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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

Młodzi zdolni! 

Dziewiętnastu najzdol-
niejszych uczniów i studen-
tów otrzymało stypendia. 
Decyzje wręczono im na 
sesji Rady Miejskiej. 

 str.6 i 7 

StrzeGom

Koniec  
szkolnej laby 

Wczoraj (11.02) ucznio-
wie strzegomskich szkół 
wrócili do nauki. Co robili 
podczas ferii? 

 str.8

SPort

Królewskie  
zmagania

Trzydziestu wybitnych 
graczy wzięło udział w No-
worocznym Turnieju Sza-
chowym w Strzegomiu. 

 str.10 

Dużo mówi się i pisze o 
fatalnym stanie drogi 374 
szczególnie na odcinku 
przebiegającym przez mia-
sto Strzegom, zwłaszcza po 
zimie. Cieszy fakt, że roz-
mowy i negocjacje gminy z 
Dolnośląską Służbą Dróg 
i Kolei przyniosły efekty 
i już w tym roku rozpo-
czął się remont kapitalny 
(chodniki i nawierzchnia) 
od ronda do świateł przy 
ul. Kasztelańskiej. Roz-
strzygnięty został już prze-
targ. War tość robót, po 
przetargu, to ok. 700 tys. zł 
(wartość kosztorysowa to 
ponad 1 mln zł), a termin 
wykonania DSDiK okre-
śliła na 15 lipca 2013r. 

- W grudniu 2012 r. odbył 
się również przetarg na re-
mont chodników od ulicy Nie-
całej do świateł (skrzyżowanie 
z Aleją Wojska Polskiego), a 
wartość prac, po przetargu, to 
276.750,00 zł (kosztorys na 
620 tys.) i są to środki gminy. 
Zakres prac to podniesienie 
krawężników i ułożenie kost-
ki betonowej do wysokości, 
która umożliwi wylanie nowej 
nawierzchni asfaltowej przez 
DSDiK. Trwa korespondencja 
i prowadzone są rozmowy o 
dalszym remoncie drogi woje-
wódzkiej na terenie miasta i w 
kierunku Wieśnicy. Liczymy 
na pozytywny wynik, bo jest to 
droga, którą przez Strzegom 
przejeżdża tysiące samocho-
dów, utrudniając nam życie 
– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

 Warto dodać, że za prawie 
70 tys. zł w roku 2012 zo-
stała wykonana przez gminę, 
i  uzgodniona w Krajowej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad, 
koncepcja włączenia obwod-
nicy Strzegomia w drogę 
krajową, a będzie to rondo na 
wysokości ulicy Gronowskiej 
i  stacji Shell. Obwodnica 

poprowadzona zostanie w 
kierunku Wieśnicy. Zatwier-
dzenie tej koncepcji, po wielu 
latach, pozwoliło na podjęcie 
rozmów z Urzędem Marszał-
kowskim o wprowadzenie 
do budżetu Województwa 
Dolnośląskiego środków na 
projekt obwodnicy Strze-
gomia.

- Zapewniamy mieszkańców, 
że gmina w pierwszym dniu po 
zejściu śniegów wykonała i prze-
kazała dokumentacje zdjęciową do 
firmy, która odpowiada (na zlece-
nie DSDiK) za naprawy bieżące 
dróg. Zaraz też pojawiła się firma, 
która załatała największe dziury. 
Mamy też deklarację, że ponownie 
zobaczymy ekipy remontowe w 

najbliższym czasie. W przypadku 
zauważenia nowych niebezpiecz-
nych miejsc, prosimy o informację 
do DSDiK w Wałbrzychu – 74 
845 33 57 lub do Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – 74 8560-
536 – mówi burmistrz. 

 (red)

Wojewódzka 374 do remontu
Miasto walczyło o remont drogi wojewódzkiej. Udało się! Prace rozpoczną się wiosną, zakończą się w lipcu br.

29 stycznia 2013 r. poże-
gnaliśmy Tadeusza Świer-
ka – długoletniego preze-
sa Strzegomskich Zakła-
dów Papierowych Unipap 
S trz egom, z asłuż onego 
obywatela naszego miasta 
i wielkiego społecznika.

Tadeusz Świerk kierował 
strzegomską fabryką przez 
ponad 40 lat. Prezes był au-
torytetem dla pracowników. 
Szanował ich i liczył się z 
ich opinią na polu zawo-
dowym, bliskie mu były ich 
problemy. Cieszyły go sukcesy 
zawodowe i osobiste swoich 
podopiecznych. 

Związany był nie tylko z 
branżą papierniczą, drukar-
ską, ale również kamieniar-
ską. Burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta podczas 

ostatniego pożegnania Ta-
deusza podkreślił, że był on 
zasłużonym obywatelem mia-

sta, włączał się we wszystkie 
inicjatywy społeczne – To 
miasto bardzo dużo mu za-
wdzięcza, choć Tadeusz nigdy 
nie był na pierwszej linii, nie 
siedział w pierwszych szere-
gach. Śp. Tadeusz Świerk nie 
odebrał medalu z okazji 770-
lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu, na pewno 
przekażemy go rodzinie. 

Dodajmy, że Tadeusz Świerk 
w latach 1998 – 2010 uczest-
niczył w obradach kapituły 
nadającej tytuł Honorowego 
Obywatela Strzegomia.

Zapamiętamy go jako pra-
wego i uczciwego człowieka, 
pełnego energii, zaangażo-
wania, bezinteresowności i 
dobroci dla bliskich i wszyst-
kich, którzy kiedykolwiek się 
do niego z czymś zwrócili.

(red)

Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do obejrzenia filmu pod-
sumowującego dwa lata dzia-
łalności burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty. Link do 
filmu zamieszczony został na 
stronie internetowej Strzegomia 
www.strzegom.pl w zakładce 

pod nazwą „Strzegom. Marką 
dynamicznego rozwoju. Półmetek 
kadencji 2010 – 2014” (po prawej 
stronie). Bezpośredni odnośnik 
do filmu podajemy też poniżej: 
www.youtube.com/watch?v=X-
FC4-KuUa8

(red)

Półmetek kadencji podsumowany 
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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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Rozmawiano o dostępie do 
świadczeń zdrowotnych w 
poradniach specjalistycznych 
obu strzegomskich przychodni, 
stałym doskonaleniu obsługi 
pacjenta i skróceniu jego drogi 
do lekarza. Zaznaczono, że 
mimo apeli i skarg do NFZ, nie 
podpisano kontraktów z przy-
chodniami na poradnię kar-
diologiczną i neurologiczną. W 
centrum zainteresowania rad-
nych był system elektronicznej 
weryfikacji uprawnień świad-
czeniobiorców (eWUŚ), wpro-
wadzony od 1 stycznia 2013 r. 
Zaproszeni goście zgodnie 
stwierdzili, że obecnie nie ma 
żadnego problemu z wprowa-
dzeniem i funkcjonowaniem 

w gminie Strzegom nowego 
systemu eWUŚ. 

Co oznacza eWUŚ dla pa-
cjenta? 

W momencie rejestracji 
pacjent podaje pesel, który 
przez pracownika rejestracji 
jest wprowadzany do elek-
tronicznego rejestru po to, 
by sprawdzić, czy pacjent jest 
ubezpieczony, jeżeli tak, to 
pojawia się („zielony ekran”) i 
pacjent idzie do lekarza. 

Zdarzają się przypadki poja-
wiania się „czerwonego ekra-
nu”, co oznacza jedynie to, 
że Fundusz nie może w tym 
dniu potwierdzić uprawnień 
pacjenta. Jeżeli pacjent wie, że 
posiada prawo do świadczeń, 

zawsze zostanie przyjęty i 
nie może być odesłany tylko 
dlatego, że NFZ nie potwier-
dził jego uprawnień. W takim 
przypadku należy zawsze 
przedłożyć dokument po-
twierdzający uprawnienia lub 
złożyć stosowne oświadczenie. 
Pamiętajmy o tym, że pesel 
jest niezbędny do potwier-
dzenia prawa do świadczeń 
pacjenta.

Członkowie komisji pod-
jęli również temat lekarza w 
karetce. Uwzględniając głosy 
mieszkańców i ich potrzeby 
w tym względzie, komisja 
złożyła wniosek o wystąpie-
nie do dyrektora Pogotowia 
Ratunkowego w Świdnicy 
z prośbą o przyznanie gmi-
nie Strzegom ambulansu z 
obsługą lekarską. W uzasad-

nieniu podkreślano, że gmina 
Strzegom jest obszarowo bar-
dzo rozległa (liczy 22 wsie i 
miasto), a specyficzna branża 
kamieniarska generuje dużą 
wypadkowość. Tymczasem 
karetka reanimacyjna znajduje 
się w odległości 20 km, brak 
jest szpitala w gminie, brak 
jest opieki kardiologicznej 
i neurologicznej z powodu 
nie podpisania przez NFZ 
kontraktu z przychodniami. 
Wniosek jest uzasadniony re-
alną sytuacją, bowiem w chwili 
obecnej karetka jeździ tylko z 
ratownikiem medycznym, a 
to właśnie obecność lekarza 
jest niezbędna w pierwszych 
sekundach niesienia pomocy 
w czasie nieszczęśliwych wy-
padków. 

gk

Wieś Morawa jest jedną z 
tych wsi w gminie Strzegom, 
które nie posiadają świetlicy 
wiejskiej. Burmistrz czy-
ni starania, aby pozyskać 
od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych we Wrocławiu 
działkę pod taki obiekt. 

Wiejskie świetlice są dla 
mieszkańców bardzo ważne, 
z czego doskonale zdają sobie 
sprawę władze Strzegomia. 
Dlatego burmistrz Zbigniew 
Suchyta zabiega o to, żeby 
świetlica została wybudowana 
również w Morawie.

W ostatnim czasie burmistrz 
zwrócił się do Agencji Nieru-
chomości Rolnych we Wro-
cławiu z prośbą o nieodpłatne 
przekazanie jednej z działek w 
tej miejscowości (nr 178/22) o 
powierzchni 0,0075 ha, poło-
żonej przy drodze głównej w 

kierunku Strzegomia 
- z przeznaczeniem 
na budowę świetlicy 
wiejskiej. 

Teren, o którym 
mowa, w studium 
uwarunkowań i kie-
runków zagospodaro-
wania przestrzennego 
jest przeznaczony pod 
usługi – zabudowę 
usługową, w tym uży-
teczności publicznej. 

Planowanie, a na-
stępnie realizacja in-
westycji w zakresie 
kultury, jaką będzie 
budowa tego obiektu, 
z pewnością umożliwi 
lokalnej społeczności 
organizację różnego 
rodzaju spotkań słu-
żących rozwojowi wsi 
Morawa. 

red

Debata o zdrowiu i nie tylko

Będzie świetlica w Morawie?

Gmina Strzegom zabiega o jak najwyższy poziom usług medycznych dla mieszkańców

Jest upatrzona działka pod budowę, może uda się ją pozyskać bezpłatnie od Agencji Rolnej 

O systemie opieki zdrowotnej mieszkańców Ziemi Strze-
gomskiej, podpisanych i niepodpisanych kontraktach z 
NFZ, systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świad-
czeniobiorców (eWUŚ) rozmawiano na posiedzeniu komisji 
zdrowia 6. lutego br. Zaproszono na nie Krystynę Gajecką, 
przedstawiciela Strzegomskiego Centrum Medyczno-Dia-
gnostycznego oraz Agnieszkę Olejniczak - przedstawiciela 
NZOZ „Zdrowie”. 

Jeżeli pojawi się problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa 
do świadczeń, należy dzwonić: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ – tel. 71 
79 79 199, Delegatura w Wałbrzychu - tel. 74 66 43 113 / 74 664 31 105.
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Posiedzenie zarządu Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
(LGD) „Szlakiem Granitu” od-
było się 4.02.2013r. Omówio-
no na nim projekty uchwał na 
rok 2013 dotyczące ustalenia 
wysokości składek członkow-
skich, planowanych naborów 
oraz przedstawiono projekty 
konkursów, w których będą mogli 
uczestniczyć mieszkańcy krainy 
„Szlakiem Granitu”. Dla zainte-
resowanych LGD w 2013 roku 
ogłosi konkursy:

- fotograficzny – „Jak realiza-
cja LSR zmienia Granitową 
Krainę”,
- dla stowarzyszeń „ Stowa-
rzyszenie realizuje oddolne 
inicjatywy” 
- dla uczniów szkól gimnazjal-
nych „Wiem jak Leader zmienił 
moją wieś”
- dla sołectw „Sołectwo reali-
zuje LSR”

Zachęcamy do uczestnictwa 
w planowanych w konkursach 
oraz aktywnego udziału w pozy-
skiwaniu środków za pośrednic-
twem LGD „Szlakiem Granitu”. 
Szczegółowe informacje dostęp-
ne będą na stronach interneto-
wych gminy i stowarzyszenia 
www.lgd-szlakiemgranitu.pl. 

28 stycznia br. przekazano no-
woczesny samochód ratowni-
czo - gaśniczy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzegomiu. 
Dzięki temu poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców 
gminy Strzegom z pewnością 
wzrośnie. 

Strzegomska jednostka uczest-
niczy w bardzo dużej liczbie dzia-
łań ratowniczych. Przy tak dużym 
obciążeniu, mocno eksploatowany 
tabor samochodowy przestawał 
dawać gwarancję skuteczności po-
dejmowanych przez OSP działań. 
Mogło to mieć decydujący wpływ 
na życie i zdrowie nie tylko dla 
mieszkańców gminy Strzegom, 

ale również powiatu świdnickiego. 
Nic więc dziwnego, że burmistrz 
Strzegomia i Rada Miejska podjęli 
decyzję dot. modernizacji zaplecza 
technicznego poprzez wymianę 
starego taboru samochodowego 
na nowy.

Nowy samochód ratowniczo - 
gaśniczy z napędem 4x2 jest mar-
ki Volvo FL 4XR3. W zabudowie 
pożarniczej pojazdu jest zbiornik 
wody o pojemności 2,5 m3 oraz 
dwa zbiorniki na środki piano-
twórcze. Pojazd jest wyposażony 
w autopompę dwuzakresową ze 
stopniem wysokiego ciśnienia 
oraz systemem piany sprężonej 
(powietrze-woda-piana) tzw. sys-
tem CAFS, jak również w działko 
wodne - pianowe umieszczone 

na dachu pojazdu umożliwiające 
podanie prądu wody zwartego i 
rozproszonego oraz prądu piany 
ciężkiej, wysokociśnieniową linie 
szybkiego natarcia, 4 zraszacze, 
maszt oświetleniowy. Nowością, 
na której warto się skupić jest 
wcześniej wspomniany tzw. sys-
tem CAFS. Jest to najnowocze-
śniejszy system piany sprężonej, 
stosowany na całym świecie i 
oznacza system wytwarzania 
piany przy pomocy sprężonego 
powietrza. W chwili obecnej jest 
to jedyny pojazd wyposażony w 
taki system w powiecie świd-
nickim. Dodatkowo pojazd jest 
doposażony w specjalistyczny 
sprzęt przeciwpożarowy i ratow-
niczy, detektor wielogazowy do 

pomiarów niebezpiecznych stę-
żeń gazów - m. in. tlenku węgla, 
zestaw narzędzi hydraulicznych 
tzw. szczęk życia, pełny zestaw 
pomocy przedmedycznej PSP 
R1, radiostacje, aparaty ochrony 
dróg oddechowych, drabinę itp.

Koszt całego przedsięwzięcia 
wyniósł 671.760,00 zł, przy mon-
tażu finansowym różnych instytu-
cji: gminy Strzegom 396.760,00 
zł, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
100 tys. zł, Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Warszawie 100 tys. zł i Samorzą-
du Województwa Dolnośląskiego 
75 tys. zł.

Tomasz Wanecki

AktuAlności – udAło się zrobić

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

W ubiegłym roku Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. św. 
Trójcy Świętej w Olszanach 
otrzymała dotację z gminy 
w kwocie 19 522,75 zł na re-
mont wnętrza miejscowego 
kościoła. 

W ramach dotacji pokryto 
koszty związane z częściowym 
przygotowaniem podłoża pod 
malowanie i częściowym malo-
waniem wnętrza kościoła. 

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

albo stosunku zobowiązaniowego 
i złoży wniosek do burmistrza 
Strzegomia. Wniosek o dofinan-
sowanie prac restauratorskich, 
konserwatorskich i robót bu-
dowlanych może złożyć każdy 
z uprawnionych podmiotów, a 
grono beneficjentów jest szerokie. 
W praktyce jednak najczęściej 
wnioski składają przedstawiciele 
obiektów sakralnych, mniejsze 
zainteresowanie jest ze strony 
pozostałych osób, które są upraw-
nione do skorzystania z tej formy 
pomocy – wyjaśnia Wioletta 
Urban, naczelnik Wydziału Kul-
tury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Prio-
rytetem w przyznawaniu środków 
są prace zabezpieczające i remon-

towe przy obiektach o złym stanie 
technicznym. Dotacje przyznaje 
Rada Miejska w Strzegomiu na 
wniosek burmistrza Strzegomia 
w uchwale, która określa nazwę 

podmiotu, który otrzyma dotację, 
cel na który będzie przyznana 
dotacja, kwotę przyznanej dotacji 
w roku budżetowym. 

MK

Kościół w Olszanach wypiękniał
Prezentujemy obiekty, na remont których gmina Strzegom udzieliła dotacji. Oto kolejny z nich:Jakie plany na 2013 rok 

ma LGD „Szlakiem Granitu”

Ochotnicy mają nowy wóz
Nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy marki Volvo FL 4XR3 ma bogate wyposażenie, w tym zbiornik wody o pojemności 2,5 m3

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. Badania będą wykonywane 
w dniu 27 lutego br. w godz. od 
9.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00. 
Miejsce postoju mammobusa 
to parking przy Strzegomskim 
Centrum Kultury w Strzegomiu 
przy ul. I.J. Paderewskiego 36.

Rejestracja na badania odbywa 
się pod numerami telefonów: 58 
325 76 20, 58 325 76 21.

Urząd Miejski w Strzegomiu 
wychodzi naprzeciw mieszkań-
com i udostępnia najbardziej 
aktualne druki, na których 
mieszkańcy mogą rozliczyć 
swój podatek dochodowy za 
rok 2012’. Okres rozliczenio-

wy z Urzędem Skarbowym 
właśnie trwa. Strzegomianie, 
którzy chcą złożyć zeznania 
roczne, nie muszą udawać się 
po niezbędne druki do Świd-
nicy. Mogą odwiedzić Urząd 
Miejski w Strzegomiu. 

Druki PIT-ów są w Urzędzie 
W związku z otwarciem w 

Strzegomiu kancelarii nota-
rialnej burmistrz Strzegomia 
utracił upoważnienie do wyko-
nywania czynności notarialnych 
wynikających z ustawy Prawo 
o notariacie i rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie sporządzania niektó-
rych poświadczeń przez organy 
samorządu terytorialnego i 
banki.

Przepisy w/w aktów praw-
nych upoważniały wcześniej 
burmistrza Strzegomia do:
- poświadczania własnoręcz-
ności podpisu na pismach 

upoważniających do odbioru 
przesyłek i sum pieniężnych 
oraz odbioru dokumentów z 
urzędów i instytucji, 
- poświadczania własnoręczno-
ści podpisu na oświadczeniach 
stwierdzających stan rodzinny 
i majątkowy składającego upo-
ważnienie
- poświadczania pozostawania 
osoby przy życiu lub w określo-
nym miejscu, w celu otrzymania 
emerytury, renty lub innych 
świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego - ponieważ w 
Strzegomiu nie funkcjonowała 
kancelaria notarialna. Jak wspo-

mniano wyżej, powstanie takiej 
kancelarii skutkuje utratą przez 
burmistrza Strzegomia powyż-
szych uprawnień.

Przypomnijmy, kancelaria 
notarialna znajduje się na ul. 
Tadeusza Kościuszki 14, budy-
nek Banku Zachodniego WBK 
s.a., II piętro, 58-150 Strzegom 
i jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 – 17.00, a 
w innym czasie po uprzednim 
uzgodnieniu, w szczególności w 
sobotę w godz. 10:00 - 14:00. 

Telefony: (74) 85 33 474, (74) 
85 33 473, fax: (74) 85 33 473, 
email: bbz@notariusz-strzegom.pl

Burmistrz utracił upoważnienie

W Wydziale Obsługi Interesantów (pokój nr 15) można 
otrzymać druki Urzędu Skarbowego PIT-y: druki rocznego 
zeznania podatkowego. To duże ułatwienie dla naszych 
mieszkańców. Zapraszamy.
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Wśród mieszkańców wsi 
pojawiają się py tania o 
budowę pr z ydomowych 
o c z y s z c z a l n i  ś c i e k ó w. 
Jako, że są to inwestycje 
kosztowne, zainteresowa-
ni poszukują źródeł do-
finansowania tego typu 
działań. Kiedy można się 
o to ubiegać?

- Przepisy ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach stanowią, że wła-
ściciele, współwłaściciele, za-
rządcy i użytkownicy, a także 
inne podmioty władające 
nieruchomościami zapew-
niają utrzymanie czystości i 
porządku przez przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w 
przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicz-
nie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, mają obowiązek 
wyposażenia nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w 
przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełnia-
jące wymagania określone w 
przepisach odrębnych. Przy-
łączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieru-
chomość jest wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wyma-
gania określone w przepisach 
odrębnych – mówi Anna Ha-
łas, naczelnik Wydziału Fun-
duszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Wynika z tego, że budowa 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, może nastąpić 
wyłącznie w sytuacjach, gdy 
budowa kanalizacji sanitarnej 

jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona. W 
przypadku gminy Strzegom 
przypadków takich jest nie-
wiele, przede wszystkim z 
tego powodu, że większość 
wsi jest lub będzie w najbliż-
szym czasie skanalizowana. 

Inwestorzy indywidualni, 
a szczególnie zamieszkujący 
skanalizowane wsie, przed 
podjęciem decyzji o budowie 
przydomowej oczyszczalni 
ścieków winni upewnić się, czy 
w ich przypadku istnieje moż-
liwość podłączenia do istnieją-
cej sieci kanalizacji sanitarnej. 
W tym celu należy uzyskać 
opinię Wodociągów i Kanali-

zacji Sp. z o.o. w Strzegomiu 
(WiK), który oceni techniczne 
i ekonomiczne uzasadnienie 
budowy przyłącza do sieci 
kanalizacyjnej. Dopiero po 
uzyskaniu opinii sensowne 
jest rozpoczęcie poszukiwania 
źródeł dofinansowania inwe-
stycji. WiK udziela również 
informacji, czy możliwe jest 
uzyskanie dofinansowania 
na budowę przyłączy do sie-
ci kanalizacyjnej – wyjaśnia 
naczelnik.

Dofinansowanie z budżetu 
gminy jest uzależnione od po-
siadanych środków jednostki 
oraz od realizowanych przez 
nią programów. Należy jednak 

pamiętać, że środki gminne są 
przeznaczane na priorytetowe 
zadania. Pozostaje więc możli-
wość skorzystania z preferen-
cyjnych kredytów i pożyczek 
na przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, których udziela 
Bank Ochrony Środowiska-
(BOŚ). Są one przeznaczone 
dla osób prawnych oraz osób 
fizycznych, także prowadzą-
cych działalność gospodarczą. 
Zasady udzielania kredytów 
często ulegają zmianie, dlatego 
zachęcamy do sprawdzania 
szczegółów bezpośrednio w 
placówkach BOŚ lub na stro-
nie internetowej banku.

RED

Pragniemy z serca podzię-
kować wszystkim, którzy 
wsparli nas w tak ciężkiej 
chwili: Panu burmistrzo-
wi Zbigniewowi Suchycie 
oraz Radzie Miejskiej z 
przewodniczącym na czele, 
strażom pożarnym, służ-
bie zdrowia, dyrekcji oraz 
pracownikom Banku Spół-
dzielczego! 

 Sołtysom i mieszkańcom 
miasta i gminy Strzegom. 
Jak również zaprzyjaźnionym 
rolnikom z innych gmin. RSP 
z Jugowej i Tomkowic. Miesz-
kańcom Jawora, wszystkim 
tym, którzy wpłacili pienią-
dze na nasze konto bankowe, 
dzięki którym mamy już dach 
nad głową. 

Księdzu Proboszczowi i pa-
rafianom z Roztoki. Uczniom i 
nauczycielom z Gimnazjum nr 
1 oraz P. dyrektorowi Zespołu 
Szkół Zawodowych i jego 
uczniom. Opiece społecznej, 
Straży Miejskiej, koleżankom 
i kolegom za pomoc finansową 

i dary, również za ciężki sprzęt 
do odgruzowania. 

Nie wiedzieliśmy, że mamy 
tylu przyjaciół, znajomych i 
dobrych ludzi wokół siebie. 
Nie będziecie Państwo mieli 
nam za złe, że w szczególności 
podziękujemy mieszkańcom 
naszej wsi – Godzieszówek. 
Przecież to oni, niemal cała 
wieś pracowała przy odgru-
zowaniu i przy odbudowie 
spalonego domu. To 
oni pracowali w nie-
dzielę i zwalniając 
się z pracy bezinte-
resownie uczestni-
czyli przy ciężkiej 
pracy. 

Dziękujemy bar-
dzo młodzieży. To 
wie lkie  szczęśc ie 
mieć tylu młodych 
przyjaciół, to jest 
właśnie prawdziwy 
dorobek  nasz ych 
lat. Bardzo się wsty-
dzimy brać coś od 
ludzi. To przecież 
to my widzieliśmy 
sens życia, dzieląc 

się choćby odrobiną z innymi. 
Dzisiaj, gdy pozbieraliśmy 
wszystkie nasze myśli sprzed 
lat, to wszystko wróciło do nas 
z naddatkiem i ciśnie się na 
usta stwierdzenie: „ Im więcej 
dasz, tym więcej masz”.

Uwierzcie nam, nigdy nie 
wiadomo co człowieka w życiu 
spotka. Mówią, że złe losy zsy-
ła się na takich ludzi, którzy 
to wszystko uniosą. Kochani, 

dzięki wam unieśliśmy. W ży-
ciu wszystko jest bardzo waż-
ne, ale największą wartością 
człowieka jest drugi człowiek. 
Kochani, tak bardzo wam 
dziękujemy, przepraszamy, je-
śli kogoś pominęliśmy. Dobroć 
płynąca od ludzi zostanie na 
zawsze w naszym myślach do 
końca naszych dni. 

Maria i Stanisław 
Krupnik wraz z rodziną

Ścieki bytowe pod kontrolą

Pogorzelcy dziękują za pomoc

Kiedy można się starać o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni i jakie spełnić warunki 

Nieszczęście dotknęło rodzinę Krupnik z Godzieszówka 10 listopada zeszłego roku

Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna im. Janusza Kor-
czaka w Stanowicach została 
wykreślona z Krajowego Re-
jestru Sądowego postano-
wieniem Sądu Rejonowego 
dla Wrocławia- Fabrycznej 
we Wrocławiu IX Wydział 
Gospodarczy z dnia 4 lutego 
2003r. , na podstawie uchwały 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
Nr 353/02 z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. bez prze-
prowadzania postępowania 
upadłościowego. Pomimo 
wykreślenia Spółdzielni z re-
jestru sądowego, następstwem 
którego jest utrata jej bytu 
prawnego, nie doszło do li-
kwidacji majątku Spółdzielni, 
ponieważ w ewidencji grun-
tów oraz księdze wieczystej 
Spółdzielnia jest nadal wła-
ścicielem nieruchomości.

Podejmowane od 2005 r. 
przez władze gminy Strzegom 
działania, pisma kierowane do 
Krajowej Rady Spółdzielczej z 
inicjatywy której Spółdzielnia 
została wykreślona z rejestru, 
Wojewody Dolnośląskiego, 
Starosty Świdnickiego, jak 
też skarga do Prokuratora 
Generalnego o stwierdzenie 
niezgodności z prawem po-
stanowienia o wykreśleniu, 
nie przyniosły spodziewanych 
dla mieszkańców Stanowic 
rezultatów. Należy podkreślić, 
że gmina poniosła koszty 
rozbiórki zagrażających bez-
pieczeństwu mieszkańców, 
pozostałych po Spółdzielni 
budynków gospodarczych, 
pomimo, iż nie jest ich wła-
ścicielem.

W sprawę nieruchomości 
po byłej Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Stanowi-
cach na wniosek burmistrza 
Strzegomia zaangażowała 
się również poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej  Polskiej 

Monika Wielichowska, która 
z Biura Analiz Sejmowych 
uzyskała opinię prawną. 

W przedstawionej opinii 
prawnej wskazano na wadli-
wie przeprowadzone postępo-
wanie likwidacyjne, którego 
zakończenie (wykreślenie 
podmiotu z rejestru przedsię-
biorców) bez zbycia i podziału 
majątku jest prawnie niedo-
puszczalne. Równocześnie 
zaznaczono, iż rolą państwa, 
jak i jednostek samorządu 
terytorialnego nie jest co do 
zasady porządkowanie stanu 
prawnego mienia prywatne-
go, w szczególności poprzez 
przejmowanie nieruchomości 
„niczyich”. Aktualnie brak 
jest potrzeby wprowadzania 
nowej, szczególnej regulacji 
umożliwiającej nacjonalizację, 
tj. przejęcie przez jednostkę 
samorządu ter ytorialnego 
lub Skarb Państwa mienia 
porzuconego lub opuszczo-
nego. Powyższe uzupełniono 
uwagą, iż obowiązujące prze-
pisy przewidują instrumenty 
prawne prowadzące pośrednio 
do uporządkowania stosun-
ków własnościowych, bez 
zbędnej ingerencji państwa- 
tj. instytucję zasiedzenia nie-
ruchomości. Z wnioskiem o 
zasiedzenie nieruchomości 
powinny wystąpić do sądu 
osoby, które obecnie faktycz-
nie władają nieruchomościa-
mi. W takim stanie prawnym, 
burmistrz Strzegomia, nie 
może podejmować w imie-
niu gminy żadnych działań 
w celu uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości po-
zostałych po byłej Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w 
Stanowicach.

Justyna Woźniak – 
radca prawny 

UM w Strzegomiu

Po ataku zimy zobaczyliśmy 
bardzo dużo dziur także w 
drogach gminnych. Zakład 
Usług Komunalnych w Strze-
gomiu Spółka z o.o., któremu 
gmina zleciła ich naprawę 
tuż po ustąpieniu niskich 
temperatur i opadów śniegu, 
niezwłocznie przystąpił do 
remontów cząstkowych na-
wierzchni bitumicznych. 

Pierwsze prace wykonali-
śmy 31 stycznia 2013r. Pilny 
charakter robót spowodował, 
że roboty były wykonywane 
przez cały dzień, tj. od 7.00 
do 18.00. Ze względu na 
brak możliwości zakupu masy 
asfaltowej na gorąco (remont 
otaczarni) wykonano remonty 
nawierzchni masą mineralno-
bitumiczną na zimno, zaku-
pioną od wytwórcy z Oleśni-
cy. Tę metodę zastosowano w 
naszej gminie po raz pierwszy 
i choć budzi dużo komentarzy 

to jest jedyną metodą, która 
poprawia bezpieczeństwo w 
czasie niskich temperatur. 
Stosują ją także okoliczne 
gminy, zarządcy dróg woje-
wódzkich i krajowych. 

W dniu 5 stycznia 2013 r. 
uruchomiono wytwórnię masy 
bitumicznej w Strzegomiu 
przy ul. Mostowej i w związku 
z tym mogliśmy przystąpić 
z większą swobodą do w/w 
napraw dróg. Do 7 lutego 
wykonaliśmy remonty i na-
prawy jezdni o największym 
natężeniu ruchu (ulice: Świd-
nicka, Armii Krajowej, Sza-
rych Szeregów, Wałbrzyska, 
Kościuszki, Paderewskiego, 
Wesoła, Leśna) i będą wyko-
nywane w dalszym ciągu, jeśli 
tylko będą sprzyjały warunki 
atmosferyczne.

Prezes Zarządu ZUK w 
Strzegomiu Sp. z o.o. 

Zbigniew Rodak

Co się stanie z mieniem 
po RSP w Stanowicach?

Pozimowe remonty dróg  
idą w gminie pełną parą 

Telefony pod które można zgłaszać nowo powstałe ubytki nawierzchni 
mineralno-bitumicznych: drogi krajowe - 71 377-58-00, drogi wojewódzkie 
- 74 845-33-57, drogi powiatowe - 74 662-29-20, drogi gminne - 74 855-
10-51/52, Urząd Miejski Strzegom, Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi - 74 8560-536.
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

mieszkanka: mam pytanie czy 
ulica rybna i maja nie są w gestii 
miasta czy nie mamy prawa do 
odśnieżania tych ulic? czy uważa 
Pan że tylko środek miasta jest wi-
zytówką a nasze bezpieczeństwo 
nic dla Pana nie znaczy. a jeszcze 
niedawno mówił Pan, że jest bur-
mistrzem nas wszystkich. Proszę o 
odśnieżanie też i tych ulic.

Szanowna Pani, a nie łatwiej 
i skuteczniej było zadzwonić do 
ZUK-u lub Urzędu Miejskiego, 
droga byłaby odśnieżona, uwagi 
przyjęte i na pewno realizowane. 
Moja prośba - jest to rubryka, 
która ma sygnalizować problem, 
a nie ciągle oceniać moją osobę. 
Nie stracę optymizmu i chęci 
działania, a wyborcy ocenią w wy-
borach już za niespełna dwa lata 
moje działania. Nie może być to 
rubryka, gdzie chce się kształtować 
opinię o samorządzie, o mojej oso-

bie, bo tak już pomału się dzieje 
się. Ja mam jeszcze bardzo dużo 
pracy. Zapraszam na konsultacje 
w Strzegomiu w lutym i marcu i 
proszę powiedzieć mi w oczy, jak 
ocenia Pani moją pracę. Gratuluje 
Pani wykonania kanalizacji i fajnej 
nowej drogi na ulicy Rybnej przez 
gminę Strzegom, a na ulicy 3 Maja 
projektu na remont drogi.

chciałabym pozostać anonimowa: 
dobry wieczór. chciałbym się za-
pytać czy myślał burmistrz o ulicach 
pokrytych kocimi łbami. dziecko 
które jedzie rowerem zimą może się 
o to wręcz zabić. czy byłaby moż-
liwość pokrycia tych dróg asfaltem ?

Nie wiem, o którą drogę chodzi, 
więc nie umiem odnieść się do 
tematu. Dróg z nawierzchnią 
szutrową jest wiele i w mieście 
i gminie. Na ten rok lista jest 
ustalona.

ada: skrzyżowanie ul. Legnic-
ka-Witosa. Kiedy wreszcie na tym 
rogu nie będzie wielkiej kałuży, 
a przez to bryzgania ludzi przez 
samochody?

Przepraszam za taką sytuacje, 
nie jesteśmy stroną w tej sprawie. 
Stroną jest prywatny właściciel 
i DSDiK, ale przeraża mnie, że 
dwa lata naszych działań też nie 
przynosi efektu. Mam kilka takich 
spraw w gminie. Nie omieszkam 
skrytykować prawa, które inne jest 
dla samorządu, a inne dla prywat-
nych właścicieli gruntów. Można 
dokuczać ludziom i zasłaniać się 
prawem. Zebrało się trochę tema-
tów do DSDiK i czas na kolejne 
spotkanie z Dyrekcją.

nick: Witam. mam pytanie czy 
można coś zrobić z ulicą Kościuszki. 
Wiem, że ten temat był niejed-
nokrotnie poruszany, ale proszę 
uwierzyć, że nic się nie zmieniło. 
Piraci nadal pokazują na co ich stać 
przy rozwijaniu prędkości. szcze-
gólnie widać to na odcinku gdzie 
jest zakaz parkowania i szeroka 
ulica daje możliwości. a dokładnie 
od ulicy Witosa do końca na wyjazd 
do ulicy Legnickiej. nie wiem co 
można zrobić - spowalniacze, 
powrotnie przywrócić powinno się 
parkowanie na jezdni, może to by 
zahamowało. nie znam przepisów 
więc to tylko moje przemyślenia, ale 
coś trzeba zrobić zanim dojdzie do 
tragedii. Pozdrawiam. 

W dniu otrzymania pytania 
poprosiłem Komendanta Komi-
sariatu Policji w Strzegomiu o 
dodatkowe patrole z pomiarem 
prędkości. Zwrócimy się do Sta-
rostwa Powiatowego o powrót do 
sytuacji możliwości parkowania 
na zakazanych odcinkach. Jest to 
dobry pomysł.

mieszkaniec gminy: Panie bur-
mistrzu. Jestem zły na wypowiedź 
Jana, który wypowiada się w spra-
wie ulicy Kościuszki, w części nowo 
wykonanej. Przyznam, że wiele 
rzeczy w naszym mieście mi się nie 
podoba, jak również nie wszystko co 
Pan robi. ale uważam, że ten od-
cinek tej ulicy to majstersztyk. tak 
wykonanej ulicy w strzegomiu 
nie ma i mogę tylko pogratulować 
wykonawstwa. Ponieważ jestem 
budowlańcem z wieloletnim sta-
żem, to wiem co mówię. Jest jedno 
miejsce w tej nawierzchni wykona-

ne niedokładnie (zastoina wodna w 
pobliżu budynku przy ulicy Parko-
wa - Kościuszki), ale myślę, że to jest 
do przełknięcia. oczywiście jest to 
moje zdanie na dzień dzisiejszy. 
czas pokaże jakość wykonania. 
Pozdrawiam.

Dziękuje za przedstawienie 
swojego zdania. Całe zadanie 
ma gwarancję i Pana uwagi oraz 
internauty Jana, który przedstawił 
w ostatnim e-mailu, konkretne 
zarzuty, nie oczekując odpowiedzi, 
będą sprawdzone.

zuza: Panie burmistrzu pisze się z 
rozmachem o nowych inwestycjach 
w strzegomskiej słodowni. czy 
zakład ten zainwestuje również w 
filtry, które spowodują, że zmniej-
szy się smród z tejże słodowni? czy 
Pan jako gospodarz gminy może coś 
zrobić w tym kierunku, aby nasze 
miasto nie kojarzyło się z miastem 
cuchnącym słodem? Już nie wspo-
mnę jakie to uciążliwe dla miesz-
kańców, szczególnie w lecie... 

Jestem przed trzecim spotka-
niem z właścicielem Słodowni. 
Filtry na ten zapach to niestety 
wielki problem technologiczny 
dla firmy, dlatego właściciel po-
stanowił postawić nowe zbiorniki 
na słód czarny - bo tylko jego 
Państwo odczuwacie - i produko-
wać go tylko w okresie zimowym, 
kiedy okna mamy pozamykane, i 
tak się dzieje. Zmagazynowany 
słód będzie sprzedawany latem, 
kiedy jest na niego największe 
zapotrzebowanie. Zobaczymy, 
czy tak będzie. Pragnę jednak 
podkreślić, że Słodownia to 
znacząca firma na naszym rynku 

pracy, systematyczny płatnik 
podatku i wielki rynek zbytu dla 
jęczmienia dla naszych rolników, 
To firma która istnieje prawie sto 
lat. Zawsze była w Strzegomiu 
i mam nadzieję, że tak będzie 
dalej nawet, kiedy czasami będzie 
trochę trudno.

Jan: Witam, Panie burmistrzu 
proszę o sprawdzenie przez służby 
panu podległe ustawienia znaków 
drogowych na ul. ceglanej zarów-
no od strony ul. armii Krajowej 
jak i ul. al. Wojska Polskiego. 
znaki umieszczone są niezgodnie 
z przepisami dot. wysokości na 
jakiej są zainstalowane. obecny 
sposób instalacji tych znaków 
sprawia, że mogą być one ciężkie 
do odczytania przez kierujących 
pojazdami osobowymi, przez 
co mogą oni jechać „pod prąd” i 
stwarzać zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu. Proszę o zaję-
cie się tą sprawą chodzi tu o znaki: 
„b-2 zakaz wjazdu”, „d-3 droga 
jednokierunkowa” oraz „ a-20 
odcinek jezdni o ruchu dwukie-
runkowym”.

Sprawę przekazałem do zba-
dania. Dziękuję za uwagi i jeśli 
tylko dostaniemy odpowiedź z 
Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego, odpowiem 
konkretnie.

benia: dojeżdżam do pracy do 
Świdnicy, często wracam o 22.00 
zmuszona jestem iść na tak zwane-
go stopa. dlaczego nie ma dojazdu 
Świdnica – strzegom?

Gmina i burmistrz nie mają 
wpływu na rozkład jazdy komu-

nikacji międzymiastowej ani na 
przewoźników. Są to przewoźnicy 
prywatni, bądź spółki i wykonują 
tylko te kursy, które są dla nich 
opłacalne. Niedawno pisałem, że 
Rada Miejska podjęła uchwałę o 
ustaleniu czasu odjazdu między 
autobusami, określając je na 10 
min. Tyle nam wolno. Szanowna 
Pani, burmistrz realizuje zadania 
własne gminy. Transport mię-
dzymiastowy nie należy do jego 
kompetencji. Z przewoźnikami 
rozmawiałem na ten temat, bo 
on wraca co pół roku i stwier-
dzili jednoznacznie- są to kursy 
deficytowe i oni do nich nie będą 
dopłacać.

Edek: Witam. Pisze Pan że chod-
niki na ul. Wojska Polskiego oraz 
innych będą remontowane, na-
wierzchnia będzie z kostki i płyt. 
czy miasto może zorganizować 
osobno przetarg na dostawę mate-
riałów i osobno na wykonawstwo 
? dzięki temu jest prawie 100% 
prawdopodobieństwo, że przetarg 
wygra lokalny przedsiębiorca i da 
zarobić naszym mieszkańcom i 
w naszej gminie zapłaci podatek. 
Jeśli to możliwe to nie na całość 
materiału tylko jak byście rozbili 
na kilka etapów, tak żeby więcej ka-
mieniarzy miało szansę coś zarobić, 
a nie tylko duże kamieniołomy bo 
one sobie poradzą w dobie kryzysu, 
a my mali niestety nie.

Ustawa o Zamówieniach Pu-
blicznych nie pozwala na podział 
zadania w taki sposób, jak Pan 
proponuje. Gdybym tak zrobił, 
zostałbym ukarany dyscypliną 
finansową. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

O tym jak bardzo gmina 
Strzegom ceni stowarzysze-
nia działające na naszym te-
renie, mówią poniższe kwoty 
przyznanych dotacji i wspar-
cia. Poniżej przedstawiamy 
też najważniejsze wydarzenia 
dotyczące organizacji poza-
rządowych w 2012 r. 

617,9 tys. zł – przeznaczono 
na realizację zadań przez orga-
nizacje pozarządowe z zakre-
su kultury fizycznej i sportu. 
Łącznie zrealizowano 17 zadań 
we współpracy z podmiotami 
trzeciego sektora z zakresu or-
ganizacji imprez sportowych o 
zasięgu gminnym, powiatowym, 
ogólnopolskim, międzynarodo-
wym na terenie gminy Strze-
gom oraz upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Łącznie na organizację sze-
ściu imprez sportowych gmina 
Strzegom przeznaczyła kwotę 
133 400,00 zł.

60 tys.zł – taka jest wartość 
zrealizowanych projektów z 
zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. Gmina 
Strzegom wsparła zadania w 
obszarze organizacji imprez 
kulturalnych, wspierania pro-
jektów z zakresu edukacji kul-
turalnej, w tym organizacji 
wycieczek kulturalnych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, 
organizacji uroczystości patrio-
tycznych, a także organizacji 
na terenie gminy imprez kul-
turalnych, konferencji, dyskusji 
i prelekcji o randze lokalnej, 
regionalnej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej. 

29,9 tys. zł – tyle kosztowało 
nas wsparcie udzielone osobom 
niepełnosprawnym. W ramach 
pozostałej działalności w za-
kresie pomocy społecznej we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzono 
działania na rzecz aktywizacji 
społecznej osób niepełnospraw-
nych, w tym wspierano działania 
o charakterze integracyjnym. 
Zrealizowano również zadanie 
z zakresu wspierania działań na 
rzecz integracji, reintegracji za-
wodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

5 tys. zł – na pomoc gminy 
Strzegom mogli liczyć także 
nasi emeryci i renciści. W mi-
nionym roku seniorzy po raz 
pierwszy od wielu lat wystar-
towali w otwartym konkursie 
ofert. Proponowane działania 
na rzecz aktywizacji społecznej 
osób w wieku senioralnym gmi-
na wsparła kwotą 5 tys. zł.

I Forum Organizacji Poza-
rządowych – dzięki pomocy 
i zaangażowaniu wielu strze-
gomskich organizacji pozarzą-

dowych udało się po raz pierw-
szy w Strzegomiu zorganizować 
dwudniowe forum organizacji 
pozarządowych. Forum było 
pierwszym wydarzeniem w 
ramach Tygodnia Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia i cie-
szyło się sporym zainteresowa-
niem nie tylko wśród lokalnych 
organizacji, ale również wśród 
zaproszonych gości. 

II kadencja Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego – we wrześniu 2012 r. 
powołano nowy skład Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego kadencji 2012-
2014. W skład strzegomskiej 
Rady Pożytku weszli nie tylko 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, ale także lokalni 

radni i reprezentanci burmistrza 
Strzegomia. 

„Lider NGO 2012” - po 
raz pierwszy w historii miasta 
Strzegomia przyznano tytuł 
„Lidera NGO”. Otrzymało go 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Sta-
nowice. 

54 tys. zł – wsparcia finanso-
wego w konkursie „Lider NGO 
2012” otrzymały cztery strze-
gomskie organizacje pozarzą-
dowe. Nagrodzone organizacje 
pozarządowe otrzymane środki 
finansowe mogły przeznaczyć 
na dowolny cel w ramach 
swojej działalności statutowej, 
w tym w szczególności na 
wkłady finansowe przy pisaniu 
projektów. 

Cykl szkoleń dla NGO - 3 
bezpłatne szkolenia zorgani-
zowano w ramach cyklu szko-
leniowego „Profesjonalizacja 
3 Sektora” projektu Centrum 
Wspierania Organizacji Po-
zarządowych z terenu aglo-
meracji wrocławskiej „SEK-
TOR 3” - Mobilny Inkubator 
Organizacji Pozarządowych. 
Strzegomskie organizacje 
aktywnie wzięły udział w 
szkoleniach pn. „Techniki 
tworzenia projektu i pozyski-
wanie środków na działalność 
NGO”, „Podstawy finansowe 
działalności i zarządzanie 
finansowe NGO”, „Przygo-
towanie harmonogramu i 
budżetu projektu”. 

(red)

Działania gminy na rzecz NGO
Gmina Strzegom w minionym roku intensywnie współpracowała z organizacjami pozarządowymi. Czas na podsumowanie Pomagali  

potrzebującym 
Stowarzyszeniu Euro – Part-

ner nigdy nie pozostawało 
obojętne na potrzeby dzieci 
i dorosłych z miasta i gminy 
Strzegom i zawsze chętnie 
uczestniczyło w wielu ogól-
nopolskich akcjach, w tym 
„Podziel się Posiłkiem!” czy 
„Świąteczna zbiórka żywności” 
Tak było i w minionym roku.

W roku 2012 Stowarzy-
szenie Promocji Zatrudnie-
nia i Aktywizacji Zawodowej 
Bezrobotnych Euro-Partner 
wydało 27 885 kg artykułów 
żywnościowych (mąka, cukier, 
olej, sery) dla 186 najbardziej 
potrzebujących rodzin, w tym 
377 osób ze Strzegomia oraz 
74 rodzin, w tym 209 osób z 
terenów wiejskich. 

W ogólnopolskiej akcji „Po-
dziel się posiłkiem” zebrano 
1028 kg artykułów spożyw-
czych. Zebrane artykuły żyw-
nościowe zostały przekazane 
czterem placówkom – PSP 
nr 4 w Strzegomiu, PSP nr 
3 w Strzegomiu, Zespołowi 
Szkolno-Przedszkolnemu w 
Jaroszowie oraz Zespołowi 
Szkół w Goczałkowie. W akcji 
„Świąteczna zbiórka żywności” 
zebrano 856 kg artykułów 
spożywczych, z czego przygo-
towano 163 paczki.  

Stowarzyszenie otrzymało i 
wydało łącznie 1900 szt. jajek 
oraz 1800 szt. drobiu (1370 
kg). Stowarzyszenie dziękuje za 
wsparcie burmistrzowi Strzego-
mia Zbigniewowi Suchycie. 

(red)
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Bardzo bogaty program mia-
ła sesja Rady Miejskiej, która 
odbyła się 30 stycznia br. w 
sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Jednym z bardzo ważnych 
punktów było wręczenie 
stypendiów oświatowych 
najzdolniejszym uczniom

W pierwszej części obrad 
wręczono stypendia 19 uczniom 
placówek oświatowych za wy-
bitne osiągnięcia naukowe i 
sportowe na okres od stycz-
nia do czerwca br. (Więcej o 
stypendystach na stronie 7). 
Wręczenia decyzji stypendial-
nych dokonali burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta i 
przewodniczący Rady Miej-
skiej – Tadeusz Wasyliszyn. 
- Mam nadzieję, że te stypendia 
przyczynią się do Waszego sze-
rokiego rozwoju. Jesteście w tej 
gminie najlepsi. Ufam, że za pół 
roku sporo z Was znajdzie się w 
gronie kolejnych stypendystów 
– mówił burmistrz.

Prezes strzegomskiego Koła 
Sybiraków Jerzy Orabczuk 
wręczył w trakcie środowej sesji 
kolejne odznaczenia. Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej w 
Strzegomiu Maria Michalec 
otrzymała Odznaką Hono-
rową Sybiraków, a dyrektor 
Gimnazjum nr 1 – Beata Ślip-
ko Krzyż Obrońców Kresów 
Wschodnich. Dodatkowym 
akcentem było podziękowanie 
za uczniów gimnazjum – Paw-
ła Wrońskiego i Mateusza 
Tatarka, laureatów konkursu 
historycznego „Niezłomni – 
zapomniani”, złożone na ręce 
dyrektor placówki za opiekę 
merytoryczną i przygotowanie 
do konkursu.

Ważnym punktem sesji było 
wystąpienie etatowego członka 
zarządu powiatu świdnickiego 

– Sabiny Cebuli, w którym 
podziękowała za przeznaczenie 
kwoty 100 tys. zł na remont 
pomieszczeń w Zespole Szkół 
Specjalnych w Strzegomiu z 
przeznaczeniem na Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Całościo-
wy koszt remontu wyniesie 
400 tys. zł, z czego 300 tys. zł 
przekaże Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Radni w dalszej części sesji 
podjęli wiele uchwał w sprawie: 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom, 
zmian budżetu gminy Strzegom 
na 2013 rok, sprawozdania z 
pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu za 2012 
rok, planu pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
na 2013 rok, podziału gminy 
Strzegom na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, o odmowie 
uchylenia przez Radę Miejską w 
Strzegomiu uchwały Nr 81/12 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie uznania skargi Pani 
Teresy Kopciuch za bezzasad-
ną, przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w obrębie 2 
miasta Strzegom, przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w 
obrębie wsi Graniczna oraz 
w obrębie 2 miasta Strzegom, 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w 
obrębie 3 miasta Strzegom.

Dodajmy, że w uchwale 
budżetowej zostały wpro-
wadzone środki na remont 
świetlicy wiejskiej i biblioteki 
w Żółkiewce – 40.000,00 zł, 
remont świetlicy wiejskiej 

w Rogoźnicy - 65.000,00 zł 
oraz na zakup wyposażenia 
Izby Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej – kwota 55.000,00 
zł, z czego kwota 24.999,00 
zł to dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

Po głosowaniu w sprawie 
uchwał radni złożyli wnioski 
do realizacji przez burmistrza 

Strzegomia. Na zakończe-
nie wiceprzewodnicząca rady 
– Maria Michalec odczytała 
pismo dotyczące stanowiska 
wojewody dolnośląskiego w 
sprawie likwidacji Straży Miej-
skiej w Strzegomiu, który nie 
stwierdził istotnego naruszenia 
prawa w uchwale podjętej w 
dniu 12 grudnia 2012 r. 

Tomasz Wanecki

Obradowali miejscy radni
To była sesja bardzo ważnych tematów dla mieszkańców gminy, ale też nie zabrakło odznaczeń, nagród i podziękowań

Radni

Stypendystami zostali: Łukasz Rydwański, Marta Dobies, Sandra Wijas, 
Małgorzata Kramek, Maciej Demkiewicz, Karol Kostuch, Omar Adham, 
Jakub Bednarski, Patrycja Duszak, Jakub Nejman, Maksymilian Pawlica, 
Michał Konarski, Krystian Perchun, Olga Szmidt, Remigiusz Knapik, Ja-
kub Podlewski, Hanna Fedyczkowska, Łukasz Niemczuk oraz Martyna 
Lewandowska.
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Już po raz kolejny Koło 
Przyjaciół Dzieci „Coperni-
cus” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzego-
miu zorganizowało wypoczy-
nek zimowy dla swoich pod-
opiecznych. Dzięki wsparciu 
finansowemu naszej gminy, 
w zimowisku wzięło udział 
45 uczniów strzegomskiej 
„Dwójki”.

W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych dzieci uczestniczy-
ły w niezwykle atrakcyjnych 
zajęciach prowadzonych przez 
nauczycieli PSP nr 2 – człon-
ków Koła TPD. Obok warsz-
tatów z zakresu profilaktyki 
uzależnień odbyły się zajęcia 
plastyczne, sportowe i języko-
we. Dużą atrakcją były także 
zabawy na śniegu i nauka 
jazdy na łyżwach na „Białym 
Orliku”. W SCK obejrzeliśmy 
spektakl teatralny „Przygody 
Sindbada Żeglarza”, a także 
film „Legendy sowiego kró-
lestwa”. Nie zabrakło również 
wycieczek na krytą pływalnię 
do Świebodzic oraz do Parku 

Nauki i Techniki ExploraPark 
w Wałbrzychu, gdzie dzieci 
miały okazję wziąć udział w 
warsztatach interaktywnych 
rozwijających kreatywność 
i wyobraźnię przestrzenną. 
Na zakończenie zajęć każde 
dziecko otrzymało pamiątki 
uczestnictwa w zimowisku.

Dzięki funduszom uzyska-
nym z 1% rozliczeń podat-

kowych, Koło TPD mogło 
zapewnić uczestnikom zimo-
wiska codzienny ciepły posi-
łek na szkolnej stołówce.

Radosne ferie z „Coperni-
cusem” dały uczestnikom zi-
mowiska możliwość aktywne-
go spędzenia wolnego czasu, 
dobrej zabawy i wzbogacenia 
wiedzy w niekonwencjonalny 
sposób. Dla organizatorów 
ważny był codzienny uśmiech 
na twarzach dzieci, które 
mimo ferii tak chętnie przy-
chodziły do szkoły.

Zarząd Koła TPD 
„Copernicus” przy PSP  

nr 2 w Strzegomiu 

W wyniku wygranego kon-
kursu na organizację wypo-
czynku zimowego dla dzieci 
i młodzieży, Stowarzyszenie 
Pedagogów i Psychologów 
Gminy Strzegom otrzymało 
dofinansowanie ze środków 
publicznych naszej gminy. Po 
raz kolejny zorganizowano 
zimowisko dla 120 dzieci z 8 
szkół. Zimowy wypoczynek 
dzieci trwał od 28 stycznia 
do 1 lutego. Zajęcia odbywały 
się w godzinach od 10.00 do 
14.00.

W czasie zimowiska od-
bywały się zajęcia z zakresu 
profilaktyki uzależnień. Zaję-
cia profilaktyczne przybierały 
formę warsztatów, przez co 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem ze strony dzieci. 
Prowadzono również zajęcia 
sportowe, turnieje międzysz-
kolne, gry zespołowe, zabawy 
ogólnorozwojowe oraz naukę 
jazdy na łyżwach.

W trakcie spotkań nie zabra-
kło wycieczek po Strzegomiu, 
dzięki którym podopieczni w 
sposób bezpośredni poznali 
to co dla naszego miasta jest 
najbardziej charakterystyczne 
i cenne. W czasie pobytu na zi-
mowisku dzieci uczestniczyły 

w trzech wyjściach do Strze-
gomskiego Centrum Kultury, 
gdzie miały możliwość obej-
rzenia spektaklu teatralnego 
„Przygody Sindbada Żeglarza” 
oraz filmów „Legendy sowiego 
królestwa” i „Podróż do jądra 
ziemi”.

Zabawom na śniegu nie było 
końca, towarzyszyły im salwy 
śmiechu.

Spotkania stały się okazją 
do poznania przez młodzież 
różnych form aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
integracji i  nawiązywaniu 
przyjaźni. Z relacji dzieci oraz 
ich rodziców wynika ogromna 
potrzeba zorganizowania tej 
formy wypoczynku w przy-
szłym roku.

- Serdecznie dziękujemy 
władzom samorządowym 
Strzegomia, które dofinanso-
wały zorganizowanie zimo-
wiska. Dziękujemy również 
dyrekcji i pracownikom OSi-
R-u za udostępnienie obiektu 
na czas trwania zimowiska 
– piszą organizatorzy. 

Członkowie 
Stowarzyszenia 

Pedagogów i 
Psychologów Gminy 

Strzegom

Radosne ferie zimowe  
z Kołem „Copernicus”

Zimowisko w Strzegomiu

Jakub Bednarski
Jakub Bednarski jest uczniem klasy II d Liceum Ogólnokształcącego im. S. 

Żeromskiego w Strzegomiu. Od lat osiąga sukcesy w nauce i zdobywa czołowe 
miejsca w konkursach na różnych szczeblach zarówno w zakresie nauk huma-
nistycznych, jak i ścisłych.

Zamiłowanie do historii i matematyki – dwóch odległych dziedzin nauki – 
przejawiał już od pierwszych lat nauki w szkole podstawowej. Jego największym 
sukcesem było zdobycie tytułu laureata prestiżowego wojewódzkiego konkursu 
„Zdolny Ślązaczek”. W gimnazjum brał udział w kolejnych edycjach tego kon-
kursu i dwukrotnie zdobył podwójny tytuł finalisty w etapach wojewódzkich 
konkursów polonistycznych i historycznych. Został także podwójnym finalistą 
innego wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów – Ligii Naukowej w części 
humanistycznej i matematycznej.

Swoją pasję, jaką jest historia, Jakub rozwija z powodzeniem w liceum, czego 
dowodem są sukcesy w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska znów 
wolna” – w ub. roku szkolnym zdobył III miejsce, zaś w tym roku okazał się 
bezkonkurencyjny, zajmując I miejsce. Po raz pierwszy wziął też udział w 
Olimpiadzie Historycznej. Zamiłowanie do królowej nauk – matematyki 
pozwoliło Jakubowi wziąć udział w prestiżowym projekcie edukacyjnym „Szli-
fowanie diamentów”, adresowanym do uzdolnionych uczniów województwa 
dolnośląskiego. 

Jakub nie poświęca wiele czasu na naukę, jak sam twierdzi – przychodzi mu 
ona z łatwością. W wolnych chwilach uczy się języka angielskiego, czyta książki 
popularnonaukowe i dobre kryminały. W przyszłości Jakub podejmie studia na 
Politechnice Wrocławskiej. Nie ma jeszcze sprecyzowanych planów co do ich 
kierunku, ale ma na decyzję jeszcze wiele miesięcy. 

Karol Kostuch
Karol Kostuch mieszka w Strzegomiu. Na co dzień uczęszcza do klasy 2 TE w Zespole 

Szkół w Strzegomiu. Pierwszą klasę ukończył z wyróżnieniem. Uczestniczył w wielu kon-
kursach szkolnych i pozaszkolnych w różnych dziedzinach naukowych. Jego największym 
osiągnięciem jest pierwsze miejsce w powiatowym konkursie turystycznym pn. „VI Powia-
towy Konkurs Turystyczny – Polskie Góry Dziedzictwem Kulturowym – Góry Kamienne”, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Hotelarskich w Świdnicy w obecnym roku szkolnym. 
Był najlepszy spośród wszystkich uczestników (z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych).

Zakwalifikował się także do wojewódzkiego etapu konkursu ekologicznego, który od-
będzie się w kwietniu. Jego ulubione przedmioty to geografia oraz wychowanie fizyczne. 
Lubi jeździć na rowerze, oglądać telewizję, grać w piłkę nożną oraz w gry komputerowe. 
Interesuje się sportem oraz wydarzeniami w Polsce i na świecie. Po ukończeniu technikum 
planuje iść na studia, lecz jeszcze nie wie na jaki kierunek. 

Jakub Podlewski
Jakub Podlewski jest uczniem VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Przejawia 

zainteresowania i uzdolnienia w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych: językowych, historycznych, 
teatralnych, literackich. Bierze aktywny udział w konkursach o tej tematyce organizowanych na różnych 
szczeblach: szkolnych, gminnych i rejonowych, na których odnosi sukcesy. 

Godny uwagi jest jego sukces w prestiżowym ogólnopolskim konkursie literackim „Bezpieczniej z prądem”, 
na etapie rejonowym jego praca literacka zajęła I miejsce. Jakub został także laureatem dwóch innych konkur-
sów humanistycznych: literackiego o kościołach i historii Strzegomia oraz gminnego konkursu recytatorskiego 
z języka angielskiego. Reprezentuje szkołę w innych konkursach literackich, recytatorskich i teatralnych, a 
także ekologiczno-przyrodniczych. Dwa lata temu zajął I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu „Nasza 
planeta, nasza przyszłość”, a w ubiegłym roku szkolnym – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geo-
logiczno-Środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Swój wolny czas Kuba poświęca na grę w tenisa, naukę dwóch języków obcych i czytanie książek. Od lat 
jest fanem Star Wars.

Martyna Lewandowska
Martyna Lewandowska urodziła się w 1998 r. i jest rodowitą strzego-

mianką. Aktualnie uczęszcza do Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. Od sa-
mego początku przejawiała zainteresowanie sportem, szczególnie … piłką 
nożną! 7 lat temu rozpoczęła treningi w Amatorskim Klubie Sportowym 
w Strzegomiu – jej pierwszym trenerem, w kategorii „żaków”, był Mariusz 
Kowalski. Martyna od samego początku rywalizowała z chłopcami i, jak 
twierdzili jej kolejni trenerzy, wcale nie była od nich gorsza, wręcz prze-
ciwnie, wyróżniała się na ich tle dużymi umiejętnościami i zapałem do gry. 
W kolejnych latach jej opiekunami byli: Sławomir Lenio, Leszek Niepsuj, 
Rafał Świdurski oraz Marek Lubera. Aktualnie trenuje w barwach Victorii 
Świebodzice, rywalizując w dolnośląskich ligach trampkarzy i młodzików, 
w których strzela sporo bramek.

Od czterech lat Martyna Lewandowska regularnie otrzymuje powołania 
z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej do młodzieżowych reprezentacji 
naszego województwa w kategorii kobiet, najpierw U-15, a następnie 

U-17. W styczniu tego roku otrzymała powołanie do reprezentacji Polski U-17 kobiet, a poinformował ją o tym pisemnie dyrektor 
techniczny PZPN – Stefan Majewski, medalista MŚ w piłce nożnej z 1982 r.

Swoją przyszłość Martyna wiąże oczywiście z piłką nożną. Aby pogodzić naukę i uprawianie sportu, nasza stypendystka już niedłu-
go zacznie uczęszczać do Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu – profil piłka nożna, a później zostanie zawodniczką AZS 
Wrocław.

W wolnych chwilach gra z bratem i ojcem w tenisa ziemnego, tenisa stołowego i pływa na basenie.

Wybitni uczniowie odebrali stypendia
Dziewiętnastu strzegomskich uczniów i studentów odebrało pieniądze za wybitne osiągnięcia

Celem stypendiów jest wspie-
ranie rozwoju młodych talen-
tów, pomoc finansowa i promo-
cja najzdolniejszych uczniów 
i  s tudentów. Warunkiem 

ubiegania się o stypendium są 
udokumentowane osiągnięcia 
na konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczące 

laureatów jak i finalistów, a 
także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp., brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność na 
rzecz lokalnego środowiska, jak 
i inne specyficzne okoliczności 
istotne dla oceny kandydata do 
wyróżnienia finansowego. Sty-

pendia za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom przyznawane są dwa 
razy w roku na okres od stycznia 
do czerwca oraz od lipca do 
grudnia.

Poniżej przedstawiamy syl-
wetki 4 stypendystów, którzy 
osiągają wyjątkowe sukcesy w 
przedmiotach ścisłych, przy-
rodniczych, humanistycznych 
oraz w sporcie. 

Są młodzi i ambitni, nauka, sport i inne dziedziny nie spra-
wiają im żadnych problemów. 30 stycznia br. 19 uczniów 
placówek oświatowych z terenu gminy Strzegom odebrało z 
rąk władz samorządowych Strzegomia stypendia za wybitne 
osiągnięcia (pełna lista stypendystów w relacji z sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu).
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Tegoroczne ferie zimowe, 
zorganizowane w dniach 
28 stycznia – 8 lutego br. 
(w poniedziałki, środy i 
piątki, w pier wszym ty-
godniu także we wtorek) 
przez Strzegomskie Cen-
trum Kultury cieszyły się 
ogromną popularnością. 
Oprócz uczestników zimo-
wiska, podwoje SCK od-
wiedziło mnóstwo dzieci z 
miasta i gminy Strzegom.

W pier wszym tygodniu 
uczestnicy ferii mieli możli-
wość obejrzenia m. in. przed-
stawienia „Przygody Sindba-
da Żeglarza” oraz filmu „Le-
gendy Sowiego Królestwa”. 
Wśród widowni były dzieci 
z zimowiska w SCK oraz 
kilkaset dzieci z terenu miasta 
i gminy Strzegom. 

W przedstawieniu „Przy-
gody S indbada Żeglarza” 
zagrało aż siedmiu aktorów, 
którym towarzyszyły barwne 
i oryginalne lalki teatralne. 
Tuż po przedstawieniu od-
były się warsztaty teatralne, 
podczas których dzieci mo-
gły spróbować swoich sił 

aktorskich. Artyści zostali 
mile zaskoczeni prezentem, 
jaki otrzymali od dzieci - 
albumem prac plastycznych 
uczestników zimowiska oraz 
słodką niespodzianką.

Projekcję filmu „Legendy 
Sowiego Królestwa” obejrzeli 
nie tylko uczestnicy zimowi-
ska, ale też dodatkowo około 
200 dzieci z terenu miasta i 
gminy Strzegom. Było więc 
dużo radości ze wspólnego 
oglądania. Nieco później, w 
sali lustrzanej SCK, dzieci 
rozmawiały z dyrektor SCK 
- Bożeną Bojanowską-Czuk 
na temat oglądanego filmu i 
jego przesłania. Dzieci chęt-
nie zabierały głos i mówiły o 
swoich wrażeniach. Następ-
nie, już w grupach wykonały 
plakaty i jak nazwa filmu 
mówi, nie zabrakło w nich 
mądrych sów i tajemniczego 
lasu. Były też pluszowe misie 
dla najgrzeczniejszych dzieci, 
a dla wszystkich uczestników 
zimowiska - słodycze i soki.

Atrakcją drugiego tygodnia 
ferii było przedstawienie te-
atralne „Pippi wędrowniczka” 
oraz pokaz węży, pytonów 
dusicieli. Sala widowiskowa 

wypełniona była w tym dniu 
po brzegi nie tylko dziecięcą 
publicznością, ale też rodzica-
mi i opiekunami. Krakowscy 
aktorzy szybko nawiązali 
kontakt z dziećmi, włącza-
jąc je do wspólnej zabawy. 
Dzieci niezwykle żywiołowo 
reagowały na popisy aktor-
skie, nagradzając artystów 
brawami i salwami szczerego 
śmiechu. Po krótkiej przerwie 
rozpoczął się pokaz węży, a 
wcześniej ognia tym razem w 
wykonaniu artystów wrocław-
skich. Trzy węże nie tylko 
pełzały po scenie, ale też ku 
uciesze publiczności jeden z 
nich zawisł na szyi dyrektor 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. To nie był jeszcze ko-
niec mocnych przeżyć i emo-
cji. Dzieci grupami wchodziły 
na scenę, aby pozować do 
zdjęć, trzymając w dłoniach 
groźnego pytona. Nie kryły 
zadowolenia i radości z kilku 
godzin spędzonych w SCK, 
które na długo pozostaną w 
pamięci i w rozmowach już 
w szkole, po feriach.

Podczas środowych zajęć 
dzieci odwiedził Paweł Tur, 
który uprawia turystykę ro-

werową. Opowiadał bardzo 
ciekawie o swojej ostatniej 
podróży do Portugalii, wy-
świetlał zdjęcia ze swoich 
wypraw, a dzieci miały okazję 
zadawać mu pytania. W tym 
dniu odbyły się także warsz-
taty taneczne prowadzone 
przez instruktorkę - Barbarę 
Rysz awy , z  kole i  Ig nac y 
Kosiński uczył najmłodszych 
gry w szachy.

Ostatniego dnia ferii, w sali 
widowiskowej SCK, odbył się 
bal karnawałowy dla dzieci, 
w ramach którego wystąpiły 
wokalistki z grupa In Live, 
zorganizowano konkursy 
na najbardziej pomysłowe 
i oryginalne przebranie, na 
króla i królową balu oraz na 
hit (piosenkę) karnawałowy. 
Największą atrakcją było za-
mykanie dzieci w ogromnych 
bańkach mydlanych. Oprócz 
tego miały miejsce zabawy 
i konkursy sprawnościowe z 
nagrodami, pokaz efektów 
specjalnych, malowanie twa-
rzy, zabawa taneczna oraz 
słodki poczęstunek. Wśród 
dzieci przechadzała się sporej 
wielkości maskotka Tygry-
ska.

Ferie wprost fantastyczne! 
Atrakcji przygotowanych przez Strzegomskie Centrum Kultury było całe mnóstwo zarówno dla dzieci z zimowiska, jak i z całej Gminy

Podróże Pawła Tura
Co powinno znaleźć się w ekwi-

punku rowerzysty wyruszającego w 
dalszą trasę? Jak się przygotować, i 
o czym należy pamiętać przed wy-
ruszeniem w drogę? Jakie atrakcje 
można spotkać, podróżując rowe-
rem... nad ocean – o tym i o wielu 
innych ciekawostkach ze swoich 
podróży opowiadał 6 lutego br. w 
Strzegomskim Centrum Kultury 
Paweł Tur, entuzjasta turystyki 
rowerowej.

Widownia po brzegi zapełniona 
była dziećmi, które z zaciekawie-
niem czekały na odpowiedź, co 
kryje się za tajemniczo zatytuło-
wanym spotkaniem ‘’Nad ocean’’? 
Już po chwili włączono slajdy, 
rozmowy ucichły, a Paweł Tur 
zaczął opowieść. Opowieść, o tym, 
jak na rowerze dojechał nad Ocean 
Atlantycki oraz co ze sobą zabrał.

A już niedługo, jak informuje 
SCK, kolejne spotkanie z podróż-
nikiem - tym razem dla dorosłych. 
O terminie poinformujemy!

SCK

Biblioteka ma nową 
stronę internetową 

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom zaprasza na 
swoją nową stronę internetową 
www.biblioteka.strzegom.pl 
- Na naszej stronie znajdziecie 
Państwo informacje o dzia-
łalności biblioteki, projektach 
i imprezach jakie realizujemy 
i organizujemy. Szczególnie 
zapraszamy do korzystania z e 
– katalogu. Każdy, kto ma dostęp 
do Internetu, może w dowolnej 
chwili i miejscu przeglądać ka-
talog książek, które znajdują się 
w strzegomskiej bibliotece. Do 
bazy zbiorów biblioteki wcho-
dzić należy przez zakładkę KA-
TALOG ONLINE na stronie 
biblioteki – informuje Katarzyna 
Wójcik, dyrektor BPMiGS. 

Na stronę internetową Bi-
blioteki Publicznej można wejść 
poprzez link zamieszczony na 
stronie: www.strzegom.pl

RED

W czwartkowe popołudnie (31 
stycznia br.) na scenie Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
zaprezentowały się wszystkie 
grupy sekcji tańca działającej 
przy SCK. 

Widzowie obejrzeli program 
tańca nowoczesnego, baletu oraz 
najmłodszą grupę ZF „Kostrza-
nie”, w którym wystąpiło łącznie 
około 100 wykonawców. Młodych 
artystów byłoby o wiele więcej, 
gdyby nie dziesiątkująca szeregi 
tancerzy grypa. Dzieci zatańczyły 
i zaśpiewały dla swoich Babć i 
Dziadków oraz dla wszystkich, 
którzy przyszli obejrzeć popisy 
artystyczne, doskonale się przy tej 
okazji bawiąc. 

Na zakończenie występów 

dzieci przedstawiły muzyczno-
taneczną niespodziankę. Wspól-
nie zatańczyły do znanego hitu 
„Gangnam style”. Publiczność 
była zachwycona i domagała się 
bisów! W powtórkowym wyko-
naniu tańca wzięli udział dziad-
kowie i babcie, którzy na widowni 
poderwali się z miejsc i zaczęli 
wesoło skakać w rytm muzyki 
koreańskiego przeboju. 

 Atmosfera sprzyjała artystycz-
nym popisom i dodatkowo poza 
programem wystąpiły dzieci, 
które przyszły z rodzicami jedynie 
oglądać, a stały się gwiazdami wie-
czoru. Tuż po koncercie zarówno 
publiczność, jak i wykonawcy 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek i wspólne rozmowy 
przy kawie i herbacie.

RED 

Piękne święto w SCK
Dzień Babci i Dziadka w karnawałowych rytmach. Wystąpiło około 100 wykonawców
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Modlęcin, Żółkiewka, Wie-
śnica i Rogoźnica – to kolej-
ne wsie, w których burmistrz 
Zbigniew Suchyta spotkał 
się z mieszkańcami i dys-
kutował o ich największych 
problemach. Nie zabrakło 
pytań o nową ustawę śmie-
ciową, remonty dróg i wiele 
innych ważnych spraw 

W Modlęcinie Zbigniew 
Suchyta spotkał się z miesz-
kańcami 28. stycznia br. Całość 
poprowadziła sołtys Krystyna 
Gielata. Dla Modlęcina naj-
ważniejszym przedsięwzięciem 
jest kanalizacja wsi. Burmistrz 
poinformował mieszkańców 
o planowanej kontynuacji re-
montu dalszego odcinka drogi 
powiatowej. To zadanie gmina 
dofinansuje kwotą 1,2 mln zł. 
Pani sołtys zgłosiła potrzebę 
zamontowania lustra na drodze 
powiatowej i poprosiła o uregu-
lowanie potoku Szymanówka, 
które nastąpi w 2014 roku. 
Mieszkańcy wykazali potrzebę 
budowy chodnika wzdłuż wsi, 
a także konieczność budowy 
chodnika na odcinku Modlę-
cin- Modlęcin Mały. Fundusz 
sołecki w wysokości 12 536 zł 
wieś Modlęcin chce przezna-
czyć w 2013 r. na doposażenie 
świetlicy wiejskiej, w tym zakup 
stołów i sprzętu kuchennego. 
W planach jest także odno-
wienie drzwi wejściowych do 
świetlicy. 

Tego samego dnia burmistrz 
odwiedził Żółkiewkę. Konsul-
tacje poprowadziła sołtys wsi 
Monika Róg. W spotkaniu 
uczestniczyła również radna 
Aneta Wiklińska. Burmistrz 
podsumował dwuletnie przed-
sięwzięcia gminy. W swej wy-
powiedzi odniósł się także do 
budowy sali gimnastycznej w 
Goczałkowie, z której będą 
korzystać mieszkańcy okolicz-
nych wsi, w tym i Żółkiewki. 
Kontynuując działania ubie-
głoroczne, również i w tym 
roku, gmina przeznaczyła 200 
tys. na budowę chodników 
przy drogach powiatowych i 
sukcesywnie będzie poprawiać 
ich stan wspólnie z powiatem 
świdnickim. Mieszkańcy poru-
szali problemy m.in. związane z 
kanalizacją, prosili o interwen-
cję w sprawie odśnieżania drogi 
powiatowej, z uwzględnieniem 
odcinka na górce. Żółkiewka 
dysponuje funduszem sołeckim, 
którego wysokość to 13 415 zł. 
Wieś chce go przeznaczyć na 
doposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz na zakup namiotów i 
ławostołów w celu organizacji 
imprez plenerowych. 

Świetlica wiejska w Wieśnicy 
była 29.01.2013 r. miejscem 
spotkania burmistrza Strze-
gomia Zbigniewa Suchyty z 
mieszkańcami sołectwa. W 
spotkaniu, które poprowadził 
sołtys wsi Marek Czyczerski, 
uczestniczyli Dorota Borkow-

ska prezes WiK sp. zo. o., Aneta 
Wiklińska oraz Alicja Czekajło 
inspektor ds. wsi. Burmistrz 
omówił m.in. problem z firmą 
Sobet, której wypowiedziano 
umowę za nieterminowość w 
wykonywaniu zadań inwesty-
cyjnych. Dorota Borkowska wy-
jaśniła, jaki zakres prac wykona 
nowy wykonawca wyłoniony w 
drodze przetargu i zapewniła, że 
odtworzy nawierzchnię dróg do 
stanu sprzed kanalizacji. 

Burmistrz spotkał się także 
z mieszkańcami Rogoźnicy. 
- Najważniejszy problem - 
oznajmił sołtys - to kanali-
zacja, na którą mieszkańcy 
cierpliwie czekają. - Z 10 km 
sieci kanalizacyjnej - mówi 
Dorota Borkowska - pozostało 
do wykonania tylko i aż 500 
metrów, dwie przepompownie 
i jedna tłocznia. Zasypaliśmy 
pozostawione przez wykonawcę 
otwarte wykopy, uporządko-
waliśmy chodnik wzdłuż ul. 
Świdnickiej wraz z osadzeniem 
krawężników.

- Marzy nam się rewitalizacja 
parku, połączenie ścieżką rekre-
acyjną obu kościołów - mówił 
Henryk Radkowski. - Pra-
gniemy pozyskać pieniądze na 
remont położonego na cmen-
tarzu przykościelnym mauzo-
leum rodziny von Richthofen. 
Złożyliśmy wniosek do gminy 
o remont elewacji kościoła po-
mocniczego p.w. Św. Szymona 
Tadeusza. Kościół p.w. Matki 

Bożej Różańcowej został wpi-
sany do rejestru zabytków, więc 
pragniemy prosić o pomoc 
finansową w ramach ratowania 
i tego zabytku - stwierdza ks. 
Skrzypek. Burmistrz oznajmił, 
że na renowację kościoła gmina 
przeznaczyła 50 tys. zł. W pla-
nach na rok bieżący jest także 
uporządkowanie cmentarza.

Marcin Zabijak mówił o 
potrzebie zakupu samochodu 
gaśniczego GBA, remontu 
dachu na remizie i wykonania 
ogrzewania remizy. 

Grażyna Kuczer 

Burmistrz rozmawiał z mieszkańcami
Strzegomskie wsie wciąż się rozwijają, a w tym roku w budżecie znalazła się dla nich wyjątkowo wysoka suma na poprawę standardu życia

Środowa narada rozpoczęła 
się od informacji nt. możliwości 
bezpłatnego zbadania słuchu i 
świadczenia innych usług zwią-
zanych z jego pielęgnacją w 
gabinecie zlokalizowanym na ul. 
Dąbrowskiego 29 w Strzegomiu 
(pon. – pt. w godz. 9.00 – 17.00, 
tel. 74/ 307 00 19, kom. 510 
932 532).

Ważnym punktem obrad był 
apel prezesa Zbigniewa Rodaka 
o ścisłą i wzajemną współpracę z 

nowo powstałą spółką. – Chcie-
libyśmy, aby ta współpraca ukła-
dała się bardzo dobrze, dlatego 
proszę o ujmowanie Państwa 
potrzeb w specjalnym harmo-
nogramie, który uściśli i ułatwi 
wszelkie działania. Proszę o 
wcześniejsze informacje, żeby-
śmy mogli zaplanować sobie 
pracę. Chodzi głównie o wy-
kaszanie traw na boiskach oraz 
korektę i wycinkę drzew.

Burmistrz Strzegomia – Zbi-

gniew Suchyta zapoznał soł-
tysów z projektami uchwał, 
które zostaną podjęte na sesji 
w dniu 30 stycznia br., zaape-
lował o oszczędności wydatków 
bieżących oraz podsumował 
konsultacje z mieszkańcami 
sołectw. – W ostatnim okresie 
odbyłem w sumie 12 konsultacji. 
Bardzo sobie cenię te spotkania, 
ponieważ w ich trakcie jest 
czas nie tylko na chwalenie się 
sukcesami, ale też na rozmowę 
o nurtujących problemach. Te 
najważniejsze już przekazałem 
naczelnikom UM do realizacji. 
Jestem bardzo zadowolony z 
frekwencji i pragnę podziękować 
sołtysom za bardzo dobrą orga-
nizację tych spotkań – dodał. 
Jak zapowiedział burmistrz, 

konsultacje z mieszkańcami 
pozostałych sołectw odbędą się 
w maju i czerwcu. 

Sołtysi, korzystając z obec-
ności prezes WIK-u – Doroty 
Borkowskiej, mieli możliwość 
zadania pytań dotyczących ka-
nalizacji w ich miejscowościach. 
Pytania dotyczyły również stra-
tegicznych hydrantów z dużym 
ciśnieniem niezbędnych w każ-
dej miejscowości, które pozwa-
lają podjąć szybką i skuteczną 
akcję gaśniczą w razie pożaru.

Spotkanie zakończyło się 
prezentacją filmu dot. całego 
spectrum działań władz samo-
rządowych Strzegomia w dwóch 
pierwszych latach trwającej 
obecnie kadencji 2010-2014. 

Tomasz Wanecki

Sołtysi obradowali
Jakie problemy strzegomskich wsi pojawiły się na kolejnym spotkaniu sołtysów z władzami gminy ?

Mirosława Chmieliczek pełni 
funkcję sołtysa Granicy już drugą 
kadencję. Praca społeczna, mimo, 
że bardzo absorbująca, sprawia 
jej wiele satysfakcji. – To ważne, 
kiedy wspólnie można zrobić coś 
na rzecz swojej wsi – mówi. Dzia-
łania sołtysa doskonale wspiera 
rada sołecka, z którą współpraca 
układa się wzorowo. – Dzięku-
ję członkom rady sołeckiej za 
dotychczasowe zaangażowanie 
i pracę i chciałabym, abyśmy w 
dalszym ciągu tak zgodnie dzia-
łali na rzecz Granicy – podkreśla 
Mirosława Chmieliczek. Należy 
także podkreślić, że w Granicy 
prężnie działa jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 

Dumą wsi jest nowo wybu-
dowana świetlica wiejska, która 
służy wszystkim mieszkańcom 
miejscowości. Obiekt prezentuje 
się naprawdę okazale. Teren wokół 
niego został zagospodarowany, 
a sama świetlica doposażona w 
naczynia i sprzęty ze środków 
funduszu sołeckiego. 

Na uwagę zasługuje znaczna 
poprawa estetyki wsi. Efektow-
ne nasadzenia budzą podziw 
odwiedzających tę miejscowość, 
podobnie jak zadbane i schludne 
tereny wiejskich posesji. 

Sporą atrakcją dla najmłod-
szych mieszkańców Granicy jest 
plac zabaw, który został poddany 
modernizacji. Dzięki staraniom 
sołtysa i rady sołeckiej, dzieci 
mogą korzystać z estetycznych 
i bezpiecznych urządzeń zaba-

wowych. Plac został również 
odpowiednio ogrodzony. 

Planów i zamierzeń jest wiele. Te 
najbardziej pilne dotyczą remontu 
drogi gminnej oraz przylegającego 
do niej chodnika. – W przyszło-
ści marzy nam się także remont 
boiska, na którym wolny czas 
aktywnie mogłaby spędzać nasza 
młodzież – dodaje pani sołtys. 

Nie bez znaczenia są pieniądze 
z funduszu sołeckiego, którymi 
dysponuje wieś. W 2013 r. z tych 
środków zostaną zakupione ro-
śliny ozdobne do upiększenia te-
renów sołectwa. Świetlica wiejska 
zostanie wyposażona w armaturę 
sanitarną, rolety i ławostół. Z fun-
duszu zostaną także sfinansowane 
nagrody dla uczestników spotkań 
kulturalno-sportowych oraz wy-
cieczki integracyjne. 

Obecnie największą bolączką 
jest trudny do zniesienia fetor 
rozkładających się odpadów ce-
buli. Sprawa wielokrotnie była 
nagłaśniania w mediach, jednak 
dotychczas nie udało się znaleźć 
rozwiązania satysfakcjonującego 
mieszkańców. 

MK 

Prezentujemy sołtysów:
Mirosława Chmieliczek  
z Granicy 

Kolejna narada sołtysów z władzami samorządowymi Strze-
gomia odbyła się 30 stycznia br. W spotkaniu uczestniczyli 
również: prezes Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. w organizacji – Zbigniew Rodak, prezes spółki 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – Dorota Borkowska oraz 
radni Rady Miejskiej: Piotr Szmidt (wiceprzewodniczący), 
Krystyna Lewicka, Natalia Łęska oraz Tomasz Dziurla.
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Noworoczny Turniej Sza-
chowy, któr y odbył  się 
w dniu 26 stycznia br. w 
Strzegomskim Centrum 
Kultury, zgromadził wielu 
zainteresowanych, zarówno 
zawodników, jak i kibiców. 
Zawodnicy walczyli w pięciu 
kategoriach. 

W wyniku przeprowadzo-
nych rozgrywek wyłoniono 
następujących zwycięzców w 
poszczególnych grupach:

Kategoria Seniorzy:
I miejsce – Artur Adamek z 
Żarowa
II miejsce – Rafał Przybylski 
ze Strzegomia
III miejsce – Jerzy Sawicki z 
Jeleniej Góry
Kategoria Kobiety:
I miejsce – Mariola Pawłow-
ska ze Strzegomia
II miejsce – Irena Piórek ze 
Strzegomia
III miejsce – Ewa Konc ze 
Strzegomia
Kategoria do lat 18:

I miejsce – Wiktor Zaremba 
z Żarowa
II miejsce - Piotr Piórek ze 
Strzegomia
III miejsce – Mirosław No-
wak ze Strzegomia
Kategoria do lat 12:
I miejsce – Hubert Zaremba 
z Żarowa
II miejsce – Waldemar Drą-
żek z Jawora
III miejsce – Dawid Białous 
ze Strzegomia
Kategoria do lat 8:
I miejsce – Jakub Dołharz z 

Żarowa
II miejsce – Gracjan Cybul-
ski ze Strzegomia
III miejsce – Karolina Kar-
wacka ze Strzegomia

Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
oraz złote, srebrne i brązowe 
medale, ufundowane przez 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury.

Strzegomskie Centrum 
Kultury

Zmagania w królewskim stylu
Szachiści rywalizowali w Turnieju Noworocznym. Wzięło w nim udział blisko trzydziestu graczy w pięciu kategoriach 

Wiele wskazuje na to, że czo-
łowy duet nie da się już dogonić 
konkurencji i pomiędzy sobą 
rozstrzygnie losy zwycięstwa w 
tegorocznym sezonie. Rywali-
zacja Ibrakadabry i Kanarków 
zapewne do samego końca 
będzie trzymać w napięciu. 

Zawodnicy mają do rozegrania 
jeszcze cztery serie meczów. 

Podajemy wyniki dwóch na-
stępnych kolejek, jakie rozegra-
no pod koniec stycznia br. w 
ramach Strzegomskiej Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej Halowej 
w sezonie 2012/13.

Kanarki nie odpuszczają

W niedzielę, 27 stycznia br., 
w hali OSiR-u w zawodnicy 
AKS-u Strzegom rozgrywali 
ostatni turniej piłki siatko-
wej w Dolnośląskiej Lidze 
Młodzików. 

Rywalami naszych siatka-
rzy były zespoły: ULKS Opal 
Kudowa Zdrój i Ikar Legnica. 
Trener strzegomskiego ze-
społu Robert Kotowicz wy-

stawił do turnieju możliwie 
najmocniejszy skład. Niestety 
gospodarzom nie wystarczyło 
sił i umiejętności na wygranie 
choćby jednego meczu. Jedynie 
pojedyncze sety były pokazem 
skutecznej gry naszych siat-
karzy. Strzegomianie ulegli 
drużynie z Kudowy Zdrój 1:2 
w setach (25:22, 23:25 i 10:15) 
oraz w takim samym stosunku 
legniczanom - 1:2 (16:25, 25:15 
i 12:15).

Dla młodej drużyny AKS był 
to dobrze przepracowany sezon, 
który z pewnością zaowocuje 
sukcesami w następnych latach.

Skład młodzików AKS-u 
Strzegom: Fabian Bus, Kamil 
Delanowski, Mateusz Dem-
cio, Oskar Dumiński, Kacper 
Golec, Kamil Górski, Kamil 
Nowak, Przemysław Sypko, 
Bartosz Szymkiewicz, Mate-
usz Tatarek.

RED

Siatkarskie ostatki młodzików
Turnieju naszym nie udało się wygrać, ale wszystko jeszcze przed nimi Trwają gry kontrolne

W swoim pierwszym spa-
ringu przed wznowieniem 
rundy wiosennej w IV lidze 
dolnośląskiej piłkarze se-
niorskiej  drużyny AKS-u 
Strzegom zagrali w Legnicy z 
zawodnikami Zagłębia Lubin 
(Młoda Ekstraklasa). Mecz, 
choć zakończył się minimalną 
przegraną strzegomian (1:2), 
pozwolił ocenić szkoleniow-
com stopień przygotowań do 
ligowych zmagań. Do przerwy 
nasi piłkarze przegrywali 0:1, 
po zmianie stron wyrównującą 
bramkę strzelił Marcin Tra-
czykowski, który był w rundzie 
jesiennej wyróżniającym się 
graczem. Decydującą o wyniku 
meczu bramkę AKS stracił w 
ostatniej minucie spotkania. 
Warto dodać, że z naszym 
zespołem trenuje Michał 
Sudoł, który już występował, 
i to bardzo dobrze, w barwach 
klubu ze Strzegomia. Choć 
nasza defensywa spisywała się 
poprawnie w pierwszej części 
sezonu, to pozyskanie Sudoła 
jeszcze bardziej wzmocniłoby 
tę formację i sprawiło, że gra 
zespołu byłaby bardziej po-
układana w „tyłach”.

P lan kolejnych meczów 
kontrolnych: Łowicz II - AKS 
Strzegom (13.02,. 16.00, w 
Świebodzicach), Stal Świd-
nica (kl. O) - AKS Strzegom 
(16.02,. 14.00, w Świdnicy), 
Karolina Jaworzyna Śląska (kl. 
O) - AKS Strzegom (20.02,. 
18.00, w Świdnicy), Polonia/
Sparta Świdnica (III liga) - 
AKS Strzegom (23.02,. 11.00, 
w Świdnicy). 

Tomasz Wanecki

AKTUALNA TABELA (STAN: 27 STYCZNIA BR.) 
NAZWA 
DRUŻYNY 

ILOŚĆ MECZÓW BRAMKI PUNKTY 

IBRAKADABRA 14 67 - 22 36 
KANARKI 14 70 - 34 34 
WOLNE 
ELEKTRONY 

14 55 - 54 26 

DRAGON TEAM 14 55 - 51 24 
PHPU  
„MAR-POL” 

14 50 - 47 23 

SPADAJĄCE 
GWIAZDY 

14 67 - 67 18 

BAD BOYS 14 32 - 47 14 
GALAXY TEAM 14 35 - 47 11 
STRAGONA 
SWAG 

14 18 - 45 10 

FC SZAKALE 14 38 - 73 5 

13. KOLEJKA 26.01.2013 r. 
SPADAJĄCE GWIAZDY - KANARKI  3:4 
DRAGON TEAM - FC SZAKALE  8:3 
WOLNE ELEKTRONY – PHPU ”MAR-POL”  4:0 
BAD BOYS - GALAXY TEAM  2:1 
IBRAKADABRA - STRAGONA SWAG  6:0 

14. KOLEJKA 27.01.2013 r. 
GALAXY TEAM - DRAGON TEAM  2:2 
BAD BOYS - KANARKI  2:6 
PHPU „MAR-POL” - SPADAJĄCE GWIAZDY  6:3 
STRAGONA SWAG - WOLNE ELEKTRONY  3:5 
IBRAKADABRA - FC SZAKALE  8:2 
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Wystąpią u nas 
supergwiazdy!

W Strzegomiu wystąpi w 
tym roku wiele znanych i re-
nomowanych gwiazd muzycz-
nych z Polski i zagranicy, wśród 
nich będzie Włoch France-
sco Napoli. Już 16 lutego br. 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury wystąpi jeden z naj-
lepszych kabaretów w Polsce 
- „Neonówka”. Z okazji „Dnia 
Kobiet” (9 marca) zaśpiewa 
Edyta Geppert - wszech-
stronna artystka, która śpiewa 
nie tylko nastrojowe piosenki, 
ale także utwory dramatyczne, 
refleksyjne i kabaretowe. 

Pięć dni później w naszym 
mieście wystąpi w monodramie 
Jacek Kawalec, który całkiem 
niedawno – z okazji granego 
na deskach LO „Hamleta” - był 
już w Strzegomiu. 

Czerwiec to jak zwykle 
„Święto Granitu Strzegom-
skiego” (21-23 czerwca br). W 
trakcie tegorocznej edycji za-
grają na strzegomskim Rynku: 
zespół Bayer Full z charyzma-
tycznym liderem Sławomirem 
Świerzyńskim, Paweł Kukiz z 
zespołem „Piersi” oraz gwiaz-
da z zagranicy – Francesco 
Napoli. Najbardziej znanymi 
przebojami Włocha są: „Balla 
Balla”, „Borneo”, „Piano piano”, 
„Marina”, „Ciao Italia”.

W ostatni dzień Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru 
2013 (6-11 sierpnia br.) zagra 
w Strzegomiu zespół Zako-
power z liderem – skrzypkiem 
Sebastianem Karpielem – 
Bułecką. 

Z okazji „Narodowego Dnia 
Niepodległości” w naszym 
mieście wystąpi Halina Frąc-
kowiak, która w trakcie swojej 
długoletniej kariery muzycznej 
wylansowała wiele znako-
mitych przebojów – m. in. 
„Napisz, proszę”, „Papierowy 
księżyc” czy „Serca gwiazd”. 

 Tomasz Wanecki

W sobotę, 2 lutego br. w 
Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Strzegomiu odbył się 
jubileusz pożycia małżeń-
skiego Zdzisławy i Henryka 
Drewniak. Na uroczystość 
przybyła nie tylko rodzina 
jubilatów, ale również człon-
kowie zespołu wokalno - mu-
zycznego „Retro”, którego 
oboje jubilaci są członkami 
oraz zaprzyjaźnieni komi-
niarze w swoich galowych 
strojach.

Władze samorządowe Strze-
gomia reprezentowali: zastępca 
burmistrza - Wiesław Wit-
kowski oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej - Tadeusz Wa-
syliszyn, którzy wręczyli jubila-
tom okolicznościowe medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, 
dyplomy oraz upominki.

Prowadząca uroczystość kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Beata Nejman zaprezento-
wała krotki życiorys jubilatów, 
którzy równo 50 lat temu - 2 
lutego 1963 r. - złożyli sobie 
przysięgę małżeńską w miej-
scowym USC. Tego samego 
dnia przyrzekli sobie dozgonną 
miłość w kościele parafialnym 
pw. św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu. W przysiędze tej 
dotrwali do dziś.

Państwo Drewniak doczekali 
się pięciorga dzieci: trzech synów 
i dwóch córek, dziewięciorga 
wnucząt i dwóch prawnuczek. 
Oboje małżonkowie mogą po-
chwalić się bardzo dużym sta-
żem zawodowym. Pan Henryk 
łącznie przepracował ponad 47 
lat, a Pani Zdzisława 32 lata, 
ciesząc się opinią sumiennych i 
rzetelnych pracowników. Obec-

nie przebywają na zasłużonych 
emeryturach, czynnie działając w 
zespole „Retro”. Pani Zdzisława 
śpiewa pięknym sopranem, pan 
Henryk donośnym tenorem. 
Państwo Drewniak uwielbiają 
tańczyć, nie opuszczają prawie 
żadnego wieczorku tanecz-
nego, organizowanego przez 
Strzegomski Oddział Związku 
Emerytów. Jako ciekawostkę 
można podać, że pan Henryk 
w latach wczesnej młodości 
był członkiem zespołu pieśni 
i tańca działającego przy Za-
kładach Radiowych „Diora” w 
Dzierżoniowie. Pani Zdzisława 
przez długie lata śpiewała w 
Chórze Parafialnym „Cecylia” 
w Strzegomiu. 

Muzyczny talent po jubi-
latach odziedziczył ich syn 
Bogdan i wnuczka, którzy grają 
i śpiewają w Zespole Muzycz-
nym w Głogowie i również 
umilali uroczystość jubileuszu 
w USC oraz wieczorem podczas 
spotkania rodzinnego.

Państwo Zdzisława i Henryk 
mają bardzo wiele innych pasji. 
Chętnie pracują w swoim przy-
domowym ogródku, uprawiając 
owoce, warzywa i kwiaty. Często 
organizują grilla dla znajomych 
i rodziny. Uwielbiają podróże, 
z przyjemnością wyjeżdżają 
na wycieczki organizowane 
przez Związek Emerytów i 
Rencistów.

 Po uroczystości w USC 
jubilaci udali się do Bazyliki 
Mniejszej, gdzie ks. prałat Ma-
rek Babuśka odprawił mszę św. 
w intencji Państwa Drewniak.

Życzymy jubilatom dużo 
zdrowia, miłości rodzinnej 
oraz doczekania diamentowych 
godów.

Urząd Stanu Cywilnego

Złote Gody Państwa Drewniak
Jubilaci doczekali się pięciorga dzieci: trzech synów i dwóch córek, dziewięciorga wnucząt i dwóch prawnuczek

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 
102 poz. 651 z późn. zm.)  informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 
15/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 
28 stycznia 2013 r. 

OSiR zaprasza  
na lodowisko

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 
zaprasza do korzystania z lodowiska. – Wstęp 
dla dzieci do lat siedmiu jest bezpłatny. Dzieci 
i młodzież ucząca się oraz studenci do lat 25 
płacą tylko symboliczną złotówkę. Dorośli - 5 
zł – informuje dyrektor OSiR-u, Grzegorz 
Luszawski.

Obiekt otwarty jest w dni powszednie w 
godz. 8.00 – 20.00 (ostatnie wejście na lodo-
wisko o godz. 19:00), w weekendy, w godz. 
10.00 – 21.00 (ostatnie wejście na lodowisko 
o godz. 20:00). Codziennie w godz. 15:00 - 
16:00 odbywa się przerwa techniczna. Jedno 
wejście na lodowisko trwa 45 min. Można 
korzystać z własnych łyżew lub je wypożyczyć 
na miejscu. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 
3 zł, a ostrzenie - 5 zł. 

Tomasz Wanecki
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