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Szanowni Mieszkańcy

    hoć oficjalnie jeszcze nie dobiegł końca, na tydzień przed 31

grudnia można śmiało wykrzyczeć – ależ dziwny był ten rok!

Dziwny i trudny. Wymagający w swej nieprzewidywalności.

Pandemia choroby COVID-19, która stała się udziałem całego

świata, przewartościowała dotychczasowe zachowania,

zredefiniowała wiele pojęć, odkryła nieznaną naturę wielu z

nas i uświadomiła nam, że w obliczu pewnych zjawisk jesteśmy

zdani na loteryjny los.

Gdy w marcu dotarła do nas wieść, że wirus – który przez

pewien czas wydawał się być problemem odległym – wsiąka

także i w naszą, polską rzeczywistość, wielu z nas było
myślami w zupełnie innym miejscu. Układaliśmy plany

zawodowe i rodzinne, niektórzy pewnie snuli już marzenia o

wakacyjnych wojażach.

Pandemiczna rzeczywistość zmusiła nas do wpasowania się w

ramy, w których wcale nie chcieliśmy się znaleźć.

Dziś, patrząc z perspektywy czasu, w całym tym zamieszaniu i

trudzie były też dobre strony. Znów udowodniliśmy sobie i

innym, że w czasie próby potrafimy być razem, solidarni wobec

problemu. Wspólnie oswajaliśmy swoje troski, wspólnie

okazywaliśmy wdzięczność i szacunek lekarzom,

pielęgniarkom, służbom porządkowym – wszystkim tym,

którzy stanęli w gotowości, by dbać o bezpieczeństwo innych.

Wreszcie, wspólnie jednoczyliśmy się nad niedolą tych,

którym pandemia pokrzyżowała życiowe plany, odcisnęła się
na kondycji domowych budżetów.

Zbliżając się do końca tego specyficznego roku, oddajemy w

Państwa ręce biuletyn, który stanowi podsumowanie

wydarzeń w naszym mieście. Jak w warunkach pandemii

odnaleźli się świebodziczanie? Jak w ostatnich miesiącach

funkcjonowało miasto? Sprawdźmy wspólnie.

C

Z wyrazami szacunku

Aneta Dobosz, Zofia Marek, Sławomir Łukawski,
Bogdan Kożuchowicz, Łukasz Kwadrans

Radni Klubu Wspólne Świebodzice

zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2021

Szanowni Państwo,

życzą Wam Radni Klubu Wspólne Świebodzice



Radni stawiają weto!
Podwyżek nie będzie

Nie uda się przykra niespodzianka, którą
mieszkańcom Świebodzic planował z okazji

nowego roku zrobić burmistrz Paweł Ozga.

Chodzi o planowane przez burmistrza

podwyżki cen za wywóz śmieci, podwyżki

podatku od nieruchomości oraz

wprowadzenie płatnego parkowania w

centrum miasta. 

Dzięki rozsądnemu zachowaniu radnych

klubów opozycyjnych, w tym Wspólnych

Świebodzic, projekty uchwał, które

burmistrz Paweł Ozga wniósł do obrad

XXIV sesji Rady Miejskiej zostały
odrzucone. Co jednak stoi za pomysłem tak

drastycznego pakietu podwyżek?

Gdy Paweł Ozga jesienią 2018 r.

kandydował na stanowisko burmistrza

Świebodzic, w jego ustach brzmiały proste,

aczkolwiek chwytliwe hasła wyborcze:

obiecywał obniżenie opłat za wodę i śmieci

oraz należności z tytułu podatku od

nieruchomości. Dziś po dwóch latach od

objęcia przez niego funkcji, o którą tak

bardzo się starał, wiemy, że jego program

wyborczy był kłamliwy.

zrealizowały się najnowsze plany

burmistrza Ozgi. Tym razem rządzący

naszym miastem zaplanował podniesienie

stawki do kwoty 27 zł. Gdyby tak  się stało,

oznaczałoby to, że statystyczna

czteroosobowa rodzina, w porównaniu z

rokiem 2018, kiedy to płaciła za wywóz

śmieci 51,6 zł, teraz musiałaby oddawać
miastu 108 zł, czyli ponad dwa razy więcej.

Biorąc pod uwagę, że razem z podwyżką
opłat za wywóz śmieci, burmistrz Ozga

chciał podnieść kwoty podatku od

nieruchomości, wprowadzić płatne

parkowanie, a dużo wcześniej doprowadził
do podniesienia opłat za wodę (chociaż nie

zrobił niczego, by poprawić jej jakość w

kranach), można wywnioskować, że

najważniejsza obietnica wyborcza została
przez Pawła Ozgę złamana. Dziś, czytając

nazwę jego ówczesnego programu

wyborczego „Z pomysłem dla Świebodzic”

należy się zastanowić, czy to nie tytuł
programu kabaretowego.

Gdy Paweł Ozga w 2018 r.
starał się o fotel burmistrza

Świebodzic, w swoim
programie wyborczym

obiecywał nie tylko brak
podwyżek, ale nawet obniżki

niektórych opłat. Tymczasem
nie dość, że obniżek brak, od

czasu objęcia funkcji
burmistrza Paweł Ozga

zdążył podnieść opłaty za
m.in. śmieci, wodę oraz

nieruchomości.
Czy takie działanie to

świadome oszukiwanie
mieszkańców Świebodzic,

którzy uwierzyli w jego
wyborcze obietnice?

Potwierdzeniem tego zdania są słowa

radnego Janusza Kościukiewicza

(reprezentującego Forum Wspierania

Inicjatyw Lokalnych, czyli ugrupowanie

burmistrza Ozgi), który w przypływie

niekontrolowanej szczerości podczas

grudniowej sesji Rady Miejskiej

powiedział: „Pan burmistrz Ozga taki

program dał, jaki dał, a ludzie go wybrali.”,

po czym zwrócił się do radnego Łukasza

Kwadransa: „Panie Łukaszu, tak, program

kłamliwy”. Czy taka deklaracja z ust

wieloletniego radnego, pełniącego przez

pewien czas funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a

nade wszystko kolegi burmistrza, oznacza,

że burmistrz Ozga nabrał świebodziczan?

Dla przypomnienia: w roku 2018, gdy

Paweł Ozga zmieniał na stanowisku

burmistrza Bogdana Kożuchowicza, nie

tylko obiecywał, że opłat nie podniesie, ale

kusił wręcz wyborców obniżeniem

dotychczasowych kwot. Tymczasem już w

2019 r. burmistrz Ozga i jego radni

(burmistrz miał wówczas większość w

Radzie Miejskiej) podnieśli stawkę opłaty

za wywóz odpadów z 12,9 zł do 19,9 zł.
Nowa, podniesiona stawka miała
obowiązywać tylko rok, gdyby 

Choć burmistrz Ozga bardzo chciał,
tym razem nie sięgnie do kieszeni
mieszkańców

uczestnictwo w zajęciach

organizowanych przez Miejski

Dom Kultury

bilety wstępu na Wodne

Centrum Rekreacji oraz basen

letni

Od kiedy został burmistrzem, Paweł
Ozga podniósł również ceny za:



22 listopada minęły dwa lata od momentu zaprzysiężenia Pawła
Ozgi na stanowisko burmistrza Świebodzic. Gdy w 2018 r.
dzisiejszy burmistrz stawał do walki o fotel włodarza naszego
miasta, obiecywał, że „ma pomysł” i wie, jak zrobić ze Świebodzic
jeszcze lepsze do życia miejsce. Dziś wiemy już, że niewiele
ówczesnych obietnic było szczerych, a idące za tymi obietnicami
działania nie przyczyniły się do postępu w jakości życia
świebodziczan. Przyjrzyjmy się dokonaniom Pawła Ozgi w ciągu
minionych dwóch lat.

Śmieciarka, która miała
usprawnić gospodarkę
odpadami w mieście,
przez 7 miesięcy była
bezużyteczna ze względu
na niedopatrzenie w
zamówieniu. Sprzęt nie
był przystosowany do
obsługi kontenerów KP-7,
które znajdują się na
terenie Świebodzic.
Kto odpowiada za to
niedopatrzenie?

Z pomysłem dla.. .
No właśnie, dla kogo?

Kontynuowanie projektu rozpoczętego przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza, w zakresie tworzenia na terenie
miasta tzw. terenów zielonych (park sportowy na Osiedlu
Piastowskim, park osiedlowy przy ul. Dąbrówki i
Pileckiego, rewitalizacja Warszawianki, park przy ul.
Jeleniogórskiej, liczne skwery). Burmistrz Ozga
wykorzystał dofinansowanie z NGOŚiGW, o które starali
się pracownicy urzędu miejskiego za czasów Bogdana
Kożuchowicza, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli
cieszyć się nowymi strefami relaksu i aktywności.

Nepotyzm - zatrudnienie własnego kuzyna na stanowisku
prezesa spółki miejskiej ZGK Świebodzice sp. z o. o., a także
zatrudnienie bez konkursu Katarzyny Woźniak na
stanowisku dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

Tolerowanie samorządowych patologii - jeden z
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zwracający się do
mieszkańca: "zobacz tego skur***la, jaki z nimi kolega, gonić
ch*** i koniec"; inny wiceprzewodniczący prowadzący na
tzw. podwójnym gazie. Burmistrz nie uznał winy tych osób;

Zainstalowanie na targowisku miejskim toalety, której cena
wyniosła 157 000,00 zł (kontenerowy ustęp na żetony w
cenie mieszkania)

Remont kładki pieszej pomiędzy ul. Łączną a ul.
Strzegomską za kwotę 350 tysięcy złotych, podczas gdy
inna kładka piesza, pomiędzy ul. Łączną a ul. Piaskową,
wymagająca pilnego remontu, była zabezpieczona za
pomocą plastikowych opasek zaciskowych (tzw. trytytek).

Odcięcie organizacji pozarządowych od finansowania z
budżetu gminy. Przez irracjonalne zachowanie, burmistrz
Ozga w roku 2020 pozbawił kluby sportowe,
stowarzyszenia zajmujące się rehabilitacją chorych i
fundacje środków finansowych aż na pół roku.

Wyposażenie spółki ZGK Świebodzice w śmieciarkę, która
przez około 7 miesięcy okazała się bezużyteczna, ponieważ
nie obsługiwała kontenerów na odpady, jakie znajdują się w
naszym mieście. Wartość transakcji to około milion
złotych.

Pomimo wyborczych obietnic o obniżeniu opłat,
doprowadził do dwukrotnej podwyżki ceny za wodę,
podniósł opłatę za wywóz śmieci (z 12,90 na 19,90 zł), a
także miał wplanach podwyżkę podatku od nieruchomości.

Zaplanował budowę wodociągu za kwotę 2 milionów
złotych do terenów budownictwa jednorodzinnego, gdzie
jedną z działek budowlanych kupiła  aktualna życiowa
partnerka burmistrza Ozgi.

Obsadzanie stanowisk w Urzędzie Miejskim znajomymi,
członkami rodziny wiernych radnych, a także osobami
kandydującymi w 2018 r. roku do Rady Miejskiej z list
wyborczych burmistrza Ozgi. Przyznawanie dodatkowych,
płatnych funkcji radnym, np. w Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



Brak rozeznania w bieżących sprawach miasta. Podczas
sesji Rady Miejskiej burmistrz Paweł Ozga, pytany przez
radnych o konkretne zagadnienia, prawie nigdy nie
odpowiada ustnie. Zawsze odwołuje się do formuły
"później, na piśmie", tak jakby nie posiadał wiedzy na dany
temat, lub nie chciał udzielić informacji przed kamerami.

Brak absolutorium ze strony Rady Miejskiej za wykonanie
budżetu gminy w roku 2019. Początkowo burmistrz winę
za nieudzielenie mu absolutorium oraz wotum zaufania
zrzucał na radnych, którzy według niego zrobili to złośliwie
i z premedytacją, jednak decyzję świebodzickich radnych
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Budżet obywatelski - choć w programie "Z pomysłem dla
Świebodzic" burmistrz Ozga deklarował korzystanie z tej
formy realizacji inwestycji, w latach 2019 i 2020 całkowicie
z niego zrezygnował., pozbawiając mieszkańców prawa
decydowania o tym, na co mają być przeznaczane środki
inwestycyjne.

Zwrócił dotację unijną przyznaną w ramach środków
Aglomeracji Wałbrzyskiej, w kwocie 742 tys. zł, które miały
być przeznaczone na remont budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Piłsudskiego. Zamiast podjęcia się
remontu, burmistrz Ozga wystawił historyczną kamienicę
na sprzedaż.

Nie wykorzystał dotacji celowej z budżetu państwa w
kwocie 785 tys. zł na remont Szkoły Podstawowej nr 3.

Zlikwidował samorządową "Gazetę Świebodzicką", która
była wydawana przez miejską bibliotekę. W zamian za to
opłaca prywatną gazetę (Gazeta Świebodzic). Roczny koszt
publikacji w tej gazecie informacji o mieście to wydatek z
budżetu gminy w wysokości ok. 60 tys. zł.

Aby ograniczyć krytykę swoich działań,
burmistrz Paweł Ozga wprowadził zarządzeniem
cenzuę na fanpage'u Miasta Świebodzice w
serwisie Facebook. Wpisy, które administrator
strony uzna za "niestosowne" mogą być
usuwane. W związku z taką sytuacją do Rady
Miejskiej wpłynęła skarga na bezpodstawne
skasowanie wypowiedzi mieszkanki. Czy
burmistrz boi się krytyki?

Wysoczański
znów w ratuszu

W lipcu burmistrz Paweł Ozga powołał swojego
nowego zastępcę. Wiceburmistrzem został
Tobiasz Wysoczański - krewny niegdysiejszego
burmistrza Jana Wysoczańskiego.

Przed objęciem funkcji zastępcy burmistrza w Świebodzicach,

Tobiasz Wysoczański od 2018 r. pełnił funkcję radnego Rady

Powiatu Świdnickiego, reprezentując okręg wyborczy

obejmujący Świebodzice oraz Dobromierz. Tuż po przyjęciu

nominacji na funkcję przy burmistrzu Pawle Ozdze,

dowiedzieliśmy się, jakimi sferami życia miasta nowy zastępca

będzie się zajmował. A jest ich całkiem sporo.

W zakresie czynności Tobiasza Wysoczańskiego znajdują się:

gospodarka mieszkaniowa, oświata, sprawy obywatelskie,

gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, ochrona środowiska,

planowanie przestrzenne, organizacje pozarządowe, ochrona

zdrowia, a także sport.

Pewne zdziwienie budzi fakt, że Tobiasz Wysoczański, niemal

równolegle do objęcia funkcji zastępcy burmistrza, został
właścicielem mieszkania, które nabył... z zasobu mieszkaniowego

gminy.  Ciekawa była również forma zakupu, ponieważ
mieszkanie było dostępne w formie przetargu ograniczonego, a

więc nie każdy mieszkaniec Świebodzic mógł starać się o jego

nabycie.

Polityka urzędu pokazuje, że w większości przypadków ogłasza

się przetargi ustne ograniczone dla mieszkańców Świebodzic, tak

aby każdy Świebodziczanin miał szansę na zakup mieszkania. W

tym szczególnym przypadku było jednak inaczej.



Bez zaskoczenia pod względem

kolejności – Nowak przed Kowalskim,

jednak z niemałym zdziwieniem ze

względu na wynik – 814 do 558. Tak

prezentuje się ścisła czołówka rankingu

nazwisk, jakie najczęściej noszą
świebodziczanie. Podium z wynikiem

493 noszących zamyka nazwisko

Wiśniewski. Czy wśród waszych

znajomych bądź sąsiadów są osoby,

które właśnie tak się nazywają?

Wśród piętnastu nazwisk, jakie znalazły
się w zestawieniu, są także: Zając (454

osób), Wójcik (434), Dąbrowski (429),

Kowalczyk (421), Kozłowski (347),

Szymański (327), Woźniak (317),

Zieliński (310), Krawczyk (300), Król

(295), Wojciechowski (290), Wróbel

(283).

Trwają prace nad projektem Kolei Dużych Prędkości na

linii Wrocław-Lubawka. Dotychczasowe założenia

przewidują, że jednym z przystanków na trasie będą
Świebodzice. Zaprezentowany w połowie listopada,

wstępny przebieg trasy przewiduje, że na odcinku od

Wrocławia do Żarowa połączenie będzie

wykorzystywać dotychczasową linię. Zmiany szykują
się natomiast na odcinku od Żarowa.

POCIĄGIEM
DO LUBAWKI

KOLEJ

ZNACIE
NOWAKA?

CIEKAWOSTKA

SZYBCIEJ NIE TYLKO POCIĄGIEM
DROGI

Jednym z najgorętszych tematów w branży

drogownictwa jest planowana budowa

lokalnego odcinka drogi ekspresowej S5.

Jak poinformowała pod koniec października

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad, w lipcu zakończył się pierwszy

etap prac projektowych związany z

opracowaniem studium korytarzowego dla

autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i

studium korytarzowego dla drogi

ekspresowej S5 Sobótka - Bolków. Później

podczas posiedzenia Zespołu Oceny

Przedsięwzięć Inwestycyjnych do dalszych 

Stąd zaplanowano przebieg trasy przez Świdnicę, z pominięciem Jaworzyny Śląskiej, do

Świebodzic i dalej przez Wałbrzych do Lubawki. Na granicy linia miałaby łączyć się z czeskim

systemem kolei dużych prędkości. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, będzie to oznaczać, że

podróżujący koleją ze Świebodzic zyskają wygodne, bezpośrednie połączenie nie tylko z

naszymi czeskimi sąsiadami, ale także z okoliczną Świdnicą.

PEŁNOMOCNIK
KOBIET

SPOŁECZEŃSTWO

W strukturach świebodzickiego Urzędu

Miejskiego pojawiła się nowa funkcja.

Jest nią pełnomocnik ds. kobiet. Do

pełnienia funkcji została powołana

Justyna Gąsior - nauczyciel języka

polskiego, zawodowo związana ze

Szkołą Podstawową Integracyją na

Cierniach; lokalna aktywistka Strajku

Kobiet.

W swojej szkole upominała się o prawa

dzieci i młodzieży LGBT, organizując

tęczowy piątek. Jest zaangażowana w

działania na rzecz obrony kobiet przed

przemocą. Zadaniem pełnomocnika

będzie: podejmowanie działań na rzecz

kobiet i równości szans, w tym w

szczególności dotyczącej promocji

zatrudnienia, aktywizacji zawodowej,

ochrony przed przemocą.

prac projektowych zarekomendowano dwie

kombinacje przebiegu korytarzy A4 i S5 -

drugą i czwartą z proponowanych

dziewięciu. W obu kombinacjach S5

przebiega w takim samym korytarzu i w obu

- między Cierniami a Nowym Jaworowem,

gdzie przewidziano węzeł Świebodzice.

Tymczasem burmistrz Ozga podpisał się
pod listem samorządowców Aglomeracji

Wałbrzyskiej do Premiera Morawieckiego

w sprawie budowy łącznika do S3 w węźle

„Kamienna Góra” omijającego Świebodzice.



Czasem zdarza się, że w naszym życiu pojawia się jakiś problem. Wówczas

najczęściej poszukujemy porady. Gdy rzecz dotyczy miasta – np. rozbudowy

parkingu, załatania dziury w drodze, stanu oświaty, o rozwianie wątpliwości

możemy zwrócić się do burmistrza. Również w Świebodzicach jest taka opcja.

Daje ją specjalna zakładka na stronie Urzędu Miejskiego (www.swiebodzice.pl),

przez którą można złożyć zapytanie w nurtującej nas sprawie. Problem w tym, że

w Świebodzicach burmistrz Paweł Ozga na pytania nie odpowiada wcale, lub robi

to niechętnie, choć ma na to 7 dni.

MIESZKAŃCY PYTAJĄ,
A BURMISTRZ MILCZY

MNIEJ KASY DLA ORGANIZACJI
Niełatwe życie przy burmistrzu Pawle

Ozdze mają także świebodzickie

organizacje pozarządowe. Rok po tym, jak

zostały pozbawione finansowania przez

niemal sześć miesięcy, burmistrz Ozga

postanowił spłatać im kolejnego figla, czyli

„obciąć” kwotę pieniędzy, jaka zostanie

przeznaczona na ich działalność w roku

2021.

Dla jasności – organizacje pozarządowe, to

wszystkie te organizacje, które powstały
dzięki dobrowolnemu zrzeszeniu się ich

członków, którzy działają w nich najczęściej

za darmo, dla dobra publicznego. Są to więc

kluby i towarzystwa sportowe (np. Victoria

Świebodzice, KS Rekin, PTTK Łaziki),

organizacje krzewiące kulturę i

pielęgnujące historię (np. Polski Związek

Filatelistów, Polskie Towarzystwo

Numizmatyczne), fundacje i stowarzyszenia

pomocowe, zajmujące się wspieraniem

osób starszych oraz rehabilitacją (np.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Polski Komitet Pomocy Społecznej,

Stowarzyszenie Charytatywno-

Opiekuńcze). 

Gdy wejdziemy na przywołaną stronę, możemy przeczytać: „Zapraszamy do nowej formy kontaktu z Burmistrzem Miasta. Za

pośrednictwem tej strony możecie zadać pytanie burmistrzowi Miasta Świebodzice. Należy je wpisać w oknie, które się wyświetla,

 a następnie kliknąć na przycisk "WYŚLIJ". W ciągu maksymalnie 7 dni na tej stronie zamieszczona zostanie odpowiedź wraz z zadanym

pytaniem tak, aby nie tylko osoba zainteresowana ale każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać”. Problem w tym, że choć
zadeklarowany termin to 7 dni, na odpowiedź na zadane burmistrzowi Ozdze pytanie można czekać nawet półtorej miesiąca. Ostatnia 

Obecnie w Świebodzicach jest ich niemal

czterdzieści. Zdecydowana z nich

utrzymuje się ze środków publicznych i

tylko dzięki dotacjom może działać.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że w

roku 2021 ich członkom będzie jeszcze

trudniej, niż dotychczas. Burmistrz Paweł
Ozga w budżecie na zbliżające się
dwanaście miesięcy zaplanował tylko 505

tysięcy złotych do podziału pomiędzy

wszystkie podmioty. To aż o 107 tysięcy

mniej niż w roku ubiegłym (wówczas do

organizacji trafiło 612 tysięcy złotych). Gdy

w budżecie Świebodzic burmistrzowi

brakuje środków na wsparcie działalności

organizacji pozarządowych, nie brakuje mu

ich, by zaproponować zwiększenie budżetu

Wydziałowi Promocji i Komunikacji

Społecznej. W planie budżetowym na 2021

r. dla tego wydziału urzędu miejskiego

przewidziano kwotę 438 800 zł (to wzrost o

ponad 40 tysięcy w stosunku do roku

2020). Czy komuś nie odwróciły się
priorytety?

taka „przerwa w aktywności”

burmistrza przypadła na okres od 27

października do 7 grudnia, gdy na

stronie nie została opublikowana

odpowiedź na żadne pytanie! Skąd

niechęć burmistrza do dzielenia się z

mieszkańcami wiedzą na temat spraw

miasta? Czy nie znajduje czasu na

pełnienie tego obowiązku, czy nie lubi,

gdy ktoś wściubia nos” w jego sprawy?

Jako radni klubu Wspólne

Świebodzice zapytaliśmy się, jakie

sumy pieniędzy burmistrz Paweł
Ozga przekazuje wydawcy

"Gazecie Świebodzic", by ten

publikował w cotygodniowych

wydaniach czasopisma informacje

o mieście. Przez rok z budżetu

gminy przelano na prywatne konto

wydawcy 55 965 zł. 
Warto w tym miejscu

przypomnieć, że jedną z

pierwszych decyzji Pawła Ozgi

było zamknięcie samorządowej

"Gazety Świebodzickiej",

wydawanej przez miejską
bibliotekę.

PIENIĄDZE DLA PRYWATNEJ
GAZETY



Były radny Rady Miejskiej w

Świebodzicach, społecznik, lokalny

działacz, współpracownik Polskiego

Związku Sybiraków, zmarł 12 listopada

2020 r. w wieku 71 lat. Ryszard Łyczba

angażował się w sprawy miejskiej

społeczności,  był radnym kadencji 1998-

2002. W ostatnim czasie pełnił funkcję
rzecznika Koła Związku Sybiraków w

Świebodzicach. Z jego inicjatywy

utworzony został w 2018 r. Klub

Dyskusyjny Świebodzice. Był aktywnym

działaczem Polskiego Związku

Działkowców. Uroczystość pogrzebowa

odbyła się na cmentarzu komunalnym

przy ul. Wałbrzyskiej.

ZMARŁ
RYSZARD ŁYCZBA

ODESZLI

CO DALEJ Z "KONICZYNKĄ"?
DROGI

Pytany kilkukrotnie przez radnego Łukasza

Kwadransa na jednej z ostatnich sesji Rady

Miejskiej, burmistrz Paweł Ozga nie potrafił
odpowiedzieć na pytanie, jaka jest aktualna

sytuacja niepublicznego przedszkola

„Koniczynka”. Przypomnijmy Państwu, że

budynek na osiedlu Sudeckim, w którym

przedszkole prowadziło swoją działalność,

należy do gminy. Burmistrz Ozga rozpoczął
batalię z właścicielką placówki o

odzyskanie nieruchomości, choć pytany

wielokrotnie o status sprawy, unikał
jednoznacznej odpowiedzi, nie chcąc

narazić się rodzicom dzieci uczęszczających

do przedszkola. Ostatecznie, odpowiadając

na interpelację radnych klubu Wspólne

Świebodzice, ustosunkował się do sprawy

jednoznacznie. Niestety, na nieszczęście

rodziców dzieci, które uczęszczały do

„Koniczynki”.  W piśmie burmistrza

czytamy:  Odpowiadając na Państwa pytanie

w sprawie Niepublicznego Przedszkola

Koniczynka, uprzejmie informujemy, że

nieruchomość zabudowana, położona na

Osiedlu Sudeckim 12 w Świebodzicach, w

której

ZEGAR WRÓCIŁ
NA MIEJSCE

PASJONACI

Po kilku latach nieobecności, do

świebodzickiego krajobrazu wraca zegar

przy dawnym budynku kina.  Zegar nigdy

wcześniej nie był remontowany - teraz,

po renowacji przeprowadzonej przez

Pana Adama Mroziuka wraz z synem

Szymonem, wrócił na swoje miejsce i

został uruchomiony. 

Zegar zbudowany jest z 4 niezależnych

mechanizmów analogowych, które

sterowane są przez wspólny moduł
elektronicznym z rezonatorem

kwarcowym. Rezonator posiada

stabilizację temperaturową przez co

będzie pracował dokładniej.

Na zegarze umieszczone zostały herb

Świebodzic oraz herby miast

partnerskich. Dwie plansze zostaną
zagospodarowane przez właściciela

terenu, inwestora, który wybudował
budynek w miejscu kina „Wolność”.

prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole

„Koniczynka” zajmowane jest bezumownie od

dnia 01.09.2020 r. W związku z upływem

terminu wydania w/w nieruchomości Gminie,

skierowano na drogę postępowania sądowego

pozwu o eksmisję wobec Pani Dyrektor

Przedszkola Katarzyny Tomańskiej w sprawie

odzyskania w/w nieruchomości. Informujemy,

że Miejski Zarząd Nieruchomości w oparciu o

art. 225 Kodeksu Cywilnego obciążył Panią
Katarzynę Tomańską – Dyrektora w/w

placówki wynagrodzeniem za bezumowne

korzystanie z w/w nieruchomości w wysokości

odpowiadającej średniej stawce rynkowej w

Gminie oraz w gminach ościennych. 

Stanowisko gminy oraz burmistrza Pawła
Ozgi w tej sprawie jest więc znane. Nie

godzą się z nim jednak rodzice, dzieci, które

korzystały z opieki przedszkola. Ich

zdaniem "Koniczynka" zapewniała im

możliwie najlepsze warunki, a burmistrz,

choć deklarował, że utworzone zostaną
dodatkowe miejsca w przedszkolach

publicznych, nie jest w stanie spełnić swojej

obietnicy. Co stanie się z najmłodszymi

świebodziczanami?

Masz sprawę lub pomysł, jak poprawić jakość życia w Świebodzicach?
Chcesz działać na rzecz naszego miasta?

Pisz do nas: wspolneswiebodzice@gmail.com



Ruiny zamku Cisy to jedno z ulubionych

miejsc świebodziczan, do którego udają
się na piesze i rowerowe wycieczki.

Położony na malowniczym wzniesieniu

nad potokiem Czyżynka, sam zamek od

2017 r. był odcięty dla zwiedzających,

ponieważ pomost łączący go ze ścieżką
został rozebrany ze względu na zły stan

techniczny.

Na szczęście wraz z końcem listopada

zakończono montaż nowej drewnianej

kładki, dzięki czemu osoby zwiedzające

te strony Świebodzic mogą bez

problemu dotrzeć także do ruin

średniowiecznego zamku.

Sama została wsparta na stalowej

konstrukcji nośnej, dzięki czemu jest

szansa, że posłuży turystom dłużej niż
dotychczasowa. A więc - na szlak!

Mury obronne, ratusz, dworzec kolejowy, a może sowa?

Który z tych elementów najbardziej kojarzy się ze

Świebodzicami? Sądząc po opiniach mieszkańców –

wszystkie, i właśnie dlatego znajdą się one na plakacie

promującym nasze miasto, który zostanie wydany w

ramach serii „Miasta Polski” realizowanej przez firmę
Poster Polytechnic. „Miasta Polski” to seria plakatów w

formie koncepcyjnych ilustracji, które zdobyły bardzo

PROMOCJA
NA PLAKACIE

TURYSTYKA

ZAMEK ZNÓW
DOSTĘPNY

TURYSTYKA

IM CHCE SIĘ POMAGAĆ INNYM
DOBROCZYNNOŚĆ

Zaczęli z przytupem - z ich inicjatywy w

pawilonie na osiedlu Sudeckim postawiona

została tzw. jadłodzielnia, czyli specjalna

lodówka, w której każdy, kto chce podzielić
się żywnością z potrzebującymi może ją
zostawić, a będący w trudnej sytuacji może

bez skrępowania odebrać żywność.

Akcja spotkała się z ogromnym odzewem ze

strony społeczności Świebodzic. To właśnie

z datków od mieszkańców udało się kupić
lodówkę. I choć inicjatywa grupy Młodzi dla

Świebodzic - bo o nich mowa - spotkała się

duże uznanie wśród kolekcjonerów i lokalnych patriotów z całej Polski. Dotąd w ramach serii

pojawiały się plakaty obrazujące największe miasta Polski – m.in. Warszawę, Kraków,

Wrocław, Gdańsk, Poznań. W ostatnim czasie do tego grona dołączył pobliski Wałbrzych, a już
niebawem także nasze Świebodzice. Pomysł zilustrowania największych atrakcji i symboli

Świebodzic jest inicjatywą mieszkańców, którzy zorganizowali w tym celu internetową
zbiórkę pieniędzy, z których opłacony zostanie m.in. grafik czy licencja na wykorzystanie

plakatu do celów marketingowych. W ramach akcji powstaną puzzle, kubki, koszulki i inne

materiały, które będzie można nabyć w ramach różnych akcji charytatywnych.

MŁODZI TEŻ
RADZĄ

MŁODZI

We wtorek, 3 lutego, odbyła się I Sesja

Młodzieżowej Rady Miejskiej. W trakcie

obrad wybrano prezydium rady, a

młodzież zrzeszona w jej strukturach

zadeklarowała pracę na rzecz rozwoju

miasta.

Opiekunem młodzieżowych radnych

została Zofia Marek. Jak mówi: - Czas

izolacji związanej z koronawirusem

przerwał realizację wielu pomysłów.

Teraz ze względu na restrykcje związane

z pandemią nie możemy normalnie

zwołać sesji MRM. Nie oznacza to, że nic

nie planujemy. Przed nami nowy rok i na

pewno młodzi radni pojawią się w życiu

Świebodzic. Mamy wiele pomysłów,  a

młodzi ludzie chcą działać dla miasta.

z krytyką ze strony burmistrza Pawła Ozgi,

im takie opinie nie są straszne. Panowie

tworzący grupę - Jakub Górski, Mariusz

Pochroń oraz radny Adam Tobiasz

wyspecjalizowali się w pomaganiu i swoją
dobroczynną misję kontynuują.

Także z ich inicjatywy w mieście - najpierw

w Rynku, później przy Wodnym Centrum

Rekreacji, pojawiły się metalowe serca-

pojemniki, do których możemy wszyscy

wrzucać zużyte nakrętki, z których zysk

przekazywany jest na cele dobroczynne.



O tym, że Jan Mikulicz-Radecki był
jednym z najwybitniejszych mieszkańców

Świebodzic w dotychczasowych dziejach

miasta, nie trzeba nikogo przekonywać.

W końcu wszystkie przewodniki

wymieniają go jednym tchem i stawiają w

jednym rzędzie obok Gustava Beckera,

Emila Krebsa czy członków rodziny von

Kramsta.

Dotychczas doktorowi Mikuliczowi-

Radeckiemu oddawano honory za wkład

w rozwój chirurgii, wynalazki w

dziedzinie narzędzi operacyjnych, a także

pionierski wkład w badania z zakresu

antyseptyki. Potwierdzeniem jego

naukowej klasy może być choćby fakt, że

uniwersytety w Glasgow i amerykańskiej

Filadelfii przyznały mu tytuł doktora

honoris causa.

Ale chyba sam Mikulicz-Radecki nie mógł
przypuszczać, że w 2020 roku, 115 lat po

własnej śmierci, stanie się o nim na

powrót głośno za sprawą kawałka

bawełny z dwiema przymocowanymi

wstążkami (bądź gumkami).

Tak, mowa tu o maseczce ochronnej -

przedmiocie, który zdominował
rzeczywistość na całym świecie w

związku z pandemią koronawirusa. Jak

się okazuje,  to właśnie Mikulicz

wprowadził maskę do powszechnego

użycia w medycynie!

Najpierw Doktor udoskonalił i

upowszechnił chirurgiczne rękawice

bawełniane, a następnie na przełomie lat

1896-1897 wprowadził tzw. maskę
Mikulicza. Maska ochronna, którą
wymyślił i zaczął stosować,

upowszechniła się na salach

operacyjnych całego świata. 

Wielka szkoda, że burmistrz Paweł Ozga,

za każdym razem, gdy wspomina tego

wybitnego naukowca, nazywa go

wymyślonym przez siebie imieniem...

Radosław.

W piątek, 20 listopada odbyła się kolejna sesja rady

miejskiej w Świebodzicach. Długa sesja, bo trwająca od

15:00 do przeszło północy. Sesja, podczas której

zaproponowano, m.in. by diety radnych – dziś
orbitujące w granicach 1900 zł dla przewodniczącej i

1000 zł dla radnego – zmniejszyć do kwot 300-600 zł.
Wnioskodawcami projektu uchwały byli radni

burmistrza Pawła Ozgi – Adam Pofelski, Janusz

Kościukiewicz, Grażyna Bieniada i Jan Klepiec. Ich 

NIE OBNIŻYLI DIET

RADA MIEJSKA

ACH, TEN
MIKULICZ!

HISTORIA

zdaniem obcięcie diet było uzasadnione m.in. troską o zły stan budżetu miasta oraz potrzebą
uzdrowienia motywacji radnych i weryfikacji, kto tak naprawdę przyszedł do rady pracować
dla potrzeb Mieszkańców za „symboliczną złotówkę” (uwaga, to kluczowy moment dla tej

opowieści), a kto po interesy i synekury. Zareagowali na ten fakt radni z klubu Wspólne

Świebodzice – Łukasz Kwadrans, Bogdan Kożuchowicz, Aneta Dobosz, Zofia Marek i

Sławiomir Łukawski, którzy uznali, że nic nie stoi na przeszkodzie, by radni faktycznie pełnili

swój mandat społecznie, za kwotę 1zł miesięcznie. Jak to bywa na sesjach zarządzono więc

głosowanie. Ostatecznie, głosami m.in. radnych Klepca, Pofelskiego, Żygłowicza, Pantala,

Opalińskiego i kilku ich kolegów diety nie tylko nie zostały obniżone do 1zł, ba!, nie zostały
obniżone nawet do 300 zł, lecz pozostały na tym samym poziomie.  Czy radni burmistrza Ozgi

faktycznie mają szczere intencje?

HISTORIA W OBIEKTYWIE Filmy oglądały tu całe
pokolenia,  bo kino "Wolność"
stanowiło integralną część
krajobrazu Świebodzic przez
dziesięciolecia.
Co ciekawe, nie było pierwszym,
ani jedynym kinem, które
działało na terenie miasta,
jednak ze względu na swoją
niegdysiejszą nowoczesność,
zostało najlepiej zapamiętane.
To tu odbywały się akademie
szkolne i partyjne, a swój
premierowy występ zaliczył
zespół "Liczyrzepa".
Budynek kina wyburzono w
lipcu 2011 r. Jego właścicielem
był Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, do którego
burmistrz miasta Świebodzic
zwracał się z wnioskiem, o
przekazanie obiektu na rzecz
Gminy. Nieruchomość została
sprzedana w drodze przetargu.
Dziś w miejscu kina możemy
oglądać nowoczesny budynek
mieszkalno-usługowy.



Ten rok należał
do szczypiornistek Victorii

Od piątku do niedzieli  (11-13 grudnia)

w świebodzickiej hali gościliśmy 10

przyjezdnych drużyn z województwa:

wielkopolskiego, mazowieckiego,

śląskiego oraz dolnośląskiego. Nasz

klub wystawił dwie drużyny, które

swoje zmagania toczyły w dwóch innych

grupach. Drużyna Victorii I nie

przegrała żadnego meczu na turnieju i o

złoto walczyła z Kadrą Dolnego Śląska,

z którą były w grupie i wywalczyły
upragnione zwycięstwo. Wyróżnienia

indywidualne w naszej ekipę otrzymały:

Lena KALAFUT- Najlepsza zawodniczka

MKS Victoria ŚwiebodIce II, Jagoda

SERAFIN - Najlepsza zawodniczka MKS

Victoria Świebodzice, Jessi

ADAMCZEWSKA - Najlepsza 7

turnieju, Marika SZULC - Najlepsza 7

turnieju Martyna SZCZEPANIK -

Najlepszy obrońca turnieju, Patrycja

BARNA - MVP Turnieju.

Gratulujemy wszystkim, którzy

angażują się w rozwój sportu w

mieście!

Mocną stroną świebodzickiego
sportu były od zawsze drużyny

piłki ręcznej. Pamiętne mecze
na betonowym boisku przy

dzisiejszej ulicy Żwirki i Wigury
przyciągały setki widzów. Dziś
znów możemy patrzeć z dumą

na dokonania świebodzikich
szczypiornistów?

Dotychczas najgłośniej mówi
się o sukcesach drużyn

kobiecych, ale i panowie nie
składają broni i ostro trenują.

Kto wie, być może za jakiś czas
doczekamy się zespołów w

najwyższych klasach
rozgrywkowych. Potencjał jest!

Zwycięstwa, medale, dyplomy.
Świebodzickie szczypiornistki
mogą być zadowolone z formy
prezentowanej w 2020 r.

Atmosfera w zespole dopisuje. Aż chce się trenować, zdobywać medale i promować Świebodzice



Stowarzyszenie
Wspólne
Świebodzice
w Radzie Miejskiej kadencji 2018 -2023 jest
reprezentowane przez pięcioro radnych:
Bogdana Kożuchowicza, Łukasza Kwadransa,
Zofię Marek, Anetę Dobosz i Sławomira
Łukawskiego.

Stawiamy na zrównoważony
rozwój poszczególnych sfer
życia społecznego, bo tylko tak
można odpowiedzialnie
zmieniac miasto na lepsze

Chcemy, aby Świebodzice były
symbolem jakości dobrego
zarządzania w samorządzie 

Wierzymy, że we współpracy z
mieszkańcami możemy
zmieniać Nasze Miasto na
lepsze.

Odwiedź nas na stronie

Polub nas

Napisz do nas

Facebook.com/wspolneswiebodzice

wspolneswiebodzice@gmail.com

www.wspolneswiebodzice.pl

jesteśmy blisko 
 Twoich spraw




