
Grzegorz Luszawski - ko-
munikatywny, kreatywny 
i kompetentny młody czło-
wiek, pełen życiowych pasji 
już od 1 lutego 2013 r. obej-
mie stanowisko dyrektora 
OSiR.

Pan Grzegorz ma 44 lata, 
jest od 19 lat żonaty i posiada 
troje dzieci. Legitymuje się 
wyższym wykształceniem. 
Sport jest jego pasją. Preferuje 
aktywność na świeżym powie-
trzu i aktywizuje innych do 
uprawiania różnych dziedzin 
sportowych. Ma własną wizję 
zaktywizowania placówki, 
którą w przyszłości będzie 
prowadził.

- Chciałbym - informuje 
- aby strzegomski OSiR był 
animatorem sportu i przycią-

gał do siebie jak największą 
liczbę ludzi w różnych gru-
pach wiekowych. Myślę tu 
o stworzeniu oferty ruchowej 
dla ludzi w wieku średnim, 

a także dla naszych seniorów, 
by nie czuli się zapominani. 
W wielu miastach powstają 
tzw. „siłownie pod chmurką” 
i place zabaw dla seniorów, 
które zapewniają aktywny 
wypoczynek całym rodzinom. 
Może taki pomysł spodoba się 
mieszkańcom Strzegomia?

Sport pragnie traktować 
interaktywnie i wielopłaszczy-
znowo na terenie całej gminy.

- Uważam - kontynuuje - że 
należy w większym stopniu 
propagować zagadnienia zwią-
zane z kulturą fizyczną nie 
tylko w samym Strzegomiu, 
ale na terenie całej gminy. 
Nasze społeczeństwo coraz 
więcej i dłużej pracuje i dla-
tego każdy z nas musi zadbać 
o relaks i wypoczynek. OSiR 
musi więc tworzyć nowe, kom-

pleksowe propozycje dla pra-
cowników rożnych instytucji 
i zakładów pracy.

Problemów do rozwiązania 
jest wiele. Jednym z nich jest 
parkowanie samochodów przy 
basenie podczas upalnych, 
wakacyjnych dni, jak również 
„pustego”, ale oświetlonego 
skate- parku. – Przy udziale 
Urzędu Miejskiego – wyjaśnia 
- chcę zmodernizować trybu-
ny, bieżnie i boiska, zwięk-
szyć dozór nad obiektami 
i przeprowadzić niezbędne 
remonty.

Nowemu dyrektorowi ży-
czymy powodzenia realizacji 
nakreślonych planów i bły-
skotliwego zarządzania strze-
gomskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. 
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Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

StrzeGom
Strzegom  
skanalizowany 

Na ukończeniu są prace 
jednego z najważniejszych 
zadań gminy dotyczące bu-
dowy sieci kanalizacyjnej 
w gminie Strzegom. 
 str. 4 

StrzeGom

Spotkania 
z mieszkańcami

Jakie problemy poruszono 
podczas konsultacji spo-
łecznych na strzegomskich 
wsiach? 
 str. 9 

SPort

AKS zaprasza! 

Treningi wznowiły sek-
cje piłki nożnej, siatkówki, 
wspinaczki sportowej, łucz-
nictwa, tenisa stołowego 
i judo. 
 str.10

W statystykach policyjnych 
Strzegomia rok 2012 zapisał 
się jako okres znacznego 
spadku liczby przestępstw. 
Skuteczność działań strze-
gomskich funkcjonariuszy 
przełożyła się również na 
zwiększoną wykrywalność. 
Pod względem współpracy 
z samorządem lokalnym Ko-
misariat Policji w Strzego-
miu został uznany za najlep-
szą jednostkę w powiecie. 

Takie i inne stwierdzenia pada-
ły podczas narady rocznej funk-
cjonariuszy Komisariatu Policji 
w Strzegomiu, która odbyła się 
22.01.2013 r. w Urzędzie Miej-
skim. W spotkaniu uczestniczyli: 
Krzysztof Niziołek, komendant 
Powiatowy Policji w Świdnicy, 
Andrzej Dobies, komendant 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu, Marcin Jabłoński z-ca 
komendanta, Robert Hamuda 
z-ca przewodniczącego Wydzia-
łu Prewencji i jednocześnie prze-
wodniczący NSZZ Policjantów, 
Ryszard Dyko przewodniczący 
Koła Terenowego w Strzegomiu, 

funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Strzegomiu, radni Rady 
Miejskiej: Jadwiga Wróblewska, 
Bożena Skóra, Janusz Flaman, 
Iwona Zabawa-Budziszyn 
sekretarz gminy oraz Lucy-
na Krzak naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Bezpie-
czeństwa. 

Głównym celem spotkania 
było podsumowanie działań 
policji za ubiegły rok w po-
równaniu do 2011. Z raportu 
przedstawionego w formie mul-
timedialnej prezentacji przez 
komisarza Andrzeja Dobiesa, 
komendanta Komisariatu Policji 
w Strzegomiu wynika, że stan 
bezpieczeństwa w gminie uległ 
znacznej poprawie. Z przedsta-
wionych danych wynika, że zma-
lała liczba bójek i pobić, uszko-
dzeń i kradzieży mienia, spadła 
ilość nietrzeźwych kierowców, 
odnotowano spadek przestęp-
czości w 7 kategoriach, spadła 
także ilość kolizji drogowych. 
Wzrosły natomiast wskaźniki 
dot. uszkodzenia ciała, kradzie-
ży samochodów, ujawnionych 
przestępstw narkotykowych 
i ilość wylegitymowań. Niepokoi 

fakt odnotowania 100% wzrostu 
wypadków drogowych i wzrost 
ofiar śmiertelnych.

Marcin Jabłoński przedsta-
wił efekty pracy funkcjonariu-
szy Zespołu Kryminalnego. 
W swej wypowiedzi, zobrazo-
wanej prezentacją, podkreślił 
znaczny wzrost wskaźników 
wykrywalności ogólnej (o 1%), 
wykrywalności kryminalnej 
(o 9,5 %), wykrywalności w 7 
kategoriach (o ponad 13 %). 
Sukcesem funkcjonariuszy jest 
100% wykrywalność przestępstw 
rozbójniczych w tym: bójki, po-
bicia i uszkodzenia ciała. Cieszy 
również wykrywalność kradzieży 
samochodów, która kształtuje 
się na poziomie 33 %. Niepokoi 
wzrost przestępczości narkoty-
kowej oraz wzrost przestępstw 
gospodarczych o 4 %. 

Krzysztof Niziołek z pozycji 
zwierzchnika wysoko ocenił 
pracę strzegomskich policjan-
tów. W swoim wystąpieniu, 

podziękował za zaangażowanie 
i godną naśladowania współ-
pracę między Urzędem Miej-
skim W Strzegomiu i policją. 
Na podstawie prezentacji mul-
timedialnej wykazał skutecz-
ność działań policji w powiecie 
świdnickim. W ocenie stanu 
bezpieczeństwa na drogach 
powiatu wykazał, że Strzegom 
jest najbardziej zagrożonym 
terenem, szczególnie obręb 
trasy nr 5. Komendant wskazał 
również na przyczyny wypad-
ków drogowych, którymi była 
nadmierna prędkość, spożycie 
alkoholu i niedostosowanie 
się do przepisów ruchu dro-
gowego. Co należy zrobić, by 
poprawić bezpieczeństwo na 
drogach? Komendant polecił 
skuteczne narzędzia, jakimi są: 
poprawa oświetlenia na dro-
gach, ich monitoring i mobilna 
kamera. 

- Policja w Strzegomiu ma 
największą wykrywalność 

w powiecie – stwierdził ko-
mendant powiatowy. Wysoko 
ocenił wsparcie finansowe 
udzielone dla policji przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
na godziny ponadnormatywne, 
remont komisariatu, utwo-
rzenie świetlicy dla odpraw, 
podniesienie warunków pracy 
policjantów, środki finansowe 
na zakup niezbędnego pojazdu 
służbowego do celów operacyj-
nych. W imieniu radnych Rady 
Miejskiej podziękowania dla 
policji złożyła Jadwiga Wró-
blewska. 

Na koniec burmistrz uro-
czyście przekazał komisarzowi 
Dobiesowi kluczyki do samo-
chodu operacyjnego, w 50% 
sfinansowanego przez gminę. 
- Byliśmy w bardzo wąskim 
gronie samorządów, które po-
zytywnie odpowiedziały na 
ogłoszoną akcję – zaznaczył 
burmistrz.

Grażyna Kuczer

W Strzegomiu jest bezpieczniej!
Policjanci podsumowali miniony rok, odebrali kluczyki do nowego radiowozu, zdradzili plany na rok 2013 

OSiR ma nowego dyrektora 
Co się zmieni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu od pierwszego lutego br.? Straż Miejska  

będzie zlikwidowana 

W dniu 25.01.2013 r. Wy-
dział  Nadzoru i  Kontro-
li Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wro-
cławiu powiadomił pisem-
nie burmistrza Strzegomia 
i przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, że 
podjęta uchwała o likwidacji 
Straży Miejskiej nie narusza 
przepisów prawa i brak jest 
podstaw do stwierdzenia jej 
nieważności. 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74) 8560-500
sekretarz gminy – (74) 8560-
503
skarbnik gminy – (74) 8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74) 8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – (74) 
8560-557
wydział oświaty – (74) 8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74) 8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74) 8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74) 8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74) 8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74) 8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74) 
8560-553
wydział organizacyjny – 
(74) 8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74) 8560-576
referat Budżetowy – (74) 
8560-505
wydział Podatkowy – (74) 
8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74) 8560-547
Biuro rady – (74) 8560-550
zespół ds. Kontroli – (74) 
8560-517
urząd Stanu Cywilnego 
(ul. Świdnicka 15-17) – (74) 
8550-730
rzecznik Prasowy – (74) 
8560-514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74) 649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74) 855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74) 855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74) 855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74) 855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74) 855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – (74) 
854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74) 649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza – (74) 649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74) 855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74) 855 85 
24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74) 855 03 78

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74) 855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74) 855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74) 855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74) 855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa tysiąclecia – (74) 
649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74) 855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74) 855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie
(74) 855 95 90 – zespół Szkół 
Specjalnych w Strzegomiu – 
(74) 855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74) 855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74) 649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74) 649 44 50, (74) 649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. 
armii Krajowej 23 – (74) 649 
44 21, (74) 649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74) 649-22-77
Strzegomskie Centrum me-
dyczne ul. legnicka 18 – (74) 
855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. le-
gnicka 14 – (74) 649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74) 855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74) 855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74) 649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74) 649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74) 855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74) 851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74) 649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74) 661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – (74) 
855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74) 855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74) 64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074) 8551-991, 997

Ważne telefony
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Pracownicy strzegomskie-
go ZUK-u w tym roku nie 
dali się zaskoczyć śnieżnej 
aurze. Są do niej świetnie 
przygotowani i na bieżąco 
odśnieżają strzegomskie 
ulice i chodniki. 

- Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu sp. z o.o. 
w organizacji w ramach przy-
gotowań do zimowego utrzy-
mania dróg i chodników zaku-
pił 117 ton soli drogowej oraz 
655 t piasku – mówi Zbigniew 
Rodak, prezes ZUK-u. 

O doskonałym przygotowa-
niu do zimy świadczy to, że 
wykonano niezbędne przeglą-
dy, naprawy maszyn i sprzętu 
do realizacji tego zadania. Na 
terenie miasta ustawiono 63 
pojemniki do gromadzenia 
mieszanki piaskowo-solnej 
oraz sól. Zakupiono również 
niezbędne narzędzia dla pra-
cowników, tj. łopaty śniegowe, 
skuwaki do lodu itp. - Przy-
gotowano i zmodyfikowano 
sprawy dotyczące logistyki, 
tj. całodobowych dyżurów 
Akcji Zimowej. Podano do 
publicznej wiadomości nu-
mery telefonów dotyczące jej 

prowadzenia. Jeżeli chodzi 
o realizację zimowego utrzy-
mania dróg, to w sezonie 
2012/2013 rozpoczęliśmy ją 
stosunkowo wcześnie, bo już 
27 października. W tym dniu 
zanotowano pierwsze opady 
śniegu – wyjaśnia prezes. 

Do tej pory do utrzymania 
dróg i chodników zużyto 88 
ton soli oraz około 360 ton 
piasku. Realizacja zadania 
przebiega bez większych pro-
blemów i jednocześnie pro-
wadzony jest stały monitoring 
prognoz meteorologicznych 
oraz całodobowy nadzór. 

- Wszystkie drogi na terenie 
naszej gminy są przejezd-
ne, a występujące okresowo 
i miejscowo zlodowacenia 
i śliskości są niwelowane za 
pomocą soli i piasku w spo-
sób ciągły – dodaje Zbigniew 
Rodak. 

Zadowolenia nie kryją także 
mieszkańcy. – Widać, że drogi 
są na bieżąco odśnieżane, 
nawet o jak najpóźniejszych 
porach. To dobrze świadczy 
o pracownikach ZUK-u – 
mówi pan Andrzej z ulicy Pa-
derewskiego w Strzegomiu. 

Mk 

Gmina zabezpieczyła na ten 
cel kwotę 80 000,00 zł brutto, 
natomiast ZUK przedstawił 
swoją ofertę i wykona to zadanie 
za kwotę 60 000 zł brutto. 

- Zgodnie z postanowieniami 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, ZUK w Strze-

gomiu sp. z o.o. zobowiązana 
będzie do wykonania szeregu 
prac – mówi Zbigniew Rodak, 
prezes spółki. W ramach umowy 
wykonane zostanie obsadzenie 
roślinami kwiatowymi klombów 
o łącznej powierzchni 258,8 
m2 zlokalizowanych w Rynku 
w Strzegomiu, tj. klomb przed 

wejściem do Urzędu Miejskiego, 
klomby w obrębie fontanny oraz 
klomby wzdłuż drogi wewnętrz-
nej przed Urzędem do hotelu 
„Granit”. 

Pracownicy ZUK-u obsadzą 
ponadto roślinami kwiatowymi 
32 gazonów w obrębie fontanny 
w Rynku i ulic Dąbrowskie-
go oraz św. Anny. Wykonane 
zostaną również obsadzenia 
roślinami kwiatowymi ampli oraz 
skrzynek balkonowych wraz z ich 

umieszczeniem we wskazanych 
miejscach, tj. latarnie i balkon 
Urzędu Miejskiego. 

ZUK zadba także o całoroczną 
pielęgnację wykonanych nasa-
dzeń roślinnych, czyli o podlewa-
nie, zasilanie, pielenie, usuwanie 
przekwitniętych roślin oraz wy-
mianę zniszczonych lub uschnię-
tych, a następnie o likwidację 
wykonanych nasadzeń roślinnych 
wraz z ich usunięciem.

Mk 

trwa Akcja zima

Strzegom będzie jeszcze ładniejszy

Do tej pory do utrzymania dróg i chodników zużyto 88 ton soli oraz około 360 ton piasku

Już wiosną ruszą nasadzenia roślin, dzięki którym w Strzegomiu będzie pięknie i kolorowo  

Wszystko za sprawą przetargu na obsadzenie i pielęgnację 
klombów, gazonów i ampli kwiatowych w Strzegomiu 
w roku 2013, który wygrała strzegomska spółka Zakład 
Usług Komunalnych. 
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Ulica Szarych Szeregów zosta-
ła wybudowana przed II Wojną 
światową i jest jedną z najbar-
dziej zniszczonych i wyeksplo-
atowanych w gminie. Każdy, kto 
chociaż raz przejechał tą drogą 
wie, że jej stan techniczny zagra-
ża bezpieczeństwu kierowców 
i innych użytkowników. Trakt 
nie posiada żadnych udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych, 
a na całym przebudowywa-
nym odcinku znajduje się tylko 
jedno przejście dla pieszych 
- w pobliżu skrzyżowania z ul. 
Kasztelańską. Ulica, objęta prze-
budową, wykonana jest z kostki 
kamiennej i nawierzchni bitu-
micznej. Jezdnia i chodniki na 

całej długości w wielu miejscach 
są zapadnięte, wybrzuszone, 
posiadają liczne ubytki, spękania 
i odkształcenia. Znaczne pofał-
dowania nawierzchni spowal-
niają ruch i zmuszają kierowców 
do gwałtownych manewrów 
w celu uniknięcia uszkodzenia 
samochodu. Stanowi to zagroże-
nie dla rowerzystów i pieszych. 
Istotnym problemem są roz-
budowane systemy korzeniowe 
drzew, które powodują odkształ-
cenia nawierzchni. 

- Po przebudowie ulica będzie 
miała nawierzchnię asfaltową. 
Zbudowana zostanie dwukie-
runkowa ścieżka rowerowa, 
zatoki parkingowe, a chodniki 

zyskają nową nawierzchnię – 
mówi Anna Hałas, naczelnik 
Wydziału Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Powstaną też 
nowe, dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych przejścia 
dla pieszych i jedno przejście 
pieszo-rowerowe. 

Całości dopełnią nowe nasa-
dzenia, które nie będą w przy-
szłości niszczyć nawierzchni. 
Duży wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców będzie miało 
także nowoczesne oświetlenie 
uliczne w technologii Led. 
Przy okazji remontu ulicy, zyska 
również sąsiadująca z nią ulica 
Wolska, gdzie wykonane zosta-
ną chodniki i oświetlenie. 

 - Remont Szarych Szeregów 
już od dawna był potrzebny. 
Ostatnie problemy z budową 
kanalizacji jeszcze gorzej wpły-
nęły na wizerunek naszej ulicy. 
Mam nadzieję, że po remoncie 
będzie się tu lepiej mieszkało – 
mówi pani Krystyna, mieszkan-
ka ulicy Szarych Szeregów. 
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Ulica Szarych Szeregów będzie jak nowa
Gmina walczy o dofinansowanie przebudowy jednej z głównych ulic w Strzegomiu. Jest na pierwszym miejscu w rankingu

Gminne drogi  
będą jak nowe  

Gmina Strzegom planuje w ra-
mach budżetu na 2013 r. przezna-
czyć kwotę 1 454 000 zł na bieżące 
utrzymanie dróg. To ważna po-
zycja wśród gminnych wydatków. 
Dzięki środkom zabezpieczonym 
przez gminę w tym roku zostaną 
wykonane m.in. remonty dróg 
polnych i przepustów. Udrożnio-
na zostanie kanalizacja burzowa 
oraz przeprowadzone zostaną 
remonty cząstkowe nawierzchni. 
Za te pieniądze w ciągu roku będą 
utrzymywane drogi i chodniki 
w gminie Strzegom, uzupełniane 
będą ubytki w kostce, zabezpie-
czane dziury w nawierzchniach, 
jak również przekładane będą 
zapadliska. – W 2013 r. zmoder-
nizujemy przejścia dla pieszych 
w Rynku i wyregulujemy krawęż-
niki. Zadbamy o także o utrzy-
manie oznakowania drogowego 
– wylicza Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Remontów docze-
kają się także wiaty przystankowe 
oraz przeprowadzona zostanie 
Akcja Zima. 
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W ubiegłym roku Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Strzegomiu otrzymała 
dotację z gminy w kwocie 60 
000 zł na remont północnej 
i wschodniej elewacji budyn-
ku plebanii. 

Dziś obiekt prezentu-
je się naprawdę okazale 
i doskonale koresponduje 
z zabytkowym otoczeniem 
majestatycznej Bazyliki. 
W ramach prac, na które 
udzielono dotacji, wyko-
nano remont wypraw tyn-
kowych elewacji bocznej. 
Zbito tynki do wysokości 
150 cm na elewacji fron-
towej i założono tynki re-
nowacyjne. Ponadto wyko-
nano nowe obróbki blacharskie 
i rynny. Zamontowano również 
nowy cokół z piaskowca oraz 
parapety na elewacji frontowej. 
Dokonano remontu detalu ar-
chitektonicznego elewacji fron-

towej i wykonano kolorystykę 
elewacji frontowej i bocznej. 
Prace wykonywano od kwietnia 
do czerwca 2012 r. 

- Dotacja może być udzielona 
każdemu, kto posiada tytuł 
prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczo-
wego albo stosunku zobowią-
zaniowego i złoży wniosek 
do burmistrza Strzegomia. 
Wniosek o dofinansowanie 
prac restauratorskich, kon-

serwatorskich i robót budow-
lanych może złożyć każdy 
z uprawnionych podmiotów. 
W praktyce jednak najczęściej 
wnioski składają przedsta-
wiciele obiektów sakralnych, 
mniejsze zainteresowanie jest ze 
strony pozostałych osób, które 
są uprawnione do skorzystania 

z tej formy pomocy – wyja-
śnia Wioletta Urban, na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Priorytetem w przyznawa-
niu środków są prace za-
bezpieczające i remontowe 
przy obiektach o złym sta-
nie technicznym. Dotacje 
przyznaje Rada Miejska 
w Strzegomiu na wniosek 
burmistrza Strzegomia 
w uchwale, która okre-

śla nazwę podmiotu, który 
otrzyma dotację, cel na który 
będzie przyznana dotacja, kwo-
tę przyznanej dotacji w roku 
budżetowym. 

MK

Wyremontowali z dotacji
Prezentujemy obiekty, na których remont gmina Strzegom udzieliła dotacji

Ta wiadomość z pewnością 
szczególnie ucieszy strzego-
mian, którzy są miłośnikami 
historii swojego miasta. Już 
niebawem w Strzegomiu po-
wstanie Izba Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej. 

Na wyposażenie izby gmina 
Strzegom pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego dotację 
w kwocie 24 990 zł. Za te 

pieniądze zakupione zostaną 
meble do czterech już przygo-
towanych pomieszczeń. 

Uroczyste otwarcie izby, 
która mieścić się będzie w bu-
dynku Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” w Strze-
gomiu przy ul. Kościuszki, 
zaplanowano na czerwiec 
2013 r. 
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Izba Tradycji w Strzegomu! 

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami

(Dz. U. z  2010 r. Nr 
102 poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego

w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-

ruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 7/B/2013, Burmistrza 
S trzegomia, z  dnia  15 
stycznia 2013 r., Zarzą-
dzeniem Nr 9/B/2013 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 17 stycznia 2013 r. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE

W dniu 25 stycznia br. w sali 
konferencyjnej Centrum Ak-
tywności Społecznej KARMEL 
w Strzegomiu odbyło się spotka-
nie informacyjne dla osób chcą-
cych skorzystać z bezpłatnych 
szkoleń „Bezpieczne finanse 
- projekt dla seniorów” wiek 60+ 
oraz „Nie boję się nowoczesnych 
technologii” wiek 50+. W spo-
tkaniu zorganizowanym przez 
Strzegomskie Centrum Kultury 
uczestniczyło ponad 20 osób.

Tematyką szkoleń, które od-
będą się w lutym, będzie nauka 

podstaw obsługi komputera oraz 
korzystania z Internetu, poczty 
elektronicznej oraz zakładanie 
i obsługa konta na portalach 
społecznościowych. 

Szkolenia będą miały na celu 
także zwiększenia bezpieczeń-
stwa zakupów internetowych 
z wykorzystaniem bankowości 
elektronicznej. Uczestnikom 
projektów wskazane zostaną 
sposoby jak weryfikować usługi 
bankowe i parabankowe, a ko-
rzystając z nich, jak nie wpaść 
w pułapki kredytowe.

- Nasze szkolenia z pewnością 
ułatwią Państwu funkcjonowanie 
we współczesnym świecie oraz 
pozwolą na szybkie łatwe i tanie 
komunikowanie się – mówi Ma-
rian Góra, koordynator szkoleń 
z ramienia Strzegomskiego 
Centrum Kultury.

Wszelkie pytania prosimy 
kierować do Strzegomskiego 
Centrum Kultury pod adres 
caskarmel@wp.pl, nr tel. 74 649 
11 18 lub sck@poczta.onet.pl, nr. 
tel. 074 649 44 00.

(red)

Seniorzy będą się szkolić Bezpłatna  
mammografia

Zapraszamy Panie w wieku 
50-69 lat z terenu miasta i gminy 
Strzegom na bezpłatne badania 
mammograficzne finansowane 
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. W pozostałych przedziałach 
wiekowych badania będą odpłat-
ne w cenie 80,00 zł. Badania będą 
wykonywane w dniach 13-14 
lutego br. Miejsce postoju mam-
mobusa – przy Ośrodku Sportu 
i rekreacji w Strzegomiu, ul. Mic-
kiewicza 2. Rejestracja na badania 
pod numerami telefonów: 58 666 
24 44, 801 080 007. 

Przypomnijmy, że gmina Strzegom złożyła wniosek o do-
finansowanie kolejnej inwestycji w ramach Narodowego 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój. Złożony przez gminę 
wniosek został oceniony merytorycznie przez Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki. Wniosek gminy jest na pierwszym 
miejscu listy rankingowej, co oznacza, że gmina ma szansę 
uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 50% wartości 
inwestycji. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 869 
600,00 zł. 

- Izba Tradycji to miejsce szczególne, w którym każdy może 
poznać nie tylko historyczne i kulturowe wartości materialne 
i niematerialne, ale również bogactwo natury – mówi Anna 
Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Eksponaty gromadzone przez wiele 
dziesiątek lat, przechowywane są obecnie w wielu niedostępnych 
dla mieszkańców i zwiedzających miejscach, a odpowiednie 
wyposażenie izby pozwoli na udostępnienie zbiorów na euro-
pejskim poziomie. Odpowiednio oświetlone gabloty sprawią, 
że strzegomska porcelana, czy minerały pochodzące z naszych 
kamieniołomów, będą prezentowały się naprawdę okazale. 
Władze gminy liczą na to, że izba wzbudzi spore zaintereso-
wanie wśród mieszkańców i okaże się impulsem do poznania 
historii Ziemi Strzegomskiej, szczególnie wśród młodych ludzi.
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Budowa kanalizacji w gminie 
Strzegom to jedno z zadań 
prior ytetowych. Dlatego 
cieszy fakt, że jej realizacja 
dobiega końca, a mieszkańcy 
zaczynają przyłączać się do 
sieci. 

- Projekt realizowany przez 
spółkę Wodociągi i Kanaliza-
cja oraz Jednostkę Realizującą 
Projekt pod nazwą „Zapewnie-
nie Prawidłowej Gospodarki 
Ściekowej w gminie Strzegom” 
obejmuje swym zasięgiem sie-
dem wsi - Goczałków, Jaroszów, 
Kostrzę, Rogoźnicę, Wieśni-
cę, Żelazów i Żółkiewkę. We 
wszystkich tych miejscowo-
ściach, za wyjątkiem Rogoźnicy, 
prace związane z wykonaniem 
kanalizacji zostały zakończone 
i odebrane. Tak więc podłączanie 
budynków do ogólnej sieci kana-
lizacyjnej jest możliwe – mówi 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki WiK. 

Obecnie podłączanie się po-
szczególnych budynków do 
ogólnej sieci kanalizacyjnej ma 
miejsce jedynie w Jaroszowie. 
W dokumentacji technicznej 
przewidziano wykonanie w Ja-
roszowie 168 szt. przyłączy. Do 
dnia dzisiejszego wykonano 54 
podłączenia. Właściciele kolej-
nych 73 budynków wyrazili na 
piśmie wolę podłączenia się do 
ogólnej sieci kanalizacyjnej. Jak 
wygląda samo podłączanie do 
kanalizacji? - Proces podłącza-
nia poszczególnych budynków 
do ogólnej sieci kanalizacyjnej 
jest całkowicie dobrowolny. 
Wszędzie tam, gdzie sieć ka-
nalizacyjna została wykonana 
i odebrana (od red. do połowy 

grudnia ubiegłego roku tylko 
w Jaroszowie) chętni właścicie-
le poszczególnych budynków 
mogli dokonywać podłączania 
we własnym zakresie i na wła-
sny koszt. Celem zachęcenia 
mieszkańców do tego proce-
su gmina Strzegom stworzyła 
nowe bardzo korzystne warunki 
podłączania – wyjaśnia Dorota 
Borkowska. Jak podkreśla Zbi-
gniew Kołodziej, sołtys Jaroszo-
wa, mieszkańcy są zadowoleni 
z budowy kanalizacji i chętnie 
się do niej przyłączają. – Część 
mieszkańców podłączyła się na 
własny koszt, natomiast obecnie 
oczekujemy na dotację, która 
umożliwi dalsze podłączanie 
kolejnych gospodarstw – mówi 
sołtys. 

Oznacza to tyle, że WiK 
Strzegom w najbliższym czasie 
złoży wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Priorytetowego” Do-
finansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz pod-
łączeń budynków do zbiorowe-
go systemu kanalizacyjnego”. 
Wniosek dotyczy wykonania 
381 przyłączy do tych wszystkich 
budynków, których właściciele 
złożyli pisemne deklaracje chęci 
podłączenia się do ogólnej sieci 
kanalizacyjnej. To oni będą praw-
dziwymi beneficjentami wniosku, 
ponieważ dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i gminy wyniesie aż 90 proc., 
a użytkownicy zapłacą jedynie 10 
proc. Po pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku, WiK przeprowadzi 
przetarg i będzie nadzorował 
wykonywanie podłączeń. Roz-

poczęcie prac planowane jest na 
okres lato-jesień. Natomiast ich 
zakończenie przewidziane jest na 
koniec października 2013 roku. 
Długo oczekiwana kanalizacja 
już cieszy mieszkańców, ale przy 
jej budowie nie obyło się bez pro-
blemów. - Problemy występujące 
w trakcie realizacji poszczególnych 
kontraktów to zmiany, jakie zaszły 
w okresie pomiędzy opracowywa-
niem dokumentacji a realizacją 
robót (np. zmiany własnościowe: 

śmierć, sprzedaż, fizyczne - po-
wstanie nowych obiektów), liczne 
zmiany projektowe (na skutek 
odmów właścicieli na wejście na 
ich posesję), kolizje przebiegu 
projektowanej trasy z nieujaw-
nioną infrastrukturą podziemną 
i nadziemną), bardzo trudne 
warunki geologiczne (napotkanie 
litej skały na trasie wykopów), czy 
upadłość jednego z wykonawców 
– wylicza prezes. 
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Strzegom ma kanalizację
W gminie Strzegom dobiega końca budowa kanalizacji, jednego z najważniejszych zadań. Mieszkańcy już mogą się przyłączać do sieci

Aktualnie w Jaroszowie znaj-
dują się 2 maszty fotoradarowe 
i obecnie nie są podłączone do 
zasilania 230 V. Dodatkowo jeden 
z masztów jest uszkodzony i nie 
nadaje się do dalszej eksploatacji.

Jak wyjaśnia Paweł Marchlew-
ski z Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, w zainteresowaniu Głów-
nego Inspektoratu Transportu 
Drogowego pozostaje zwłaszcza 
maszt fotoradarowy ustawiony 
w kilometrze 385+690 km (obok 
budynku kościoła i szkoły) i jeżeli 
pojawią się możliwości stałego 
przyłączenia do zasilania 230V, to 
takie przyłączenie zostanie wyko-
nane i maszt będzie użytkowany. 

- Mieszkańcy skarżą się na nad-
mierną prędkość przejeżdżających 

aut, szczególnie w okolicach miej-
scowej szkoły – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
- Ze względu na duży ruch pojaz-
dów mechanicznych, mieszkańcy, 
w tym szczególnie dzieci, nie 
mogą swobodnie przejść przez 
jezdnię. W celu poprawienia bez-
pieczeństwa, została zatrudniona 
osoba, która pomaga przejść dzie-
ciom przez jezdnię w godzinach 
nauki szkolnej.

- Mieszkańcy Jaroszowa zdecy-
dowanie popierają pomysł urucho-
mienia fotoradarów. Zebraliśmy 
ponad 320 podpisów, a to jeszcze 
nie koniec. W akcję zbierania pod-
pisów włączyła się także dyrektor 
naszej szkoły – informuje radna 
Rady Miejskiej w Strzegomiu - 
Krystyna Lewicka, mieszkanka 
Jaroszowa. – Okolice kościoła 

i szkoły to newralgiczny punkt 
Jaroszowa. Szczególnie w tym 
miejscu chcielibyśmy, aby działał 
fotoradar. Zdajemy sobie sprawę, 
że uruchomienie tego typu urzą-
dzeń wiąże się z kosztami, tym 
bardziej cieszymy się, że burmistrz 
Strzegomia zadeklarował chęć 
współfinansowania, jeżeli pozwolą 
na to przepisy prawa i wyrazi na 
to zgodę Wojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego, do które-
go wniosek został skierowany.

Dodajmy, że powyższy wnio-
sek został także przesłany do 
telewizji TVN, która w ostat-
nim okresie przeprowadza akcję 
„Fotoradary”, dotyczącą wska-

zania miejsc w Polsce, gdzie 
te urządzenia są niepotrzebne, 
a gdzie ich brakuje.

Nie wiadomo czy WITD 
przychyli  się do wniosku 
burmistrza, tym bardziej, że 
w opinii tej instytucji patrole 
nieoznakowanego pojazdu wy-
posażonego w videorejestrator 
i wszelkie kontrole nie ujawniły 
w ostatnim okresie rażących 
naruszeń przepisów ruchu 
drogowego w miejscowości 
Jaroszów.

O ostatecznym rozwiązaniu 
tej sprawy poinformujemy czy-
telników wkrótce.

Tekst: Tomasz Wanecki

Fotoradary w Jaroszowie?
Odcinek drogi krajowej nr 5 w miejscowości Jaroszów należy do najbardziej niebezpiecznych 

Danish Malting Group Polska 
zwiększa inwestycje w Słodowni 
Strzegom. Dzięki nim do połowy 
2013 roku powstanie jedna z naj-
większych baz magazynowych 
jęczmienia na Dolnym Śląsku, 
o pojemności prawie 60 tys. ton. 
Tym samym łączna wartość wydat-
ków poniesionych przez duńskiego 
inwestora na rozbudowę bazy ma-
gazynowej w Strzegomiu zamknie 
się kwotą ponad 20 mln zł.

W listopadzie 2012 r. na terenie 
Słodowni wyrosło 6 nowych silo-
sów, każdy o pojemności ok. 2,5 
tys. ton. Dodatkowo powstały też 
nowe magazyny na słody specjalne 
(kolorowe, ekologiczny, koszerny) 
o pojemności 1 tys. ton.

Dzięki rozbudowie bazy ma-
gazynowej Słodownia Strzegom, 
specjalizująca się w produkcji tzw. 
słodów kolorowych, wykorzysty-
wanych głównie do produkcji piw 
ciemnych, jest obecnie w stanie 
zgromadzić jednorazowo 40 tys. 
ton jęczmienia, czyli ponad 10 
razy więcej niż 8 lat temu, kiedy 
zakład przejmowała duńska grupa 
słodownicza DMG. 

W 2013 roku na terenie strze-
gomskiej słodowni pojawi się 
identyczna bateria sześciu zbiorni-
ków, w efekcie czego jeszcze przed 
przyszłorocznym sezonem skupu 
jęczmienia, rozpoczynającym się 

w lipcu, DMG Polska będzie 
dysponować jedną z największych 
na Dolnym Śląsku baz magazyno-
wych zboża. 

- Mamy nadzieję, że zapach wy-
dobywający się w czasie pewnego 
cyklu produkcyjnego będzie coraz 
mniej dokuczliwy. Dotyczy to 
także hałasu, będącego wynikiem 
pracy wentylatorów, który jest 
uciążliwy dla okolicznych miesz-
kańców, szczególnie późnym 
wieczorem i nocą. Ale przy tak 
imponującym rozwoju, słodownia 
sobie i z tym poradzi, a uciążliwo-
ści z czasem znikną. Modernizacja 
słodowni bardzo nas cieszy, a tym 
bardziej stały skup jęczmienia 
– zapewnia Maria Michalec, 
zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Współpracę ze słodownią bar-
dzo pozytywnie oceniają rolnicy 
gminy Strzegom. - Słodownia 
jest solidną firmą i wypłacalną, 
co należy szczególnie podkreślić 
- stwierdza Zdzisław Kudyba, 
sołtys Strzegomia - Ważnym jest 
fakt niesienia pomocy rolnikom 
w dostępie do najwyższej jakości 
materiału siewnego oraz skupu 
jęczmienia w czasie żniw, ponie-
waż nie każdy rolnik posiada silosy 
do magazynowania. 

Monika A. Marszycka/ 
Grażyna Kuczer 

Słodownia się rozwija

- Firma „Sobet” s. a. będąca wykonawcą robót we wsiach Wieśnica, Żółkiewka 
i Rogoźnica - ogłosiła w grudniu 2012 r. upadłość. We wsiach Wieśnica i Żół-
kiewka, „Sobet” wykonał wszystkie prace związane wprost z funkcjonowaniem 
w tych wsiach ogólnej sieci kanalizacyjnej. Pozostały do wykonania stosunkowo 
drobne prace innego charakteru, nie mające wprost wpływu na funkcjonowanie 
kanalizacji. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Rogoźnicy, pomimo, iż prace do-
tyczące sieci kanalizacyjnej zaawansowane są aż 99 proc. ( brak kilku krótkich 
odcinków o łącznej długości ok. 350mb ) to z powodu niezamontowania 2 
tłoczni i 2 przepompowni ścieków, sieć nie może być uruchomiona.
W Rogoźnicy oprócz powyższych prac pozostały jeszcze do wykonania 
odtworzenia nawierzchni drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych – mówi 
Dorota Borkowska. 

Z inicjatywy burmistrza Strzegomia – Zbigniewa Suchyty, 
radnej Rady Miejskiej w Strzegomiu – Krystyny Lewickiej 
i dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie 
– Beaty Jankiewicz w ubiegłym tygodniu zebrano ponad 320 
podpisów mieszkańców Jaroszowa w sprawie uruchomienia 
fotoradarów. Burmistrz Strzegomia ponownie wystąpił 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 
o rozważenie możliwości uzbrojenia i uruchomienia dwóch 
masztów fotoradarowych w tym sołectwie.
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

Ewa: Jestem mieszkanką rynku 
i nie potrafię zrozumieć w jakim 
celu ośnieżany jest rynek. dzi-
siaj, kiedy napadało 2cm śniegu 
o godzinie 4 rano piaskarka prze-
jechała wokół rynku 6 razy po 
czym rynek zrobił się czarny ale 
kiedy jechałam o godzinie 6.30 do 
pracy to ulice wyjazdowe z rynku 
były bielutkie, przed światłami 
w kierunku Świdnicy ledwo co 
można było się zatrzymać przy 
prędkości dostosowanej do wa-
runków panujących na drodze. 
Podejrzewam, że może dlatego, 
że rynek jest wyłożony kostką, 
ale kiedy jadę również o godzinie 
6.30 w kierunku dzielnicy graby 
gdzie także jest kostka to przestaję 
rozumieć, bo na tej drodze również 
nie uświadczy, żeby przejechała po 
niej jakaś piaskarka, a nie wspo-
mnę już o jakiejś soli. Więc moje 
pytanie dlaczego odśnieżany jest 
rynek, co komu przeszkadza ten 
śnieg, może jednak lepiej te pie-
niące przeznaczyć na odśnieżenie 
tych ulic? 

Cieszę się z Pani dobrej obser-
wacji co, gdzie i o której w naszej 
gminie się dzieje. Zastanawiam 
się, co by było, gdyby nie od-
śnieżać, tak jak Pani proponuje. 

Oj, byłbym bardzo nieudolnym 
i niezaradnym burmistrzem. 
Cieszę się, że służby komunalne 
radzą sobie z odśnieżaniem dróg 
gminnych, bo także zimą muszą 
nam służyć w codziennym życiu. 
Zapewniam, że służby mają sól 
i piasek i stosują go, wtedy gdy 
jest to konieczne. Mają swoje 
procedury i się do nich stosują. 
Na bezpieczeństwie mieszkań-
ców nie myślę oszczędzać. Podaję 
jednocześnie nr telefonu, gdzie 
można zgłaszać ewentualną 
konieczność odśnieżenia jakiejś 
ulicy: 74 8551-051/52.

staś: Panie burmistrzu na ul. 
Leśnej parkują autobusy aż po 
papiernię i wyjeżdżając od strony 
zrembu nie można przejechać. 
czy nie można by coś zrobić by 
autobusy podjeżdżały, te które od-
jeżdżają, a nie parkowały po kilka 
godzin. niech by sobie poszukali 
inne miejsce na parking, bo policja 
nic nie robi mimo, że to jest pod ich 
nosem. nie trzeba wiele by tam był 
ład i porządek. Pozdrawiam. 

Miałem informację podobną 
w zeszłym tygodniu z UNIPA-
PU i poprosiłem, by autobusy 
dowożące uczniów do szkoły 
parkowały na parkingu OSiR-u. 
Sprawdzę jeszcze raz, bo chyba 
o nie chodzi. Pozostałe autobusy 
i busy swoje kursy zaczynają 
i kończą na dworcu PKS. Tak 
powinno być. Jeszcze raz spraw-
dzimy, kto tam parkuje. 

christop Waltz: Panie burmi-
strzu wydaję mi się, że powinien 
Pan oczyścić nasz zabytkowy 
wiadukt kolejowy przebiegający 
przez miasto z tych wszystkich 
przekleństw, pseudo graffiti, ba-
zgrołów... sądzę, że takie przed 
się wzięcie nie uszczerbi budżetu 
gminy (a jeśli wiadukt nie jest jej 
własnością, wątpię aby ktokolwiek 
miał by coś przeciwko) przed tym 
aby go „od sprejować”. roszę o decy-

zję w tej sprawie. Pozdrawiam. 
Już w roku 2011 pierwszy raz 

wystąpiłem do PKP o remonty 
wiaduktów nad drogą 374 – Le-
gnicka, Kasztelańska, Świdnicka. 
Za każdym razem decyzje są ne-
gatywne. W rozmowie z jedynym 
z dyrektorów PLK usłyszałem, 
że mają ważniejsze sprawy, które 
związane są z bezpieczeństwem 
na kolei, a nie sprawy estetyki. 
Zgadzam się z oceną internauty, 
że wiadukt ten jest nie tylko 
pięknym elementem architektury, 
ale szpeci nasze miasto. W tym 
roku na drodze 374 wykonamy 
chodniki na ulicy Legnickiej od 
Niecałej do świateł z własnych 
środków, a zarząd drogi chodniki 
i nawierzchnię asfaltową od ronda 
do świateł. Mamy projekt na cały 
chodnik Legnickiej i Kasztelań-
skiej, które od świateł do świateł 
będą z płyt i kostki granitowej. 
Czynimy starania, by część prac 
wykonać w układzie finansowym 
50 % my, a 50 % zarządca drogi. 
Jeśli chodzi o wiadukt, mamy 
zgodę, by wykonać go z własnych 
środków. Wymaga to jednak 
projektu. Na pewno wrócimy 
do tematu. 

Jan: burmistrzu, dlaczego nowa 
nawierzchnia z kostki na ul. Ko-
ściuszki jest taka nierówna? Kto 
obierał to zadanie??? taki znany 
wykonawca, a robota do niczego. 
Kolejny bubel burmistrzu, za 
ciężkie pieniądze, a szkoda, bo 
wystarczyło troszkę więcej stara-
nia o właściwe wykonanie prac, 
więcej nadzoru nad wykonawcą 
i byłoby naprawdę pięknie. sądzę 
że burmistrz, jako euroentuzjasta, 
zdaje sobie sprawę, że taka jakość 
wykonanych prac u naszych za-
chodnich sąsiadów byłaby nie do 
przyjęcia i wykonawca musiałby 
w ramach reklamacji usunąć wady 
wykonanych prac. 

Zamieszczam to pytanie, by 
pokazać, jak wielka jest złośliwość 

kilku osób, które do tej rubryki 
piszą non stop i wszystko jest 
źle. Nieważna jest droga, ważne, 
jak dołożyć burmistrzowi, by 
go pogrążyć. Takich stałych 
pytających jest 3-4, bo to widać 
po IP, więc spokojnie damy radę 
z tą częścią mieszkańców, której 
zależy na dalszym intensywnym 
rozwoju miasta i gminy. Po tym 
pytaniu zwróciłem się do kilku 
wykonawców takich prac i opinie 
były przeciwne do opinii Jana. 
Takie też opinie otrzymuję od 
mieszkańców. Sam kilkakrotnie 
szedłem i jechałem tą drogą 
i uważam, że jest zrobiona bardzo 
dobrze. Jeśli wystąpią jakieś uster-
ki, to zostaną poprawione. Co 
do znanego wykonawcy – został 
wyłoniony w drodze przetargu 
i myślę, że sprawdził się. Nigdy 
nie wypowiadałem się w trakcie 
realizacji zadania – „tak znany 
wykonawca”. Może konkretnie, 
jako znawca, wskaże Pan wady, 
by usunąć je w ramach reklama-
cji. Cieszę się, że zdecydowanie 
większej części mieszkańców, 
także na tym forum, zależy na 
rozwoju tej gminy i takich wza-
jemnych relacjach społecznych, 
by czuć się tu jak u siebie, w mojej 
gminie, w moim mieście, choć nie 
jest łatwo. 

zuKia: szanowny Panie bur-
mistrzu. czytając strzegomski 
portal zauważyłem, że zmienił 
Pan status zakładu Gospodarki 
Komunalnej, przekształcając 
go w spółkę prawa handlowego. 
bardzo mnie to ucieszyło. Po-
nieważ moja f irma zajmuje się 
działalnością komunalną, w tym 
odbiorem odpadów, sprzątaniem, 
utrzymaniem zieleni, administro-
waniem, oraz wszelkimi innymi 
drobnymi usługami, chcę zapytać 
czy przewiduje Pan przetargi 
na wszystkie te prace, które wy-
konywał do tej pory strzegomski 
zuK? Jeśli tak, to kiedy będą one 

ogłaszane? czy ogłoszenia będą 
zamieszczane tylko lokalnie, czy 
w prasie również? działamy już 
z powodzeniem, z poszanowa-
niem ustawy prawo zamówień 
publicznych, w wielu dolnoślą-
skich, i nie tylko, miejscowościach. 
dzięki stosowaniu niskich cen, 
myślę, że mam szanse na wygraną 
w Pana mieście. Pozdrawiam, 
adam c. zuKia sp. z o.o

Pierwszy przetarg na zieleń już 
się odbył. Część zadań będzie 
przekazywanych spółce w ra-
mach zadań zleconych. Wszyst-
kie przetargi ogłaszane są na 
stronie internetowej.

strzegomianka: Witam serdecznie. 
Panie burmistrzu moje zapytanie 
dotyczy cmentarza żydowskiego 
przy ul. Św. Jadwigi. Postawiono 
tam piękne ławeczki, ale nikt nie 
pomyślał o słupkach uniemożli-
wających jazdę na skróty przez 
cmentarz, co niektórym mieszkań-
com ul. zielonej i nie tylko. Żadna 
przyjemność usiąść na „ładnej” 
ławeczce w otoczeniu błota, nie 
wspominając o przejściu dróżką 
po opadach deszczu. Wystarczy 
postawić brakujący słupek od ul. 
zielonej (poprzedni był komuś 
najwyraźniej potrzebny i mam 
nadzieję, że sprawa leniwych 
kierowców dobiegnie końca.

Przekazałem temat do reali-
zacji.

mieszkaniec: Witam, czy istnieje 
możliwość zamontowania spo-
walniacza na ulicy sosnowej? 
Jest to droga pomiędzy domkami 
a blokami osiedlowymi, nie ma 
dnia żeby z samej góry drogi nie 
pędziły samochody, a jest to ulica 
często uczęszczana przez pieszych, 
dzieci gdyż przechodzi się z jednej 
strony ulicy na drugą w stronę 
domków a kierowcy nie zwracają 
uwagi na pieszych, tylko czekać 
kiedy dojdzie do nieszczęśliwego 
wypadku. bardzo proszę o roz-

patrzenie możliwości montażu 
takiego spowalniacza.

Odległości między skrzy-
żowaniami z ul. Sosnową nie 
pozwalają na zamontowanie 
odpowiedniego oznakowania 
pionowego informującego o za-
montowanym progu zwalnia-
jącym. Progi zwalniające nie 
mogą być umieszczane bliżej 
niż: o 40m od skrzyżowania ulic 
lub dróg, o 20 m od końcowego 
punktu łuku poziomego drogi, 
gdy wewnętrzny promień łuku 
jest mniejszy od 50 m, o 20 m 
od punktu początkowego spadku 
drogi, gdy spadek ten przekracza 
10%, o 30 m od przejścia dla 
pieszych (nie dotyczy progów 
z przejściami dla pieszych), o 20 
m przed i za przejazdem kolejo-
wym oraz 15 m przed i za prze-
jazdem tramwajowym licząc od 
skrajnej szyny toru na przejeź-
dzie, o 25 m od najbliższej części 
wiaduktu lub innej konstrukcji 
nośnej. Jednak najważniejszym 
punktem, który przemawia za 
niedopuszczeniem do zamon-
towania progu jest fakt, że ul. 
Sosnowa stanowi jedyny dojazd 
do ulic przyległych, więc zasto-
sowanie progu może w sposób 
zdecydowany opóźnić dojazd 
pojazdów straży pożarnej, po-
gotowia ratunkowego, itp. 

Lucek: Panie burmistrzu, jaki 
w strzegomiu będzie koszt wy-
wozu śmieci od osoby. W prasie jest 
wiele informacji co do miast ościen-
nych. na razie najniższe koszty 
przy segregacji będą w Świdnicy 
chyba 8zł. czy u nas będą podobne 
czy zafunduje nam Pan znaczną 
np. 50% podwyżkę? 

Obecnie płacimy za śmieci 
11,80 zł od osoby. Założyli-
śmy się, że od lipca od osoby 
mieszkańcy będą płacić 12 zł. 
Wszystko zależy od ceny, jaką 
otrzymamy w ramach przetargu 
nieograniczonego. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

- Pani natalio! zacznę trochę 
nietypowo. Jaka jest naprawdę 
dzisiejsza młodzież, której przyszło 
żyć w rozwiniętym technologicznie 
świecie, i która narażona jest na 
różnego rodzaju pokusy?

- Młodzież to zbiór indywi-
dualności. Wielu z nas ma swoje 
pasje, zainteresowania, marze-
nia. Wyznaczamy sobie cele, 
do których staramy się dążyć. 
Grupa młodzieży to szeroko 
pojęta zbiorowość. Na pewno 
odmienne aspiracje, dążenia, pro-
blemy mają gimnazjaliści, a inne 
uczniowie szkół średnich. Jednak 
jednych i drugich łączy zapał do 
zmiany otaczającego nas świata. 
A najłatwiej jest zacząć od siebie, 
najbliższego otoczenia. To prawda, 
jesteśmy narażeni na wiele pokus 
współczesnego świata. Dlatego 
młody człowiek, bardzo często 
dokonuje wyborów. Ważne jest, 
abyśmy podejmowali rozsądne 
decyzje i wyciągali wnioski z po-
pełnianych błędów.

- dotychczas odbyły się 2 sesje 
młodzieżowej rady miejskiej 
w strzegomiu. Jakie są Pani 
pierwsze wrażenia po obradach? 

czy coś Panią zaskoczyło?
- Myślę, że pierwsza sesja była 

dla każdego radnego młodzieżo-
wej rady nowością. Każdy zapo-
znawał się z formą i przebiegiem 
takich obrad. Na pewno wielu 
z nas towarzyszyły emocje, trema. 
Byłam bardzo mile zaskoczona 
podczas drugiej sesji. Radni chęt-
nie organizowali pracę w radzie, 
zapisując się do stałych komi-
sji. Ciekawą częścią obrad była 
dyskusja w sprawie utworzenia 
legalnej ściany graffiti w naszym 
mieście. Młodzież chętnie zabie-
rała głos, wyrażając swoją opinię 
w sprawie.

- Jaka to będzie rada?
- Minęło zbyt mało czasu, aby to 

powiedzieć. Wszyscy się dopiero 

poznajemy. Jednak już obserwuję, 
że z miesiąca na miesiąc jest coraz 
lepiej. Radni są otwarci, bardzo 
chętnie wyrażają swoje zdanie na 
poruszane tematy. Mam nadzieję, 
że zapał młodzieży do wdraża-
nia pomysłów, pracy i wszelkich 
zmian w naszym lokalnym śro-
dowisku nie ustąpi. 
- czy widzi Pani wśród radnych 
liderów, którzy w szczególny sposób 
będą nadawać ton Waszej pracy?

- Tak. Wyróżnić można osoby, 
które bardzo często udzielają się 
w naszej radzie. Takie osoby są 
członkami lub pełnią funk-
cje przewodniczących komisji 
stałych, często zabierają głos 
nie tylko w swoim imieniu, ale 
także w imieniu swoich rówie-
śników – kolegów, koleżanek 
ze szkół. 

- Pierwszą inicjatywą, którą zajęła 
się rada, jest ściana graffiti zlokali-
zowana na murze zrEmb-u od 
strony ul. dworcowej. Kto wpadł 
na ten pomysł?

- Pasjonaci sztuki graffiti zwra-
cali się z prośbą o możliwość 
rozwijania swoich zainteresowań 
w mieście do radnego – Tomasza 

Marczaka. Młodzieżowa Rada 
Miejska w Strzegomiu jeszcze 
wtedy nie funkcjonowała. Wyj-
ściem z zaistniałej sytuacji było 
utworzenie legalnej ściany graffiti. 
Młodzi radni przejęli inicjatywę. 
- Jakie jeszcze pomysły i idee bę-
dziecie chcieli realizować? W któ-
rym obszarze chcielibyście najwię-
cej zmienić?

- Chcielibyśmy skupić się dzia-
łaniach dotyczących nas – mło-
dzieży. Dążymy do wspierania 
młodych ludzi, rozwijania ich 
pasji i zainteresowań. Młodzież 
chciałaby mieć wpływ na życie 
kulturalno – sportowe w Strze-
gomiu. Czeka wiele pomysłów, 
którymi już wkrótce mamy zamiar 
się podzielić. 

- czego życzyć Pani i pozostałym 
radnym w trwającej obecnie ka-
dencji?

- Myślę, że wytrwałości w dal-
szej pracy. Nieustającego zapału i 
kreatywności. 
 
- dziękuję serdecznie za rozmo-
wę.

Rozmowę przeprowadził 
Tomasz Wanecki

Młodzież ma swoje marzenia
Wywiad z Natalią Chyłek – przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Głównym punktem II sesji 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, która odbyła 
się w dniu 11 stycznia br. było 
dokonanie przynależności rad-
nych do poszczególnych komisji 
działających w ramach niedawno 
powstałej rady.

W skład komisji Rewizyj-
nej weszli: Dominika Kmiecik 
(przewodnicząca), Michał Świ-
stek, Tomasz Okła, Weroni-
ka Pasek i Kinga Kuszaj. Do 
Komisji Bezpieczeństwa, Ładu 
i Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska wybrano: 
Jakuba Zajadły (przewodniczą-
cy), Paulinę Wojdak i Błażeja 
Kołodzieja. W Komisji ds. Wsi 
będą pracować: Aleksandra 
Dudyk (przewodnicząca), Bła-
żej Kołodziej, Kinga Kuszaj 
i Karolina Witka. W skład Ko-
misji Kultury, Sportu i Rekreacji 
weszli: Tomasz Okła (przewod-

niczący) Weronika Pasek, Jakub 
Horbacz, Magdalena Hawro, 
Tomasz Kowalczyk oraz Paweł 
Wroński. Przewodniczącym 
Komisji Zdrowia, Spraw So-
cjalnych został Michał Świstek, 
a pomagać mu będą: Monika 
Kołdacha, Paulina Wojdak, 
Justyna Popielas, Katarzyna 
Zalewska i Tomasz Kowalczyk. 
I wreszcie do Komisji Oświaty 
i Wychowania wybrano następu-
jących radnych: Weronikę Pasek 
(przewodnicząca), Dominikę 
Kmiecik, Pawła Wrońskiego, 
Monikę Kołdachę, Błażeja 
Kołodzieja i Kingę Kuszaj.

 Jak informuje przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Natalia Chyłek, 
piątkowa sesja była interesująca, 
a jednym z ostatnich punktów 
programu był apel w sprawie 
legalnej ściany graffiti. Radni 
uczestniczyli w rzeczowej dys-

kusji i wyrażali swoją 
opinię. Głos zabrali tak-
że obecni w tym dniu na 
obradach: wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej 
w Strzegomiu - Maria 
Michalec oraz opiekun 
MRM - Tomasz Mar-
czak.

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

Młodzi radni znów obradowali 
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Tego pamiętnego dnia prze-
wodniczący, rozpoczynając 
sesję powiedział: - Dzisiejsza 
sesja ma uroczysty charakter. 
Jest poświęcona 20. rocznicy 
powstania samorządu tery-
torialnego. Rok 2010 jest 
rokiem szczególnym, ponie-
waż uchwała Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 19 
listopada 2009 roku ogłosiła 
rok 2010 rokiem demokra-
cji lokalnej. Od dwudziestu 
już lat jesteśmy świadkami 
odżywania więzi lokalnych 
i regionalnych. Będąc oby-
watelami Europy i Świata, 
pozostajemy wciąż przypi-
sani do niepowtarzalnego 
miejsca kształtującego naszą 
osobowość - do naszej Małej 

Ojczyzny. Rodzinna wieś, 
miasteczko, czy miasto są nam 
bliskie i traktowane uczucio-
wo. W związku z 20. rocznicą 
przeprowadzenia pierwszych 
wyborów odrodzonego samo-
rządu terytorialnego Senat 
Rzeczypospolitej  Polskiej 
ogłasza rok 2010 rokiem de-
mokracji lokalnej.

Przypomnijmy również hi-
stor yczne już słowa prof. 
Kuleszy skierowane do sa-
morządowców naszej gminy:- 
Chciałem bardzo Państwu 
pogratulować wszystkiego 
dobrego, co się stało w wa-
szym mieście, co się stało tu 
na tej ziemi i powiedzieć, że 
życzę wam jeszcze wielu prac 
z ulicami, nawierzchniami, 

szkołami itd., itd., ponieważ, 
to właśnie jest istota tej histo-
rii. Tworzycie historię. To jest 
bardzo żmudna praca.

Sama sesja była natomiast 
krótka. W porządku obrad 
znalazło się podjęcie uchwały 
w sprawie zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2013 rok, 
którą zgodnie uchwalono. 
Wprowadzone zmiany w bu-
dżecie polegały na zwiększe-
niu planowanych dochodów 

i zwiększeniu planowanych 
wydatków o kwotę 349 392 
zł na zadanie „ Przebudowa 
odcinka nawierzchni ul. Ko-
ściuszki w Strzegomiu wraz 
z budową ciągu pieszo- jezd-
nego ul. Czerwonego Krzyża 
i chodników ul. Parkowej 
i Krótkiej” oraz zmianie pro-
centowego udziału środków 
UE w całości kosztów za-
dania.

GK

Prezes zarządu Dawid Kisz-
kiel na spotkaniu 16 stycznia 
2013 r. wyjaśnił radnym, jakie są 
zamierzenia i plany rozwoju ko-
palni na najbliższe lata, a właśnie 
sporządzenie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest elementem 
niezbędnym do dalszego rozwoju 
firmy i uzyskania koncesji na 
najbliższe lata.

- Chcieliśmy zobaczyć, jak 
wygląda w rzeczywistości obszar 
objęty zmianą planu. Bałam się, 

że ten teren jest zbyt blisko sie-
dlisk ludzkich, ale jak widzimy 
jest położony dość daleko od 
zabudowań- mówi radna Aneta 
Wiklińska.

-Ważne jest także wsparcie dla 
działalności przedsiębiorców, do-
brze prosperujących, ponieważ to 
oni płacą podatki dla gminy i nie 
można hamować ich rozwoju. 
Firma ma plany na przyszłość, 
rozwija się i nie zwalnia ludzi, 
dlatego należy ją wspierać – do-
daje Jadwiga Wróblewska.

- Poprosiliśmy o wizję w te-
renie, ponieważ chcemy ocenić 
sytuację. Tereny górnicze, to 
zawsze trudny i sporny temat, 
bo wiadomo, że wydobycie wiąże 
się z przeróbką kamienia a także 
z ingerencją i oddziaływaniem 
na środowisko. Myślę, że teraz 
z większą świadomością radni 
podejmą uchwałę –podsumowu-
je Zbigniew Suchyta burmistrz 
Strzegomia.

-Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego pełni 

w przestrzeni gminy bardzo 
ważne funkcje. Istotną pozycję 
w tej materii zajmuje miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu górnicze-
go, który oprócz wymagań okre-
ślonych odrębnymi przepisami 
powinien zapewnić integrację 
wszelkich działań podejmo-
wanych w granicach terenu 
górniczego – poinformowała 
Beata Fitas, zastępca naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Projekt uchwały zostanie po-
nownie wprowadzony do po-
rządku obrad na następnej sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
w dn. 30 stycznia 2013 r. 

GK

Sesja z minutą ciszy
Radni uczcili pamięć zmarłego Michała Kuleszy i dokonali przesunięć budżetowych 

Samorządowcy: Chcieliśmy zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda obszar objęty zmianą planu

Przewodniczący Komisji 
Oświaty zaprezentował koncepcję 
przedszkola modułowego. - Mia-
łem okazję, wraz z p. dyr. Krystyną 
Szałecką i Elżbietą Bachórz, zwie-
dzić dwa wrocławskie przedszkola 
modułowe: „Cogito” i „Pitagoras”, 
które powstały w ciągu czterech 

miesięcy. Zachwyciła mnie prze-
stronność, estetyka i zastosowane 
rozwiązania. Takich przedszkoli 
we Wrocławiu jest sześć. Może 
warto postawić takie w Strzego-
miu? Kolejną zaletą przedszkola 
modułowego jest również cena. 
Przedszkole na 100 maluchów 

będzie kosztowało od 1,2 mln zł 
do 1,6 mln zł. Rozpiętość ceno-
wa jest uzależniona od rodzaju 
wykończenia, ponieważ można 
zamówić również przedszkole 
z tynkami zewnętrznymi, a nawet 
elementami drewnianymi. Jedno 
jest pewne – za takie pieniądze nie 
wybudujemy przedszkola w in-
nym systemie. Porównywałem 
również koszty eksploatacji. Kosz-
ty energii są znacznie mniejsze od 
kosztów ogrzewania i oświetlenia 
obecnego przedszkola – dodał 
radny. Wątpliwości niektórych 
radnych wzbudziła trwałość kon-
strukcji modułowych.

Radny Krzysztof Woźniak 
stwierdził, że warto inwestować 
w ekologiczne technologie, dlatego 
proponował, aby wziąć pod uwagę 
koncepcję przedszkola w systemie 

pasywnym. Radny przekonywał, 
że przedszkole pasywne będzie 
o 90 % ekonomiczniejsze od 
przedszkola tradycyjnego. Część 
radnych zwróciła jednak uwagę, że 
budowa w systemie pasywnym jest 
o 40% droższa od tradycyjnych 
rozwiązań, a utrzymanie takiego 
przedszkola (pomp wody, kolek-
torów słonecznych) nie należy 
również do tanich.

Wiceburmistrz Wiesław Wit-
kowski dodał, że przedszkole 
pasywne jest jak mercedes wśród 
samochodów, a więc rozwiązanie 
drogie, na które nie wszystkich 
stać. Zaproponował również, 
aby rozważyć systemy mieszane. 
Całość analiz związanej z koncep-
cjami poprowadzi Wydział Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych.

Głos zabrała również dyr. PP 
nr 4 Krystyna Szałecka, dla której 
budowa nowego przedszkola wią-
że się bezpośrednio z przyszłością 
placówki, a więc maluchów, ale 

również kadry pracującej w PP 
nr4: -Dla nas powstanie nowe-
go przedszkola jest niezmiernie 
ważne, aby zapewnić maluszkom 
i pracownikom jak najlepsze wa-
runki na kolejne lata pracy.

- Nie jest ważne – podsumował 
spotkanie radny Tomasz Marczak 
– w jakim systemie zostanie po-
stawione przedszkole, ważne jest 

to, żeby w ogóle powstało. Stan 
techniczny obecnego przedszkola 
nie jest zadawalający, niebawem 
dojdzie obowiązek przedszkolny 
dla trzylatków i czterolatków, 
dlatego nowe przedszkole, zwłasz-
cza z oddziałem żłobkowym, jest 
w Strzegomiu niezbędne – dodał 
radny

GK 

O przyszłości przedszkola
Komisja Oświaty dyskutowała na temat przebudowy Przedszkola nr 4 w Strzegomiu. To zadanie jest jedną z najpilniejszych potrzeb gminy, bo placówka wymaga remontu 

Wiele działań 
Komisji Rewizyjnej 
jest niewidocznych 
dla oka, ale bar-
dzo potrzebnych 
dla prawidłowego 
funkcjonowania i 
właściwego kierun-
ku rozwoju gmi-
ny Strzegom. 24 
stycznia br. odby-
ło się posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej , w toku 
którego podsumowano ubiegły 
rok pracy komisji, nakreślono 
plany pracy na przyszłość oraz 
złożono wniosek o pośmiertne 
nadanie tytułu „Honorowe-
go Obywatela Strzegomia” 
trenerowi judo - Edwardowi 
Brzegowemu. 

Z podsumowania pracy ko-
misji wynikało, że w roku 2012 
odbyło się 16 posiedzeń, na 
których podejmowano tematy 
zawarte w planie pracy komi-
sji. Do najważniejszych zadań 
komisji należała analiza i opi-
nia sprawozdania finansowego 
gminy Strzegom za rok 2011, 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy Strzegom za 2011 
rok, sporządzenie informacji 
o stanie mienia komunalnego 
gminy Strzegom za 2011 rok, 
formułowanie opinii i stosow-
nego wniosku do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Komisja 
przeprowadziła procedurę ab-
solutoryjną zgodnie z nowymi 
przepisami prawa, jak również 
sporządziła wniosek do Rady 
Miejskiej o udzielenie absoluto-
rium burmistrzowi Strzegomia.

Ważnym zakresem prac ko-
misji jest rozpatrywanie skarg, 
opiniowanie projektów uchwał, 
przedkładanie ich pod obrady 
na sesje Rady Miejskiej oraz 
opiniowanie spraw dotyczących 
działań i zamierzeń władz samo-
rządowych gminy Strzegom.

Istotnym działaniem było 
poddanie analizie i ocenie stanu 
wielu prac remontowych i inwe-
stycyjnych w gminie Strzegom. 
Komisja podjęła także działania 
dla poprawy infrastruktury dro-
gowej, mające na celu ograni-
czenie negatywnego wpływu na 
środowisko wzmożonego ruchu 
samochodów ciężarowych.

W planach komisji na rok 
2013 znalazły się m.in.: ocena 
stanu zapewnienia bezpieczeń-
stwa w gminie Strzegom po 
reorganizacji Straży Miejskiej, 
analiza i ocena funkcjonowa-
nia służby zdrowia w gminie 
Strzegom oraz oględziny stanu 
budynku przychodni przy ul. 
Armii Krajowej po jego przeję-
ciu przez gminę, ocena realizacji 
Programu Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi w la-
tach 2011 i 2012, ocena realizacji 
prac remontowych i inwestycji w 
placówkach oświatowych gminy 
Strzegom, analiza i wydanie 
opinii dotyczącej informacji 
o stanie mienia komunalnego 
gminy Strzegom oraz ocena 
jakości nawierzchni i poboczy 
dróg gminnych po okresie zimo-
wym, weryfikacja sprawozdania 
finansowego z wykorzystania 
środków na zimowe utrzymanie 
oraz inne zamierzenia zawarte w 
planie pracy Komisji.

Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Strzegomiu złożyła 
wniosek do Kapituły opiniującej 
nadawanie tytułu „Honoro-
wego Obywatela Strzegomia” 
o pośmiertne nadanie tego 
wyróżnienia trenerowi judo 
Edwardowi Brzegowemu. Ini-
cjatorem złożenia wniosku była 
Sekcja Judo AKS Strzegom 
oraz przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Marian Góra – wy-
chowanek trenera Edwarda.

Nadanie tytułu w piętnastą 
rocznicę śmierci będzie po-
dziękowaniem społeczeństwa 
za trud i pracę wychowawczą 
trenera, tak oddanego młodzie-
ży. To właśnie o młodzieży tak 
pięknie powiedział Pan Edward: 
„ To oni zapalali na nowo iskrę 
ognia walki i podnosili siłę 
ducha”.

Grażyna Kuczer

Komisja rewizyjna  
podsumowała rok 2012

17. stycznia br. odbyło się posiedzenie otwarte Komisji 
Oświaty i Wychowania na temat przyszłości Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strzegomiu zorganizowane przez prze-
wodniczącego Tomasza Marczaka, w którym wzięli udział 
członkowie komisji: Jadwiga Wróblewska, Przemysław 
Stempniewicz i Tomasz Dziurla, a także przewodniczący 
RM Tadeusz Wasyliszyn, wiceburmistrz Wiesław Wit-
kowski, radni: Natalia Łęska, Krystyna Lewicka, Bogumiła 
Skóra, Janusz Flaman, Krzysztof Woźniak. Nie mogło 
zabraknąć również naczelnika Wydziału Oświaty Urszuli 
Podsiadły-Szubert, naczelnika Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych Ireny Kowalskiej, a także dyrektor PP 
nr 4 Krystyny Szałeckiej i nauczycielki Elżbiety Bachórz. 

Radni w kamieniołomach
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Strzegomiu 28 grudnia 2012 r. został wycofany z porządku 
obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom. 
Radni wystąpili z propozycją, aby przed podjęciem tak istotnej i ważnej uchwały dokonać wizji 
w terenie w celu zapoznania się na miejscu z działalnością kopalni. Z wnioskiem o sporządzenie 
miejscowego planu dla terenu górniczego (planowane poszerzenie obszaru górniczego) zwrócił 
się Zarząd Spółki Granimex. 

Minutą ciszy ku czci Michała Kuleszy, współtwórcy kon-
cepcji samorządu terytorialnego w Polsce rozpoczęto w dn. 
16.01.2013 r. sesję Rady Miejskiej w Strzegomiu. Tadeusz 
Wasyliszyn przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał 
zebranym, że zmarły 13 stycznia br. wybitny prawnik, na-
ukowiec, twórca reformy samorządowej był 15.09.2010 r. 
honorowym gościem uroczystej sesji okazji XX - lecia sa-
morządu w Strzegomiu. 
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W gminie Strzegom mają 
szansę powstać cztery nowe 
place zabaw w ramach rzą-
dowego programu „Radosna 
szkoła”. Wszystko to za spra-
wą wniosków złożonych do 
wojewody dolnośląskiego, 
które teraz czekają na rozpa-
trzenie. 

Program „Radosna szkoła” 
zakłada wsparcie finansowe 
dla gmin prowadzących szkoły 
na zakup, lub zwrot kosztów 
zakupu, pomocy dydaktycz-
nych do miejsc zabaw w szkole 
oraz na budowę, modernizację 
lub zwrot kosztów budowy 
i modernizacji szkolnego placu 
zabaw. 

- Przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Strzegomiu funk-
cjonuje pierwszy w gminie plac 
zabaw wybudowany w ramach 
programu „Radosna szkoła”, na 
którego realizację gmina otrzy-
mała 50 procent dofinansowania. 
Całkowity koszt tej inwestycji 
wyniósł 122 815,40 zł. Budo-
wa obiektu została zakończona 
w 2011 r. – mówi Anna Góralska, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Zadowolenia z placu zabaw 
nie kryje również dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
3, Agnieszka Łukaszonek. - 
Plac zabaw utworzony w ramach 
programu rządowego, ,Radosna 
szkoła” przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 w Strzegomiu 
to miejsce ogólnie dostępne, za-
pewniające odpowiednią zabawę 
uczniom z naszej szkoły i dzieciom 
z dzielnicy Graby. Plac zabaw 
tworzony był przede wszystkim 
z myślą o zapewnieniu dzieciom 
całkowitego bezpieczeństwa oraz 

prawidłowego rozwoju umiejęt-
ności motorycznych. Plac zabaw 
umożliwia młodszym dzieciom 
podejmowanie aktywności fizycz-
nej, przygotowany jest do prowa-
dzenia z dziećmi różnorodnych 
form zajęć ruchowych. Wyposa-
żony jest w ściankę wspinaczkową, 

pomost, zjeżdżalnię, równoważnię, 
przeplotnię oraz kolorowe huś-
tawki. Spełnia wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa – zastosowana 
jest nowoczesna, bezpieczna na-
wierzchnia pod urządzeniami, 

właściwe rozmieszczenie sprzętu 
z zachowaniem stref bezpieczeń-
stwa oraz przyjazne zagospodaro-
wanie pozostałego terenu zielenią 
– dyrektor wylicza zalety obiektu. 

MK
Radosna szkoła
Place będą wyposażone w nowoczesne sprzęty zabawowe, które umożliwią najmłodszym aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu

Blisko 48 tys. zł przyznał w tym 
roku Urząd Miejski w Strze-
gomiu na organizację ferii zi-
mowych w naszej gminie, które 
odbędą się w dniach 28 stycznia 
– 8 lutego br.
W sumie dofinansowano 9 or-
ganizacji, które złożyły swoją 
ofertę:
1. Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowi-
ce – 1.690,00 zł
(zajęcia pod hasłem „Ferie przy-
jemne i pożyteczne” w okresie 
28.01 – 01.02.2013 r. – m. in. wy-
jazdy na basen w Świebodzicach 
i na lodowisko w Strzegomiu);
2. Stowarzyszenie Pedagogów 
i Psychologów Gminy Strzegom 
– 8.000,00 zł
(w okresie 28.01 – 01.02 – m. in. 
zajęcia na hali OSiR i lodowisku 
w Strzegomiu, wyjście do kina 
SCK, piesze wycieczki, zwiedza-
nie ciekawych miejsc);
3. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” – 2.000,00 zł
(w okresie 04.02 – 08.02 – m. 
in. wycieczka do Exploraparku 
w Wałbrzychu, warsztaty ce-
ramiczne, profilaktyczne, spor-
towe);
4. Uczniowski Klub Sportowy 
„LO” Strzegom – 10.000,00 zł
(„Ferie na sportowo, kulturalnie, 
bezpiecznie i zdrowo” w okresie 
28.01 – 08.02 – 
m. in. wyjazdy do kina w Legnicy, 
do opery i teatru we Wrocławiu, 
filharmonii w Wałbrzychu, nauka 

jazdy na nartach w Zieleńcu);
5. Stowarzyszenie Uczniowski 
klub Sportowy „Aktywna Ko-
strza” – 2.000,00 zł
(w okresie 28.01 – 01.02 – m. in. 
wyjazd do kina SCK w Strze-
gomiu, rzeźbienie w glinie, 
zajęcia kulinarne, wyjazd do 
Rzeczki);
6. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Lokalnej Aktywności 
„ROLA” – 2.000,00 zł
(„Ferie Zimę do znajomych” 
w okresie 28.01 – 08.02 – m. in. 
wyjazd do SCK w Strzegomiu 
na przedstawienie teatralne 
i na emisję filmu animowanego, 
ognisko);
7. Koło Przyjaciół Dzieci 
„Copernicus” przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu – 4.000,00 zł
(w okresie 28.01 – 01.02 - m. in. 
wycieczka na basen w Świebo-
dzicach, wycieczka do Morawy 
(kulig), zajęcia na lodowisku, 
seans filmowy i przedstawienie 
teatralne w SCK);
8. Parafia pw. Św. App Piotra 
i Pawła - 8.000,00 zł
(organizacja zimowiska w Kar-
paczu w dniach 3-8 lutego 
br. dla 40 dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin zagro-
żonych patologią społeczną);
9. Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w gminie Strzegom 
„AKCJA” – 9.999,00 zł
(organizacja wyjazdu do Zako-
panego w terminie 2-8 lutego 
dla 30 osób, w tym 27 dzieci 
w wieku 7-13 lat).

opr. Tomasz Wanecki

Dofinansowanie zimowego  
wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Zespół Szkół w Goczał-
kowie od września 2012r. 
uczestniczy w ogólnopol-
skiej  akcji  Szkoła Bez-
piecznego Internetu. W jej 
ramach każdego roku od-
bywa się w miesiącu lutym 
Dzień Bezpiecznego In-
ternetu, który w tym roku 
przypada 5 lutego.

W związku z tym, że jest 
to okres, kiedy uczniowie 
województwa dolnośląskiego 
przebywają na feriach, posta-
nowiliśmy zaraz po nich zor-
ganizować na terenie naszej 

szkoły Tydzień Bezpiecznego 
Internetu w dniach 11.02-
15.02.2031r. W ramach akcji 
odbędą się zajęcia podczas 
godzin wychowawczych na 
temat bezpieczeństwa in-
ternetowego pod hasłem, 
,Serfuję. Respektuję” oraz 
wspólne zabawy wychowaw-

ców z uczniami za pomo-
cą stron sieciaki.pl. Przez 
poszczególne klasy zostaną 
wykonane gazetki ścienne 
lub plakaty informacyjne. 
W ramach zajęć techniki 
i  informatyki  odbędą s ię 
zajęcia nt. „Bezpieczeństwo 
dzieci  i  młodzieży w In-
ternecie”. Wychowankowie 
oddziału przedszkolnego 
wykonają przestrzenną pracę 
plastyczną „Mój wymarzony 
komputer”. Klasy I-III Szkoły 
Podstawowej wezmą udział 
w konkursie plastycznym „Ja 
w Internecie”, zaś klasy IV-IV 

w konkursie na najciekawszą 
prezentację multimedialną, 
,10 zasad bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu - Nety-
kieta”. Prezentację multime-
dialną na taki sam temat wy-
konają chętni uczniowie klas 
I-III gimnazjum, jednakże 
w języku angielskim lub nie-

mieckim. Ponadto uczniowie 
obydwu szkół obejrzeć będą 
mogli inscenizację teatralną 
przygotowaną przez panią 
bibliotekarkę i uczniów klasy 
II Gimnazjum zatytułowaną 
„Nawet Czerwony Kapturek 
nie uzależni się od Internetu”. 
Tematyczne gazetki ścienne 
na szkolnych korytarzach 
wykona Samorząd Uczniow-
ski, który jest także odpowie-
dzialny za akcję informacyjną 
- przygotowanie ulotek dla 
uczniów i rodziców zatytuło-
wanych „Serfuję. Respektuję”. 
O tym jak być odpowiedzial-

nym internautą”. 
Na lekcjach mu-
z yki  uczniowie 
nauczą się pio-
senek o bezpie-
czeństwie inter-
netowym -„Ne-
cio rap”, „Fajnie 
w  I n t e r n e c i e 
jest ”. Odbędzie 
s ię  także szko-
lenie w ramach 
Wewnątrzszkol-
nego Doskona-
lenia Nauczycieli 
o r az  spotkan ie 
z  rodzicami na 

temat, ,Jak uchronić dziecko 
przed niebezpieczeństwami 
czyhającymi w Internecie” 
poprowadzone przez panią 
dyrektor i panią pedagog.

Koordynator akcji 
na terenie Zespołu 

Szkół w Goczałkowie: 
Agnieszka Szlachetka

Bezpieczny Internet w Goczałkowie
Zespół Szkół uczestniczy w ogólnopolskiej akcji. Będą warsztaty, gry i konkursy Policjanci z wizytą 

w szkole numer 3
22 stycznia 2013 r. w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
Nr 3 im. H. Sienkiewicza 
w Strzegomiu gościliśmy 
przedstawicieli strzegom-
skiej Policji. 

Celem wizyty było uświa-
domienie uczniom zagrożeń 
związanych z niebezpiecz-
nymi zabawami zimowymi, 
zwłaszcza podczas nadcho-
dzących ferii zimowych, kiedy 
jest ich najwięcej.

Uczniowie mieli możliwość 
zadawania pytań oraz brali 
udział w quizie sprawdza-
jącym ich wiedzę na temat 
bezpiecznego wypoczynku 
zimowego. Popisali się bardzo 
dobrą znajomością zasad ru-
chu drogowego oraz wykazali 
wiedzą na temat zagrożeń 
czyhających podczas zabaw 
zimowych.

Jesteśmy przekonani, że 
uczniowie bezpiecznie spędzą 
ferie zimowe.

Elżbieta Fornal

Cztery kolejne place zabaw mogą powstać przy Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Strzegomiu oraz przy szkołach wiejskich w Kostrzy, Jaroszowie 
i Stanowicach. Plac przy „czwórce” będzie największy ze wszystkich i na jego 
budowę gmina ma szansę otrzymać ponad 100 tys. zł dofinansowania. 
Place zabaw będą spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa i będą wyposażo-
ne w nowoczesne sprzęty zabawowe, które umożliwią najmłodszym aktywne 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
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W sobotnie popołudnie 19 
stycznia br. w sali wiejskiej 
w Olszanach odbyła się 
coroczna zabawa karna-
wałowa, zorganizowana 
przez Publiczną Szkołę 
Podstawową z Olszan, Radę 
Sołecką Wsi Olszany oraz 
Strzegomski Ośrodek Kul-
tury. 

Impreza rozpoczęła s ię 
o godzinie 14.00 i trwała do 
godziny 19.00. Miała ona cha-
rakter karnawałowy, w związku 
z czym bardzo mile widziane 
były wszelkie przebrania i stro-
je karnawałowe. 

Jak się okazało dzieci i nie-
liczni dorośli wzięli sobie to 
do serca, ponieważ na sali było 
bardzo kolorowo i zabawnie od 
przeróżnych strojów. W czasie 
zabawy odbyło się wiele kon-
kursów z nagrodami, m. in. 

konkurs na najlepsze przebra-
nia - zwycięzcy zostali królem 
i królową balu, były też kon-
kursy taneczne i wokalne oraz 
zabawy dla najmłodszych. 

Punktem kulminacyjnym im-
prezy były odwiedziny Świętego 

Mikołaja, który jak zawsze miał 
przy sobie worki pełne prezentów 
dla grzecznych dzieci. Po tym jak 
wszystkie paczki zostały rozdane, 
Mikołaj dał się jeszcze namówić 
na taniec w dziećmi, po czym 
udał się w podróż powrotną. 

W czas ie  zabawy moż-
na było kupić kawę, herba-
tę, ciasto i inne smakołyki 
w bufecie, który prowadziły 
mamy uczniów ze szkoły, za 
co należą się im szczególne 
podziękowania. Cała impreza 

wszystkim się bardzo podoba-
ła i wszyscy wychodzili z niej 
zadowoleni, a w szczególno-
ści najmłodsi jej uczestnicy. 
A już za rok spotkamy się 
ponownie!

PSP Olszany

Zabawa karnawałowa w Olszanach
Impreza była bardzo kolorowa i radosna. Uczestnicy zadbali o piękne stroje, a organizatorzy przygotowali moc wspaniałych atrakcji 

Trwają tak długo oczekiwa-
ne przez dzieci i młodzież 
ferie zimowe. Przedsta-
wiamy Państwu ofertę spę-
dzenia tego okresu przy-
gotowaną przez bibliotekę 
w Strzegomiu oraz jej filie 
na terenie sołectw.

Biblioteka Publiczna 
w Strzegomiu
Codzienne przez całe ferie 
zapraszamy dzieci do naszej 
biblioteki w godzinach 10.00. 
– 12.00 na bajkowe poran-
ki, zajęcia plastyczno-tech-
niczne, gry planszowe, gry 
komputerowe (6 stanowisk 
komputerowych do dyspozy-
cji czytelników)

Filia Biblioteki Publicznej 
Stanowice

29.01. Gry i zabawy grupowe, 
świetlicowe, wybór insceniza-
cji do przedstawienia
30.01 Wykonanie kukiełek do 
przedstawienia, gry zabawy 
31.01 Wykonanie pingwinów 
z tworzyw sztucznych
1.02 Wyjazd do kina do 
Strzegomia z dziećmi z zi-
mowiska 
5.02 Wykonanie upominków 
walentynkowych
6.02 Kółko plastyczne, gry, 
zabawy 
7.02 Wykonanie dekoracji do 
przedstawienia 
8.02 Przestawienie teatrzyku 
kukiełkowego, podsumowanie 
ferii 

Filia Biblioteki Publicznej 
Żółkiewka
Zapraszamy od poniedziałku 
do czwartku w godz. 13.00. 

– 18.00. 
W ofercie m. in. zajęcia tech-
niczne: eko - karmniki, tur-
niej tenisa stołowego, zabawa 
karnawałowa, wyjście na sanki 
na „górkę żelazowską”.

Filia Biblioteki Publicznej 
Goczałków
Zajęcia odbywają się w pierw-
szym tygodniu ferii (28.01. – 
01.02.) w godzinach 10.00 
– 13.00. Przeznaczone są dla 
dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym. Zapraszamy 
na:
- gry i zabawy ruchowe i edu-
kacyjne 
- zajęcia profilaktyczne „Bez-
pieczny Internet”
- zajęcia w internetowej szko-
le języka angielskiego „Fun 
English” – nauka przez za-
bawę

- zajęcia plastyczno-tech-
niczne – wykonywanie ozdób 
z papieru (orgiami) kartki 
walentynkowe
- bajkowe poranki – oglądanie 
bajek na VCD
- konkurs na zimową pio-
senkę
-lepienie bałwana i zabawy 
na śniegu

Filia Biblioteki Publicznej 
Kostrza
 1 lutego odbędą się zajęcia 
teatralne - sztuka „Calinecz-
ka”, zajęcia plastyczne „ Moja 
indywidualna ilustracja do 
bajki Caliczneczka”, nauka 
tańca dyskotekowego. 

Filia Jaroszów 
- inwentaryzacja- ferie bez 
zajęć dla dzieci

W dniu 25 stycznia br. 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury odbyła się impre-
za literacka „Wspomnienie 
o Wisławie Szymborskiej” 
z okazji 1. rocznicy śmierci 
poetki noblistki.

Główną częścią spotkania 
zorganizowanego przez Biblio-
tekę Publiczną Miasta i Gminy 
Strzegom, Strzegomskie Cen-
trum Kultury, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Gim-
nazjum nr 1 była inscenizacja 
słowno – muzyczna w wykona-
niu uczniów tych dwóch placó-
wek oświatowych. Dodajmy, że 
w rolę Wisławy Szymborskiej 
znakomicie wcieliła się Zofia 
Rutkowska.

Występ młodych strzegomian 
poprzedziła emisja fragmentów 
filmu pt. „Chwilami życie bywa 

znośne”, w którym noblistka opo-
wiadała o swoim życiu prywat-
nym, przeszłości, pasjach i sto-
sunku do świata. Film uzupełniły 
wypowiedzi m. in. Woody’ego 
Allena, Umberto Eco, Václava 
Havla oraz Jerzego Pilcha.

Wisława Szymborska otrzy-
mała Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie literatury w 1996 r. W 2011 r. 
odznaczono ją Orderem Orła 
Białego – najwyższym odzna-
czeniem państwowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej, nadawanym 
za znamienite zasługi cywilne. 
Była nie tylko wspaniałą poetką, 
ale także krytykiem literackim, 
tłumaczką i felietonistką. Należy 
do najczęściej tłumaczonych 
polskich autorów. Jej książki 
zostały przetłumaczone na 42 
języki. 

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

Ferie z Biblioteką Publiczną

„Chwilami życie bywa znośne” – wspomnienie o Szymborskiej
Inscenizację słowno – muzyczną wykonali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1

Strzegomskie  Centrum 
Kultury serdecznie zapra-
sza na ferie zimowe dzieci 
w wieku 7- 13 lat. Spotkania 
odbywać się będą w ponie-
działki, środy i piątki od dnia 
28.01.2013 do 08.02.2013 
w godzinach 10.00- 13.00. 

W programie proponujemy 
wiele ciekawych i interesu-
jących zajęć, m. in. zajęcia 
taneczne, teatralne i  pla-
styczne. Odbywać się będą 
również spektakle teatralne 
i projekcje filmów. Dla dzieci 
zorganizowany zostanie także 
słodki poczęstunek. I lość 
miejsc ograniczona. Zajęcia 
prowadzić będą instruktorzy 
SCK. 

Superatrakcje tegorocznego 
zimowiska:

29 . 01 . 2013  godz . 1100 

– Megaprzedstawienie te-
atralne „Przygody Sindba-
da Żeglarza” w wykonaniu 
aktorów Teatru Animacji 
w Cieplicach. Siedmiooso-
bowa obsada oraz niezwykle 
barwna i bogata scenografia. 
Tuż po przedstawieniu lekcja 
teatralna z udziałem aktorów 
oraz z pokazem lalek i cieka-
wych rekwizytów.

30.01.2013 – Kino SCK – 
filmowa niespodzianka dla 
najmłodszych.

01.02.2013 – Kino SCK – 
filmowa niespodzianka dla 
najmłodszych.

04.02.2013 – „Pipi wędrow-
niczka” - spektakl teatralny 
w wykonaniu aktorów scen kra-
kowskich. Dodatkowo konkursy 
o tematyce teatralne i nagrody.

Strzegomskie Centrum 
Kultury

04. – 08.02.2013r., SCK 
– 2 tydzień zimowych ferii 
z SCK. Spotkania dla dzieci 
w wieku 7 – 13 lat odbywają 
się w poniedziałki , środy 
i piątki w godz. 10.00 – 13.00. 
W programie zajęcia taneczne 
i umuzykalniające, spektakl 
teatralny „Pippi Wędrow-
niczka” w wyk. aktorów scen 
krakowskich.

08.02.2013r., godz.10.00 
- sala widowiskowa SCK – 
Bal karnawałowy dla dzieci. 
W programie: występ grupy 
In Live, konkurs na najbar-
dziej pomysłowe i oryginal-
ne przebranie oraz na króla 
i królową balu, konkurs na 
hit (piosenka) karnawałowy, 
zabawy i konkursy sprawno-
ściowe z nagrodami, pokaz 
efektów specjalnych, malowa-
nie twarzy, zabawa taneczna, 
słodki poczęstunek. 

16.02.2013r., godz. 17.00 
i godz. 20.00 – sala wido-
wiskowa SCK – Walentynki 
z Neo-Nówką. Występ zna-
nego i lubianego kabaretu 
czyli Panów Gawlińskiego, 
Żurka i Bieleckiego w pro-
gramie „The Sejm” Tour. 
Mega porcja dobrego humoru 
i doskonałej zabawy.

Zarówno przed jak i po wy-
stępie kabaretu w hollu SCK 
będzie można podziwiać, ale 
również i zakupić biżuterię 
ze strzegomskiego granitu. 
Niesamowita, pełna lekko-
ści, piękna i niepowtarzalna 
jest dziełem Jerzego Zyska. 
Strzegomski rzeźbiarz znany 
jest przede wszystkim z prac 
monumentalnych, architekto-
nicznych i ogrodowych. Wi-
dząc piękno ukryte w granicie 
zdecydował się również na 
wykonanie misternych ozdób 
i gadżetów. 

Zimowe wakacje w SCK 

Co w kulturze? Luty 2013 
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Ostatnie tygodnie to okres 
intensywnych spotkań bur-
mistrza Strzegomia Zbignie-
wa Suchyty z mieszkańcami 
poszczególnych miejscowo-
ści gminy Strzegom. 

22 stycznia 2013 r. na konsul-
tacje w Stanowicach przybyło 
43 mieszkańców wsi. Burmistrz 
Zbigniew Suchyta podsumował 
realizowane inwestycje w gminie, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
działań na terenie sołectwa, opo-
wiedział o budżecie i odniósł się 
do ponad 50 % zadłużenia gmi-
ny, będącego wynikiem zadań 
inwestycyjnych. Wysoko ocenił 
działalność Stowarzyszenia na 
Rzecz Stanowic i podejmowane 
przez niego inicjatyw. Z budże-
tu gminy sfinansowano liczne 
inwestycje, do których należą: 
remont świetlicy wiejskiej, bu-
dowa pierwszego Orlika we wsi, 
remonty w szkole oraz bibliote-
ce, którą przeniesiono właśnie do 
szkoły. - W następnych dwóch 
latach także nie zapomnimy 
o wsi. Planujemy budowę placu 
zabaw- oznajmił. Zastępca bur-
mistrza Wiesław Witkowski 
przybliżył natomiast założenia 
kontrowersyjnej ustawy śmie-
ciowej, której wprowadzenie 
w gminie wywołało szeroką 
dyskusję. 

Zebrani poruszali istotne dla 
wsi problemy związane z re-
montem drogi, przebiegającej 
przez wieś, zbyt wąskiego pasa 

drogi, prowadzącej do prywatnej 
posesji i przyłączy do niej, ozna-
kowania dwóch domów przy 
ul. Olszańskiej numerem 10, 
złego stany drogi dojazdowej do 
domków koło stadionu, terminu 
przetargu na działki przy ul. Ol-
szańskiej oraz spornego tematu 
mienia po byłej RSP. 

Ważnym tematem zgłoszo-
nym przez mieszkańców był 
remont, częściowo niedrożnej 
kanalizacji burzowej. Wiele 
emocji wywołały potrzeby wsi 
w dziedzinie sportu. – Kiedy 
gmina zacznie poprawiać bazę 
sportową na wsiach? - zapy-
tał Wojciech Widlarz prezes 
LKS- u „ Herbapol”. - Zgodnie 
z umową użyczenia z gminą 
mamy obiekt, który utrzymu-
jemy sami – dodał. – Otrzyma-
liście z budżetu gminy 24 tys. 
zł na zagospodarowanie czasu 
dzieci i młodzieży. To nie jest 
mało – odpowiedział Wiesław 
Witkowski – A stowarzysze-
nie nie może budować swojej 
przyszłości tylko na jednym 
podmiocie. Środki na poprawę 
bazy sportowej są w Urzędzie 
Marszałkowskim, z którego 
AKS uzyskał w ciągu dwóch lat 
około 31 tys. zł. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby LZS „Herba-
pol” również o nie wystąpił. 

Dyrektor szkoły w Stano-
wicach Marek Wiśniowski 
zaznaczył, że szkoła i przed-
szkole wiejskie pięknieją. – Tylko 
w ciągu tych wakacji - powie-
dział - gmina wykonała chod-

niki wokół szkoły i przedszkola, 
kominy i schody w przedszkolu 
i przeniosła bibliotekę do szkoły. 
W sumie gmina przeznaczyła 
na powyższe zadania 67 tys. zł. 
Serdecznie za to dziękuję. 

Tego samego dnia burmistrz 
spotkał się również z mieszkań-
cami Bartoszówka. 

Burmistrz przedstawił działania 
samorządu w minionym okresie 
w gminie i na terenie sołectwa, 
pochwalił relacje międzyludzkie 
we wsi. Podkreślił, że po długich 
oczekiwaniach mieszkańców 
w 2011 roku zostało wykonane 
ogrzewanie świetlicy, a w roku 
ubiegłym kolejną inwestycją, 
jaka została zrealizowana na 
terenie wsi, sfinansowaną ze 
środków budżetu gminy jest dre-
wutnia. To jednak nie wszystko. 
- W roku 2014 ogłosimy prze-
targ i rozpoczniemy kanalizację 
Bartoszówka. Zadanie będzie 
realizowane przez spółkę WiK 
w cyklu dwuletnim – oznajmił 
Zbigniew Suchyta. 

 Burmistrz pochwalił sołec-
two za właściwe wykorzystanie 
funduszu sołeckiego, w ramach 
którego wieś w 2013 r. pragnie 
doposażyć świetlicę w sprzęt 
AGD, RTV, kosiarkę i grill. 
Zaapelował również do człon-
ków drużyny piłkarskiej, licznie 
obecnej na spotkaniu, o zrze-
szenie się w drużynę LZS, by 
aktywować działalność sportową 
wsi. - W ostatnich dwóch latach 
– stwierdził - zainwestowaliśmy 
w boisko i sprzęt sportowy, 

dlatego ta baza powinna być 
wykorzystywana. 

Zbigniew Suchyta zdemento-
wał ponadto pogłoski o znacz-
nym wzroście zadłużenia gminy, 
które w tej kadencji wzrosło 
o 12% i wynosi 51%. Zadłużenie 
jest wynikiem licznych inwe-
stycji, realizowanych w gmi-
nie. - Priorytetem minionego 
okresu – komentował - Były 
potrzeby sołectw, których mamy 
23, a w nich - remonty świetlic 
wiejskich, które potraktowano 
kompleksowo, kanalizacja 7 wsi, 
w toku prac kanalizacja Goczał-
kowa Górnego, nowe dwa Orliki 

w Stanowicach i Jaroszowie, bu-
dowa sali gimnastycznej w Go-
czałkowie i remont świetlicy 
w Stanowicach, to najważniejsze 
inwestycje w sołectwach w mi-
nionych dwóch latach.

Nie zabrakło też innych tema-
tów. - Zagrożeniem dla pieszych 
- stwierdziła Lucyna Woch 
- są samochody, przejeżdżające 
przez wieś z dużą prędkością. 
Nie można przejść bokiem, bo 
u nas nie ma chodników, nie 
ma oznakowanych przejść dla 
pieszych. Wystąpiliśmy w tej 
sprawie z pismem do DSDiK 
i w odpowiedzi napisano, że 

nie ma możliwości zrobienia 
pasów, ponieważ na drodze 
jest za dużo zakosów, nie ma 
prostego odcinka drogi, więc 
nie jest to możliwe. Natomiast 
samochody ciężarowe wywołują 
drżenie gruntu i pękanie ścian 
budynków usytuowanych przy 
drodze wojewódzkiej. Dobrym 
rozwiązaniem byłoby ustawienie 
fotoradarów po obu stronach 
wjazdu do wsi. Tym i innym 
problemom zgłaszanym przez 
mieszkańców burmistrz obiecał 
się przyjrzeć i w miarę możliwo-
ści pomóc je rozwiązać.

GK

Burmistrz rozmawia z mieszkańcami
Były trudne tematy, ale ich rozwiązania pojawiły się podczas spotkań mieszkańców strzegomskich wsi z burmistrzem Zbigniewem Suchytą 

Zbudują sieć   
w Goczałkowie  
Pełną parą idą prace przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej 
we wsi Goczałków Górny. Ta, 
tak bardzo wyczekiwana przez 
mieszkańców, inwestycja zosta-
nia ukończona już we wrześniu 
tego roku. 
19 czerwca 2012 r., po zakoń-
czeniu procedury przetargo-
wej, podpisana została umo-
wa z wykonawcą wyłonionym 
w przetargu nieograniczonym, 
Przedsiębiorstwem Usługowo- 
Handlowym „MONTIBUD” 
z Legnicy i rozpoczęto roboty 
budowlane związane z budową 
kanalizacji sanitarnej we wsi 
Goczałków Górny. Całe przed-
sięwzięcie to budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi Goczałków 
Górny oraz odcinek kanalizacji 
sanitarnej we wsi Graniczna, 
gdzie nastąpi wpięcie budowanej 
kanalizacji do istniejącej już sieci 
sanitarnej wraz z budowanymi 
obiektami towarzyszącymi tj. 
przykanalikami i instalacjami 
elektrycznymi przepompowni 
ścieków – mówi Irena Ko-
walska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 
Łącznie wybudowanej będzie 
6 214 mb kanalizacji sanitar-
nej. Po wykonaniu robót drogi 
zostaną odtworzone do stanu 
pierwotnego. Wartość inwestycji 
wynosi około 3 mln zł. Przedsię-
wzięcie współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

MK 

Świetlice wiejskie to miej-
sca, w których skupia się 
życie lokalnych społecz-
ności. Dlatego planowane 
remont y t ych obiektów 
z pewnością ucieszą miesz-
kańców wsi. 

- Obecnie ogłoszono prze-
targ na kompleksowy remont 
świetlicy wiejskiej w Tomko-
wicach w oparciu o wcześniej 
wykonaną dokumentację pro-
jektową. Rozpoczęcie prac 
remontowych i powiększenie 
powierzchni świetlicy poprzez 
adaptację pomieszczeń zaple-
cza sklepu na cele związane 
z działalnością świetlicową 
na rzecz mieszkańców wsi 
przewidujemy od początku 
marca natomiast zakończe-
nie remontu w listopadzie 
br. – mówi Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Zadanie to będzie 
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
działania „Odnowa i  roz-
wój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 kwotą 205 000 zł. 

- W naszej świetlicy odbywa 
się wiele uroczystości i spo-
tkań, dlatego jestem pewna, 
że przeprowadzony remont 
podniesie ich rangę – mówi 
pani Maria z Tomkowic. 

Po boisku „Orlik 2012” w Ja-
roszowie przyszedł czas na 
budowę świetlicy wiejskiej. 

- Trwa projektowanie bu-
dynku wielofunkcyjnego ze 
świetlicą wiejską, biblioteką 
i remizą strażacką na pozosta-
łym terenie obok kompleksu 
boisk sportowych w Jaro-
szowie. Projekt i pozwolenie 
na budowę przewidujemy 
uzyskać wiosną 2013 roku – 
wyjaśnia Irena Kowalska. 

Ponieważ teren ten nie jest 
zbyt duży, koncepcja pod 
względem funkcjonalno- użyt-
kowym wymagała dogłębnego 
przemyślenia i konsultacji 
społecznych, prowadzonych 
podczas uzgodnień przed-
projektowych z wyłonionym 
projektantem. Trudne też były 
do uzyskania uzgodnienia 
z poszczególnymi operatorami 
mediów, szczególnie z Zakła-
dem Energetycznym, bowiem 
lokalizacja obiektu w tym 
miejscu wymagać będzie prze-
budowy sieci energetycznych. 
W tej sprawie jest jeszcze 
wiele spraw do uzgodnienia, 
między innymi z właścicielami 
sąsiadujących działek. 

- Wreszcie Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, po 
wizycie burmistrza w Wał-
brzychu, dał się przekonać do 
przedstawionej przez projek-
tanta i uzgodnionej z przed-
stawicielami wsi Jaroszów 
koncepcji budynku wielo-
funkcyjnego. W Jaroszowie 
nie ma w pobliżu centrum 
innej lokalizacji dla takiego 
obiektu – dodaje naczelnik. 
Warto zaznaczyć, że także 

zmiana planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla tego 
terenu została dokonana do-
piero w roku 2012 z inicjatywy 
burmistrza. W poprzednich 
kadencjach radni nie podjęli 
takich działań. 

Mieszkańcy Stanowic z za-
interesowaniem obserwują 
zmiany, jakim poddawana jest 
ich świetlica. - Trwa przebu-
dowa i kompleksowy remont 
budynku świetlicy, w ramach 
którego oprócz prac remon-
towych wewnątrz budynku 
przewiduje się, min. roze-
branie istniejącej dobudówki 
wraz ze schodami i wykonanie 
nowego wejścia do sali świe-
tlicy, wykonanie dodatkowej 
klatki schodowej z wejściem 
do sali w celu poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego, 
wymianę stolarki, nowe ele-
wacje i dach. Zadanie to jest 
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” - „Od-
nowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Stanowice 
to wieś, której mieszkańcy są 
bardzo aktywni i którym po-
trzebna jest świetlica z praw-
dziwego zdarzenia – mówi 
Irena Kowalska. Zakończenie 
remontu przewidywane jest na 
III kwartał tego roku. Koszt 
inwestycji to ponad 700 tys. zł, 
w tym 400 tys. to dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 

MK 

Gminne świetlice do remontu
Nowych świetlic doczekają się mieszkańcy m.in. Tomkowic i Jaroszowa 

Stefan Dudyk funkcję soł-
tysa wsi Goczałków pełni 
już trzecią kadencję. W tym 
czasie miejscowość zmieniła 
się nie do poznania. – Cieszy 
nas, że udało się doprowadzić 
do finału budowę kanalizacji, 
do której już niebawem będą 
podłączać się mieszkańcy, 
a sala gimnastyczna rośnie 
w oczach. Nowo wyremonto-
wane drogi i chodniki to ko-
lejny powód do zadowolenia, 
tym bardziej, że w realizację 
tego typu inwestycji niejed-
nokrotnie angażują się firmy 
prywatne – wylicza sołtys. 
Goczałków jest wsią bardzo 
aktywną. Prężnie działają tu 
rada sołecka, koło gospo-
dyń wiejskich, klub sporto-
wy, zespół folklorystyczny 
„Goczałkowianie”, jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz stowarzyszenie „Rola”. 
Dobrze układa się również 
współpraca sołtysa oraz rady 
sołeckiej z miejscowymi szko-
łami. 

Planów i zamierzeń jest 
wiele. Mieszkańcom Goczał-
kowa marzy się odbudowa 
starej kanalizacji burzowej, 
budowa boiska wraz z try-
bunami, rewitalizacja parku, 
remont kapitalny świetlicy 
wiejskiej budowa chodników 
oraz budowa przedszkola. Jak 
podkreśla sołtys, wiele udaje 
się zrobić dzięki funduszo-
wi sołeckiemu, z którego 
środków m.in. zakupiono 
i zamontowano zadaszenie 
sceny przy świetlicy wiejskiej 

oraz instrumenty dla zespołu 
„Goczałkowianie”. 

Na podziw zasługuje za-
angażowanie w życie wsi 
osób starszych, które mają 
w planach utworzenie stowa-
rzyszenia emerytów i renci-
stów. Warto dodać, że w Go-
czałkowie powstaje osiedle 
mieszkaniowe, a to znak, że 
ludzie chcą związać swoje 
życie z wsią.

 - Chciałbym, żeby wszyscy 
mieszkańcy zrozumieli, że 
każdą inicjatywę realizujemy 
na rzecz społeczeństwa i dla 
naszego wspólnego dobra. 
Jak każda miejscowość mamy 
swoje problemy, ale wszystko 
jest na dobrej drodze, a widać 
to najlepiej po tym, jak nasza 
wieś wspaniale się rozwija – 
mówi Stefan Dudyk.

Życzymy powodzenia. 
MK 

Prezentujemy sołtysów:  
Stefan Dudyk z Goczałkowa 
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Rozpoczęły się już tego-
roczne zajęcia prowadzo-
ne przez Amatorski Klub 
Sportowy w Strzegomiu. 
Strzegomsc y spor towc y 
ponownie trenują. 

Zajęcia odbywają się na 
terenie trzech obiektów: hali 
spor towej  OSiR przy ul . 
Mickiewicza, hali przy ul. 
Św. Jana - wspinaczka oraz 
trampkarze piłki nożnej oraz 
sali gimnastycznej PSP nr 4 
w Strzegomiu – młodzicy piłki 
nożnej. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy.

D o d a j m y  j e s z c z e ,  ż e 
w związku z rosnącym za-

interesowaniem lekkoatle-
tyką, a szczególnie biegami, 

w tym roku - jak tylko wa-
runki pogodowe pozwolą - 

ruszy nabór do nowej sekcji. 
– Osobą prowadzącą zajęcia 
będzie Justyna Fedyczkow-
ska  posiadająca stosowne 
uprawnienia i która znana 
jest w środowisku biegaczy 
–  in formuje  prez es  AK-
S-u W iesław W itkowski . 
– Mam nadzieję, że znajdzie 
się spora grupa chętnych, 
w tym również młodzież 
i dzieci. W czerwcu będzie-
my organizatorami ogólno-
polskiego biegu po strze-
gomskich Plantach i Rynku, 
w którym wezmą udział nie 
tylko nasi zawodnicy, ale też 
mieszkańcy naszej gminy.

TW

AKS zaprasza!
Sekcje sportowe AKS-u Strzegom wznowiły treningi. Strzegomscy sportowcy mogą ponownie trenować

Został rozstrzygnięty konkurs 
ofert na realizację zadań publicz-
nych z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2013 roku. Organi-
zacje pozarządowe działające 
na terenach wiejskich złożyły 
łącznie pięć ofert dotyczących 
realizacji systematycznych zajęć 
z zakresu piłki nożnej. Niestety, 
dwie z tych ofert nie spełniły 
kryteriów oceny merytorycz-
nej, ponieważ nie otrzymały 
wystarczającej liczby punktów, 
a w konsekwencji zostały od-
rzucone.

Po podpisaniu umów o wsparcie 
realizacji zadań publicznych regu-
larne zajęcia treningowe na terenie 
wsi poprowadzą trzy organizacje: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Lokalnej Aktywności „ROLA” 
w Goczałkowie, Ludowy Klub 
Sportowy „HERBAPOL” w Sta-
nowicach oraz Jaroszowski Klub 
Sportowy „UNIA” w Jaroszowie.

Poniższa tabela zawiera ze-
stawienie kwot dotacji, o które 
wnioskowały ww. stowarzyszenia, 
liczbę beneficjentów regularnych 
zajęć, a także kwoty dotacji w prze-
liczeniu na jednego beneficjenta 
w ujęciu rocznym i miesięcznym:

W budżecie gminy pozostały 
środki finansowe przeznaczone 
na dotacje dla organizacji po-
zarządowych przeznaczone na 
realizację zadań z zakresu wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Burmistrz 
Strzegomia, w trosce o równy 
dostęp do zajęć sportowych 
mieszkańców gminy, a szczegól-
nie dzieci i młodzieży, w najbliż-
szym czasie ogłosi drugi otwarty 
konkurs ofert. Koniecznie jest 
bowiem zapewnienie możliwo-
ści uczestnictwa w regularnych 
zajęciach sportowych również 
w innych wsiach gminy, a szcze-
gólnie tam, gdzie do ubiegłego 
roku prowadzone były treningi.

W tym tygodniu rozpoczę-
ły się ferie zimowe w naszej 
gminie . Ośrodek  Spor tu 
i Rekreacji w Strzegomiu 
przygotował ofertę dla osób 
chcących na sportowo spę-
dzić ten okres.

Oferta jest skierowana do 
osób indywidualnych i grup 
zorganizowanych np. szkol-
nych z nauczycielami WF-u, 
również stowarzyszeń.

W związku z tym harmo-
nogram zajęć został podzie-
lony na dwa bloki

I tydzień: 28.01 - 01.02
8:00-10:00 drzwi otwarte 
na hali sportowej, bezpłatny 
wstęp dla dzieci i młodzie-
ży, zajęcia sportowe - gry 
i zabawy pod okiem naszych 
instruktorów sportu
10:00-14:00 zajęcia dla grup 
zorganizowanych, stowarzy-
szeń i zwiazków sportowych 
- rezerwacje.
14:00 - 22:00 zajęcia spor-
towe zgodnie z harmono-
gramem
II tydzień: 04.02 - 08.02
8:00 - 10:00 drzwi otwarte 
na hali sportowej, bezpłatny 
wstęp dla wszystkich, zajęcia 
sportowe - gry i zabawy pod 
okiem naszych instruktorów 
sportu.
10:00 - 14:00 zawody rekre-
acyjno-sportowe dla dzieci 
i  młodzieży  oraz  drużyn 
podwórkowych:
04.02 - poniedziałek: turniej 
siatkówki (rezerwacja Gim-
nazjum nr 1)
05.02 - wtorek: turniej siat-

kówki drużyn podwórko-
wych
06.02 - środa: turniej teni-
sa stołowego indywidualny 
i drużyn podwórkowych
07.02 - czwartek: turniej pił-
ki nożnej halowej dla drużyn 
podwórkowych
08.02 - piątek: turniej ko-
szykówki drużyn podwór-
kowych
14:00 - 22:00 zajęcia spor-
towe zgodnie z harmono-
gramem

Podczas wszystkich zajęć 
na hali sportowej obowiązu-
je obuwie zmienne, będzie 
można skorzystać z szatni, 
prosimy też o pilnowanie 
lub nieprzynoszenie ze sobą 
wartościowych rzeczy tj. tel. 
komórkowych, dokumentów 
czy pieniędzy, gdyż OSiR nie 
odpowiada za rzeczy osobiste 
skradzione lub zgubione.

Podczas ferii zimowych lo-
dowisko jest otwarte w tych 
samych godzinach co nor-
malnie, tj. pn-pt 8:00-20:00 
i  sb-na 10:00-21:00. Od 
pn-pt w godzinach od 8:00 - 
15:00, w zależności od dnia, 
mogą pojawić się rezerwacje 
lodowiska, które na bieżąco 
napływają. Dotyczą one grup 
zorganizowanych: ze szkół 
i stowarzyszeń, które organi-
zują w tym czasie dodatkowe 
zajęcia sportowe dla uczniów 
swoich szkół pozostających 
podczas ferii na terenie na-
szej gminy.

OSiR Strzegom

Piłka nożna we wsiach

Ferie zimowe na sportowo 

Na sześć  kole jek przed 
zakończeniem tegoroczne-
go sezonu w Strzegomskiej 
Amatorskiej Lidze Piłki Noż-
nej Halowej dwie drużyny 
zdecydowanie wyprzedzi-
ły resztę stawki. Jeśli obie 
zdecydowanie nie obniżą 
swojej formy, pomiędzy sobą 
rozstrzygną kwestię tytułu 
mistrzowskiego.

opr. Tomasz Wanecki 
(na podst. OSiR)

Bez zmian w halówce 
Podajemy wyniki Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej Plan sparingów 

AKS-u Strzegom 

Osiem spotkań planują rozegrać 
seniorzy piłkarskiej drużyny 
AKS-u Strzegom przed rozpo-
częciem rundy wiosennej w se-
zonie 2012/13. Pierwszy mecz 
kontrolny nasz zespół rozegra 
2 lutego br., a jego rywalem 
będzie ekipa Zagłębia Lubin 
rywalizująca w rozgrywkach 
Młodej Ekstraklasy. 
Po 16 kolejkach AKS Strzegom 
zajmuje 6. miejsce w tabeli 
czwartej ligi dolnośląskiej, tra-
cąc tylko 4 punkty do lidera 
– GKS Kobierzyce. Runda 
wiosenna rozpocznie się 16 
marca br.
Plan sparingów:
02.02 : Legnica : Zagłębie Lu-
bin (Młoda Ekstraklasa) - AKS 
Strzegom (IV liga) 
10.02 : Świdnica : Grom Wit-
ków (kl. O) - AKS Strzegom 
16.02 : Świdnica : Stal Świdnica 
(kl. O) - AKS Strzegom 
20.02 : Świdnica : Karolina 
Jaworzyna Śląska (kl. O) - AKS 
Strzegom 
23.02 : Świdnica : Polonia/
Sparta Świdnica (III liga) - 
AKS Strzegom 
27.02 : Dzierżoniów : Lechia 
Dzierżoniów (III liga) - AKS 
Strzegom 
02.03 : Strzegom : AKS Strze-
gom (seniorzy) – AKS Strze-
gom (juniorzy)
09.03 : Żarów : Zjednoczeni Ża-
rów (kl. O) – AKS Strzegom
O godzinach poszczególnych 
meczów będziemy informować 
na bieżąco. Plan gier może ulec 
zmianie.
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Harmonogram zajęć sekcji AKS-u 
Strzegom – hala sportowa OSiR 
(sala główna)
poniedziałek
15.30 – 17.00
piłka nożna AKS – W. Gandurski
piłka nożna AKS – J. Krzyżanowski
17.00 – 18.30
tenis stołowy AKS – R. Skóra
siatkówka AKS – R. Kotowicz
łucznictwo – J. Zięcina
18.30 – 20.00
siatkówka AKS – E. Bendig
20.00 – 21.30
piłka nożna AKS IV liga – J. Krzy-
żanowski 

wtorek
15.30 – 17.00
piłka nożna AKS – H. Zator
17.00 – 18.30
piłka nożna AKS – R. Świdurski
środa
15.30 – 17.00
piłka nożna AKS – J. Krzyżanowski
piłka nożna AKS – J. Lubera
17.00 – 18.30
tenis stołowy AKS – R. Skóra
siatkówka AKS – R. Kotowicz
łucznictwo AKS – J. Zięcina
18.30 – 20.00
siatkówka AKS – E. Bendig
czwartek

15.30 – 17.00
piłka nożna AKS – H. Zator
17.00 – 18.30
siatkówka AKS – R. Kotowicz
piłka nożna AKS IV liga – J. Krzy-
żanowski
18.30 – 20.00
piłka nożna AKS – P. Stempniewicz
piątek
15.30 – 17.00
tenis stołowy AKS – R. Skóra
piłka nożna AKS – J. Lubera
piłka nożna AKS – W. Gandurski
17.00 – 18.30
piłka nożna AKS IV liga – J. Krzy-
żanowski

Wyniki:
IX KOLEJKA 12.01.2013 
KANARKI - BAD BOYS  9:2 
PHPU”MAR-POL” - DRAGON TEAM  6:4 
KANARKI - FC SZAKALE  8:6 
STRAGONA SWAG - BAD BOYS  1:5 
WOLNE ELEKTRONY - SPADAJĄCE GWIAZDY 5:11 
GALAXY TEAM - IBRAKADABRA  1:5 

X KOLEJKA 13.01.2013 
KANARKI TEAM – STRAGONA SWAG  1:0 
SPADAJĄCE GWIAZDY - DRAGON TEAM  5:6 
GALAXY TEAM - STRAGONA SWAG 5:3 
PHPU „MAR-POL” - KANARKI 3:5 
GALAXY TEAM – WOLNE ELEKTRONY 2:7 
BAD BOYS - IBRAKADABRA 0:4 
FC SZAKALE - WOLNE ELEKTRONY 4:6 

XI KOLEJKA, 19.01.2013 r.
DRAGON TEAM - BAD BOYS  4:1
PHPU”MAR-POL” – IBRAKADABRA 2:7
SPADAJĄCE GWIAZDY - FC SZAKALE  4:7
STRAGONA SWAG - KANARKI   
1:8
WOLNE ELEKTRONY - GALAXY TEAM  5:3
 
XII KOLEJKA, 20.01.2013 r.
KANARKI TEAM – WOLNE ELEKTRONY  10:1
IBRAKADABRA - DRAGON TEAM  8:2
GALAXY TEAM - SPADAJĄCE GWIAZDY  1:6
PHPU „MAR-POL” - STRAGONA SWAG  5:0 (WALKOWER)
BAD BOYS - FC SZAKALE  7:3

NAZWA DRUŻYNY ILOŚĆ MECZÓW BRAMKI PUNKTY

IBRAKADABRA 12  53 - 20 30

KANARKI 12  60 - 29 28

PHPU „MAR-POL” 12  44 - 40 20

DRAGON TEAM 12  45 - 46 20

WOLNE ELEKTRONY 12  46 - 51 20vv

SPADAJĄCE GWIAZDY 12  61 - 57 18

BAD BOYS 12  28 - 40 11

GALAXY TEAM 12  32 - 43 10

STRAGONA SWAG 12  15 - 34 10

FC SZAKALE 12  33 - 57 2

 Nazwa klubu
L u d o w y  K l u b 
Sportowy HER-
BAPOL

Jaroszowski Klub 
Sportowy UNIA

Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju 
Lokalnej Aktyw-
ności ROLA

Kosztorys
ofertowy
 

Wnioskowana 
kwota dotacji (zł)

26 000,00 28 000,00 27 940,00

Liczba uczest-
ników

60 78 30

Kwota dotacji 
na uczestnika 433,33 358,97 931,33

 
Z a k t u a l i z o -
wany
kosztorys
 
 
 

Przyznana kwota 
dotacji (zł)

24 000,00 28 000,00 10 000,00

Liczba uczest-
ników

60 76 20

Kwota dotacji 
na uczestnika 400,00 368,42 500,00

Liczba miesięcy 
realizacji zadania

12 12 10

Kwota dotacji 
na uczestnika 
m-cznie

33,33 30,70 41,67
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Budynek pasywny to nowa 
idea w podejściu do oszczę-
dzania energii  we współ-
czesnym budownictwie. Ta 
innowacyjność przejawia się 
w tym, że skupia się ona 
przede wszystkim na popra-
wie parametrów istniejących 
w budynku zamiast wprowa-
dzania dodatkowych rozwią-
zań. Podstawową niezaprze-
czalną zaletą budownictwa 
pasywnego jest to, że nie 
odcina się od budownictwa 
tradycyjnego, lecz korzysta ze 
sprawdzonych technologii.

Nie wymaga więc wprowa-
dzania i testowania nowych 
materiałów ani kosztownych 
badań, a w sposób naturalny 
łączy się z kwestią wykorzy-
stania odnawialnych źródeł 
energii.

Mówiąc prościej do bu-
dowy takiego przedszkola 
wykorzysta s ię  wszystkie 
tradycyjne materiały budow-
lane dostępne w każdej hur-
towni budowlanej, a jedyną 
i zasadniczą różnicą jest to, 
że wszystkie źródła energii 
jak oddech ludzi, pracujące 
urządzenia AGD oraz energia 
słoneczna zapewnią ogrzanie 
tego budynku.

Nie ma potrzeby instalowa-
nia kotłowni żadnego rodzaju, 
ponieważ system rekupe-
racji dostarczy ogrzewania 
z tych źródeł energii, które 
w każdym przedszkolu i tak 
występują.

Takie przedszkole w czasie 
eksploatacji będzie zużywać 

o 90 % energii mniej, więc 
będzie o wiele tańsze w utrzy-
maniu. Wyższe koszty inwe-
stycyjne zwrócą się w czasie 
eksploatacji.

A na budowę w tej tech-
nologii możemy aplikować 
o dofinansowanie z funduszy 
UE i Ministerstwa Środo-
wiska.

Projekt, którego jestem 
zwolennikiem przewiduje 
150 miejsc dla dzieci w 6 
oddziałach w tym przestron-
ną salę gimnastyczną oraz 
salę widowiskowo-teatralną 

i wielofunkcyjną, co zapewni 
wspaniały komfort dzieciom 
i personelowi. W jednym 
z oddziałów będzie można 
urządzić żłobek tak potrzebny 
w Strzegomiu, ponieważ w tej 
koncepcji będzie zbudowane 
zaplecze kuchenne. Budynek 
będzie dwukondygnacyjny, 
przy czym dzieci będą prze-
bywać tylko na parterze, a na 
wyższej kondygnacji znajdą 
się pomieszczenia admini-
stracji.

W Europie takie techno-
logie stosuje się już od roku 

2000, a w Polsce powstają 
już takie szkoły, przedszkola 
i hale sportowe w wielu miej-
scach, również na Dolnym 
Śląsku.

Naszej gminy nie stać na 
tanie rozwiązania, ponieważ 
kto tanio płaci ten dwa razy 
płaci.

„Gmina Strzegom – więcej 
możl iwości ” w myśl  tego 
hasła zbudujmy przedszkole 
XXI wieku, takie którego nie 
będziemy się wstydzić nawet 
za 50 lat. 

Radny Marian Góra

Dziennym opiekunem jest 
osoba fizyczna sprawująca 
opiekę nad dziećmi w wieku 
od ukończenia 20 tygodnia 
życia do ukończenia roku 
szkolnego, w którym dziecko 
ukończy 3 rok życia (w wy-
jątkowych sytuacjach - 4 rok 
życia), zatrudniana przez 
gminę na podstawie umo-
wy o świadczeniu usług, do 
której zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia. 

Umowa zawierana z dzien-
nym opiekunem określa m. in. 
strony umowy, cel i przedmiot 
umowy, czas i miejsce spra-
wowania opieki, liczbę dzieci 
powierzonych opiece, obowiązki 
dziennego opiekuna, wysokość 
wynagrodzenia oraz sposób 
i termin jego wypłaty, czas, na 
jaki umowa została zawarta, wa-
runki i sposoby zmiany, a także 
rozwiązania umowy.

Zgodnie z art. 39 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. 
zm.) dziennym opiekunem 
może zostać osoba, która daje rę-
kojmię należytego sprawowania 
opieki nad dziećmi, nie jest i nie 
była pozbawiona władzy rodzi-
cielskiej oraz władza rodzicielska 
nie została jej zawieszona ani 
ograniczona, wypełnia obowią-
zek alimentacyjny, w przypadku 
gdy taki obowiązek został nało-
żony na podstawie tytułu wy-
konawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd oraz 
nie została skazana prawomoc-
nym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne.

Dzienny opiekun sprawuje 
opiekę we własnym lokalu lub 
lokal ten może mu udostępnić 
lub wyposażyć gmina. Jest jedna 
przesłanka, którą musi spełnić 
lokal: „ma zapewniać bezpieczną 
opiekę nad dzieckiem”. Ocenę 
zapewnia wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta (może to być 
w trybie wywiadu kierownika 
ośrodka pomocy społecznej, 
wywiadu środowiskowego).

Minimalne wymagania do-
tyczące kwalifikacji dziennego 
opiekuna reguluje art. 39 ustawy. 
Z regulacji tej wynika, że osoba, 
która nie pracowała z dziećmi 
w wieku do lat 3 przez okres 
co najmniej 12 miesięcy bez-
pośrednio przed podjęciem 
zatrudnienia jako dzienny opie-
kun obowiązana jest odbyć 160 
- godzinne szkolenie, a w przy-
padku, gdy posiada kwalifikacje 
pielęgniarki, położnej, opiekunki 
dziecięcej, nauczyciela wychowa-
nia przedszkolnego, nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej lub 
pedagoga opiekuńczo - wy-
chowawczego - 40 - godzinne 
szkolenie uzupełniające, w tym 
z zakresu udzielania dziecku 
pierwszej pomocy. Szkolenia te 
mogą prowadzić tylko te pod-
mioty, których programy szkoleń 
zostały zatwierdzone przez 
ministra właściwego do spraw 
rodziny, co jest równoznaczne 
z ich zamieszczeniem w Biu-
letynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.

Dodatkowym wymaganiem 
w stosunku do dziennego opie-
kuna jest poddanie się obowiąz-
kowym badaniom sanitarno-
epidemiologicznym zgodnie 
z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (DZ. U. Nr 234, poz. 
1570, z 2009 r., Nr 76, poz. 641 
oraz z 2010 r., Nr 107, poz. 679 
i Nr 257, poz. 1723).

Dzienny opiekun może spra-
wować opiekę nad maksymalnie 
pięciorgiem dzieci, a w przy-
padku gdy w grupie znajduje się 
dziecko, które nie ukończyło 1 
roku życia, jest niepełnosprawne 
lub wymaga szczególnej opieki, 
maksymalnie nad trojgiem dzie-
ci (art. 38 ustawy).

Liczbę dzieci, którą powierza 
się opiece dziennego opieku-
na określa umowa zawierana 
między dziennym opiekunem 
a zatrudniającym go wójtem, 
burmistrzem lub prezydentem 
miasta. Przy określaniu liczby 
dzieci, nad którymi opiekę może 
sprawować dzienny opiekun 
należy również brać pod uwagę 
możliwości lokalowe.

Zgodnie z art. 45 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta wybiera dziennych opie-
kunów w drodze otwartego 
konkursu ofert, przeprowadzo-
nego na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 
1536).

Konkurs przeprowadzany 
jest po zbadaniu zapotrze-
bowania na tę formę opieki 
w gminie. Rozpisanie otwarte-
go konkursu ofert może mieć 
miejsce także na zgłoszone 
wyraźne zapotrzebowanie ro-
dziców dzieci, którzy chcieliby 
skorzystać z tej formy opieki. 
Warunki konkursowe ustala 
wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, ogłaszający konkurs. 
Ustawa o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 nie stawia 
wymogu, że do konkursu mogą 
przystępować tylko osoby, 
które odbyły już szkolenie dla 
dziennego opiekuna. Możli-
we jest określenie warunków 
konkursu w ten sposób, aby 
osoby, które chcą być dziennym 
opiekunem mogły przedsta-
wić świadectwo ukończenia 
koniecznego szkolenia przed 
podjęciem pracy, czyli opieki 
na dziećmi. Rozwiązanie to 
daje kandydatom na dziennych 
opiekunów możliwość odbycia 
szkolenia dopiero po pozytyw-
nym dla nich rozstrzygnięciu 
konkursu. Jest to zasadne ze 
względu na możliwie wysoki 
koszt tych szkoleń.

Wykaz dziennych opiekunów 
zawierający ich imiona i nazwi-
ska prowadzi wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. Jest on jawny 
i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stro-
nach internetowych właściwego 
urzędu gminy. 

Jedna z koncepcji: przedszkole pasywne 

Instytucja dziennego opiekuna

W dniu 19 października 
2012 r. podpisano umowy na 
prowadzenie zajęć edukacyj-
nych z wykonawcami wyło-
nionymi w drodze przetargu 
i  t ym samym rozpoczęto 
dodatkowe zajęcia dla dzieci 
szkół podstawowych w kla-
sach I-III. Środki pochodzą 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego jako kontynu-
acja projektu, pt. „Indywi-
dualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzą-
cym jest gmina Strzegom”. 

W szkołach podstawowych 
zostaną przeprowadzone na-
stępujące zajęcia, które za-
kończą się tuż przed przerwą 
świąteczną:

1. Zajęcia dla dzieci ze specy-
ficznymi trudnościami w czy-
taniu i pisaniu w tym zagro-
żonych ryzykiem dysleksji,
2. Zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,

3. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami roz-
woju mowy,
4. Gimnastyka korekcyjna dla 
dzieci z wadami postawy, 
5. Zajęcia socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej,
6. Zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów szczegól-
nie uzdolnionych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nauk 
przyrodniczych,
7. Zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów szczegól-
nie uzdolnionych ze szcze-
gó lnym uwzg lędn ien iem 
plastyki, 
8. Zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów szczegól-
nie uzdolnionych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zajęć 
teatralnych.

Dodatkowa kwota dofinan-
sowania projektu to: 73 150,00 
zł. Całkowita wartość projektu 
wyniesie 440 650,60 zł.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Strzegom” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

WIiZP.271.1.2013.MP.7

INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Strzegom 
informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
OBSADZENIE I PIELĘGNACJA KLOMBÓW, GAZONÓW I AM-
PLI KWIATOWYCH W MIEŚCIE STRZEGOM W ROKU 2013.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75

58-150 Strzegom
cena 60 000 zł

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę 
najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców oraz przyznano 
im następującą punktację w kryterium oceny ofert – cena 100%: 

„Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest gmina Strzegom”

Oferta nr 1
ANTI Porządki i Recykling Sp. z o.o.
ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław
cena 77 348,51 zł – 77,57 pkt

Oferta nr 2
„OGRODY” Artur Szkudłapski
ul. Wł. Broniewskiego 24, 57-402 
Nowa Ruda
cena 71 500,00 zł – 83,92 pkt

Oferta nr 3 
Zakład Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Sp. z o.o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 
Strzegom
cena 60 000 zł – 100 pkt

Oferta nr 4 
„OGRODY” Grzegorz Szmidl
ul. Świdnicka 54/1, 58-160 Świe-

bodzice
cena 79 920,00 zł – 75,08 pkt

Oferta nr 5
P.H.U. „NOBILES” Tereny Zieleni
Eugeniusz Wojnowski
ul. Orkana 91 A, 58-307 Wałbrzych 
cena 69 900,00 zł – 85,34 pkt

Oferta nr 6
PHU CONCEPT Tomasz Mitraszew-
ski
Os. Jasne 17A/33, 58-200 Dzier-
żoniów
Cena 63 720,00 zł – 94,16 pkt

Oferta nr 7
PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krze-
szowski
ul. Leśna 17, 58-211 Uciechów
cena 71 280,00 zł – 84,18 pkt
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