 tys. zł za jedno urządzenie. - Z naszych obserwacji zauważalny jest spadek liczby
takich punktów od momentu wejścia w życie ustawy. Jeśli ktoś posiada np. 6 automatów, mówimy o kwocie 600 tys. zł kary.
Wysokie kary odstraszają, biznes przestaje być po prostu opłacalny - komentuje Ewa Tarnowska - Wolańska, rzecznik prasowy Izby Administracji
Skarbowej we Wrocławiu. Więcej str. 5
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łaśnie mijają dwie
dekady od tamtych
dramatycznych wydarzeń, gdy z przerażeniem w oczach patrzyliśmy
na wzbierającą, a potem występującą z brzegów Pełcznicę.
Wielka powódź w 1997 roku
wyrządziła w naszym mieście
ogromne szkody, dotknęła boleśnie mieszkańców całego Dolnego Śląska i południa Polski.
W Świebodzicach najbardziej
ucierpiały dwie dzielnice, położone wzdłuż górskiej Pełcznicy,
która w tamtych lipcowych
dniach zamieniła się w rwący
żywioł: Ciernie i Pełcznica. Woda zalała domy, zniszczyła drogi,
zerwała mosty i kładki. Zabrała
też jedno ludzkie życie.

Wszystko to działo się dokładnie 7 lipca 1997 roku. Gazeta Świebodzicka jest kontynuatorem miejskich periodyków,
które wówczas informowały
o zagrożeniach. Naszym obowiązkiem jest dziś o nich przypomnieć.
By uczcić okrągłą rocznicę,
przygotowaliśmy dla Państwa
specjalny dodatek, poświęcony
tamtym wydarzeniom. Znajdziecie w nim dużo archiwalnych
zdjęć, wspomnienia osób, które
doświadczyły żywiołu, doniesienia prasowe ówczesnych gazet
lokalnych.
Zapraszamy do lektury.

Takie „lodowe kulki”
spadły w Świebodzicach
28 czerwca.
W lecie grad pojawia się
dość często,
na szczęście szybko
znika. Dziękujemy za
zdjęcie Adrianowi Sitko.

przez żmiję - do
zdarzenia doszło na
Cierniach. Bądźmy
ostrożni.
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Po 36 latach
pracy w oświacie
na emeryturę odeszła
wieloletnia dyrektor
Gimnazjum nr 1,
a wcześniej SP 5
- Małgorzata
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Wakacje w mieście
- sprawdź, gdzie
można ciekawie
spędzić czas.
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Rusza największa od lat
inwestycja drogowa
w naszym mieście.
Rozpoczyna się budowa
ulicy Królowej Elżbiety.
Miasto przeznaczy na to
4,5 mln zł z własnego
budżetu.
Str. 4

Lipiec pod znakiem

Królowa w budowie

stylowych powozów i zabaw z mega bańkami mydlanymi!
się w lipcu.
W niedzielę, 16 lipca, koniecznie trzeba obejrzeć widowiskowe przejazdy zabytkowych
powozów, które już po raz drugi zagoszczą
w Świebodzicach. Wspaniałe rumaki, piękne
zaprzęgi i powożący w strojach z minionej
epoki - to trzeba zobaczyć! Dla dzieci będą
dodatkowe atrakcje.

Pierwsze
3świdnickim
w powiecie
ukąszenie

Schabowska.

Redakcja Gazety
Świebodzickiej

rodzy Mieszkańcy, w imieniu Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza zapraszaD
my na dwie wyjątkowe imprezy, które odbędą

pomoc. Zuzia
Strzelczyk wymaga
specjalistycznej
rehabilitacji.

Niedziela, 16 lipca, godz. 9:00-13:00, Rynek.
A tydzień po tym wydarzeniu, w kolejną niedzielę, 23 lipca, zapraszamy najmłodszych do
Parku Miejskiego na Dzień Bańki Mydlanej
- Bubble Day. Od godz. 12:00 na najmłodszych
czeka w parku mnóstwo atrakcji, zabawy, konkursy - i oczywiście puszczanie wielkich baniek.
Szczegóły imprez na plakatach na str. VII.

Świebodzice
w wycinkach
prasowych
- zaczynamy rok
1963.
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- Niektórym
krytyka
przychodzi zbyt łatwo.
Jeśli macie pomysł na
rozwój klubu - proszę
przyjdźcie, złóżcie
deklaracje o przyjęcie
w poczet członków
klubu, płaćcie
regularnie składki...
wtedy będziecie mieli
realny wpływ na to,
co w klubie się dzieje
- odpowiada prezes
„Victorii” tym, którzy
zbierają petycję pod
jego odwołaniem.
Klub właśnie
ponownie spadł
do ligi okręgowej.
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W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych
Czytelników

Prawnik radzi

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą
za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy prawnicy:
Pani Marta Marek, Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną
swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać
wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
G Miałem wypadek
samochodowy. Byłem
pasażerem samochodu
prowadzonego przez
sprawcę. W efekcie
wypadku złamałem rękę.
Nie ma zrostu kości
i pomimo operacji ręka
nie jest sprawna. Zakład
ubezpieczeń wypłacił mi
10.000 zł. Jakie świadczenia
mi się należą? - zapytuje
za nasyzm pośrednictwem
Czytelnik, Pan Krzysztof.
Należą się Panu świadczenia
od zakładu ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony pojazd
sprawcy.
Najważniejszym
świadczeniem wypłacanym
przez ubezpieczyciela jest
zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę wskutek uszkodzenia
ciała pozostającego w związku
przyczynowym z wypadkiem.
Krzywda, której naprawienia
może Pan domagać się, stanowi niemajątkowy skutek naruszenia dóbr osobistych, wywołany uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia. Uszczerbek
ten może wynikać z fizycznych dolegliwości i psychicznych cierpień bezpośrednio
związanych ze stanem zdrowia. Kompensata majątkowa,
jaką ma na celu wypłata zadośćuczynienia, ma na celu
przezwyciężenie przykrych
odczuć. Jest to zawsze kwestia
indywidualna rozpatrywana
jednak na podstawie obiektywnych kryteriów. Wysokość zadośćuczynienia powinna odpowiadać wielkości ustalonej
krzywdy. Świadczenie w postaci zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
ma charakter jednorazowy.
W Pana przypadku uraz i jego
skutki są poważne, więc można twierdzić, iż ubezpieczyciel
zaniżył należne Panu zadośćuczynienie. W takim razie winien Pan wystąpić do Sądu
o zapłatę zadośćuczynienia
w odpowiedniej wysokości.
Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić Panu także wszelkie koszty leczenia, jeśli nie
mogły być finansowane w odpowiednim czasie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to
świadczenie mające charakter
odszkodowania. W ramach

odszkodowania ubezpieczyciel
wypłaca także świadczenie
w postaci utraconych dochodów w wyniku wypadku, np.
wskutek pozostawania Pana na
zwolnieniu chorobowym lub
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
Ponadto może Panu przysługiwać tzw. renta wyrównawcza. Jest to świadczenie okresowe, wypłacana stale co miesiąc. Zależy to od tego, czy
utracił Pan w dłuższej perspektywie zdolności zarobkowe
w wyniku wypadku lub te
zdolności znacząco się zmniejszyły. Wysokość tej renty odpowiada różnicy pomiędzy dochodami osiąganymi przez Pana przed wypadkiem (np. wynagrodzenie za pracę, dochody
z działalności gospodarczej)
a dochodami otrzymywanymi
po wypadku (np. renta, świadczenie rehabilitacyjne).
Kolejnym świadczeniem
może być renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych widoków na przyszłość,
która może się należeć w przypadku cięższych urazów komunikacyjnych. Renta z tytułu
zwiększonych potrzeb obejmuje wszystkie stałe koszty
związane z zapewnieniem poszkodowanemu leczenia, stałej
lub doraźnej opieki, zmiany
diety itp. Renta zaś z tytułu
utraconych widoków na przyszłość należy się, gdy poszkodowany, wskutek uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia,
pozbawiony zostaje perspektyw na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił
sprawność fizyczną lub intelektualną, która była istotna dla
rozwoju jego kariery.
Mając na uwadze powyższe,
należy zauważyć, iż w przypadku poważnych urazów
poszkodowanemu przysługuje
wiele różnych świadczeń, które mogą wzajemnie się uzupełniać i składać się na naprawienie szkody majątkowej i pokrycie krzywdy doznanej przez
poszkodowanego.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

Oni wygrali „Legendy świebodzickie”
Dziękujemy naszym
Czytelnikom za udział
w konkursie, nikt nie miał
kłopotu z odpowiedzią
na zadanie pytanie - oczywiście
chodziło nam o ruiny kościoła
Świętej Anny.
„Legendy świebodzickie”
powędrowały do:

Pana Kazimierza Kiełbowicza
Pań Patrycji i Wiesławy
Soboty
Pani Elżbiety Roszkowskiej
Pana Macieja Węgłowskiego
Gratulujemy i zapraszamy
do kolejnych konkursów,
szczegóły już wkrótce.

Pomóżmy
8-letniej Zuzi

aga/zuziastrzelczyk
Zajrzyj na www.siepom

K

olejna, mała świebodziczanka, liczy na
naszą pomoc. Rodzice
Zuzi Strzelczyk zbierają środki na rehabilitację po
operacji. Zbiórka prowadzona
jest za pośrednictwem portalu
siepomaga.pl.
Potrzebna jest dość niewielka
kwota - ponad 20.000 zł. Obecnie udało się zebrać dopiero
30%.
Do wsparcia akcji na swoim
profilu FB zachęca m. in. Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Poniżej zamieszczamy tekst
z portalu siepomaga.pl.
50 napadów padaczkowych
- jeszcze do niedawna właśnie to
przeżywała Zuzia. 50 długich,
trwających nawet kilkanaście
minut ataki. Zuzia ma tylko kilka
lat, a rozlegające się w jej główce wyładowania, zdążyły zabrać
jej zbyt wiele - zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, normalne funkcjonowanie. Zamiast beztroskich lat, rodzina przeżywała
koszmar, w którym główną rolę
odgrywały łzy i modlitwa o spokój. Wybuchy każdego dnia
niszczyły mózg dziewczynki,
zadały jej ogrom bólu, jakiego
nigdy nie powinno dośw
Kiedyś Zuzia sama siedziała,
bawiła się zabawkami, obejmowała mamę swoimi małymi
rączkami. Była zdrową dziewczynką... Gdy miała 6 miesięcy,
wszystko zniknęło - zamilkła,
przestała nawet samodzielnie

trzymać główkę. Stała się bardzo
słaba. Zrozpaczeni rodzice z dnia
na dzień tracili córkę. Brat Zuzi,
o 11 lat starszy Szymon, który
w siostrze zakochał się od pierwszego wejrzenia, nie mógł zrozumieć, co dzieje się z jego wyczekaną i upragnioną dziewczynką.
Szereg specjalistów i diagnoza
- wodogłowie, możliwe inne
inne choroby... Wkrótce później
pojawiły się nękające Zuzię do
dziś, burzące spokój rodziny błyski w jej głowie - padaczka lekooporna.
Staramy się żyć tak, by choroba nie odgrywała w naszym
życiu głównej roli. Od 2015
roku Zuzia leczona jest olejem
CBD - ataków padaczkowych
jest znacznie mniej! 50 napadów, które dręczyły ją każdego
dnia, zmieniło się na 5! Chociaż
Zuzanka nadal jest dzieckiem
leżącym, możliwe było wprowadzenie komunikacji alternatywnej, dzięki której nareszcie możemy się z nią porozumieć. Zuzia zaczęła się uśmiechać, wydawać z siebie dźwięki inne niż
płacz i krzyk.
Nie ma niczego gorszego, niż
widok cierpiącego dziecka. Poza
padaczką, Zuzia cierpi na skoliozę neurogenną, która zamknęła
ją w czterech ścianach. W foteliku samochodowym czy wózku
Zuzia wytrzymuje 20 minut, po
tym czasie zaczyna się już płacz
z powodu bolących plecków.
Nie mamy możliwości wyjścia
na spacer, jeździmy jedynie do
oddalonej o 10 kilometrów

Ty możesz uratować
komuś życie!
dniu 15 lipca w naszym
mieście ponownie otwieW
ramy nasze serca i możemy

stać się potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Tak naprawdę wystarczy otworzyć
usta i pobrać wymaz, jednak
przede wszystkim należy sobie
uświadomić, że nasza malutka
cząstka może uratować komuś
życie. Już po raz trzeci zapraszamy do wspólnej akcji wraz
z Fundacją DKMS. Podczas
ostatnich dwóch akcji w naszym mieście zdeklarowało się
50-ciu potencjalnych dawców,
dzięki którym już kilka osób
dostało drugą szansę od życia.
Mamy nadzieję, że w tym roku
również nie zabraknie „ziemskich aniołów!”
Podczas akcji uświadamiamy, iż tak niewiele trzeba, aby
podarować komuś cząstkę sie-

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świdnicy. To właśnie tam dojeżdżamy na codzienną rehabilitację i po ćwiczeniach szybciutko
wracamy do domu, żeby nie bolał kręgosłup, żeby Zuzia nie
cierpiała... - mówi mama.
Jedyną szansą na życie bez
bólu była skomplikowana operacja kręgosłupa. 20 kwietnia Zuzia trafiła na stół operacyjny.
Strach w oczach rodziców
i dziewczynka, która o cierpieniu
wie już chyba wszystko. Teraz,
dwa tygodnie po operacji, już
wiadomo, że była to decyzja najlepsza z możliwych! Zuzia nie
płacze, na jej buźce, zamiast grymasu bólu, nareszcie pojawia się
uśmiech!
Lekarze są dobrej myśli.
Zdrowy kręgosłup to podstawa
- teraz organizm Zuzi nareszcie

jest dotleniony. Co najważniejsze - napady padaczkowe ustąpiły! To może się zmienić, jednak
każdy dzień wolny od burzy
niszczącej zdrowie dziecka jest
jak błogosławieństwo. Zuzia reaguje na imię, śmieje się, a kiedy
mama patrzy w jej oczka, nareszcie widzi w nich spokój.
Prosimy Was o pomoc - rodzice
Zuzi walczą o swoją ukochaną
córkę już kilka lat. Po operacji
Zuza wymaga specjalistycznej
i kosztownej rehabilitacji, na
którą zwyczajnie brakuje im
środków. Teraz, kiedy piekło
w główce Zuzi ucichło, nareszcie jest szansa na to, że uda się
uratować tę małą dziewczynkę,
że Zuzia nie urodziła się po to,
by cierpieć.
I

bie. Jednak przede wszystkim
trzeba otworzyć serce i podjąć
świadomą decyzję. Należy też
porzucić bezsensowne obawy
i mity, gdyż obecnie komórki
macierzyste są pobierane
w 80% z krwi obwodowej,
a tylko w 20% z talerza kości
biodrowej. Nasz organizm po
takim pobraniu regeneruje się
w ciągu dwóch tygodni, a nasz
bliźniak genetyczny dostaje
nowe życie. Pamiętajmy, że
każdy z nas ma swój puzzelek
genetyczny. 15 lipca w Centrum Rozwoju Funaberia przy
ul. Wałbrzyskiej 31a/1 w godzinach 10:00-16:00 będziemy
wspólnie spełniać marzenia
tych, którzy czekają na nowe
życie. Z całego serca zachęcam
do udziału w akcji potencjalnych dawców i wolontariuszy.
Czekamy na Was!

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00
Redakcja nie odpowiada
za treść publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1300 egzemplarzy

Dzikie zwierzęta
mogą być groźne

wieści z miasta
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Pierwsze w powiecie ukąszenie przez żmiję - do zdarzenia doszło w Cierniach

D

o zdarzenia doszło na
terenach zielonych,
przylegających bezpośrednio do rzeki Pełcznicy, będących pod zarządem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W okolicach numeru 39.
Kobieta zaparkowała swoje
auto, w dość gęstej i wysokiej
trawie. Gdy wsiadała do samochodu, najprawdopodobniej wylegująca się tam żmija została

nadepnięta - i ukąsiła kobietę.
Zwierzę musiało zostać zaskoczone, bo węże unikają kontaktu z człowiekiem i atakują tylko
w ostateczności, gdy np. zostaną
nagle zaskoczone. Tak musiało
być w tym wypadku, wysoka
trawa stłumiła odgłosy kroków
i żmija nie zdążyła uciec - więc
zaatakowała.
Poszkodowana zgłosiła się do
lekarza i otrzymała zastrzyk
przeciwko toksynom.

Groźniejsze są kleszcze
Okazuje się jednak, ż najniebezpieczniejszymi obecnie zwierzętami,
które na nas czyhają w trawie lub w lesie są... kleszcze.
Te malutkie pajęczaki roznoszą groźną chorobę - boreliozę.
Niepokojący jest fakt, że coraz więcej jest zachorowań i powikłań
związanych z boreliozą.
W powiecie świdnickim zanotowano aż 100-procentowy wzrost
zakażeń!
Nie ma jednego i sprawdzonego sposobu na to, by uchronić się
przed zakażeniem. Należy stosować środki odstraszające
(w sprayu), są dostępne szczepionki przeciwko boleriozie,
stosowane np. przez pracowników służb leśnych.
Po ugryzieniu przez kleszcza możemy spróbować sprawdzić,
czy jest on nosicielem boreliozy (nie każdy kleszcze zaraża).
Trzeba np. zlecić badanie pajęczaka, którego usuniemy z ciała
- takie testy wykonuje prywatna placówka we Wrocławiu
- koszt niestety jest wysoki, 100-130 zł.
Można także po 6 tygodniach od ugryzienia, wykonać testy z kwi
na obecność przeciwciał. Tu jednak także nie mamy
stuprocentowej pewności co do wyniku badania, bo mimo braku
przeciwciał organizm mógł zostać zakażony.
Choroba rozwija się bezobjawowo przez długi czas, a jej skutki są
groźne dla człowieka - to powikłania neurologiczne
(łącznie z bardzo groźnym zapaleniem opon mózgowych),
stawowe, sercowe.

Poinformowała także Wydział
Ochrony Środowiska UM, który
informację przekazał do świdnickiego sanepidu.
Straż Miejska także została
poinformowana, strażnicy udali
się we wskazane miejsce.
- Nic na miejscu nie stwierdziliśmy, było to pierwsze zgłoszenie tego typu - mówi Łukasz
Gil, komendant SM.
To także pierwszy taki incydent w powiecie świdnickim, co
potwierdza Monika Bieżyńska,
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdnicy.
- W takich sytuacjach należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który podejmie decyzję
o podaniu surowicy - mówi Monika Bieżyńska. - Najlepiej zgłosić się na pogotowie lub bezpośrednio do szpitala..
Tylko i wyłącznie służby medyczne podejmują decyzję o postępowaniu w takim przypadku.
To w kontekście sugestii czy
pytania, jakie pojawiło się po
zdarzeniu: czy samorząd powinien posiadać specyfiki potrzebne na wypadek ukąszenia przez
żmiję. - Zabezpieczenie medyczne to z pewnością nie są kompetencje gminy - dodaje Monika
Bieżyńska.
Lato dopiero się rozpoczęło,
więc kontakt ze żmiją może się
nam przytrafić zwłaszcza, że na
terenie Książańskiego Parku
Krajobrazowego gady te, będące
pod ochroną, występują dość
licznie. Warto zachować więc

FOT. WIKIPEDIA

Podobno nie atakuje bez powodu i raczej schodzi człowiekowi z drogi.
Ale czasami dojdzie do kontaktu i wówczas może być niebezpiecznie.
Przekonała się o tym świebodziczanka, która została ukąszona przez gada
na terenie Cierni. Pani na szczęście natychmiast zgłosiła się do lekarza
i otrzymała surowicę

Groźna, ale...
ostrożność zwłaszcza, gdy poruszamy się po terenach leśnych
czy łąkach.
- Słyszałem o tym incydencie,
to pierwsze takie zdarzenie, ale
mieszkamy na terenie, w którym
występuje sporo gatunków
zwierząt, także i takich, które
mogą stanowić niebezpieczeństwo - mówi Leszek Mazur,
Zastępca dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Wałbrzychu. - Łąki, las - tu trzeba szczególnie
uważać, bo żmije uwielbiają
wygrzewać się na leśnych ścieżkach, kamieniach, w trawie.
Wybierając się na spacer, należy
założyć wysokie buty z twardą
podeszwą. Szuranie, postukiwanie kijem, czyli zrobienie jakiegoś hałasu też pomaga, bo żmije
są wrażliwe na drgania i w takich
sytuacjach po prostu uciekają.

Żmija jest jedynym, jadowitym wężem w Polsce. Znajduje się pod
ochroną. Uwielbia wygrzewać się na leśnych ścieżkach, polanach,
kamieniach, na stertach drewna czy w wysokiej trawie.
Atakuje tylko w momencie zaskoczenia czy bezpośredniego
zagrożenia - dlatego spacerując czy wędrując w czasie wakacji
należy szurać głośno, używać kija, i dokładnie przyglądać się,
gdzie siadamy na odpoczynek! Szczególną uwagę trzeba zwrócić
na dzieci, bo dla nich jad żmii może być szczególnie
niebezpieczny.
Żmija zygzakowata ma trójkątną głowę i pionowe źrenice.
Może mieć różne ubarwienie, ale charakterystycznym jej znakiem
jest czarny zygzak na grzbiecie. Często bywa mylona
z nieszkodliwym zaskrońcem albo gniewoszem plamistym.
Gdy spotkamy żmiję na swojej drodze - należy spokojnie,
bez gwałtownych ruchów, zawrócić albo odejść w innym
kierunku.
Ukąszeniem kończy się przeważnie nadepnięcie na gada.
Jeśli wybieramy się na piesze wędrówki w tereny leśne
- warto zakładać wysokie, usztywnione obuwie. Żmija atakuje
do wysokości kostki.
Po ukąszeniu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza - płyn
surowiczy musi zostać podany do 24 godzin od zdarzenia.

Budowa nowego centrum handlowego opóźnia się
WRACAMY DO TEMATU

N

a wiosnę miały się rozpocząć prace przy budowie
ShopIn parku, nowego
kompleksu handlowego zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej. Jak się dowiedzieliśmy,
otwarcie centrum nastąpi dopiero w przyszłym roku.
Kilkakrotnie informowaliśmy
naszych Czytelników o nowej
inwestycji handlowej na Strzegomskiej, Według wcześniejszych zapowiedzi obiekt miał
być oddany do użytku pod koniec roku. Ale jak na razie wszystko przesuwa się w czasie.
- Obecnie trwają prace projektowe, a otwarcie ShopIn Świebodzice nastąpi w przyszłym
roku. Docelowo w obiekcie będzie 5-6 sklepów znanych polskich i zagranicznych marek
oraz najemców lokalnych, tak by

klienci mieli dostęp do zróżnicowanej oferty, oraz by każdy
mógł znaleźć coś dla siebie
- informuje Kinga Kozłowska
z Tower Investments S.A.
Łączna powierzchnia najmu
wyniesie 2 700 metrów kwadratowych. Przy obiekcie znajdować się będzie wygodny parking
na 75 samochodów. Park han-

dlowy ShopIN, jak zapewniają
inwestorzy, wpisuje się w handlowy charakter okolicy. W pobliżu obiektu, przy ul. Strzegomskiej znajdują się Polo Market,
Aldi, Biedronka, Rossmann
i Neonet.
Zatrudnienie w centrum znajdzie ok. 50 osób.
I

Ciekawy projekt
Parki Handlowe „SHOPIN” to projekt deweloperski, który oparty
jest na koncepcji parterowych budynków handlowych bez części
wspólnych wewnątrz obiektu. Koncepcja ta pozwala na
bezpośrednie wejście do każdego sklepu, co gwarantuje klientom
wygodę oraz skraca czas robienia zakupów.
Budżet mającego powstać parku handlowego to kilkanaście
milionów złotych. Mogą się tu pojawić takie sieci,
jak np. Deichmann, JYSK, Takko.

Królowej Elżbiety
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wieści z miasta

będzie wreszcie królewska

Rozpoczyna się największa inwestycja drogowa
w naszym mieście. Budowa ulicy Królowej Elżbiety
pochłonie - łącznie z I etapem - 4,5 mln zł z budżetu
gminy

W

ykonawca przejął
już teren budowy
i przystępuje do remontu. Opracowywany jest nowy projekt organizacji ruchu w tym rejonie, który
przedstawimy Państwu w następnym numerze.
O inwestycji rozmawiamy
z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem.
GŚ: - Panie burmistrzu,
na ulicę Królowej Elżbiety
bardzo czekają mieszkańcy
tego rejonu osiedla. To także
ważna inwestycja z punktu
widzenia miasta?
Bogdan Kożuchowicz: - Bez
wątpienia, ma ona ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców osiedla. To duża i kosztowna inwestycja drogowa, którą - co pragnę podkreślić
- w 100% finansujemy z budżetu
gminy. Etap I, który został wykonany dwa lata temu, kosztował blisko 1 mln zł, etap II, który
właśnie rozpoczynamy, to kolejne 3,5 mln zł. Potężne finansowo
zadanie i z pewnością największe na Osiedlu Piastowskim
zadanie drogowe.
GŚ: - Dlaczego ta droga jest
tak ważna?
- Proszę zauważyć, że jest to
dynamicznie rozwijająca się
część osiedla i infrastruktura
drogowa jest w tym miejscu niezbędna. Funkcjonuje tu przedszkole, przychodnia zdrowia,
rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Ulica Królowej Elżbiety stała się niedrożna, stąd

konieczność przystąpienia do
prac.
GŚ: - Samorząd, można
powiedzieć, szczególnie dba
o tę część miasta, realizując tu
nie tylko inwestycje drogowe,
ale i inne, związane
z infrastrukturą. Jakie to
np. zadania?
- Oczywiście, Osiedle Piastowskie czy Osiedle Sudeckie,
chociaż znajdują się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, to integralne części miasta,
tu mieszkają świebodziczanie,
nasi mieszkańcy, oczekujący
- jak wszyscy inni - poprawy jakości życia. W ostatnim czasie
wykonywany jest tu m. in. ciąg
dalszy remontu tzw. obwodnicy
osiedla (odcinek ul. Mieszka I),
wkrótce przystąpimy do modernizacji oświetlenia przy jednym
z bardziej uczęszczanych przejść
dla pieszych. Niedawno w obrębie osiedla miasto wykonało
także kilka odcinków chodników - między innymi brakującą,
niedokończoną przez Spółdzielnię część od ul. Dąbrówki do
Wodnego Centrum Rekreacji,
czy fragment-dojście od ul. Dąbrówki do domków przy ul. Rotmistrza Pileckiego. Przed nami
także, realizowana wspólnie ze
Spółdzielnią, inwestycja o charakterze społecznym - budowa
świetlicy dla seniorów na Osiedlu Sudeckim.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Duże zadanie
Budowa ulicy Królowej Elżbiety, etap II, to bardzo duże zadanie,
obejmujące: budowę nawierzchni jezdni i chodnika, sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
W ramach inwestycji powstanie także oświetlenie.
Zdanie jest kontynuacją prac, wykonanych dwa lata temu.
Wówczas, w I etapie na odcinku około 200 metrów (tzw. sięgacz)
miasto położyło sieć kanalizacyjną i sanitarną, w następnej
kolejności sieć wodną oraz drenaż. Ostatnim elementem było
wykonanie nawierzchni utwardzonej (technologia podobna do tej,
zastosowanej na ul. Fieldorfa i Andersa).
W ramach prac realizowanych w tym roku na wykonanym już
odcinku położona zostanie warstwa ostateczna, czyli asfalt.

Ulica Królowej Elżbiety
stała się niedrożna,
stąd konieczność
przystąpienia do prac.

Gmina wyremontowała drogi i łączniki
Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Mieszka Starego i Henryka
Pobożnego.
To ulice na Osiedlu Piastowskim, które Gmina Świebodzice
gruntownie wyremontowała w 2009 roku. Prace trwały zaledwie
8 miesięcy (od marca do listopada). Wymienione ulice
oprócz nawierzchni zyskały także nowe chodniki oraz parkingi
dla samochodów.
Ciężar finansowy spoczął znowu na budżecie gminy - koszt
inwestycji to blisko 4 mln zł, choć trzeba zaznaczyć, że w remoncie
częściowo partycypowała Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach.
W roku 2010 kontynuowano inwestycje na Osiedlu Piastowskim
- powstały dwa łączniki pieszo-rowerowe: od ul. Księcia Bolka
do Bolesława Krzywoustego 46 i od ul. Księcia Bolka do krytej
pływalni. Koszt - blisko 500.000 zł.

Słowackiego idzie do rewitalizacji

mina Świebodzice ogłosiła
przetarg na wyłonienie wyG
konawcy na rewitalizację ulicy

Juliusza Słowackiego wraz
z otoczeniem oraz przebudowę
sieci kanalizacji w rejonie ul.

Słowackiego i Kopernika. Zadanie wpisane jest do Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Świebodzice na lata 2015-2025.
Pierwsza część zadania obejmuje przebudowę nawierzchni

jezdni, chodników i podwórek,
z wyeksponowaniem starych
bruków i utworzeniem terenów
zielonych. Powstanie kącik rekreacyjny dla dzieci. W skład
zadania wchodzi także przebudowa schodów bramy miejskiej,
renowacja starej studni i pompy,
muru kościelnego i historycznych murów ceglanych. Powstanie nowe oświetlenie. W ramach prac mają także zniknąć
szpecące komórki.
Drugim zadaniem wchodzącym w skład zamówienia jest
przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, likwidacja osadników
ścieków, itp.
Wykonawca ma na to czas do
końca listopada 2017 roku.
Oferty można składać do 11
lipca, do godz. 10:00.
Do rewitalizacji przewidziana
jest jeszcze w tym roku ulica
Krasickiego i Piaskowa.

REKLAMUJ SIĘ! W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Gmina przystępuje
do prac nad uchwałą,
dotyczącą wsparcia
wymiany
ogrzewania
Tak, jak zapowiadał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, gmina szuka rozwiązań,
by świebodziczanie mogli starać się
o dofinansowanie kosztów wymiany
ogrzewania węglowego na bardziej
przyjazne środowisku.
Właśnie skierowano pisma
do wszystkich rad działających
w mieście (seniorów, młodzieżowej
oraz przede wszystkim Rady
Miejskiej) w tej sprawie.
- Oczekujemy sugestii, wniosków
i przekazania oczekiwań mieszkańców
w tym zakresie - mówi Anna Żygadło,
Sekretarz Miasta. - Będziemy zbierać
te uwagi przez najbliższe dwa
miesiące, a następnie przygotowany
projekt uchwały zostanie poddany
konsultacjom społecznym.
30 czerwca minął termin składania
wniosków o przyznanie dotacji
na budowę przyłącza do sieci
kanalizacji. Środki na ten cel będą
wydatkowane do końca roku.
Nowe zasady dofinansowania mogą
zatem zacząć obowiązywać
od przyszłego roku.

Zdali na 95%
namy wyniki tegorocznych maturzystów z naszego LO. Wśród absolwentów zdawalność egzamiZ
nu wyniosła 95,2%, co przy średniej powiatu 85%

i województwa 84%, jest wynikiem bardzo dobrym.
Zdawalność części ustnej z języka polskiego i języka
obcego wyniosła 100%! Z wielu przedmiotów
w części pisemnej nasi absolwenci uzyskiwali wyniki
lepsze, niż średnia w powiecie czy w województwie.
Najwyższy wynik w szkole uzyskał Maciej Szczurek z klasy IIIb , a drugim najwyższym wynikiem
może się pochwalić Ewelina Świerczyńska z klasy
III a.
Gratulujemy maturzystom wyników egzaminu, życzymy sukcesów na wyższych uczelniach!
Społeczność Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Świebodzicach

Celnicy zamykają salony gier
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

wa salony gier na
terenie Świebodzic,
w których odbywał
się nielegalny hazard, zamknęli funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego prowadzący wspólne
działania ze świdnickimi
i świebodzickimi policjantami.
Funkcjonariusze zabezpieczyli
m.in. automaty do gier oraz
kilka tysięcy złotych w gotówce. Jednemu z właścicieli, 22latkowi (!) grozić może teraz
kara pozbawienia wolności do
3 lat. I bardzo wysokie kary
finansowe.
- Policjanci Komisariatu Policji w Świebodzicach wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu CelnoSkarbowego we Wrocławiu
realizując czynności służbowe
w jednym z punktów usługowych na terenie Świebodzic
ujawnili 6 automatów do gier
hazardowych o wartości kilkunastu tys. zł oraz zabezpieczyli
gotówkę w kwocie niemal

§ pod paragrafem

3 tysiące złotych. Automaty
oraz pieniądze przekazane
zostały
funkcjonariuszom
Urzędu Celno-Skarbowego,
którzy prowadzić będą teraz
dalsze postępowanie w tej
sprawie - informuje Magdalena Ząbek, oficer prasowy
KPP w Świdnicy.
Nam udało się dowiedzieć,
że kolejna kontrola w innym
punkcie odbyła się kilka dni
później - zabezpieczono kolejne dwa automaty i pieniądze
w kwocie 1150 zł. Oba punkty
zostały zamknięte.
Niestety, takich miejsc w naszym mieście jest więcej, i nie
tylko w Świebodzicach. Powstają jak grzyby po deszczu,
a walka z nimi - to jak walka
z wiatrakami. W momencie
zamknięcia i zarekwirowania
automatów, już na drugi dzień
punkt ponownie działa - pracownicy celni nie są w stanie
skontrolować wszystkiego.
Władze gminy średnio raz
w tygodniu powiadamiają Izbę

Izba Celno-Skarbowa zapewnia specjalny alarmowy numer, pod który
można zgłaszać nielegalne praktyki hazardowe. Na przykład lokalizacje,
w których mogą być urządzane gry hazardowe na automatach (lokale typu
„7777”, „jackpot”, „hot spot”, „Vegas”, itp.
ZADZWOŃ NA Krajowy Telefon Interwencyjny: 800 060 000
lub napisz e-mail: powiadom-clo mofnet.gov.pl

o działalności nielegalnego
punktu. Do burmistrza piszą
też zdesperowani rodzice, których nastoletnie dzieci są uzależnione od takich gier.
- Każde takie zgłoszenie
owocuje pisemnym wystąpieniem do Izby Skarbowej
w Wałbrzychu - zapewnia
sekretarz miasta Anna Żygadło. - Punkty są kontrolowane
i zamykane.
W malutkich Świebodzicach jest ich już z pewnością
kilkanaście, w każdym mieście
jest tak samo. Ale urzędników
celnych jest za mało, poza tym
wadliwy system nie sprzyja
walce z tego typu hazardem.
Wprawdzie nowa ustawa, która weszła w życie 1 kwietnia
2017 r., nakłada wyższe kary
dla osób, prowadzących taki
biznes (patrz ramka).

Ale osoby, prowadzące takie
punktu, są sprytne. Punkty,
w których stoją automaty, oficjalnie nie mają nic wspólnego
z hazardem. Właściciele twierdzą, że prowadzone są tam
„gry logiczne”, a nie losowe.
To oczywiście zasłona dymna
Trudno jest także przeprowadzić kontrolę. Właściciele
mają specjalne piloty, którymi
w momencie kontroli celnej
blokują urządzenie do przyjmowania pieniędzy.
Mimo takich sztuczek,
urzędnicy celni sukcesywnie
zamykają takie punkty na terenie całego kraju. Z informacji
służb celno-skarbowych wynika, że liczba takich miejsc
przestała rosnąć. Wysokie kary
finansowe mogą zadziałać
odstraszająco.


Jednak stracia dzieci
K

ilka miesięcy temu pisaliśmy o 36-letniej kobiecie, matce czwórki dzieci,
która opiekowała się nimi pod
wpływem alkoholu. Najmłodsze
miało wówczas zaledwie 2 miesiące. Sprawa była bulwersująca, bo kobieta otrzymywała
znaczne świadczenia w ramach
pomocy z budżetu państwa
- zasiłek 500+ i inne, łącznie
ponad 4 tys. zł. Dzięki czujności
pracownika socjalnego, który
wykonał telefon do podopiecznej i usłyszał po prostu, że kobieta jest nietrzeźwa, na miejsce
został wysłany patrol Straży
Miejskiej, który zatrzymał nietrzeźwą mamę i być może zapobiegł tragedii - przypomnijmy,
kobieta opiekowała się zaledwie
2-miesięcznym noworodkiem!
To było kilka miesięcy temu,
ale historia się powtórzyła.
Kobieta nadal nadużywała
alkoholu, aż w końcu wpadła
- gdy mieszkanie pod koniec
czerwca odwiedził kurator, świebodziczanka właśnie była pod
wpływem promili.
W tej sytuacji sąd rodzinny
wydał zarządzenie tymczasowe
o odebraniu jej dzieci.
Najmłodsza dwójka trafiła do
rodziny zastępczej, dwoje starszych jest pod opieką ojca i kuratora.
Od poprzedniego zdarzenia
pieniądze, które otrzymywała

w ramach świadczenia 500+,
były pod ścisłym nadzorem asystenta rodziny, przydzielonego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który miał wpływ na
wydatki. Pani Elwira nie piła
zatem za pieniądze publiczne.
Szkoda, że kobieta nie wykorzystała danej jej szansy. Od
początku, zdaniem pracowników Ośrodka, pani L. wykazywała trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, dlatego została dodatkowo
wzmocniona poprzez przydzielenie asystenta rodziny. Po incydencie z alkoholem dodatkowo
sąd przydzielił jej kuratora, który
regularnie odwiedzał kobietę
i sprawdzał, jak wypełnia swoje
obowiązki. Tamtego feralnego
dnia przyszedł właśnie z taką
wizytą. Zastał kobietę pijaną, co

spowodowało natychmiastowe
odebranie dzieci.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, kobieta pracowała dorywczo przy zbiorze owoców
i najprawdopodobniej alkoholem świętowała zakończenie
pracy i otrzymanie wynagrodzenia.
OPS bacznie przygląda się,
czy pieniądze z tzw. 500 + są
wydawane należycie. W większości tak, jednak zdarzają się
i takie historie, dlatego to dobrze,
że pracownicy socjalni reagują.
A o tym, w jakiej wysokości
wypłacane są w naszym Mieście
świadczenia 500+ i jak Ośrodek
kontroluje ich wydatkowanie
- w najbliższych wydaniach Gazety Świebodzickiej. Czytajcie
nas co dwa tygodnie!
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Są wyższe kary, to może zniechęcić
 EWA TARNOWSKA-WOLAŃSKA
 Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Od 1 kwietnia 2017 roku obowiązują zaostrzone przepisy ustawy o grach
hazardowych. Po pierwsze, gry na automatach do gier zostały objęte
monopolem państwa i mogą być prowadzone w kasynach
lub w salonach gier, spełniających ściśle określone warunki. Obecnie
na Dolnym Śląsku działają 3 kasyna gier, w których można leganie
zagrać na automatach. Po drugie - za nielegalne urządzanie gier
hazardowych na automatach grozi kara 100 tys. zł od każdego automatu.
Dodatkowo karze tej podlegają nie tylko urządzający nielegalne gry
na automatach, lecz także właściciel lokalu czy podmiot posiadający tytuł
prawny do lokalu. Są to bardzo wysokie kary finansowe, np. jeśli ktoś
posiada 6 automatów, mówimy o kwocie 600 tys. zł. Z naszych
obserwacji zauważalny jest spadek liczby takich punktów od momentu
wejścia w życie ustawy. Wysokie kary odstraszają, biznes przestaje być
po prostu opłacalny.
W marcu 2017 roku na trenie Dolnego Śląska było ok. 1600 punktów
z nielegalnymi automatami do gier, w których było ok. 5 tys. urządzeń
do gier. W kwietniu tego roku przeprowadzono 73 kontrole, w efekcie
których zatrzymano 263 urządzenia. Kontrole prowadzone są
systematycznie zatem potrzeba trochę czasu, byśmy mogli faktycznie
stwierdzić, w jakim stopniu proceder nielegalnego hazardu został
ograniczony.

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
 27.06, ul. Wałbrzyska, bezpański pies, zgłoszenie od mieszkańców. Zwierzak został odłowiony i odwieziony do lecznicy w Strzegomiu.
 27.06., ul. Wolności, spożywanie alkoholu
w bramie, dwie osoby ukarane mandatem po 100
zł.
 27.06., ul. Kolejowa, spożywanie alkoholu
na ławeczce, mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu i sprawa zostanie skierowana do sądu.
 28.06., awanturująca się młodzież na terenie
letniego kąpieliska, na widok strażników młode
osoby uciekły przez ogrodzenie.
 28.06., ul. Kopernika, kolejny błąkający się
psiak, został odwieziony do lecznicy w Strzegomiu.
 29. 06. Kolejny, nieszczęśliwy psiak, tym
razem znaleziony na ul. Żeromskiego, uroczy
piesek w typie labradora miał na szyi kolczatkę.
Psiak trafił do lecznicy weterynaryjnej w Strzegomiu, jeśli ktoś chciałby go przygarnąć - jest
naprawdę cudny! - prosimy o kontakt ze Strażą
Miejską, tel. 74 666 95 93.

 29.06., po stadionie przy ul. Sportowej biegała sobie sympatyczna sarna. Strażnicy po przyjeździe na miejsce, wspólnymi siłami z obsługą
stadionu, zdjęli jedno przęsło z ogrodzeniu
- i sarenka powróciła na łono przyrody. Brawo,
panowie, dobry pomysł.
 29.09., pętla autobusowa na Cierniach, na
jezdni leżał nieprzytomny z upojenia alkoholowego mężczyzna. Ustalono jego adres i został
odwieziony do domu.
 30.06. - wyjątkowe zdarzenie w Parku
Miejskim. Trzy młode sówki wypadły z gniazda.
Dwa maluchy wylądowały na ziemi z pewnymi
perturbacjami i zostały odwiezione do Myśliborza, do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków. Jeden
z ptaków okazał się nieco silniejszy, dlatego
strażnicy umieścili go na gałęzi i sówce udało się
powrócić do gniazda.
Najwyraźniej nasze sówki-Świebodki chciały
sobie już polatać dobrze, że przygoda skończyła
się happy endem.
 3.07., ul. Zwycięstwa, gruz w kontenerze po
remoncie mieszkania, sprawca został ustalony
i ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Nie
wolno tego robić, przypominamy.
 3.07., ul. Słowackiego, jedna osoba ukarana
mandatem 100 zł za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
 Ulica Strzegomska, walące się ogrodzenie.
Właściciel został zobligowany do naprawienia
uszkodzeń.

Wyjątkowi goście
piątek 7 VII 2017

W

ostatnich dniach funkcjonowania przed rozpoczętą właśnie przerwą remontową, Wodne Centrum Rekreacji odwiedzili
wyjątkowi goście. Była to około 20osobowa grupa dzieci i młodzieży
w wieku 10-16 lat, wychowanków
Domu Pokoju z Betlejem.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości/pożegnania

- To sierociniec założony i prowadzony w mieście słynącym jako
miejsce narodzin Jezusa przez polskie zakonnice, Siostry Elżbietanki
- mówi Janusz Zieliński, Prezes
OSiR Świebodzice sp. z o.o.. - Stale
utrzymywany przez siostry kontakt
z różnymi osobami w kraju zaowocował inicjatywą zorganizowania

dla podopiecznych Domu Pokoju
wakacji w ojczyźnie ich opiekunek.
W realizację pomysłu zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli i dzięki temu możliwe było zaproszenie
grupy do Polski w dniach 20-30.06
b.r.
Wystosowała je Diecezja Świdnicka oraz Parafia w Witoszowie
Dolnym, której proboszcz, ksiądz
profesor Jarosław Lipniak podjął
się pełnienia roli gospodarza i zadbał o zapewnienie atrakcyjnego
programu pobytu. Obejmował on
m.in. wycieczki do Krakowa, Leżajska i Częstochowy, wizytę w Warszawie u prezydenta RP Andrzeja
Dudy, a w wolnych chwilach między wyjazdami relaks w Wodnym
Centrum Rekreacji w Świebodzicach.

Cudne, ukwiecone,
zielone
asze okna, balkony i posesje radują oko bogactwem kwiatów, roślin zielonych, ciekawymi
N
aranżacjami. To świetnie się składa, bo właśnie roz-

- Dzieciom bardzo podobał się
nasz obiekt, świetnie się tu bawiły
i uznały Świebodzice za miejsce nie
mniej atrakcyjne od pozostałych,
które zwiedziły - śmieje się Janusz
Zieliński. - Siostra Elżbieta Szczepana Hrehorowicz, pełniąca funkcję dyrektora Domu Pokoju podziękowała za umożliwienie jej
podopiecznym pobytu na basenie
i podkreśliła, że dzieci są pod
ogromnym pozytywnym wrażeniem wszystkiego co w Polsce zobaczyły i czego doświadczyły. Na
pewno zapamiętają ten wyjazd na
zawsze, tym bardziej, że większość
z nich po raz pierwszy w życiu wyjechała poza swoją rodzinną miejscowość.

poczęła się też kolejna edycja miejskiego konkursu
na „Najładniejsze okno, balkon i posesję”.
Komisja konkursowa sumiennie objeżdża miasto, wyszukując takie oto perełki.
Konkurs trwa do końca września, a w październiku poznamy zwycięzców.
Nie chodzi tu jednak o rywalizację, ale o to,
byśmy wszyscy dbali o swoje najbliższe otoczenie,
a tym samym - o estetykę całego miasta.

I

Z całego serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku
naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

ŚP. Jerzego Marczyka

a szczególnie
panu Burmistrzowi Miasta Świebodzice
oraz Prezesowi i Załodze zakładu „Defalin”
Żona z Rodziną

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Henryka Horbaczewskiego
- Żona, Dzieci i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jadwigi Michałowskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Marka Zielonki
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Zofię Owsińską
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jolanty Potockiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowe, Wnuczki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Leszka Wiśniewskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Rodzeństwo, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy

oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Jozefa Ślipko
- Żona, Córka, Wnuki, Wnuczki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Bogusława Boroń,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Synowa, Wnuczka i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Teresy Gęszki
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Eugeniusza Krasowskiego
- Żona, Córka, Rodzice, Siostra i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Stanisława Knapika,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Reginy
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Danuty Podgórskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI
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To nawet nie jest
początek końca...

wieści z sesji/miasta
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P

odczas XXXV sesji
Rady Miejskiej w Świebodzicach, która odbyła
się w dniu 29 czerwca,
jeszcze raz, w sposób uroczysty
i podniosły, pożegnano odchodzącą na emeryturę, wieloletnią
dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków, Małgorzatę Schabowską.
Pani dyrektor pożegnała się
z uczniami i pedagogami podczas uroczystej akademii związanej z zakończeniem roku
szkolnego 23 czerwca.
- Już zawsze będzie Pani częścią historii oświaty naszego
miasta, dziękujemy za te dziesiątki lat pracy i zaangażowania podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Małgorzata Schabowska przygodę ze szkołą rozpoczęła 1
września 1981 roku, jako nauczyciel matematyki w ówczesnej

Szkole Podstawowej nr 5. Siedem lat później została wicedyrektorem tej placówki, a od 1990
roku dyrektorem „Piątki”, którą
dowodziła do 1999 roku. Po
wejścia w życie reformy edukacji szkoła została przekształcona
w Gimnazjum nr 1, którego dyrektorem Małgorzata Schabowska była do 31 sierpnia 2017
roku.
Przez cały okres pracy zawodowej pani dyrektor ukończyła
wiele form doskonalenia zawodowego: studia podyplomowe,
kursy, warsztaty. Uzyskała wpis
na listę ekspertów i może wchodzić w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy. Wielokrotnie nagradzana: przez Burmistrza Miasta, Kuratora Oświaty;
odznaczona m. in. Srebrnym
Krzyżem Zasługi, medalami
„Pro Memoria” i „Pro Patria”,
honorową odznaką Związku Sybiraków.
Prywatnie: żona, mama dwójki synów i babcia czwórki wnucząt.
Pani dyrektor ze wzruszeniem
dziękowała z dobrą współpracę
z samorządem, a podczas szkolnej akademii szczególnie ciepło
- Burmistrzowi Miasta Bogdanowi Kożuchowiczowi i Zofii

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich pań dyrektorek publicznych
placówek z burmistrzem Kożuchowiczem i radną Zofią Marek,
szefową Komisji Oświaty RM
Choińskiej, Kierownik Wydziału Oświaty UM.
- Dziękuję za te 36 lat, podczas których razem z nauczycielami solidnie i z uporem wypełnialiśmy z jednej strony zwyczajny, z drugiej wielki i szlachetny obowiązek nauczania.
Radość, duma, wiara w młodych
ludzi - to uczucia, które mi towarzyszą. Dziękuję rodzicom, nauczycielom, dzięki Wam ta
szkoła jest wyjątkowa. Dziękuję
Panu Burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi i Zofii Choińskiej kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM
za zrozumienie, pomoc, wspar-

na zwiększenie Funduszu Zakładowego.
Przychodnia od lat radzi sobie dobrze na
rynku usług medycznych, a w planach ma
spore inwestycje, dzięki pozyskaniu blisko
1 mln zł ze środków unijnych - o czym infor-

P

lakaty i plansze informujące mieszkańców o zbliżających się imprezach miejskich i wydarzeniach adresowanych do świebodziczan, kłują
w oczy opozycję. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni
rozpatrywali skargę na burmistrza związaną właśnie z umieszczaniem tego typu informacji.
Autorem skargi jest Tadeusz
Kozak, związany ze Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice.
Świebodziczanin w skardze
wskazał, iż burmistrz narusza
zapisy uchwały nr X/59/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia
miasta Świebodzice. Naruszeniem tym mają być plakaty,
przywiązane np. do słupów
ulicznych czy ustawione w formie „koziołków” na chodnikach.

Zdaniem skarżącego szpecą
i zaburzają estetykę miasta.
Komisja Rewizyjna i większość radnych miała w tej kwestii inne zdanie.
- Komisja dokładnie wczytała
się w treść wskazanej uchwały,
zweryfikowała zwłaszcza paragraf 8, ust. 3, ppkt. 18, z literką
g: - zapis brzmi tu „ dopuszczenie elementów informacji wizualnej wolno stojących, w formie
i skali mebla miejskiego adresowanych do odbiorców pieszych”.
Zapis ten w pełni wyczerpuje
uzasadnienie
umieszczenia
w obszarze staromiejskim nośników informacji wizualnej - relacjonował Zbigniew Opaliński,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Wszyscy też wiemy, że takie
elementy mają charakter czasowy, pojawiają się tylko przed
imprezami czy wydarzeniami
- a potem są usuwane.
Mówiła o tym także Kierownik Wydziału Promocji UM,
Ilona Szczygielska, który to

cie i wskazówki. Za to, że w tych
trudnych czasach pogoni za
wszystkim, oni nie zapomnieli,
co to znaczy być człowiekiem
- podkreślała pani dyrektor.
- Rozstania kojarzone są ze
smutkiem, niech tym razem będzie to rozstanie radosne. To nie
koniec, zgodnie ze słowami
Winstona Churchila: „To nie jest
koniec, to nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec
początku.”
Pani dyrektor życzymy na
emeryturze odkrywania nowych
pasji i realizacji zupełnie nowych wyzwań.
I

mowaliśmy Państwa w poprzednim wydaniu gazety. W ramach przyznanych środków
ośrodek zakupi m. in. nowy apart RTG,
USG, zostanie także zmodernizowana
winda.

To tylko informacja
nia kolejny rok zakończyła zyskiem w wysokości 135 tys. zł. Zostanie on przeznaczony
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INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA
Sesja w dniu 29 czerwca 2017 r.
G Radny Andrzej Olszówka zgłosił w imieniu mieszkańców
budynków sąsiadujących z Parkiem Miejskim problem
z hałasującymi osobami po godz. 22. Zwrócił się o interwencję
Straży Miejskiej, ale tu przypominamy, że nasza Straż pracuje
do godz. 22, a obowiązek reakcji w takich sytuacjach
spoczywa na policji. Ta niestety, jak poinformował radny
Olszówka, odsyła zgłaszające osoby do... Straży Miejskiej.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zadeklarował interwencję
w tej sprawie.
G Radny Przemysław Wieczorek zgłosił bardzo pożyteczny
postulat - by na samochodzie służbowym Straży Miejskiej
widniał numer telefonu alarmowego. To ułatwi mieszkańcom
kontakt ze służbami porządkowymi.

Królowe rządzą
na osiedlu

Miejska przychodnia na plusie
adni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
finansowe Miejskiego Ośrodka Zdrowia
R
w Świebodzicach. Samorządowa przychod-
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wydział jest odpowiedzialny za
ustawianie nośników.
- Mieszkańcy przyjmują taką
informację z zadowoleniem,
oczekują jej. Dbamy, by były
one w miarę estetyczne, nieuszkodzone. Po tym, jak impreza się
odbyła, informacja jest usuwana
- mówiła Ilona Szczygielska.
- I nie jest to reklama, ale
informacja dla mieszkańców
- podkreślał radny Przemysław
Wieczorek.
Wszystkich takie argumenty
bezsprzecznie przekonały - oprócz
radnych Klubu Obywatelskie
Świebodzice, którzy niczym
prawdziwi Don Kichoci, walczący do końca o swoje idee,
zagłosowali przeciwko odrzuceniu skargi, podczas gdy 14 radnych było za stwierdzeniem jej
bezzasadności.
Naprawdę, było się przy czym
upierać?
Czy coś takiego naprawdę
szpeci krajobraz i zaburza
estetykę centrum miasta?

adni nazwali także nową ulicę, przy której powstaje kompleks budynków wielorodzinnych na Osiedlu Piastowskim.
R
Będzie zlokalizowane przy ul. Królowej Jadwigi. Nazwa konty-

nuuje linię Piastów Śląskich, którzy patronują większości ulic na
Osiedlu Piastowskim. W bliskim sąsiedztwie mamy już ulicę
Królowej Elżbiety, jest także ulica Dąbrówki. Zatem co tu dużo
mówić - królowe rządzą na Osiedlu Piastowskim!

Oni są the best!

hoć wakacje już się rozpoczęły, akcenty szkolne
C
jeszcze o sobie przypominają.

W środę, 28 czerwca, uczniowie uczący się w placówkach
poza miastem, odebrali doroczne stypendia za wyniki
w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Kameralne spotkanie odbyło się w gabinecie burmistrza
Bogdana Kożuchowicza. Stypendyści przyszli z rodzicami
lub rodzeństwem.
- Zdaję sobie sprawę, że stypendia mają charakter raczej
symboliczny, ale choć w ten
sposób chcemy wyrazić
wdzięczność i uznanie za Wasze wspaniałe osiągnięcia, którymi promujecie rodzinne miasto - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Wśród tegorocznych stypendystów są uczniowie, którzy w zakończonym właśnie
roku szkolnym osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen - nawet 6,0, odnoszący sukcesy

muzyczne, sportowe - i to
w bardzo wielu dziedzinach,
jak chociażby jeździectwo czy
futbol amerykański.
Stypendia to jednorazowa
kwota w wysokości od 200 do
350 zł.
Najlepsi uczniowie uczący
się poza miastem:
G Oliwia Andrasz - Zespół
Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
G Grzegorz Kaczmarek
- Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
G Tymoteusz Kołaczek
- Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu
G Liwia Misztal - Społeczne Gimnazjum w Świdnicy
G Maja Homenda - Zespół
Szkół Muzycznych w Wałbrzychu
G Kinga Stochła - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna we Wrocławiu
G Marek Bujak - Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy

Jest co robić w mieście
8
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P

ierwsza odsłona za nami, ale będzie więcej. 25 czerwca zainaugurowaliśmy w naszym mieście
teatralne lato dla najmłodszych. Spektakl „Ptasie radio” przyciągnął do parkowego amfiteatru tłumy
małych świebodziczan wraz z rodzicami i dziadkami. Rodzinne oglądanie spektaklu to ogromna
frajda, dlatego wzorem ubiegłorocznej edycji takich wydarzeń w ciągu lata będzie więcej.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z teatrzykiem do Parku Miejskiego, w sierpniu. Zobaczymy:
G 6 sierpnia, niedziela, godz. 17:00 - „Trzy świnki”
G 12 sierpnia, sobota, godz. 17:00 - „Złota Rybka”
G 27 sierpnia, niedziela, godz. 17:00 - „Przygody Pingwina Pik-Poka”.
Na spektakle zaprasza Was, kochani, Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.

M

amy początek wakacji, niektórzy pojechali już na upragnione wczasy z rodzicami, kolonie i obozy; inni
czekają jeszcze na wytęskniony
wyjazd. Dla wszystkich, którzy
z różnych powodów pozostają
na wakacje w domach, mamy
dobrą wiadomość - jest co robić
w mieście. Sprawdźcie, jaką ofertę przygotowały dla Was miejskie placówki.
Najwięcej będzie się działo
tradycyjnie w Miejskim Domu
Kultury oraz na obiektach
OSiR-u, który przygotował sportową półkolonię.

W Parku Miejskim ptaki
ćwierkały na drzewach
i na scenie amfiteatru
wypoczynek
Tegoroczny
z MDK będzie miał nieco inny
charakter - warsztatów i zajęć
w ramach sekcji działających
w MDK. W większości zajęcia
będą się odbywać na świeżym
powietrzu, nie ma ograniczeń
jeśli chodzi o liczbę osób.
Do wyboru zajęcia plastyczne, muzyczne, rusznikarstwo,
przygoda z liną, szachy, masterchef, czyli gotowanie na wesoło.
Półkolonia rozpoczęła się 3
lipca i potrwa do 28 lipca.
Gdy skończy się odpoczynek
w MDK-u, zapraszamy na sportowe zajęcia do OSiR-u Świebodzice. Tu obowiązywać już będą

zapisy i wpisowe w wysokości
150 zł za turnus. W ramach tej
opłaty dzieci będą miały zagwarantowane zajęcia codziennie od
godz. 9:00-15:00, z instruktorami i wychowawcami. Będą to
przede wszystkim zajęcia sportowe, z wykorzystaniem wszystkich obiektów OSiR-u. Sportowa półkolonia rozpocznie się 31
lipca i potrwa do 18 sierpnia.
Szczegóły i karta kwalifikacyjna do pobrania znajdują się
na stronie
www.osir.swiebodzice.pl.
Zajęcia dla swoich podopiecznych przygotowuje także świetlica środowiskowa „Tęczowa
Gromada”. Półkolonia wystartowała 1 i potrwa do 31 lipca.
W planach świetliczaki mają
bardzo atrakcyjne wycieczki
wyjazdowe: m. in. do Parku Linowego na Ślęży, na spływ kajakowy do Barda,, wyjścia na basen i kino na zakończenie.
Kolejnych pięćdziesięcioro
dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
w sierpniu pojedzie na letnią kolonię do Łaz.
Koloniści spędzą dwa tygodnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Posejdon”, mając zapewnione 4 posiłki dziennie oraz
mnóstwo atrakcji.

Urozmaiceniem wypoczynku
nad morzem będzie całodniowa
autokarowa wycieczka do Kołobrzegu wraz z rejsem statkiem
oraz zabawą w parku wodnym
„Millenium”. Mali koloniści
czas wolny spędzać będą na
różnego rodzaju konkursach,
zabawach, grach oraz zajęciach
sportowych.
Wypoczynek potrwa od 5 do
18 sierpnia.
Przez całe lato będą się także
odbywać wakacyjne zajęcia
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Półkolonie dla swoich uczniów organizują także Szkoła
Pod-stawowa Nr 4 i Zespół
Szkół Integracyjnych.
- Serdecznie zapraszam dzieciaki do skorzystania z oferty
przygotowanej przez miejskie
placówki, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a oczywiście
w piękne, ciepłe, słoneczne dni,
zapraszam na kąpielisko letnie,
które mamy położone naprawdę
w pięknym miejscu, wśród zieleni, jest już gotowa nowa atrakcja, czyli jeżyk w brodziku dla
najmłodszych, a wejście na cały
dzień to jedyne 3 złote - zachęca
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Dodajmy, że po godz. 15:00
wszyscy płacą połowę stawki!

Roześmiane buzie mówią
same za siebie - podobało
się!

„Urodziny”
na powitanie wakacji
A

30 czerwca w Miejskim Domu Kultury najmłodsi świebodziczanie mieli okazję obejrzeć spektakl
„U/RODZINY” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Przedstawienie teatralne
było kontynuacją programu „Bezpieczne Wakacje”, którego inicjatorem jest Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska.
Dzieciaki bawiły się wyśmienicie i chętnie włączały się w teatralne działania.

Oprócz wrażeń artystycznych dzieci mogły liczyć także i na coś słodkiego - prawie „skrzydlate”
Michałki

Oni nie chcą się rozstać ze szkołą!
W

akacje to czas, w którym dzieci pragną oderwać się od rzeczywistości,
odpocząć od nauki i odrabiania lekcji.
Jednak dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 nie chciały rozstawać się z jej murami. 25 uczniów wzięło udział w zajęciach w ramach półkolonii, które odbywły się w dniach
od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r.
Program półkolonii został opracowany i realizowany tak, aby pobudzić i rozwijać aktywność fizyczną, doskonalić umiejętności i zain-

teresowania dzieci (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne, sportowe), a także zainteresować dzieci najbliższym otoczeniem,
poznać zabytki kultury materialnej naszego
regionu.
Podczas pierwszego tygodnia półkolonii
zorganizowana została wycieczka piesza do
Zamku Książ, odbyły się zajęcia taekwondo,
gry i zabawy w wodzie na pływalni miejskiej,
warsztaty mydlarskie, taneczne i plastyczne
oraz warsztaty pierwszej pomocy przedme-

dycznej. Dzieci codziennie bawiły się na świeżym powietrzu.
W drugim tygodniu półkolonii uczestników
czeka również wiele atrakcji m.in. wyjścia na
kręgielnię, gry i zabawy w basenie miejskim,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry integracyjne z udziałem harcerzy.
Dzieci uśmiechnięte przychodzą do szkoły
i radosne wracają do domu. Półkolonia zapewnia dzieciom bezpieczne, wesołe, urozmaicone
spędzenie wolnego czasu.

Zabawa na „Urodzinach” była wyśmienita. MDK zaprasza także na spektakl na zakończenie wakacji
- 31 sierpnia o godz. 11:00 zobaczymy „Pięciu wspaniałych”

Projekt
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dniem 30 czerwca 2017 r. w Szkole
Podstawowej w Gniewkowie
i w Roztoce dobiegła końca realizacja projektu pn. „Lepszy start
dla uczniów szkół podstawowych Gminy
Dobromierz”, na który Gmina Dobromierz uzyskała dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 20142020, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
był w roku szkolnym 2016/2017, a jego
całkowita wartość wyniosła 400 432,90
zł, z czego 380 363,94 zł stanowiła dotacja.
Potrzeba zrealizowania projektu edukacyjnego, którego celem było kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku
pracy, wparcie nauki języków obcych,
nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK
oraz właściwych postaw: kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej, była
w pełni zasadna. Przeprowadzona diagnoza sytuacji szkół, analizująca ostatnie
3 lata szkolne, wykazała m.in. problemy
uczniów w zakresie samodzielności i kreatywności, zapotrzebowanie na realizację
zajęć dla uczniów wykazujących zdolności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych, zapotrzebowanie na realizację zajęć wyrównujących dla uczniów o słabych wynikach
oraz niskim poziomie motywacji do nauki, jak również zapotrzebowanie na organizację szkoleń dla nauczycieli. Na problem wskazały również wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uzyskiwane w szkołach objętych projektem, które są niższe
niż średnio uzyskiwane w ZIT AW (67%):
SP Gniewków (65%), SP Roztoka
(63,9%). Ponadto zaistniała potrzeba doposażenia pracowni szkolnych, szczególnie w zakresie przedmiotów przyrodniczych, aby umożliwić organizację zajęć
z przeprowadzaniem doświadczeń zwiększających zainteresowanie nauką.
W związku z powyższym należało
przeprowadzić szereg zajęć oraz wyposa-

zakończony
Gazeta Świebodzicka
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ogłoszenia

żyć placówki, aby zgodnie z założeniami
projektu wypracować i zapewnić uczniom
równy dostęp do wysokiej jakości edukacji podstawowej. Stąd też w ramach projektu odbyły się zajęcia językowe dla
uczniów zdolnych uzyskujących wysokie
wyniki edukacyjne z języka niemieckiego i angielskiego, które miały na celu rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, przeznaczonego dla osób na poziomach od początkowego do średniozaawansowanego. Dlatego przewidziano
zajęcia w grupach z programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań uczestników pozwalających
na rozwinięcie posiadanych kompetencji
językowych wychodzących poza te przewidziane w programie szkolnym. Łącznie
wsparciem zostało objętych 41 uczniów
i zrealizowano 720 h zajęć. Zajęcia rozwijające, tj. matematyka, informatyka i przyroda umożliwiały uczniom uzdolnionym
w danym zakresie rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji. Podczas ich realizacji wykorzystywano pracownię przyrodniczą zaplanowaną do zakupu w ramach
projektu, co przyczyniło się do wzmocnienia zainteresowań naukami przyrodniczymi dzięki zastosowaniu metod umożliwiających wykorzystanie wiedzy w praktyce
poprzez przeprowadzanie eksperymentów
i doświadczeń. Zajęcia z informatyki
miały na celu dostarczenie uczniom
możliwości do rozwoju ich zdolności
w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach tych zajęć zrealizowano 660 godzin
dla 62 uczniów. Natomiast 600 godzin
przepracowało 98 uczniów w ramach
zajęć wyrównujących, do których zaliczały się następujące przedmioty: matematyka, j. angielski, j. niemiecki, informatyka
i przyroda. Miały one na celu wyrównanie
szans edukacyjnych poprzez objęcie
wsparciem dzieci, które nie radzą sobie
z podstawą programową realizowaną
w szkole, a tym samym zmniejszenie ilości uczniów zagrożonych przedwczesnym
zakończeniem edukacji. Nauka języków

obcych umożliwiła uczniom, uzyskujących słabe wyniku edukacyjne, rozwinięcie ich kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, które będą mogły być doskonalone na dalszych etapach edukacyjnych.
Podczas realizacji zajęć wykorzystywano
również pracownię przyrodniczą, co przyczyniało się do rozbudzania wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi dzięki prowadzonym eksperymentom i doświadczeniom. Zajęcia z informatyki dostarczyły uczniom możliwości
nabycia podstawowych zdolności w zakresie kompetencji cyfrowych, które są
niezbędne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.
Również w ramach projektu szkoły
przeprowadziły zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe istotne z punktu widzenia rynku pracy, które dotyczyły realizacji
dwóch rodzajów zajęć: akademii kreatywnego myślenia oraz zajęć z doradztwa
zawodowego. Pierwsze były odpowiedzią
na problem określony w diagnozie jako
jeden z głównych czynników utrudniających rozwój ścieżki edukacyjno-zawodowej: brak samodzielności, niska samoocena oraz brak umiejętności współpracy.
Realizowane przez trenerów kreatywności w formie warsztatowej w nielicznych
grupach, miały na celu kształtowanie
u uczestników postaw z zakresu kompetencji społecznych kluczowych na rynku
pracy tj.: kreatywności, inicjatywności,
przedsiębiorczości, umiejętności współpracy z innymi. Wykreowane postawy
pozwolą teraz uczestnikom nie tylko na
osiąganie lepszych wyników edukacyjnych, zwiększą samoocenę, ale także
pozytywnie wpłyną na ich przyszłe możliwości na rynku pracy. Natomiast z doradztwa zawodowego uczestnicy nabywali umiejętności przydatne
w określeniu własnych uzdolnień i zainteresowań oraz rozwijali umiejętności
pracy zespołowej. Końcowym produktem
obydwóch rodzajów zajęć było przeprowadzenie łącznie 317 godzin dla 187

uczniów. Poza tym miały miejsce zajęcia
przeznaczone dla uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, które są powodem nie tylko złego samopoczucia, ale
również istotną przeszkodą
w społecznym funkcjonowaniu i uczeniu się na decydujących etapach nauczania. Niewystarczająca ilość specjalistów
w placówkach oświatowych, długi okres
oczekiwania w poradniach utrwala niewłaściwe nawyki w mowie i zachowaniu,
a co za tym idzie powoduje u dziecka
zaburzenia społeczno-emocjonalne, np.
agresję, zamknięcie w sobie, odrzucenie
przez grupę i inne niekorzystne zdarzenia.
Wyeliminowanie lub złagodzenie zaburzeń mowy i innych dysfunkcji rozwojowych już na samym początku życia dziecka da mu szansę na równy start, ukształtuje człowieka otwartego, twórczego, o wysokim poczuciu własnej wartości, radzącego sobie z problemami i realizującego plany. W ramach tego przeprowadzono
630 godzin dla 19 uczniów zajęć logopedycznych i zajęć dla uczniów niepełnosprawnych (tj. indywidualnych zajęć
rewalidacyjnych oraz terapii pedagogicznej).
Do prowadzenia wymienionych rodzajów zajęć w projekcie zatrudnione były
osoby posiadające uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do prowadzenia
zaplanowanych zajęć na podstawie
umowy cywilnoprawnej, jak również
osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć doradztwa
zawodowego oraz posiadające certyfikat
trenera kreatywnego z odpowiednim
zapleczem dydaktycznym do prowadzenia zajęć z innowacji. W celu usprawnienia pracy na zajęciach uczestnikom zostały dostarczone podręczniki uzupełnione
o ćwiczenia interaktywne wykonywane
na platformie e-learningowej zaplanowanej do zakupu w ramach projektu oraz
materiały dydaktyczne służące do rozpoznania potrzeb edukacyjnych uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i wspomagające ich rozwój.

Również kadra nauczycieli biorąca
udział w projekcie przeszła szereg szkoleń, których celem było udzielenie
nauczycielom wsparcia merytorycznego
w zakresie rozpoznanych problemów
i potrzeb edukacyjnych uczniów. Szkolenia przyczyniły się podniesienia atrakcyjności zajęć poprzez częstsze wykorzystanie materiałów interaktywnych, narzędzi TIK oraz metod pobudzających
kreatywność uczniów. Ogółem przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w następujących grupach: posługiwanie się
technikami komputerowymi w dydaktyce
(80 godzin dla 13 nauczycieli), rozwój
wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku
pracy: kreatywność, innowacyjność, praca
zespołowa (10 godzin dla 6 nauczycieli)
oraz wykorzystanie metod eksperymentu
w edukacji, w celu podnoszenia jakości
nauczania przedmiotów ścisłych (20
godzin dla 10 nauczycieli).
Na uwagę zasługuje fakt, iż przeprowadzone diagnozy wykazały znaczne
braki ilościowe i jakościowe w wyposażeniu szkół. Posiadane zaplecze dydaktyczne było niewystarczające do wspomagania rozwoju edukacyjnego uczniów choćby na podstawowym poziomie. Sprzęt
zakupiony w ramach poprzednich projektów w dużej mierze wykazywał znaczny
stopień zużycia, zaś zaplecze sprzętowe
szkół stało się również niewystarczające
w kontekście prowadzenia na odpowiednim poziomie zaplanowanych w projekcie
zajęć. Dlatego też zaplanowano zakup
doposażenia, które wspomogło nauczycieli oraz przyczyniło się do zwiększenia
jakości i efektywność lekcji prowadzonych w szkołach. Doposażona została pracownia przyrodnicza, co przyczyniło się
do upowszechnienia prowadzenia zajęć
metodą eksperymentu, a tym samym rozbudziło wśród uczniów zainteresowanie
naukami przyrodniczymi. Zakupiono platformę edukacyjną wraz z tablicami interaktywnymi - taki zestaw pozwolił na
wykorzystywanie nowoczesnych techno-

logii podczas lekcji, podwyższył jakość
prowadzonych zajęć oraz pozytywnie
wpłynął na wzrost zainteresowań uczniów. Przyczynił się również do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez stały
dostęp do nowoczesnych technologii.
Natomiast zakupiony sprzęt dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
pomógł w diagnozowaniu ich potrzeb
edukacyjnych oraz przyczynił się do stymulowania ich rozwoju. Materiały dydaktyczne z zakresu matematyki przyczyniły
się do wspomożenia znacznej liczby
uczniów mających trudności ze względu
na wyjątkowy formalizm i abstrakcyjność tego przedmiotu. Użycie pomocy
demonstracyjnych umożliwiło wizualizację abstrakcyjnych pojęć, zapewniło dynamiczną ilustrację procesów, skróciło drogę
od konkretu do abstrakcji, zapewniło
trwałość zdobywanej wiedzy oraz pozwoliło na dostosowanie do indywidualnych
możliwości rozwojowych ucznia.
Za nadzór nad właściwym prowadzeniem zajęć i poprawnym wykorzystywaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu odpowiedzialna była kadra prowadząca projekt z ramienia gminy oraz
dyrektorzy szkół.
Niewątpliwie założenia projektowe,
stawiane cele zostały w pełni spełnione
i wykorzystane. Wzrosła jakość edukacji
ogólnej, zniwelowano nierówności w dostępie do edukacji, a tym samym zapobieganie przedwczesnemu zakończeniu procesu edukacji. Nastąpiło wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzrost
potencjału technologicznego szkół. Cel
szczegóły: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
został osiągnięty. Z pewnością Gmina
Dobromierz będzie w przyszłości brała
udział w kolejnych tego rodzaju projektach, aby zwiększyć potencjał i łagodzić
deficyt rozwojowy młodego pokolenia.

Świebodzice
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

P

rzed Państwem kolejna odsłona lubianego
cyklu wycinków prasowych, poświęconych naszemu miastu. Pochodzą one z lokalnej prasy II połowy XX wieku, a wycinał je i pieczołowicie katalogował pan Cyryl
Ratajski, świebodzicki pionier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

Rozpoczynamy rok 1963, ówczesna
prasa donosi przede wszystkim o ważnych
osiągnięciach zakładów pracy (Refa,
Klimator, Śnieżka), budowie kolejnego
budynku spółdzielni. Mamy także niesłychaną opowieść o pewnym leciwym
małżonku, nad którym znęcała się młodsza żona.
Zapraszamy do lektury!
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Jeśli ktoś ma dobry pomysł - zapraszam
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Rozmowa z Euzebiuszem Wojdatem, Prezesem MKS Victoria Świebodzice

N

asza I drużyna po jednym sezonie gry w IV
lidze powróciła do ligi
okręgowej. Dla wielu
kibiców nie było to zaskoczeniem, po ostrych zmianach i cięciach finansowych, jakie zarząd
wprowadził w nowym sezonie.
Dla innych to skandal, efekt złej
pracy zarządu, a nawet co bardziej zacietrzewieni doszukują
się w całej sytuacji winy burmistrza.
O przyczynach, skutkach
i efektach tego, co wydarzyło się
z zakończonym właśnie sezonie,
rzeczowo i szczere opowiada
Euzebiusz Wojdat, Prezes klubu.
G Gazeta Świebodzicka:
- Victoria zakończyła ten
sezon spadkiem do ligi
okręgowej. IV ligą cieszyliśmy
się dość krótko, dlaczego Pana
zdaniem, tak się stało?
Euzebiusz Wojdat: - Na początku chciałbym w imieniu
swoim i Zarządu Klubu podziękować zawodnikom IV ligi i A
klasy, którzy pomimo ekstremalnie trudnej sytuacji nie poddali
się, pokazali charakter i wytrwali do końca sezonu. Jestem przekonany, że zdobyte doświadczenie i „ogranie” w IV lidze dla
wielu z nich będzie przyczynkiem do doskonalenia umiejętności sportowych i budowania
formy na nowy sezon. Wracając
do pytania: wszyscy, którzy śledzili losy pierwszej drużyny
wiedzieli, że sportowa wiosna
nie będzie łatwa. W związku
z odejściem wielu podstawowych zawodników kadra, która
przystąpiła do zimowych treningów z nowym trenerem, była
mocno okrojona w zestawieniu
ze składem, którym dysponowaliśmy jesienią. Dlaczego tak się
stało? Odpowiedź jest prosta, nie
byliśmy w stanie spełnić oczekiwań finansowych sztabu trenerskiego, jak i zawodników.
W drodze podjętych negocjacji
nasze propozycje nie znalazły
zrozumienia oraz akceptacji.
W okresie przygotowawczym
w związku z bardzo małą frekwencją na treningach rozważaliśmy w gronie zarządu, aby
wycofać zespół z rozgrywek
w IV lidze. Po rozmowach
z zawodnikami i trenerem podjęliśmy jednak decyzję, że dru-

żyna rezerw zasili pierwszy
zespół. Jak widzieliśmy, po grze
i wynikach mocno osłabiło to
skład, który dzięki wysokiej
pozycji w rundzie jesiennej ostatecznie utrzymał się na szczęście
w A-klasowej lidze. Niestety, tak
jak się spodziewaliśmy okres
przygotowań zimowych był zbyt
krótki, aby przygotować sportowo zawodników i zgrać ich
w jeden monolit, który stawiłby
czoła mocnym drużynom z IV
ligi. Osobiście uważam, że naszej drużynie zabrakło skuteczności, doświadczenia i przede
wszystkim szczęścia, niestety
samo zaangażowanie i charakter
to za mało. Pomimo wysokiego
miejsca z rundy jesiennej IV-to
ligowców (5 miejsce 22 pkt.)
i zdobyciu 4 pkt. na wiosnę,
musieliśmy pogodzić się ze
spadkiem do ligi okręgowej.
G GŚ: Pod koniec czerwca
odbyło się Walce Zebranie
członków klubu. Jaka jest
ocena tej sytuacji po
sprawozdaniu?
- Bardzo ubolewam nad frekwencją posiedzenia. Nie jest
tajemnicą, że na 45 osób, które
rzetelnie opłacają składki członkowskie, na Walnym Zebraniu
Członków pojawiło się tylko 13
osób. Nie wiem, co o tym myśleć, ale tak nie powinno być. Na
mieście czasami słyszy się, że
obecny zarząd doprowadził do
zniszczenia klubu, że roztrwonił
środki przyznane przez miasto
na dowód czego jeden z członków wręczył mi osobiście petycję do burmistrza o odwołanie
mnie i zarządu klubu. Oczywiście nie została ona podpisana
przez członków MKS... Powiem
tak, Drodzy Państwo nikt nie jest
wieczny, jeśli macie pomysł na
rozwój klubu - proszę przyjdźcie, złóżcie deklaracje o przyjęcie w poczet członków klubu,
płaćcie regularnie składki...
wtedy będziecie mieli realny
wpływ na to, co w klubie się
dzieje. O zmianach w składzie
organów władz klubu może decydować tylko Walne Zebranie
Członków na zasadach określonych w Statucie MKS.
Niektórym krytyka przychodzi zbyt łatwo. Ludzie nie znają
sytuacji, stanu finansów klubu,
wewnętrznych kulisów pracy
w zarządzie... Każdy z nas pracę

KO Gym kuźnią talentów

wykonuje społecznie. Każdy
z nas poświęca temu klubowi
własny, prywatny czas. Ci, którzy krytykują, najczęściej ograniczają swoją aktywność wyłącznie do przyjścia na mecz
ligowy, choć i to nie zawsze...
Niestety, są też tacy, którzy problemy MKS starają się wykorzystać do politycznego ataku na
burmistrza. To nie jest poważne
podejście do problemów.
Żeby nie było dramatycznie.
Jest też wielu takich, którzy nam
dziękują. Ludzie ci widzą, że
zmiany w klubie idą w dobrym
kierunku. Kibicują naszym trudnym, ale odpowiedzialnym decyzjom, które, co nie ulega wątpliwości, będą wkrótce procentować.
G GŚ: Zatem - jakie wnioski
i plany na kolejny sezon?
- To przede wszystkim skuteczne wykorzystanie dotacji,
którą otrzymujemy z budżetu
gminy. Chcemy w większym
stopniu inwestować w promocję
i rozwój sportu wśród dzieci
i młodzieży. Chcemy stawiać od
najmłodszych lat na szkolenie
i zaszczepianie w młodych zawodnikach sportowej, uczciwej
rywalizacji, koleżeństwa, szacunku dla siebie i klubu. Te
cechy kiedyś pozwolą grać im na
najwyższych mistrzowskich poziomach. A co do piłki seniorskiej, myślę, że wszystko można
ze sobą pogodzić, trzeba jednak
woli i zdrowego rozsądku.
W nadchodzącym sezonie chcemy zgłosić do rozgrywek następujące drużyny: Orlików,
Młodzików, Trampkarzy, Juniora Młodszego, Juniora Starszego, A-klasę (Rezerwy) oraz
Ligę Okręgową. Ostateczną decyzję w sprawie zgłoszenia tych
zespołów podejmiemy jednak
w niektórych przypadkach pod
koniec sierpnia.
G GŚ: Czy i kiedy realny jest
powrót do IV ligi?
- IV Liga? Z doświadczenia
wiemy, że dysponując odpowiednią kwotą pieniędzy taki
awans możemy zrobić w każdej
„chwili”... zatrudnimy odpowiednią kadrę, a na rynku jej nie
brakuje i to jest kwestia jednego
sezonu, ale czy o to chodzi? Co
się stanie, kiedy braknie środków i jak to było w tym roku,
spadniemy z hukiem? Chcemy

na bazie ligi okręgowej zbudować w najbliższym czasie drużynę z zawodników, którzy nie
uprawiają sportu amatorskiego
dla pieniędzy. IV Liga to cały
czas rozgrywki amatorskie. Jeśli
znajdziemy środki zewnętrzne,
które pozwolą premiować zawodników pierwszej drużyny,
zrobimy to. Będziemy szukać
firm, które nas wspomogą
i w tym miejscu chciałbym
podziękować za dotychczasową
pomoc finansową: Burmistrzowi
Miasta Świebodzice i Radnym
miasta za udzieloną dotację,
która pozwala na funkcjonowanie klubu, Prezesowi OSIR-u
i pracownikom, którzy nie
szczędzą sił w przygotowanie na
czas obiektów sportowych,
Pizzerii „Green Day”, producentowi urządzeń grzewczych Termet S.A., Firmie Tester Sp.
z.o.o, ZGK Świebodzice, Zarządowi WSSE „INVESTPARK” Sp. z o.o. i wszystkim
innym, których nie jestem w stanie, z uwagi na ograniczone
możliwości wywiadu, obecnie
wymienić.
G GŚ: Jak oceniłby Pan swoją
pracę na stanowisku prezesa
- co było największym
sukcesem, a co porażką?
- Nie chciałbym oceniać mojej pracy po pierwszym roku
sprawowania funkcji, a tym bardziej chwalić się sukcesami.
O porażkach w ogóle nie chciałbym rozmawiać, choć są one

wkalkulowane w naszą działalność. Jestem jedną z pięciu osób
w zarządzie, które angażują się
w rozwój klubu na tyle, na ile
pozwala czas. Każdy z nas ma
swoje rodziny, pracę a pogodzenie tego wszystkiego wymaga
nie lada wyrzeczeń. Chciałbym
nadmienić, że jesteśmy klubem
dwusekcyjnym, czyli mamy sekcję piłki nożnej i sekcję piłki
ręcznej. Rozumiem, że w związku z zawirowaniami w sekcji
piłki nożnej na potrzeby poinformowania większej rzeszy czytelników powstaje obecny wywiad,
ale w niedalekiej przyszłości
chciałbym porozmawiać także
o sekcji piłki ręcznej. Wracając

do pytania, poczekajmy do końca kadencji, wtedy będzie łatwiej
mówić o sukcesach i porażkach.
Na dzień dzisiejszy na pewno
mamy jeszcze dużo pracy, wiele
spraw wymaga naprawy. Jeżeli
nie zdążymy w tej kadencji,
przygotujemy dobry grunt dla
następnych działaczy. Proszę nie
traktować nas jak zło konieczne,
a wręcz przeciwnie. Niech nasze
dzieci, młodzież i dorośli z podniesioną głową mówią o VICTORII. Zmiany idą w dobrym
kierunku!
Dziękuję za rozmowę.

Była to piąta runda cyklu żużlowych mistrzostw świata. Ciekawostką jest, że Maciek regularnie trenuje w KO Gym Świebo-

dzice. Jak widać panuje tu sprzyjający klimat dla zawodników
bardzo różnych dyscyplin sportowych.

Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Sportowcy wybierają Świebodzice
amian Grabowski przygotowuje się do swojej walki
D
MMA w największej federacji

tego sportu- UFC.
Końcówka przygotowań to
ostre sesje walk sparingowych.
Jako miejsce przygotowań zawodnik wybrał KO Gym Świebodzice, gdzie ostro trenuje pod
okiem naszego mistrza, Mariusza Cieślińskiego.
Walka odbędzie się NYC na
Long Island. Damian z trenerem
Mariuszem Cieślińskim wylatują już w połowie lipca na aklimatyzację i treningi do Nowego
Jorku.
Trzymamy kciuki.

aciek Janowski zawodnik
WTS Betard Sparta WroM
cław zwyciężył Speedway
Grand Prix w duńskim Horsens.
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zintegrowani

U

czestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mieli okazję wziąć udział w I Mistrzostwach w Grillowaniu Osób Niepełnosprawnych
„UGRILLOWANI” w Kamiennej Górze. Organizatorem mistrzostw był Powiatowy Ośrodek
Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kamiennej Górze.
W imprezie wzięły udział zespoły z: Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kamiennej Górze, Zespołu Szkół
Specjalnych w Kamiennej Górze, Domu Pomocy

Społecznej w Szarocinie, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wałbrzychu, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu
oraz ze Specjalnego Ośrod-ka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie.
Drużyny rywalizowały ze sobą przygotowując
różnego rodzaju potrawy z grilla z dostępnych
w spiżarni składników. Jury oceniało trzy elementy: dekorację stołu, prezentację oraz smak potraw.
- Naszą drużyną zarządzał najlepszy kucharz
naszego ośrodka, Jarek. Kierował całym zespołem i dzielił prace na po-szczególnych ich członków - chwali Izabela Gaweł, kierownik ŚDS.
- Osoby, które przyjechały na Mistrzostwa w charakterze kibiców mogli skorzystać z warsztatów
gry na bębnach, grach i zabawach organizowanych
przy wsparciu wolontariuszy z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
Poziom zawodów był bardzo wyskoki, a smak
potraw na prawdę niebiański. Nasza drużyna zajęła
III miejsce. Brawo, gratulujmey!
Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia - Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za zaproszenie,
wspaniałą zabawę, moc niezapomnianych przeżyć
i przesympatyczną atmosferę.

rozmaitości/ogłoszenia
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W ramach wakacyjnego odkrywania
miasta, podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy odwiedzili ratusz
miejski. Zwiedzili salę narad,
a przede wszystkim spotkali się
z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem.
Wielką frajdę sprawiła wizyta
w gabinecie szefa miasta
i obowiązkowe, pamiątkowe zdjęcia
w burmistrzowskim fotelu i łańcuchu
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice wp.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią
ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.

www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

I Świebodzice. Salon, 2 pokoje, widna

kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Stan techniczny bardzo dobry, centrum,
bez czynszowe, 76 m2, cena: 180 tys.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29

I Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka

z WC, przedpokój, I piętro kamienica,
po częściowym remoncie. 57M2
cena 130 000. Tel. 576-999-077

I Świebodzice. Salon z kominkiem,

I Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia

2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
kamienica, niezależne wejście, gazowe
dwufunkcyjne, 84m2. Cena 124 000 zł.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29

łazienka z WC, przedpokój, mieszkanie
po remoncie, I piętro, 70m2.
Cena 215 000 cena do negocjacji.
Tel. 576-999-077

I Świebodzice, Apartament w kamienicy,

I Świebodzice. Do wynajęcia lokal

salon z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard, audiosystem
nagłośniania, 60 m2. Cena 216 000 zł.
Tel. 698 956 007 lub 74 663 80 29

przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową 100 m2 parter, witryny, 6 000 zł
Polecam Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29

I Świdnica, mieszkanie na Os Zarzecze,

pokój, kuchnia, łazienka, WC, powierzchnia
25 m2, cena: 93 tys, spokojna okolica
Tel: 796 129 900

I Świebodzice. Działka o pow. 600 m2.

Media na granicy działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,

3 pokoje, kuchnia, łazienka WC, 53 m2,
I piętro, cena: 219 000 zł. Tel: 796 129 900

łazienka, WC, przedpokój duży balkon,
słoneczne, wysoki parter, po remoncie,
nowe budownictwo, 52m2. Cena 145 000 zł
Tel. 576-999-077

I Świdnica, dom wolno stojący

I Świebodzice. Dom Osiedle Słoneczne.

na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m2,
do zamieszkania, cena: 619 tys.
Tel: 796 129 900

3 pokoje, salon z aneksem kuchennym,
2 łazienki, garderoba, taras, podpiwniczony,
wiatrołap, garaż, 200 m2, duża działka,
stan surowy zamknięty, 299 000
do negocjacji. Tel. 576-999-077

I Świdnica, mieszkanie na Os. Młodych,

I Świdnica, lokal przy głównej ulicy,

powierzchnia: 104 m2, cena: 2400 zł
+ media. Tel: 796 129 900
I Świdnica, pomieszczenie biurowe

w doskonałej lokalizacji, powierzchnia:
25 m2, cena: 1100 zł + media. Tel: 796 129
900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, I piętro, kamienica, centrum
Świebodzic, po remoncie, 38m2
cena 89 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,

łazienka z WC, parter, nowe budownictwo,
po remoncie, 50m2 cena 103 000 zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Dom w zabudowie

szeregowej – 3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki, wiatrołap, garaż,
duża działka 7 ar, stan deweloperski,
cena 350 000 Tel. 576-999-077

I Świebodzice. 2 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, garderoba, łazienka z WC,
przedpokój, do odświeżenia, 81 m2
cena 150 000. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Działka o pow. 6107 m2,
media w pobliżu. Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077

I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
w nowej części osiedla. 60 m.kw. III piętro.
Okna nowe drewniane. Cena 175 tys.

I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m.kw. cena 113 tys.

I Centrum Świebodzic. 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy. Jasna kuchnia.
Łazienka w mieszkaniu. Budynek po remoncie.
41 m.kw. cena 56500,00

I Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Po kapitalnym remoncie.
Kuchnia z oknem. Jasne i słoneczne. 47 m.kw.
cena 139,900

I Osiedle Piastowskie. Sprzedam dwupoziomowe
mieszkanie na III piętrze. Gotowe do
wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki, garderoba.
Taras. 60,6 m.kw. cena 268 tys.

I Świebodzice. 2 pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m.kw. cena 145 tys.

I Centrum Świebodzic. 4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. 105 m.kw. cena 129 tys.
I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78 m.kw.
cena 210 tys.
I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
40 m.kw. cena 67 tys.
I Centrum Świebodzic. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na parterze na ulicy Piłsudskiego.
Łazienka po remoncie. Ogrzewanie elektryczne.
49 m.kw. cena 107 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m.kw. Cena 450 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 51,8 m.kw. cena 138 tys.
I Świebodzice Ciernie Dom. Bliźniak.
80 m.kw. działka 1100 m.kw. cena 220 tys.

I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m.kw. cena 178 tys.
I Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61 m.kw. cena 175 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m.kw. cena 99.900,00.
I Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m.kw. cena 49 tys.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m.kw. cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
I Działka Budowlana - Bronówek . Słoneczna
z kawałkiem lasu. Cena bardzo atrakcyjna.
2600 m.kw. 45 tys.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny z wyposażeniem. 40 m.kw.
cena 1500,00
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200 m.kw.
cena najmu 4000 zł.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

I Świebodzice. 2 pokoje, kuchnia, łazienka

_______________________________________________________________________

z WC, przedpokój, kamienica, wysoki parter,
do zamieszkania, cenna. 132 000.
tel 576-999-077

_______________________________________________________________________

Chcesz dobrze sprzedać
swoją nieruchomość

- przyjdź do nas!

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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20. rocznica powodzi tysiąclecia - przypominamy tamte tragiczne wydarzenia
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go regionu i poczuwamy się
W numerze, który trzyma- w obowiązku, by przywołać je
cie Państwo w swoich rękach, na kartach niniejszego dodatku.
Dziękujemy za udostępnienie
chcemy przypomnieć te dramatyczne chwile, uchwycone w fo- materiałów: Adrianowi Sitko,
tograficznych kadrach i na ła- Elżbiecie Chrobak, Urzędowi
mach ówczesnej prasy lokalnej. Miejskiemu w Świebodzicach.
20 lat to sporo czasu, w pamięci Archiwalne zdjęcia, zamieszwielu z nas tamte zdarzenia się czone w dodatku, są autorstwa
zatarły - młodsze pokolenie ich Pana Krzysztofa Lisa i Pani
nie pa-mięta, starsi - zwłaszcza Elżbiety Chrobak oraz Pana
ci, co przeżyli wielką wodę Bolesława Kwiatkowskiego.
- wspominają niechętnie.
Jednak te wydarzenia są częścią współczesnej historii naszeI

N

ajpierw były męczące
upały. Potem zaczęło
padać. Wszyscy się
cieszyli, że wreszcie
odetchną od temperatur. Padało
równomiernie, to nie były mocne opady. Ale trwało to nieprzerwanie przez kilka dni. 6 lipca
wylała Nysa Kłodzka i rozpoczęła się powódź w Kotlinie
Kłodzkiej, a potem poszło: wylały rzeki i potoki w dorzeczach
m. in. Bobru, Kaczawy, Bystrzycy, Kwisy, Nysy Łużyckiej,
Odry, Olzy, Oławy, a także górnej Wisły i Łaby. Powódź nazwana później powodzią tysiąclecia zalała południową część
Polski, Czechy i Niemcy. Świebodzice nie oparły się wielkiej
wodzie. Pierwsza fala przyszła
w nocy z 7 na 8 lipca, druga - nie
mniej groźna w skutkach - 18
i 19 lipca. Woda uszkodziła drogi, zerwała mosty, zalała ujęcia
wody, zniszczyła dorobek życia
setek ludzi. Zabrała też jedno
życie.

Ulewa=powódź
Ulica Moniuszki

Największa fala powodziowa przeszła przez Świebodzice w nocy
z 7 ma 8 lipca. Z brzegów wystąpiła Pełcznica, zalewając głównie
dzielnice Pełcznica i Ciernie. Woda zniszczyła most
przy ul. Moniuszki i Mikulicza, kładki betonowe dla pieszych
w Cierniach; podmyła duże odcinki jezdni, m. in. ul. Sikorskiego,
pętlę autobusową na Cierniach, mury oporowe. Wzdłuż rzeki
drzewa zostały wyrwane z korzeniami. Woda wdarła się
na posesje, zalewając ludziom piwnice i mieszkania,
pomieszczenia gospodarcze, studnie.
Druga, jeszcze silniejsza, fala nawiedziła Świebodzice w nocy
z 18 na 19 lipca.
Groźna Pełcznica nękała ludzi jeszcze wiele razy. Kolejna powódź,
po gwałtownej ulewie, miała miejsce w nocy z 3 na 4 sierpnia
2001 roku. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 2002 roku rzeka
znów wystąpiła z brzegów. I było jeszcze kilka drobniejszych
incydentów. Zawsze po gwałtownych ulewach, m. in. w pobliskim
Wałbrzychu.

Powódź w liczbach
I1
I 7 mln zł
I 23%
I 700 ha
I 5,6 km
I 800 tys. zl
I 45 ty. zł
I 43 tys. zł
I

ofiara śmiertelna
tyle wyniosły straty oszacowane w wyniku
powodzi (po I i II fali)
gruntów znalazło się pod wodą
zalanych upraw
uszkodzonych dróg
tyle wyniosłą pomoc państwa
zbiórka w TVP
pomoc z zaprzyjaźnionego miasta Waldbröl
uratowano wszystkie zwierzęta gospodarskie
Woda podmyła brzegi, wyrywała skarpy

ULICA MONIUSZKI
POTOK SZCZAWNIK
Jedno z najbardziej dramatycznych ujęć. W tym miejscu,
przy ul. Moniuszki, rozszalały żywioł zerwał most

Wezbrana Pełcznica

Ten niepokój w nas zostanie
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nna i Józef Fila byli
wśród tych rodzin,
które
najbardziej
ucierpiały podczas
powodzi. Ich dom z numerem
98 położony jest w dolnych
Cierniach, tuż przy samej rzece,
w zagłębieniu, poniżej drogi.
Woda z wezbranej Pełcznicy
była u nich niemal po kilku
minutach.
Państwo Filowie już nie żyją,
ale córka, pani Jolanta, która
nadal mieszka w tym domu,
doskonale pamięta tamte chwile grozy.
- Pamiętam, jak mama zaczęła krzyczeć, że woda wcho-
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dzi do domu - wspomina pani
Jola. - Nie wiedzieliśmy, co najpierw ratować. Rodzice pobiegli po kury do kurnika, wyprowadziliśmy krowę do brata,
ptactwo i psa przenieśliśmy na
stryszek. A my mogliśmy tylko
patrzeć, jak woda przepływa
przez dom i czekać, kiedy opadnie, by móc zacząć sprzątać.
Nie było żadnej szansy obrony
przed żywiołem.

W mieszkaniu Państwa Filów woda sięgnęła na wysokość metra. Na zdjęciach wykonanych tuż po powodzi widać wyraźnie ślad, jaki zostawi-

ła na ścianach. Zniszczyła
wszystkie sprzęty.

- W zasadzie wszystko było
do wyrzucenia: meble, pralka,
lodówka. Trzeba było robić
generalny remont, bo jak woda
zeszła, to na podłodze została
kilkucentymetrowa warstwa
mułu. Wynosiliśmy go łopatami. Jak tylko trochę ogarnęliśmy dom, pojechałam na wczasy. To było dwa tygodnie po
powodzi - a tu przyszła następna. Miałam okropne wyrzuty
sumienia, że nie ma mnie na
miejscu, w domu, ale kto się
spodziewał, że będzie kolejna
fala? I to jeszcze gorsza.

Wody było jeszcze więcej,
znów zalała całe domostwo
i posesję. Nasiąknięte po wcześniejszej fali drzwi wypaczyły
się i trzeba było dosłownie podpierać je sztachetą, żeby jakoś
domknąć.

- To był koszmar, ledwo
posprzątaliśmy jako tako, a tu
kolejna powódź - wzdycha pani
Jolanta. - Mama strasznie płakała nad warzywnikiem, bo miała ogórki, pomidory, mnóstwo
różnych warzyw. Potem trzeba
było zamawiać dużą koparkę,
która wybrała całą ziemię, na
kilkadziesiąt centymetrów,
i przywieźliśmy nową. W tej

popowodziowej nie można było nic sadzić, była skażona.
Mama była szczęśliwa, że może te swoje ogórki i pomidory
znów posadzić.
Pani Jola wspomina z rozrzewnieniem rodziców. Tata
odszedł 10 lat temu, mama niecałe dwa lata wstecz. Oboje
kochali dom i swój kawałek
ziemi mimo, że było to miejsce
niebezpieczne.
- Miałam gdzieś zachowaną
gazetę ze zdjęciem taty z tamtego okresu, z naszą krową, Maliną. Tata bardzo o nią dbał
i mimo, że już nie uprawiał
gospodarki, to jednak jak prawdziwy rolnik, musiał coś „chować”. Mama miała swoje kury
i ogród.
Posesja państwa Filów bardzo ucierpiała w wyniku żywiołu, niestety gospodarstwo
nie było ubezpieczone - jak
wiele innych w tamtym czasie.
Nawet dom nie był własnością
lokatorów. A jego remont pochłonął ogromne koszty.
- Dostaliśmy tylko tyle, co
wszyscy powodzianie, w ramach zasiłków. I chyba kuchenkę od Caritasu - zastanawia się pani Jola. - I to wszystko. Trzeba było sobie radzić.
Dziś dom jest już własnością
pani Jolanty, jest też ubezpieczony - w końcu pani Jola dzia-

Pani Jola ze wzruszeniem
ogląda zdjęcia z tamtych
wydarzeń. - To był dla nas
bardzo ciężki czas
ła obecnie w tej branży. Od
wielu lat Pełcznica nie wylewała - odpukać - i ludzie w Cierniach jakby nieco odetchnęli.
Ale ten spokój jest pozorny.
- Jak tylko zaczyna mocno
padać, ja już biegnę patrzeć na
rzekę. I podobnie robią bliscy
czy sąsiedzi - mówi pani Jolanta. - To już będzie zawsze
w nas, ten niepokój, niepewność. Mamy nadzieję, że taka
tragedia już się nie powtórzy.

Powódź 1997 roku
we wspomnieniach ludzi
Woda zostawiła na ścianach budynku Państwa Filów ślad
- sięga na około metr wysokości

Wersalka, meble, wszystko na krzesłach, bo na podłodze gruba
warstwa mułu naniesionego z rzeki

Wszyscy się wspierali
G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Świebodzic

Ulica Sikorskiego w kierunku SP 4. Mimo ułożonych worków
woda wdarła się na jezdnię i chodniki

Widok z kładki łączącej ulicę Wiejską z Ofiar Oświęcimskich

Ulica Sikorskiego

Budynek przy ul. Sikorskiego. Jedyną obroną były worki
z piaskiem

- Powódź z 1997 roku zastała mnie na urlopie,
pracowałem wówczas w szkole, więc to były
wakacje. Obrazy, które widzieliśmy w telewizji,
zwłaszcza zalany Wrocław, robiły wstrząsające
wrażenie. To był po prostu szok, do dziś mam
przed oczami pływające ulicami miasta łodzie.
Zaraz po powrocie do Świebodzic włączyłem się w pomoc
znajomym, przyjaciołom, którzy ucierpieli w wyniku zalania.
To była różna pomoc: żywnościowa, przede wszystkim, jakieś
zakupy, nocleg itp. Pamiętam, że ludzie nie chcieli opuszczać
swoich domów, zwłaszcza tam, gdzie by jakiś inwentarz,
zwierzęta. Niektórzy bardziej się martwili o te zwierzaki,
niż o siebie. Różne były reakcje ludzkie, ale wszyscy się wtedy
zbliżyli, ofiarowali pomoc i wsparcie. Takie trudne momenty
zawsze zbliżają ludzi.

Widok z ulicy Łącznej na most przy ulicy Strzegomskiej
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Wojsko bardzo pomogło
G HENRYK SAWA
G Wiceburmistrz, Członek Zarządu Miasta
w 1997 roku

Widok na ul. Sikorskiego

Widok na most przy ul. Strzegomskiej

Kolejny obraz po bitwie. Ponownie Ciernie

Widok z kładki łączącej ul. Wiejską z Ofiar Oświęcimskich

- Gdy powódź przyszła, byłem akurat
na urlopie, nad morzem. Gdy się okazało,
że miasto jest zagrożone, natychmiast
wróciłem i brałem udział w akcji. Został
powołany sztab kryzysowy, ściągaliśmy wojsko i helikoptery
do akcji ratowniczej. Woziliśmy worki dla ludzi, duża pomoc
rzeczowa napłynęła z Waldbröl, łóżka, żywność, środki czystości.
Był problem z workami, ciężko je było zdobyć i oni nam nawet
worki przywozili.
Pamiętam ewakuację jednego budynku na dolnych Cierniach,
śmigłowiec musiał dolecieć, bo nawet amfibia nie mogła dotrzeć
- to był budynek nad samą rzeką. Była tam jedna starsza osoba,
to była poważna akcja.
Nawet wylądował w Świebodzicach ówczesny Minister Spraw
Wewnętrznych Leszek Miller z szefem policji Markiem Papałą,
zamordowanym później. Spotkaliśmy się w urzędzie na takim
posiedzeniu sztabu. Dzięki temu dostaliśmy kilkunastu żołnierzy,
którzy stacjonowali w mieście przez kilka dni i oni pomagali
usuwać zawalone drzewa, które powodowały niebezpieczne
spiętrzenia na rzece.
Te drzewa wywoziliśmy do tartaku i z tych drzew potem zostały
zrobione ławki na stadion Victorii. Wojsko bardzo pomogło.
Ja wychowywałem się nad rzeką Pełcznicą. Podtopienia,
zwłaszcza na Cierniach, zawsze się zdarzały, były regularne.
Bywało, że padało przed dwa tygodnie i woda owszem,
szła prawie równo pod mostem, ale rozlewała się po bokach.
Jak zostały wykonane murki, po uregulowaniu, rzeka w tym
korycie nabierała pędu i potem zalewała posesje.

Most przy willi Mikulicza, ul. Mikulicza - Sikorskiego
Budynek na rogu Strzegomskiej i Łącznej - woda zalała podwórko

Ciernie - woda prawie przelewa sie przez jedną z kładek

Pełcznica podniosla się do wysokości murów oporowych

Ciernie - zniszczona droga i odsłonięte fragmenty instalacji

Ciernie, widok na rzekę

Ciernie - zniszczona droga i odsłonięte fragmenty instalacji
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Ludzie od razu zaczęli sprzątać
G KRYSTYNA GÓRCZYŃSKA
G ówczesny inspektor w Wydziale
Infrastruktury Technicznej

Ciernie. Mostek na ul. Wodnej naprzeciw ul. Zielonej i Capricornu

Goniec na okładce z sierpnia 1997 roku pisze o powodzi
w mieście

- Ta fala przyszła po południu, byliśmy już
po pracy, alarm powodziowy został ogłoszony
wieczorem, bo już było widać, jak woda się
podnosi. Siedziałam w sekretariacie
przy telefonie alarmowym.
To było oberwanie chmury i wielki deszcz, a cała fala spłynęła
do nas z Wałbrzycha.
Potem dzień po zalaniu chodziliśmy z komisją od gospodarstwa
do gospodarstwa i spisywaliśmy straty. Po całych Cierniach.
Ludzie sprzątali, zajęci byli tym, pokazywali, co gdzie było
zniszczone. Nie było jakichś wielkich rozpaczy, płaczu,
każdy od razu wziął się do roboty. Potem szybko wnioski
pisaliśmy, żeby pieniądze przyszły na usuwanie skutków.

Ówczesny miesięcznik miejski, donosi o kolejnej pomocy
z partnerskiego miasta

Kolejne newsy w lokalnej gazecie - tym razem o pomocy
finansowej z zagranicy i saperach, oczyszczajacych koryto
Pelcznicy

Most na Strzegomskiej. Ludzie stoją nad brzegiem
i z niepokojem obserwują, czy woda się podnosi

Ulica Sikorskiego prawie zniknęła
G MARIA POTOCKA
G w 1997 pracowała w ZOK, obecnie ZGK
Świebodzice

Ponownie widok na most na Strzegomskiej. Do akcji wkroczył
ciężki sprzęt, koparka próbuje pogłębić koryto

- Najbardziej utkwił mi w pamięci ten wypadek,
pan Zając, który ul. Sikorskiego szedł
na działkę i woda zmyła go z kładki. To była
jedyna ofiara śmiertelna powodzi. Nikt się
nie spodziewał, że fala będzie tak duża.
Przyznam, że trochę mi się te wspomnienia powodziowe zlewają,
bo w sumie były w Świebodzicach trzy: w 97, 2001 i jeszcze
w 2003. Zawsze po gwałtownych opadach deszczu rzeka
występowała z brzegów.
Z 97 roku pamiętam to, że wówczas byłam niemalże sama
w pracy, większość ludzi na urlopach, bo to przecież początek
lipca. Woda zaskoczyła wszystkich, wówczas jeszcze nie było tego
systemu ostrzegania i powiadamiania. Obserwowaliśmy rzekę i to,
co się dzieje, ale i tak fala przyszła nagle. Pamiętam autobus
na Cierniach, który jechał z ludźmi i zalała go woda.
Mam przed oczami zniszczenia, przecież całej Sikorskiego
aż do ówczesnego Klimatora praktycznie nie było, zerwany most
na Moniuszki, kładki, most przy szkole nr 4. I całe Ciernie.
Nawet budynek Spółdzielni Mieszkaniowej na Chrobrego
był zalany, nikt się nie spodziewał, że tam też woda dojdzie.
Generalnie, straty materialne były bardzo duże, ale wszystko udało
się odbudować i obyśmy już nigdy więcej czegoś takiego
nie przeżyli.
Materiał w Gazecie Wrocławskiej z 1998 roku - otwarcie
odbudowanych mostów w Cierniach i na Pełcznicy

Tygodnik Wałbrzyski
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Zgubiona amfibia
G TADEUSZ RUBNIKOWICZ
G Współtwórca „Dziejów miasta”
- Miasto było mocno zagrożone, Pełcznica
i Ciernie, to wiadomo. Ale cała powódź zaczęła
się od naszego osiedla, bo pierwszy wylał
strumyczek wpadający do Lubiechowskiej
Wody - i zalało Osiedle Metalowców, ulicę
Modrzejewskiej. Byliśmy zszokowani, z góry lała się na nas woda.
Pamiętam, że mieliśmy na okrągło dyżury, jak w stanie wojennym.
Droga była zablokowana na ul. Strzegomskiej, na wysokości
dzisiejszej Biedronki, i nie można było wjeżdżać na Ciernie,
tylko służby. Moja mama mieszkała na Granicznej i nie chcieli
już przepuścić, trzeba było kluczyć uliczkami na piechotę.
Pamiętam też takie humorystyczne zdarzenie - wojsko „zgubiło”
amfibię. Po akcji została gdzieś na polach i tam stała kilka dni,
a wojsko przez pewien czas ją szukało.

TYGODNIK WAŁBRZYSKI
I GAZETA ROBOTNICZA

Nas zalały ścieki
G MARIA DOBRZAŃSKA
G Wieloletnia radna miasta,
mieszkanka Cierni
- Do dziś są to dla mnie straszne wspomnienia.
Mój dom został zalany, ale nie przez rzekę,
ale wodę, która spłynęła z pól i rowów.
Mam taki obraz ciągle, jak wieszałam pranie
na strychu i nagle zobaczyłam jak idzie taki jęzor wody
przez ogród, prosto na nasz dom.
Woda w piwnicy sięgała do 1,5 metra, i co najgorsze stała
4-5 tygodni, bo wody opadowe wciąż się przedostawały,
przesiąkały przez ściany. Proszę pamiętać, że wtedy nie było
kanalizacji, do nas płynęły całe ścieki z Osiedla Sudeckiego,
z szamb. Jaki to był smród potem, robactwo, wszyscy
dostawaliśmy zastrzyki na dur brzuszny, dzieci miały ciągłe
zatrucia pokarmowe. Studnie były skażone.
Mnie to wszystko załamało, miałam wtedy trójkę małych dzieci,
a tu ubrania, sprzęty wszystko przesiąknęło wilgocią i stęchlizną.
Namawiałam męża, żebyśmy się wyprowadzili z Cierni. Cały czas,
jak tylko zaczynał padać mocniejszy deszcz, ja już ze strachem
patrzyłam na rzekę, czy woda się podnosi. To chyba jest w każdym
mieszkańcu Cierni, ten wieczny niepokój związany z rzeką.
Musimy z tym żyć.

Zdjęcia
z urzędowych
protokołach
z szacowania strat
popowodziowych
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Ulica Moniuszki przy zerwanym moście

W 2002 znów dramat

Ulica Sikorskiego przy SP 4 i moście na Ofiar Oświęcimskich

K

Most przy willi Mikulicza - ulica Mikulicza

olejne, dramatyczne chwile związane z żywiołem, świebodziczanie
przeżyli w 1998, 2001 i 2002 roku. Z tego ostatniego okresu także zachował się dość bogaty materiał zdjęciowy, autorstwa Pana Bolesława
Kwiatkowskiego.
Są także artykuły w ówczesnych Wiadomościach Świebodzickich.
Potężna ulewa, jaka przeszła nad Wałbrzychem, Świebodzicami, całym powiatem świdnickim. Jak pisała wówczas prasa, w naszym mieście spadło nagle 140
mm wody.
Najwięcej szkód woda wyrządziła ponownie w dzielnicach Pełcznica i Ciernie.

Ciernie. Woda wyrwała spore kawałki nadbrzeża
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