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StrzeGom
Perła Jakości  
dla Strzegomia

W Ogólnopolskim Pro-
gramie Najwyższa Jakość 
Quality International Urząd 
Miejski otrzymał specjalne 
wyróżnienie. 
 str. 3

StrzeGom
Nauczyciele 
wyróżnieni 

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej strzegomscy na-
uczyciele otrzymali medale 
i nagrody. 
 str.6

Sport
Dobra passa  
seniorów AKS

W ostatnich kolejkach nasi 
piłkarze świetnie grają. Nie 
straszne są im drużyny 
z czołówki tabeli. 
 str.10 

- W związku z nieprzydziele-
niem nam kontraktu na kardio-
logię i neurologię spotkałem się 
12 października 2012r. z Wio-
lettą Niemiec, dyrektorem 
Dolnośląskiego OW NFZ 
i przedstawiłem swój punkt wi-
dzenia oraz sytuację w gminie 
Strzegom – mówi burmistrz 
Zbigniew Suchyta.

Na terenie gminy Strzegom 
zamieszkuje 27 tys. mieszkań-
ców, w samym Strzegomiu - 18 
tys. Z poradni kardiologicznej 
korzystało rocznie ponad 3 tys. 
mieszkańców. Do czerwca 2012 
r. przyjęto 1539 pacjentów. 1/9 
mieszkańców gminy i 1/6 miesz-
kańców miasta została pozbawiona 
dostępu do usług medycznych 
świadczonych przez poradnię 

kardiologiczną. Społeczeństwo 
gminy Strzegom się zestarzało. 
Stresogenny i nieregularny tryb 
życia, ciężka praca w zakładach 
wydobycia i obróbki granitu, czyn-
niki genetyczne i inne powodują 
liczne choroby serca, nie tylko ludzi 
w starszym wieku, którzy w więk-
szości są pacjentami przychodni. 
Odnotowano przypadki młodych 
ludzi po zawałach, których w porę 
zdiagnozowano i udzielono po-
mocy w poradni kardiologicznej 
na miejscu. A co by było, gdyby 
długa droga do lekarza w innym 
mieście odebrała im życie? NFZ 
ma sumienie i wie, co oznaczają 
jego wyrzuty?

Dolegliwością mieszkańców 
naszej gminy są choroby neuro-
logiczne. Potrzebujemy porad-
ni chirurgicznej, przyjmującej 
pacjentów w ubiegłorocznym 

wymiarze, ponieważ jest jedną 
z najbardziej potrzebnych poradni 
w regionie o tak dużym urobku 
kamienia i wynikających z tego 
zagrożeń wypadków przy pracy. 
Mamy dużo wypadków w kamie-
niołomach, co warunkuje potrzebę 
zwiększonej punktacji poradni 
chirurgicznej. Dotyka nas bardzo 
stanowisko NFZ w kwestii niedo-
strzegania potrzeb gminy kwestii 
dostępu do usług medycznych. 

Poinformowałem panią dy-
rektor, że nie zgadzamy się z ta-
kim werdyktem NFZ, dlatego 
postanowiłem złożyć skargę na 
tę instytucję i na dostępność do 
świadczeń medycznych, które 
zgodnie z konstytucją każdemu 
przysługują. Również mieszkań-
cowi gminy Strzegom.

Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia

w obronie zdrowia
Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia składa skargę na NFZ 

12 października 2012 r. bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta spotkał się z członkiem 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego Jerzym Tutajem. 

Rozmowę zdominowały kon-
sultacje w sprawie strategii rozwoju 
województwa dolnośląskiego do 
2020 r. oraz problematyczna ob-
wodnica Strzegomia. Ważnym 
zagadnieniem poruszanym przez 

Jerzego Tutaja była koncepcja kla-
stra branży kamieniarskiej. Zrze-
szone w klastrze przedsiębiorstwa 
osiągają znacznie więcej niż gdyby 
miały pracować same. Klastry 
stanowią o sile każdej gospodarki 
narodowej i regionalnej. Burmistrz 
postanowił rozważyć propozycję 
i zaprosił gościa na najbliższą sesję 
Rady Miejskiej w Strzegomiu.

(red)

Jerzy Tutaj w Strzegomiu

Niedawno informowaliśmy 
Państwa o zakończeniu 
budowy budynku mieszkal-
nego przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. 4 paździer-
nika br., z udziałem władz 
miasta i strzegomskich rad-
nych, dokonano oficjalnego 
oddania go do użytku.

W tym dniu nie mogło oczy-
wiście zabraknąć najważniej-
szych osób, czyli mieszkańców 
nowo wybudowanego budyn-
ku. – Jesteśmy bardzo usa-
tysfakcjonowani, że udało się 
doprowadzić tę bardzo ważną 
inwestycję do końca – mówi 
Wiesław Witkowski, zastęp-
ca burmistrza Strzegomiu.  
– Chcielibyśmy, aby w trakcie 
trwania każdej kadencji od-
dano do użytku przynajmniej 
jeden taki budynek. 

Po przecięciu symbolicznej 
wstęgi, zaproszeni gości mieli 
okazję zobaczyć mieszkania 
oraz ocenić jakość i standard 
poszczególnych pomieszczeń. 

Aby dokonać przydziału no-
wych mieszkań, opracowano 
specjalny regulamin oraz po-
wołano komisję złożoną z rad-
nych i pracowników Urzędu 
Miejskiego. Rodziny ubiegające 
się o zasiedlenie przy ul. Świd-
nickiej musiały oddać do zasobu 
gminnego swoje dotychczasowe 
– większe – lokale mieszkal-
ne, których nie były w stanie 
utrzymać. 

W chwili obecnej jeszcze 
kilka mieszkań czeka na za-
siedlenie.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Mieszkania przekazane
Budynek przy ul. Świdnickiej został oficjalnie oddany do użytku. Z wygodnych mieszkań już cieszą się mieszkańcy 

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 2,6 mln zł, z czego ok. 2 mln pochodziło z budżetu gminy Strzegom, 
a kwotę 570 tys. zł pozyskano z budżetu państwa w ramach wsparcia budownictwa mieszkalnego. W bu-
dynku jest 26 mieszkań komunalnych, 6 – dwupokojowych i 20 – jednopokojowych. Łączna powierzchnia 
zabudowy wynosi 1490 m kw. Każde z mieszkań wyposażone jest w wannę, muszle, zlewozmywaki, 
kuchenki elektryczne i piece dwufunkcyjne do podgrzewania wody i ogrzewania mieszkania. 
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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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Dorota Borkowska, została 
nowym prezesem strzegom-
skiej spółki Wodociągi i Ka-
nalizacja. Oto co powiedziała 
nam o sobie. 

Jestem rodowitą strzelinianką, 
jednakże od 20 lat swoje życie 
osobiste i zawodowe związałam ze 
Strzegomiem. Pracę w spółce Wo-
dociągi i Kanalizacja rozpoczęłam 
17 lat temu w dziale technicznym. 
W 2008 roku, z chwilą pozyskania 
środków unijnych na realizację 
projektu pn. „Zapewnienie pra-
widłowej gospodarki ściekowej 
w gminie Strzegom”, objęłam 
funkcję kierownika Jednostki Re-
alizującej Projekt. 4 października 
br. uchwałą rady nadzorczej spółki 
zostałam powołana na prezesa za-
rządu. Zamierzam kontynuować 
realizację zadań spółki. Ważnym 
celem jest dla mnie pomyślne 
zakończenie i rozliczenie projektu, 
największego w historii naszej 

gminy. Nabyte doświadczenie 
przy projekcie pozwoli nam na 
realizowanie kolejnych inwestycji 
finansowanych ze środków wła-
snych lub przy udziale środków 
unijnych. 

Przed spółką stoją nowe wy-
zwania: rozbudowa i moderni-
zacja stacji uzdatniania wody 
w Olszanach, dalsza rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta i gminy, modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Rusku 
oraz remonty istniejących sys-
temów kanalizacyjnych oraz 
wodociągowych. 

red
um Strzegom

Nowy prezes „Wodociągów”
Dobrze zna firmę, którą teraz kieruje, bo pracuje tu od 17 lat .Ma wiele pomysłów i planów na jej rozwój

Gminne Wiadomości
Strzegom

Gmina Strzegom realizu-
je obecnie zadanie pod na-
zwą „Przebudowa odcinka 
nawierzchni ul. Kościuszki 
w Strzegomiu wraz z budową 
ciągu pieszo-jezdnego ul. 
Czerwonego Krzyża i chodni-
ków ul. Parkowej i Krótkiej”. 
Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2007-2013. 

Na realizację tego zadania 27 
września br. gmina Strzegom 
podpisała umowę z Wojewódz-
twem Dolnośląskim. - Projekt 
objęty zadaniem związany jest 
z poprawą złego stanu tech-
nicznego przestrzeni publicznej 
w ścisłej strefie ochrony konser-
watorskiej w obszarze wsparcia 
objętym Lokalnym Planem 
Rewitalizacji i dotyczy prze-
budowy odcinka ul. Kościuszki 
w Strzegomiu, stanowiącego 
jeden z dojazdów do Rynku i in-
nych obiektów zabytkowych. 
Łączy Rynek z Centrum Aktyw-
ności Społecznej, zabytkowym 
kościołem i parkiem miejskim, 
na którego terenie zachowała 
się zabytkowa Wieża Dzio-
bowa i część dawnych murów 
obronnych – wyjaśnia Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi. 

Obecnie nawierzchnia jezdni 
i chodników jest zniszczona 
i nieprzystosowana dla niepełno-
sprawnych. Jezdnia jest również 
w opłakanym stanie, ponieważ 
posiada zniszczoną nawierzchnię 
bitumiczną, a chodniki o zmien-
nej szerokości, wykonane są 
z różnych materiałów. Ponadto 
droga i chodniki posiadają liczne 
ubytki, nierówną nawierzchnię, 
krawężniki o zmiennej wysoko-
ści. Na włączeniu do Rynku na-
wierzchnia wykonana jest z kost-
ki granitowej, nieregularnej. 

W ramach zadania wykonana 
zostanie także budowa ciągu 
pieszo-jezdnego ul. Czerwonego 
Krzyża o nawierzchni nieutwar-
dzonej, wykonanej z kruszywa 
łamanego oraz dojazd do posesji 
przyległych do drogi. 

- Droga ta funkcjonuje jako 
bardzo ważny ciąg pieszy, zlo-
kalizowany w starej zabudowie 
pod ochroną konserwatorską. 
Łączy się z drogami gminnymi 
prowadzącymi do Rynku, szkół, 
do placu zabaw i jest naturalnym 
przedłużeniem zrewitalizowane-
go parku miejskiego. Bardzo zły 
stan techniczny ulicy jest spo-
wodowany brakiem kanalizacji 
deszczowej. Jest to przyczyna 
wypłukiwania nawierzchni ulicy, 
co utrudnia bezpieczne użytko-
wanie. Ulica po remoncie będzie 
tworzyła ciąg pieszo-jezdny – 
mówi Ewelina Kowalska. 

To nie wszystkie prace, jakie 
zostaną przeprowadzone w tej 
części miasta, ponieważ remontu 
doczekają się również odcinki 
chodników przy ul. Parkowej 

i Krótkiej, które obecnie posiadają 
nierówną nawierzchnię asfal-
tową i krawężniki o zmiennej 
wysokości, co sprawia, że są one 
niedostosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. Warto podkreślić, 
że chodniki te są bardzo ważnymi 
ciągami komunikacji pieszej pro-
wadzącymi w kierunku: Rynku, 
Zespołu Szkół, przedszkola, par-
ku miejskiego, boisk sportowych 
oraz dirt i skate parku.

Obecnie część starówki objęta 
projektem jest bardzo zaniedbana 
i charakteryzuje się niską estetyką 
i brakiem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

Poprzez przebudowę zabytko-
wej części miasta przywrócony 
zostanie jego potencjał, który 
właściwie i szeroko wykorzy-
stany przyczyni się do rozwoju 
społecznego i kulturalnego, do 
pełnej dostępności obszaru rewi-
talizowanego, a także zwiększenia 
atrakcyjności miasta oraz zniwe-
lowania negatywnych zjawisk 
społecznych i ekonomicznych 
w centrum miasta. 

- Realizacja przedsięwzięcia 

przyczyni się do wyeliminowania 
negatywnych tendencji ograni-
czających rozwój centrum miasta. 
Nastąpi zwiększenie dostępności 
obiektów zabytkowych, podnie-
sienie atrakcyjności miejskiego 
zaplecza jako miejsca organizacji 
lokalnych imprez kulturalno-
społecznych, odpoczynku i relak-
su, a przede wszystkim ożywienie 
tego rejonu miasta. Ważną kwe-
stią jest to, że obiekty pozbawione 
barier architektonicznych wpłyną 
na poprawę integracji osób nie-
pełnosprawnych i zachęcą do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu – tłumaczy Ewelina Ko-
walska. 

Koszt przedsięwzięcia to 1 289 
620,22 zł. Realizacja, zgodnie 
z harmonogramem, powinna 
zakończyć się 20 grudnia 2012 
r. Prace wykonuje, wyłonione 
w drodze przetargu, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe„STEINBU-
DEX-J.M.” Jerzy Majorek ze 
Świdnicy. 

małgorzata Kus-Pożoga 
fot. um Strzegom

Centrum zmienia swoje oblicze
W Strzegomiu jest coraz ładniej. Nawierzchnia ulicy Kościuszki zostanie przebudowana
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W celu wspierania i upo-
wszechniania idei samorzą-
dowej oraz budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego w naszej 
gazecie Gminne Wiadomości 
Strzegom uruchamiamy nową 
rubrykę pod nazwą: „Infor-
mator prawny”, w którym 
będziemy poruszać problemy 
prawne dotyczące życia co-
dziennego.

W związku z powyższym 
zwracamy się do Państwa, 
Drodzy Czytelnicy, o prze-
syłanie do nas tematów, w 
których radcy prawni będą 
wypowiadać się w kolejnych 
wydaniach gazety. Jeśli macie 
Państwo problem, potrzebuje-
cie pomocy prawnej – piszcie 
i pytajcie. 

(red)

W najbliższych dniach w 
sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
(sala nr 29) odbędą się kon-
sultacje społeczne z miesz-
kańcami gminy Strzegom w 
sprawie remontu i budowy 
dróg. W środę (17 paździer-
nika 2012 r.) godz. 14.00 

spotkanie będzie dotyczyło 
„Remontu drogi gminnej nr 
110797D przy ul. Sosnowej w 
Strzegomiu”, 22 października 
2012 r. godz. 14.00 mowa 
będzie o „Remoncie chod-
nika przy ul. Św. Jadwigi w 
Strzegomiu”. 

(red) 

PU Jarexs sp.z.o.o oddział 
w Strzegomiu, zakład posia-
dający status zakładu pracy 
chronionej, przyjmie do pracy 
osoby posiadające II grupę 
renty lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności. 

Pracując w firmie Jarexs 
m o ż n a  o t r z y m a ć  z w r o t 
kosztów dojazdów, kosz-
tów leków, kosztów tur-
nusów rehabi l i tacy jnych, 
itp. 

(red) 

„Informator prawny” Konsultacje społeczne Jarexs da pracę od zaraz 

Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu informuje, że 
w dniu 4 października br. do-
konano pierwszego pochówku 
na nowym cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Wałbrzyskiej 
w Strzegomiu. Jednocześnie 
informujemy, że na terenie 
dotychczasowych cmentarzy 
komunalnych przy ul. Świdnic-
kiej i Olszowej, ze względu na 
brak miejsc grzebalnych, będą 
się odbywały pochówki wyłącz-

nie osób, które wcześniej 
wykupiły miejsce na po-
chówek lub dochówki. 

ZUK w Strzegomiu 
zarządza cmentarzami 
komunalnymi w naszym 
mieście przy ulicy Świd-
nickiej, Olszowej i Wał-
brzyskiej oraz we wsiach 
Morawa, Tomkowice 
i Rogoźnica. W ramach 
czynności zarządzania 
cmentarzami prowadzi 
rejestr osób pochowanych, 
rejestr pochówków, wy-
konuje plany cmentarzy, 

wskazuje miejsca grzebalne, 
nadzoruje sposób zagospoda-
rowania terenu cmentarza oraz 
pobiera stosowne opłaty. Opłaty 
za miejsce pod grób pobierane 
są co 20 lat. Po tym okresie 
następuje likwidacja grobu, jeśli 
nie dokonano stosownej opłaty 
na następny okres.

Zbigniew Rodak, 
z-ca dyrektora ds. 

technicznych

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Strzegomiu otrzyma 5 li-
stopada br. fabrycznie nowy 
średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy z napędem 4x2 
marki Volvo FL 4XR3. Auto 
dostarczy Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne „Bocar” sp.z.o-
.o. w Korwinowie. 

- Będzie to pojazd bardzo 
nowocz e sny, spe łn i a j ąc y 
wymogi polskich przepisów 
o ruchu drogowym dotyczą-
cych pojazdów uprzywilejo-
wanych z uwzględnieniem 
wymagań techniczno-użyt-
kowych służących zapewnie-
niu bezpieczeństwa – wyja-
śnia Urszula Olszewska z 
Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Bezpieczeństwa 

Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

W zabudowie pożarniczej 
pojazdu będzie zbiornik wody 
o pojemności 2,5 m3 oraz 
zbiornik środka pianotwór-
czego. Pojazd będzie wypo-
sażony w autopompę, działko 
wodne, wysokociśnieniową 
linię szybkiego natarcia, 4 
zraszacze, wysuwany maszt 
oświetleniowy. 

Na samochodzie zamon-
towany będzie najnowocze-
śniejszy system piany sprę-
żonej, tzw. system CAFS. 
Dodatkowo pojazd będzie 
doposażony w specjalistycz-
ny sprzęt przeciwpożarowy i 
ratowniczy. 

(red)

Pierwszy pochówek  
na nowym cmentarzu

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla strzegomskich strażaków 

Podczas uroczystej gali szó-
stej edycji Ogólnopolskie-
go Programu Najwyższa Ja-
kość Quality International, 
która odbyła się 28 września 
2012 r. w Poznaniu w IBB 
Andersia  Hotel, Ur z ąd 
Miejski w Strzegomiu jako 
trzykrotny laureat w kate-
gorii QI Service - Usługa 
Najwyższej Jakości został 
uhonorowany zaszczytnym 
wyróżnieniem specjalnym 
-Perłą QI. 

Tylko trzy Urzędy Miejskie 
w Polsce zostały wyróżnio-
ne tym specjalnym tytułem: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Bartoszycach i Szczecinie. 
Jesteśmy w gronie najlepszych 
z najlepszych. 

Wyróżnienie- Perłę  QI 
i złoty medal QI 2012 w imie-
niu wszystkich pracowników 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu odebrali Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia i Iwona Zabawa – 
Budziszyn, sekretarz gminy.

-Przyznanie perły jakości 
przez najwyższą kapitułę dla 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu jest dla nas wielkim za-
szczytem, nagrodą za codzien-
ną pracę i dowodem na to, że 
nasze działania skierowane 
do lokalnej społeczności są 
na najwyższym poziomie. Ta 

nagroda to podziękowanie dla 
pracowników strzegomskiego 
ratusza, którzy swoim podej-
ściem i zaangażowaniem dążą 
do skutecznego sprawowania 
służebnej roli na rzecz klienta 
– mówi burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta.

Organizatorem programu 
realizowanego pod patrona-
tem Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, Klubu Polskie 
Forum ISO 9000 i Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości jest redakcja Forum 
Biznesu, promująca w ramach 
programu Najwyższą Jakość 
QI w trzech kategoriach: 
QI Service, QI Product i QI 
Order.

Wśród laureatów tegorocz-
nej edycji znaleźli się pre-

zesi, członkowie zarządów, 
dyrektorzy nagrodzonych 
spółek i instytucji, właściciele 
firm, jak również prezydenci, 
burmistrzowie miast i gmin 
oraz starostowie powiatów. 
Uczestnictwo w Gali QI 2012 
było wielką promocją Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Grażyna Kuczer
Fot. UM Strzegom 

I Powiatowa Konferencja 
„Wyjść z cienia” odbędzie się 
w Świdnicy przy ul. Armii Kra-
jowej  49, w sali narad Urzędu 
Stanu Cywilnego. Jej  organiza-
torem jest zespół odpowiedzial-
ny za realizację Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego przy współudzia-
le Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy, Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nych, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Świdnicy, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu i Urzędu Gminy 
w Świdnicy. 

Dla wszystkich chętnych 
mieszkańców powiatu świdnic-
kiego przewidziane są konsul-
tacje ze specjalistami: logopedą 
– Balbiną Biedrzycką, neuro-
logopedą – Beatą Ostrowską, 
Anitą Kaźmierowicz-Gutow-
ską, psychologiem - Kingą Żu-
rek, Martą Cieślik, pedagogiem 
– Anną Grygianiec – Wodarz, 

psychiatrą dzieci i młodzieży 
– dr Grażyną Pietruszką i psy-
chiatrą dla dorosłych – dr Anitą 
Domisiewicz.

 Konsultacje odbędą się  
w godz. od. 14.00 do godz. 18.00 
w Zespole Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznych przy 
ul. Pionierów 14 w Świdnicy. 

Piątkowe warsztaty poświęco-
ne będą natomiast problemom 
zdrowia psychicznego. W ra-
mach  warsztatów przewidziane 
są cztery wykłady.  Pierwszy dla 
rodziców – „Wczesne symptomy 
zaburzeń u dziecka” odbędzie się 
od godz. 8.30 do 12.30. Prowa-
dzący ZPPP Świdnica: Renata 
Apostolska-Kozar, Jolanta 
Jadowska. Warsztaty nr  2 dla 
nauczycieli – „Wczesne sympto-
my zaburzeń u dziecka” zostaną 
poprowadzone od  godz. 8.30 

do12.30 przez  Stowarzyszenie 
Sensus: Katarzyna Lesińska. 

Od godz.12.30 do 13.00 
odbędzie się część wspólna 
dla rodziców i nauczycieli na 
temat  współpracy rodziców, 
instytucji w zakresie zaburzeń 
i diagnozy. 

Warsztaty numer trzy  i cztery 
będą poświęcone pracownikom 
pomocy społecznej –„Wsparcie 
psychologiczne w kryzysie” 
odbędzie się od godz.  8.30 do 
12.30 i prowadzi je dr Ani-
ta Domisiewicz, natomiast 
„Wsparcie psychologiczne 
w kryzysie”  od godz. 8.30 
do12.30. poprowadzi mgr Ste-
fania Raducka – Gazda.

U d z i a ł  w  k o n f e r e n c j i 
i w warsztatach, a także porady 
specjalistów są bezpłatne.

(red) 

Perła QI dla Strzegomia

”Wyjść z cienia”

Specjalne wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International 

Warsztaty i konferencja dla rodziców, nauczycieli i  pracowników  pomocy społecznej

ZUK w Strzegomiu za pośrednictwem Działu Cmentarzy i Usług Pogrzebowych 
i w ramach zarządzania prowadzi Księgi Cmentarne, spis osób pochowanych 
na cmentarzu oraz dokonuje archiwizacji danych osób pochowanych na 
cmentarzu i kart zgonu. Odpowiada za zagospodarowanie kwater grzebalnych, 
wytycza miejsca pod pochówki, utrzymuje porządek na cmentarzach, wywozi 
nieczystości oraz zapewnia dostęp do wody na cmentarzu, określa zasady 
korzystania z terenu cmentarza, kaplicy i urządzeń cmentarnych, wydaje zgody 
na wjazdy na cmentarz, postawienie pomnika i zagospodarowania miejsca 
wokół grobu. Wykonując czynności zarządzania, ZUK jest uprawniony do spra-
wowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pochówków, ekshumacji 
i innych. W tym celu dokonuje sprawdzania miejsca pochówku, dysponentów 
grobu oraz pobiera stosowne zaświadczenia, decyzje i dokumenty niezbędne 
do wykonywania określonych czynności na cmentarzu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Biura 
w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 75 od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub o kontakt telefoniczny: 
74 855-44-46, 691-471-763. 

Wcześniej odbyły się konsultacje w sprawach: 12 paź-
dziernika 2012 r.– „Przebudowa drogi gminnej Kostrza 
– Borów” i 15 października 2012 r. – „Przebudowa drogi 
gminnej w Rusku”.

Propozycje tematów lub krótki opis problemu można 
przesyłać już od dnia dzisiejszego na adres e-mail: 
informatorprawny@strzegom.pl

W czwartek (18 października br.) odbędzie się I Powiatowa 
Konferencja „Wyjść z cienia”, a w piątek (19 października br.) 
w „Kawiarni Pod Rumakiem” przy ul. Kasztelańskiej 20 IJK w 
Strzegomiu odbędą się warsztaty adresowane do trzech grup: 
rodziców, nauczycieli i  pracowników  pomocy społecznej. W 
imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
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W ostatnim czasie wiele 
kontrowersji wywołuje fakt 
zamknięcia zjazdu typu rol-
nego z drogi krajowej nr 5 
na drogę wewnętrzną, przy 
której znajdują się zakłady, 
usytuowane w obrębie ulicy 
Wałbrzyskiej. 

Zjazd został zamknięty po-
stanowieniem Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, uzasadniającym 
wskazanie najwłaściwszego roz-

wiązania dla zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr 5, co 
dotyczy również nowo powsta-
łego skrzyżowania, z którego 
wykluczono powyższy zjazd, 
aby uzyskać układ drogowy typu 
„T”. To uczyniono po przeana-
lizowaniu całości dokumentacji, 
warunków panujących w terenie 
i sąsiedztwa skrzyżowań. Do-
jazd do nieruchomości położo-
nych w rejonie ul. Wałbrzyskiej, 
do których prowadziła polna 
droga wewnętrzna jest prawnie 
zapewniony poprzez istniejącą 
drogę gminną 110 804 D. 

Pozostawienie zjazdu za-
proponowanego do likwida-
cji, naruszałoby zapis § 113 
ust.7 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z dn. 14 maja 1999r.), 
który wskazuje, że wjazd na 
drogę nie może być usytuowany 
w miejscach zagrażających bez-
pieczeństwu ruchu drogowego, 

a w szczególności w obszarze 
oddziaływania skrzyżowania. 

Niezadowoleni z tego faktu 
właściciele zakładów, położo-
nych w rejonie tej ulicy, wystą-
pili z wnioskiem do burmistrza 
Strzegomia oraz do dyrektora 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad we 
Wrocławiu o wykonanie zjazdu 
- prawoskrętu z drogi krajowej 
nr 5 na drogę wewnętrzną, 
przy której zlokalizowane są 
ich zakłady. 

- Celem ustalenia możliwości 
wpięcia kolejnego wlotu drogi 
KZ należy opracować analizę 
przepustowości skrzyżowania 

drogi krajowej nr 5 z drogami 
gminnymi, uwzględniając klasy 
i funkcję drogi krajowej, obsługę 
przyległych terenów, strukturę 
kierunkową ruchu drogowego, 
oddziaływanie skrzyżowania, 
obowiązujące przepisy, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. Zgodnie 
z prawem odległość między 
skrzyżowaniami w terenie za-
budowanym na drodze krajowej 
nie powinna być mniejsza niż 
600 m, a jest 400 m – stwier-
dziła GDDKiA w odpowiedzi 
skierowanej do burmistrza i 
właścicieli zakładów.

- Gmina podjęła już działania 
mające na celu „Wykonanie 
analizy przepustowości skrzy-
żowania drogi krajowej nr 5 z 
drogami gminnymi” za kwotę 
ok. 11 000 zł. Powyższa analiza 
zostanie przesłana do Depar-
tamentu Studiów Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Krakowie w celu 
uzyskania pozytywnej opinii 
co do możliwości wpięcia wlotu 
drogi. Dopiero po przedło-
żeniu analizy zaopiniowanej 
pozytywnie przez zarządcę, 
GDDKiA zajmie stanowisko 
w tej sprawie i podejmie decy-
zję w sprawie wyrażenia zgody, 
bądź odmowy na wykonanie 
prawoskrętu w tym miejscu 
- informuje Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych. 

Zaistniałą sytuację wyjaśnia 
Wiesław Witkowski zastępca 
burmistrza Strzegomia: - Na-
leży podkreślić, że samochody 
dojeżdżające z drogi nr 5 do usy-
tuowanych przy ul. Wałbrzyskiej 
firm jeździły tam nieprawnie, 
ponieważ po pierwsze - nie było 
zezwolenia na prawoskręt, a po 
drugie - droga nie jest publiczną, 

tylko typu rolnego. Droga, która 
dzisiaj prowadzi na strefę z racji 
tego, że przystąpiliśmy do prze-
budowy, wymagała przeprowa-
dzenia całej procedury, łącznie 
z wykonaniem nawierzchni i 
naniesieniem jej na mapach 
województwa jako drogi pu-
blicznej. W latach poprzednich 
w tym miejscu krzyżowały się 
dwa zjazdy typu rolnego, sta-
nowiące dojazd do pól. I takim 
typem drogi rolnej jest odcinek 
w obrębie ul. Wałbrzyskiej.  
Z drogi krajowej nr 5 nie może 
być w tym miejscu zjazdu dla 
samochodów ciężarowych, po-
nieważ stwarza to zagrożenie dla 
ruchu drogowego. Argumentacja 
przedsiębiorców, że zamknięto 
im jedyny dojazd do zakładów 
jest nieprawdziwa i dla nas 
krzywdząca, bo jeżeli nawet w 
tym miejscu nie dochodziło 
do wypadków, to w momencie, 

kiedy gmina wytyczyła nową 
drogę publiczną na projektanta 
spada obowiązek zaprojekto-
wania skrzyżowania w sposób 
bezpieczny. Omawiane skrzyżo-
wanie nie jest bezpieczne, ponie-
waż w przypadku wzmożonego 
ruchu stwarza zagrożenie, dlate-
go GDDKiA wydała wytyczne 
i narzuciła gminie obowiązek 
likwidacji tego zjazdu. 

- Ponieważ dojazd do nie-
ruchomości położonych w 
rejonie ul. Wałbrzyskiej, do 
których prowadziła polna dro-
ga wewnętrzna jest prawnie 
zapewniony poprzez istniejącą 
drogę gminną 110 804 D (ul. 
Wałbrzyska), w czerwcu bie-
żącego roku rozpoczęliśmy 
projektowanie przebudowy 
ciągu ulic, między innymi ulicy 
Wałbrzyskiej. Projekt będzie 
obejmował również przebu-
dowę odcinka nieutwardzo-

nej drogi wewnętrznej wraz z 
oświetleniem. Aby powiększyć 
skrzyżowanie ul. Wałbrzyskiej z 
drogą wewnętrzną i zwiększyć 
możliwości manewru dla samo-
chodów ciężarowych, pozyska-
no od właściciela terenu część 
działki przy tym skrzyżowaniu. 
W roku bieżącym wykonaliśmy 
również projekt budowlany dla 
budowy wodociągu wzdłuż 
drogi wewnętrznej i uzyska-
liśmy pozwolenie na budowę. 
Po wybudowaniu wodociągu 
właściciele położonych tam 
firm będą mogli przyłączyć do 
wodociągu swoje obiekty – wy-
jaśnia Irena Kowalska.

Dla wyjaśnienia zaistniałej sy-
tuacji i znalezienia konsensusu 
odbyły się spotkania z przedsię-
biorcami w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu i w terenie.

Grażyna Kuczer
Fot. UM Strzegom

Bezpieczne skrzyżowanie bez zjazdu
Samochody dojeżdżające do firm usytuowanych przy ulicy Wałbrzyskiej w Strzegomiu z drogi numer 5 jeździły tam nieprawnie 

W mieście wciąż pojawiają 
się akty wandalizmu. Znaki 
drogowe, mury, budynki i 
inne obiekty szpecą napisy, 
których autorami są „kibice” 
piłkarscy. 

O ile w przypadku dewastowa-
nia znaków drogowych sytuacja 
uległa poprawie, to w przypadku 
napisów graffiti nadal nie wy-
gląda to zbyt korzystnie. Miasto 
zalała fala napisów WZL i WKS, 
których autorami są strzegomscy 
sympatycy dwóch dolnośląskich 

klubów piłkarskich: Śląska Wro-
cław i Zagłębia Lubin.

Mieszkańcy widząc skalę pro-
blemu, zwrócili się do władz 
Strzegomia z prośbą o podjęcie 
interwencji, aby zaradzić temu 
niekorzystnemu zjawisku. Jak 
wyjaśnia gospodarz miasta, pro-
blem oczywiście zna, jednak w 
tej sprawie zbyt dużo nie da się 
zrobić. – Napisy te znajdują się 
obiektach, które nie są własnością 
gminy. Należą do prywatnych 
właścicieli. Gmina nie ma prawa 
wydawać środków publicznych 

z przeznaczeniem na własność 
prywatną – podkreśla burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 

Burmistrz ponownie wystąpił 
do policji i Straży Miejskiej o 
zwiększenie patroli naszych ulic 
oraz w sprawie podejmowania 
przez te służby czynności, któ-
re przyczynią się do ustalenia 
winnych dewastacji elewacji 
budynków i innych obiektów. 
Wystąpił również do lokalnych 
mediów z apelem do mieszkań-
ców o włączenie się do akcji nie 
bycia obojętnym na to, co dzieje 
się złego wokół nas. 

-  Drodz y  Mieszkańc y ! 
Zwracam się kolejny raz z 
gorącym apelem do Was o 
natychmiastowe informowa-
nie policji i Straży Miejskiej 
o konkretnych przypadkach 
wandal izmu i  oszpecania 
Strzegomia, których jesteście 
naocznymi świadkami. Myślę, 
że tylko wspólnymi siłami 
uda nam się przeciwdziałać 
wandalom i pseudokibicom 
niszczącym naszą małą oj-
czyznę.

Tekst i foto: Tomasz 
Wanecki

Nie dewastujcie Strzegomia!
Wiele strzegomskich budynków, wiat przystankowych i murów pokrywają szpetne malunki pseudograffiti

W przypadku gdy zmarła osoba 
pozostawiła po sobie majątek 
(nieruchomość), jej spadkobiercy 
muszą przeprowadzić postępowa-
nie spadkowe w celu jego objęcia. 
Dopiero bowiem prawomocne po-
stanowienie sądu kończące sprawę 
lub poświadczenie dziedziczenia 
przeprowadzone w kancelarii 
notarialnej wskazuje, kto jest no-
wym użytkownikiem wieczystym 
(właścicielem) nieruchomości 
wchodzących w skład spadku. 
Takie postępowanie musi być prze-
prowadzone nawet w przypadku 
gdy występuje jedyny naturalny 
spadkobierca po zmarłym.

Wobec powyższego Burmistrz 
Strzegomia zwraca się z prośbą do 
osób będących następcami praw-
nymi użytkowników wieczystych 
nieruchomości Gminy Strzegom 
o zgłaszanie w Urzędzie Miejskim 
informacji o zmianach stanu praw-
nego nieruchomości w zakresie 
osób posiadających tytuł prawny 
do tych nieruchomości. Dotyczy 
to zwłaszcza następców zmarłych 
użytkowników wieczystych, którzy 
powinni złożyć informację o prze-
prowadzonych postępowaniach 
spadkowych lub takie postępo-
wania przeprowadzić. Powyższe 
informacje są niezbędne do celów 

aktualizacji rejestru użytkowników 
wieczystych.

Jeżeli spadkobiercy użytkowni-
ków wieczystych nie przeprowadzą 
postępowań spadkowych, Gmina 
będzie wszczynać takie postępowa-
nia na koszt spadkobierców. 

Po przeprowadzeniu postępowa-
nia spadkowego nowy użytkownik 
wieczysty winien zgłosić zmianę w 
Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
– Wydział Podatkowy (pokój nr 
4, na parterze), w celu dokonania 
zmiany w deklaracji podatkowej 
oraz w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego (pokój nr 
34, drugie piętro) w celu dokonania 
zmiany w rejestrze użytkowników 
wieczystych.

Szczegółową informację do-
tyczącą przeprowadzenia postę-
powania spadkowego zawiera 
broszura opracowana specjalnie 
dla zainteresowanych „Informacja 
dla właścicieli i użytkowników 
wieczystych w celu uregulowania 
po osobach zmarłych stanu praw-
nego nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Strzegom”, 
która jest dostępna w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu - Wy-
dziale Obsługi Interesanta (pokój 
nr 15, na parterze ).

Brak postępowań spadkowych 
po użytkownikach wieczystych
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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: 

ala: Witam, na wstępie dziękuję 
za udzielenie odpowiedzi na moje 
pytania i sugestie dotyczące „me-
dalu 770-lecia miasta strzegomia 
za swoją dotychczasowa pracę na 
rzecz folkloru”. mimo wszystko 
uważam, że powinien Pan otrzy-
mać takie wyróżnienie (bo kto jak 
kto ale Pan to na pewno). ale w 
pańskiej odpowiedzi padło stwier-
dzenie, że jest to podsumowanie 21 
lat. Czy tylko tyle osób angażowało 
i poświęcało się organizacji festiwa-
lu? Przy tak długim okresie chyba 
to nie są tylko te osoby (patrząc pod 
względem wykonywania swoich 
obowiązków zawodowych - czyli 
pracownicy sCK, osób które otrzy-
mywały za to wynagrodzenie oraz 
osób działających, że tak powiem 
za dziękuję).
to jest jedna sprawa. druga, która 
mnie nurtuje to fakt dof inan-
sowania remontu obiektu przy 
bazylice. Czy pieniądze, które 
będą przeznaczone na remont tego 
obiektu nie lepiej przeznaczyć na 
pomoc wspólnotom w remontach 

na pewno piękniejszym obiektom 
architektury w naszym mieście (a 
jest ich trochę) niż ten dofinanso-
wany obiekt (ku uściśleniu chodzi 
tu o plebanie przy bazylice). z 
tego co wiem parafia obok potrafi 
to robić z własnych środków. Jest 
też mi wiadomo o programie, 
który jest realizowany w gminie 
ale czy ponadto nie można by było 
dofinansować remontów (obiektów 
wspólnotowych) w inny sposób? 
dziękuje i liczę na odpowiedź. 
Pozdrawiam.

Myślę, że w roku 2013 zainicjo-
wanie konkursu „Odnów i wygraj” 
to super działanie skierowane do 
wspólnot mieszkaniowych, któ-
rym zależy na estetyce budynków. 
Innym programem jest pomoc w 
renowacji budynków wpisanych 
do Rejestru Zabytków. W roku 
2012 dotację otrzymał Kościół 
w Olszanach, Kościół w Kostrzy 
i Plebania w Parafii Św. Piotra 
i Pawła oraz Pałac w Morawie. 
Parafia pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata również korzystała z 
tych środków w roku 2011, kiedy 
odnawiano część wewnętrzną ko-
ścioła przyległą do Centrum Ak-
tywności Społecznej Karmel. Jest 
to bardzo ważne zadanie gminy, 
gdyż dziedzictwo kulturowe musi 
pozostać dla przyszłych pokoleń i 
każda inicjatywa duchowieństwa 
jest bardzo cenna. Remont zabyt-
ków to olbrzymie koszty, dlatego 
pomoc gminy jest konieczna. 

maxx76: Witam pana Burmistrza. 
zapytanie moje dotyczy odnowy 
rzeki strzegomka. Ponieważ pan 
zapewniał, że będzie ona jak nowa, 
jednak tego nie widać. Pozostało 
wiele w niej głazów i dużo żwiru 
niewywiezionego (hałda ziemi), 
niech pan się przejedzie i sprawdzi 

pan to osobiście bo w ramach gwa-
rancji należy nam się czystość, a nie 
pozostałości po budowie. z powa-
żaniem nieliczny z wędkarzy. 

Proszę o optymizm. Zarządca 
rzeki zareagował na informację 
mieszkańców, że część rzeki szcze-
gólnie przy moście kamiennym ma 
utwardzone kamienne podwójne 
koryto i zdecydował o skierowaniu 
dodatkowych środków na ten 
cel. Jest już po przetargu i wyko-
nawca wejdzie na realizację tego 
zadania oraz wykona wszystkie 
prace kończące inwestycję - od 
Morstone- po cmentarz. Wy-
czyszczone zostanie jeszcze raz 
koryto, wywieziona zostanie hałda 
ziemi, głazy, żwir. W przyszłym 
roku podpiszemy porozumienie, 
by gmina wykonywała bieżące 
konserwacje. Ja bardzo dziękuje 
mieszkańcom Grabów za porzą-
dek . Nie ma już w rzece butelek, 
puszek, wyrzuconych lodówek. 
Super! Oby tak dalej. 

mieszkaniec J: Witam, nasza 
gmina jest bardzo atrakcyjna, 
krajobrazy przepiękne. Czy istnieje 
możliwość jakiejkolwiek drogi ro-
werowej, aby była ona po pierwsze 
bezpieczna i służyła rodzinom do 
sportowego spędzania wolnego 
czasu?

Pisałem już na ten temat. Gmi-
na kilka lat temu wykonała pro-
jekty ścieżek rowerowych, ale nie 
podjęła się realizacji mimo bardzo 
dużych środków, które miał na 
ten cel Urząd Marszałkowski. 
Obecnie w projekcie remontu ul. 
Szarych Szeregów zaplanowali-
śmy budowę ścieżki rowerowej, 
która pozwoliła by na wyjazd z 
miasta w stronę Międzyrzecza, a 
w drugą stronę ul. Wolską, koło 
wiaduktu do parku i dalej. Trzeba 

przemyśleć jak to rozwiązać w 
stronę Góry Krzyżowej. Interesuję 
się tym tematem. 

mieszkanka: Panie Burmistrzu 
czy to prawda, że wybudował Pan 
sobie dom w Granicy odkąd jest Pan 
Burmistrzem??? Pozdrawiam. 

Szanowni Państwo. Mój stan 
majątkowy podany jest na stronie 
internetowej. Nieprawdą jest, 
że wybudowałem sobie dom w 
Granicy w czasie pełnienia funk-
cji burmistrza. Mam w Granicy 
działkę o powierzchni 0,18 ha od 
siostry, jest to moja ojcowizna. Ro-
śnie tam trawa, a o budowie domu 
nawet nie myślę. Dom, który po-
stawiono przy posesji mojej siostry 
nie jest mój, lecz sąsiada i cieszę się, 
że go postawił dla swoich dzieci. 
Mam pożyczkę, którą spłacam. W 
ostatnich latach wydałem dużo 
pieniędzy na kształcenie córek. 
Jedna z nich pracuje w Anglii, 
druga we Wrocławiu i mieszka 
na stancji. Żyje normalnie bez 
przepychu. 

mirosława: Witam, zdarto asfalt 
na części ul. Kościuszki, pod spodem 
widać bardzo ładną poniemiecką 
kostkę, czy planujecie ją zostawić 
odsłoniętą czy zalejecie asfaltem? i 
tak przy okazji proszę zrobić garba 
spowalniającego w okolicy małego 
kościoła, bo młodzieńcy bardzo 
szybko jeżdżą tędy samochodami.

Na remontowanej części ulicy 
Kościuszki zostanie ułożona nowa 
kostka granitowa. Bruk, który 
został odkryty zostanie zważony i 
będzie składowany w ZUK. Wy-
korzystamy go w roku przyszłym 
między innymi na strzegomskich 
cmentarzach jako zamiennik 
krawężnika. Mam nadzieję, że 
monitoring, który zostanie zain-

stalowany, wyeliminuje szybko 
jeżdżące samochody, kierowane 
przez nieodpowiedzialne osoby.

Piotr: dzień dobry. Panie Bur-
mistrzu mam pytanie dotyczące 
badań lekarskich dla zawodników 
sportowych. nasza gmina stara się 
przyciągnąć jak największą liczbę 
dzieci do sportu, świadczy o tym 
choćby piknik zorganizowany w 
dniu 08.09.2012r. z informacji, 
jakie uzyskałem w recepcji nzoz 
w naszej miejscowości jedynym le-
karzem uprawnionym do wykony-
wania badań dla zawodników jest 
dr Gajecki, który obecnie uzyskuje 
specjalizację i nie przyjmuje w na-
szej przychodni. dzieci chcące upra-
wiać sport nie mają z tego powodu 
takiej możliwości, gdyż brak badań 
nie pozwala na ich uczestnictwo za-
równo w treningach, jak i zawodach 
sportowych. mamy z tego powodu 
zamknięte koło - „chcemy ale nie 
możemy”. Proszę o zainteresowanie 
się powyższą sprawą. 

Nie ma przeszkód, aby dzieci 
uczestniczyły w zajęciach bez 
zaświadczenia od lekarza spor-
towego. Natomiast faktycznie 
w przypadku dzieci biorących 
udział w rozgrywkach niezbędne 
jest wystawienie zaświadczenia 
od lekarza sportowego, którego 
w naszej gminie nie ma. AKS w 
kosztorysie ma opłaty za zaświad-
czenia lekarskie i takie badania są 
robione, po wcześniejszym uzgod-
nieniu. W przypadku dużych grup, 
lekarz przyjeżdża do Strzegomia i 
przyjmuje w przychodni. Niestety, 
obowiązek badań wynika z ustawy 
i tu nic nie możemy zrobić. Jest 
deklaracja Dolnośląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, aby za pieniądze 
związku przeszkolić lekarzy w 

każdym powiecie, by zwiększyć 
dostępność . Niestety, nic więcej 
nie możemy zrobić.

raf i: Panie Burmistrzu jestem 
nielicznym z wędkarzy należących 
do naszego strzegomskiego koła. 
Jak widać mamy wspaniałe wody 
i rzekę ale powiększa sie liczba 
kłusowników i znikają ryby. Czy 
mógłby pan dofinansować naszą 
społeczną straż rybacką w umun-
durowanie, latarki i noktowizor. 
umożliwi to im lepsze działanie 
i będą bardziej efektywni. Wiem, 
że próbowali jeździć kilkakrotnie 
z policją, ale im odmówiono, może 
pan w jakiś sposób wpłynie na 
to. a umundurowanie dla nich 
pomoże odstraszyć kłusowników i 
amatorów grilla żeby nie zaśmiecać 
naszych wód. Pisano kiedyś pismo 
do starosty, ale bezskutecznie. Pro-
szę o odpowiedź. z poważaniem, 
wędkarze strzegomscy.

Niestety, nie ma możliwości 
prawnej sfinansować umundu-
rowania, czy też noktowizora dla 
społecznej Straży Rybackiej.

strzegom: Witam panie burmi-
strzu. mam pytanie po co zostały 
zamontowane kamery w parku 
jak ludzie tak i tak spożywają tam 
alkohol, nie sprzątają po psach 
niszczą plac zabaw, więc po co to 
wszystko było robione? 

Poprosiłem Komendanta Straży 
Miejskiej o raport z interwencji 
w parku. W dniu 10.10.2012 
wydałem także pisemne polecenie 
należytego nadzorowania tego 
terenu. Nadmienię, że w parku 
zainstalowanych jest 13 kamer, 
których podgląd zamontowany 
jest w dyżurce Straży Miejskiej.  
W każdej chwili istnieje możli-
wość przeglądu wstecz.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Po wakacyjnej przerwie od 
września w Strzegomiu ru-
szył kolejny cykl zajęć dla 
osób niepełnosprawnych. 
Zajęcia aktywizujące i in-
tegrujące osoby niepełno-
sprawne odbywają się w ra-
mach zadania publicznego 
realizowanego przez Koło 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy Zespole Szkół 
Specjalnych. 

W ramach środków prze-
kazanych z budżetu gminy w 
wysokości 20 tys. złotych do 
tej pory osoby niepełnospraw-
ne uczestniczyły w zajęciach: 
kształtujących kreatywność, z 
elementami muzykoterapii, w 

warsztatach muzycznych, czy 
wyjściach integracyjnych. 

–  W ramach programu 
przygotowaliśmy także zaję-
cia z gospodarstwa domowe-
go, zajęcia sportowe, treningi 
ekonomiczne i polonistycz-
ne, warsztaty plastyczne i 
techniczne, elementy zajęć 
socjoterapeutycznych i zaję-
cia z własnej twórczości. W 
czasie zajęć uczestnicy mieli 
zapewniony codziennie ciepły 
posiłek – informuje Urszula 
Konieczna, prezes Koła To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy Zespole Szkół Specjal-
nych. Osoby niepełnosprawne 
wzięły ponadto udział w Kon-
f rontacjach Artystycznych 
Zespołów Szkół Specjalnych, 

które odbywały się w Strze-
gomiu oraz w wycieczkach, 
m.in. do Teatru Lalek i Ak-
tora w Wałbrzychu i do Szy-
manowa, gdzie uczestniczyli 
w zajęciach z elementami 
hipoterapii zakończonych 
ogniskiem. Na wycieczkach 
podopieczni mieli zapewnio-
ny transport, posiłek i bilety 
wstępu. Wszystkie zajęcia 
przyniosły szereg pozytyw-
nych i wymiernych efektów. 
– Podopieczni aktywnie i z 
zainteresowaniem uczestni-
czyli w zajęciach, co pozwoli-
ło oswoić się z podstawowymi 
wiadomościami dotyczącymi 
komunikacji interpersonalnej, 
poznać samego siebie, prze-
łamać opory w kontaktach 
ze środowiskiem lokalnym, 
pokonać lęki. Zajęcia spor-
towe umożliwiły poprawę 
sprawności fizycznej oraz 
kondycji. Warsztaty plastycz-
ne pobudziły wyobraźnię, a 
na zajęciach z gospodarstwa 

domowego uczestnicy wy-
konywali prace potrzebne w 
życiu codziennym, uczyli się 
samodzielności i wyrabiali 
poprawne nawyki w zakresie 
higieny i przygotowywania 
posiłków. Oprócz tego od-
były się wyjścia do obiek-
tów użyteczności publicznej, 
podczas których podopieczni 
mieli możliwość wspólnego 
poznawania najbliższego oto-
czenia i integracji z lokalnym 

środowiskiem. Zajęcia z hi-
poterapii były kolejnym waż-
nym punktem w terapii osób 
niepełnosprawnych. Kontakt 
ze zwierzętami, możliwość 

karmienia i dotykania miały 
ogromny wpływ na uczest-
ników zajęć – dodaje prezes 
Koła TPD w Strzegomiu. 

Magdalena Kuczyńska 

Mają otwarte serca dla dzieci 
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu organizuje liczne zajęcia dla niepełnosprawnych 

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjalnych w Strzego-
miu powstało w czerwcu 2011. Jego działalność ma na celu poszerzenie oferty 
szkoły w szczególności dla absolwentów, którzy nie zostali objęci dalszym 
systemem edukacji. Dzięki podjętym działaniom, osoby niepełnosprawne mają 
możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i nabywania podstawowych 
umiejętności interpersonalnych.
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Na okolicznościowym spo-
tkaniu wszystkim pracowni-
kom oświaty w gminie gorąco 
podziękował również burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
Burmistrz wyraził wdzięczność 
za trud włożony w wychowanie 
młodych pokoleń oraz za to, że 
dzięki ich pracy i zaangażowa-
niu dzieci i młodzież mogą reali-

zować swoje pasje oraz rozwijać 
talenty. Dyrektorzy podkreślali 
z kolei ogromne wsparcie, jakie 
placówki otrzymują od strze-
gomskiego samorządu. Ważne 
są nie tylko nakłady finansowe, 
ale i pozytywna atmosfera, która 
sprzyja edukacji na wysokim 
poziomie. 

MK 

W podzięce za ciężką pracę
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej strzegomscy nauczyciele i pedagodzy zostali uhonorowani nagrodami za swój trud i odznaczeni medalami 

Pasowanie to już tradycja 
w strzegomskich szkołach. 
Uczniów na pierwszaków pa-
sowali dyrektorowie szkół oraz 
naczelnik Wydziału Oświaty 
Urszula Podsiadły-Szubert. 
Aktowi pasowania towarzyszy-
ło ślubowanie. Pasowanie było 
znakomitą okazją do tego, aby 

uczniowie mogli zaprezentować 
swoje umiejętności i talenty 
artystyczne. Tego dnia mali 
strzegomianie zostali także 
obdarowani licznymi upomin-
kami. - Mamy nadzieję, że 
nauka w strzegomskich placów-
kach oświatowych przyniesie 
uczniom wiele satysfakcji i za-

chęci do rozwijania swoich zdol-
ności. Nasze szkoły są świetnie 
przygotowane do kształcenia 
kolejnych pokoleń strzegomian 
i zapewniają doskonale warunki 
do zdobywania wiedzy – mówi 
Urszula Podsiadły- Szubert. 

MK 

Dumny jest ze swojego mia-
sta, my dumni z Profesora bo 
po raz trzeci został rektorem 
Uniwersytetu Opolskiego 

Profesor Stanisław Nicieja 
dumny jest, że urodził się i wy-
chował w Strzegomiu. Potwier-
dza to wielokrotnie w czasie 
swoich spotkaniach autorskich, 
wspominając też Graby, gdzie 
miło, jak stwierdza, spędzał 
swoje dzieciństwo. Z wielkim 
wzruszeniem mówił o swoim 
mieście w czasie inauguracji 
roku akademickiego Uniwer-
sytetu Opolskiego w dniu 3 
września 2012. Strzegomski ak-
cent zabrzmiał donośnie dwu-
krotnie. Pierwszy raz podczas 
przedstawiania obecnego na 
uroczystości księdza profesora 
Stanisław Araszczuka – pro-
rektora ds. studenckich Papie-
skiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu, który także 
pochodzi z naszych Grabów. 
Jeszcze więcej ciepłych słów 
o Strzegomiu usłyszało pra-
wie 800 osób uczestniczących 
w uroczystości, kiedy przed-
stawiał Zbigniewa Suchytę, 
burmistrza Strzegomia obec-

nego na inauguracji. Zaprosił 
także młodzież strzegomską do 
studiowania na Uniwersytecie 
Opolskim, podkreślając, że już 
41 absolwentów uczelni to 
strzegomianie. Honorowy Oby-
watel Strzegomia zadeklarował 
po uroczystościach, że autokary 
Uniwersytetu Opolskiego przy-
wiozą i odwiozą wszystkich 
uczniów strzegomskich szkół 
średnich chętnych do odwie-
dzenia uczelni. A jest to no-

woczesna szkoła wyższa, gdzie 
każdy młody człowiek znajdzie 
kierunek zgodny ze swoimi za-
interesowaniami od chemii do 
dziennikarstwa. Szkoła, która 
posiada bardzo dobrą bazę dy-
daktyczną, a także bardzo dobrą 
kadrę naukową.

Panie Profesorze, życzymy 
dalszych sukcesów naukowych, 
dydaktycznych i rozwoju Uni-
wersytetu Opolskiego. 

RED

Uroczyste pasowanie na pierwszaków 
Pamięta o rodzinnym mieście 
Profesor Stanisław Nicieja z berłem, pierścieniem i łańcuchem

Życzenia
Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać 
swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowa-
nia rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, ma-
rzenia, poznawania, próbowania, działania! Beverly Conklin.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom oświaty w gminie

składamy serdeczne życzenia
satysfakcji z pracy zawodowej,

twórczych pomysłów, skuteczności w działaniu
oraz dobrej współpracy z samorządem lokalnym.
Prosimy przyjąć gratulacje za osiągnięte sukcesy

i podziękowania za wielką cierpliwość, wyrozumiałość
 i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz
w Strzegomiu Strzegomia
Tadeusz Wasyliszyn  Zbigniew Suchyta

Strzegom 14. 10. 2012 r.

Nagrody Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty otrzymały: 
Halina Wydmuch – dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Kostrzy i
Wiesława Sumara – nauczyciel 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ol-
szanach

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 
odznaczono Barbarę Niespodziańską, 
nauczyciela Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu, natomiast 
Srebrnym Medalem za Długoletnią 
Służbę - Renatę Pawlicę, nauczyciela 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu.

Medale Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali z kolei:
Halina Wydmuch – dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Kostrzy, 
Elżbieta Smyk – dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Strze-
gomiu,
Krystyna Szałecka – dyrektor Publicz-
nego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu,
Wiesława Górka – dyrektor Publiczne-
go Przedszkola nr 2 w Strzegomiu,
Agnieszka Kisielewicz – wicedyrek-
tor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu, Maria Juszkowicz 
– nauczyciel Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Strzegomiu, Róża 

Puławska – nauczyciel Zespołu Szkół 
w Goczałkowie,
Roman Asynger – nauczyciel Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu, Małgorzata Wie-
szewska – nauczyciel Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu.

Nagrody Burmistrza Strzegomia 
otrzymali:
Elżbieta Smyk - dyrektor Publicznej 
Szkoły Publicznej nr 2 w Strze-
gomiu,
Janina Klonowska – dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

w Strzegomiu, Marek Wiśniowski – 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Stanowicach, Zbigniew 
Cebula – dyrektor Gimnazjum Nr 2 
w Strzegomiu,
Alicja Niziołomska – dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola nr 3 w Strze-
gomiu,
Krystyna Szałecka – dyrektor Pu-
blicznego Przedszkola nr 4 w Strze-
gomiu.

Ponadto Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymał Bronisław 
Forski, były dyrektor Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu podczas uroczystego ślubowania 

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do tego, 
aby podziękować nauczycielom za ich ciężką codzienną 
pracę. Trud pracy dydaktyczno-wychowaczej nauczycieli, 
pedagogów i dyrekcji placówek oświatowych docenili nie 
tylko uczniowie i ich rodzice podczas uroczystości, które 
odbyły się w samych szkołach. 
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6 października br. odbył się 
w I Turniej Piłkarski w Że-
lazowie, którego organiza-
torem była rada sołecka na 
czele z sołtysem wsi. Mecze, 
sędziowane przez Wiesła-
wa Witkowskiego prezesa 
AKS, rozegrano w nietypo-
wych kategoriach. 

Wśród mężczyzn zmierzyli 
się kawalerowie z żonatymi, 
a wśród kobiet zagrały panny 
z mężatkami. Piłkę do gry 
wprowadziła niezłym kopem 
Monika Wielichowska, poseł 
na Sejm RP. Akcje na boisku 
były dynamiczne i wzbudzały 
duży aplauz wśród kibiców, 
którzy licznie zgromadzili się 
na okazjonalnie udekorowa-
nym boisku wiejskim. Banery 
wykonane przez organizatorów 

zagrzewały do walki żartobli-
wymi hasłami. W ostatecz-
nym rezultacie zwyciężyła 
drużyna żonatych wynikiem 
2:1, a wśród kobiet - druży-
na panienek 3:1. Dyplomy 
uroczyście wręczyła Monika 
Wielichowska, miłośnik piłki 
nożnej. Posłanka zapewniła, 
że następnym razem zagra 
w drużynie mężatek. 

Piknik to święto radości 
mieszkańców wsi, którzy cieszą 
się z zakończonej już budowy 
chodnika, inwestycji realizowa-
nej przez powiat, przy znacz-
nym wsparciu gminy. 

- Działalność sportowa jed-
noczy ludzi, uczy zdrowej kon-
kurencji, zdrowego trybu życia, 
dlatego ją lubię. To bardzo 
fajna impreza. Taka mała wieś, 
a jednak wielcy ludzie. Lubię 
rozmowy z ludźmi, a takie 

bliskie rozmowy są najlepsze. 
Dzisiaj miałam możliwość 
porozmawiać z mieszkańcami 
wsi o ich problemach. Oni też 
w rozmowie poznają mnie z tej 
innej strony, nie urzędniczej. 
Ziemię Strzegomską kocham 
i traktuję jak moją ziemię ro-
dzinną. Ludzie tu mieszkający 
i władze sprawiają, że tutaj tak 
dobrze się czuję. Jak u siebie 
w domu - mówi Monika Wie-
lichowska.

- Nie spodziewaliśmy się tak 
dużego zainteresowania, ale to 
jest już kolejna impreza wiej-
ska, która stała się dużą im-
prezą gminną. Chcemy współ-
pracować z innymi wioskami, 
planujemy w przyszłości za-
łożyć stowarzyszenie. Celem 
I turnieju było pokazanie 
młodzieży możliwości spędza-
nia czasu wolnego po pracy. 

W tym celu 
zamontowa-
liśmy bramki, 
zakupione za 
nag rodę  na 
d o ż y n k a c h , 
by młodzież 
m o g ł a  s i ę 
s p o r t o w o 
rozwi jać  na 
boisku - opo-
wiada Aneta 
W i k l i ń s k a , 
r adna  Rady 
M i e j s k i e j 
w  S t r z ego-
miu.

- Wieś jest 
b a rd z o  a k -
tywna, zmie-
nia swoje oblicze, ma plany 
rozwoju - remiza, świetlica, 
plac zabaw dla dzieci. Coraz 
więcej osób jest chętnych, 

by z nami współdziałać i coś 
robić dla swojej wsi - infor-
muje Sebastian Czerniawski, 
sołtys wsi.

Turniej zakończył się spotka-
niem przy ognisku. 

Grażyna Kuczer
fot. UM Strzegom 

Żelazów – mała wieś, wielcy ludzie
Mieszkańcy wsi integrowali się na sportowo. Nie zabrakło emocji i świetnej zabawy. Gościem honorowym była posłanka Monika Wielichowska

23 października br. Zespół 
Szkół Specjalnych w Strzego-
miu będzie świętował 40 lat 
istnienia. Uroczystość odbędzie 
się w Strzegomskim Centrum 
Kultury. 

Placówka istnieje od 1 wrze-
śnia 1972 roku. Aktualnie w jej 
skład wchodzą: Szkoła Podsta-
wowa nr 7, Gimnazjum nr 3 
oraz Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy. Głównym celem 
szkoły jest przygotowanie swo-
ich podopiecznych do udziału 
w życiu: społecznym, kultural-
nym oraz zawodowym, zgodnie 
z ich możliwościami.

- Organizację pracy dydak-
tyczno – wychowawczej w na-
szej placówce cechuje różnorod-
ność metod nauczania: oglądo-
wych, słownych, praktycznych, 
form i środków dostosowanych 
do potrzeb i możliwości dzieci 
specjalnej troski – mówi Mał-

gorzata Zaremba, dyrektor ZSS 
w Strzegomiu. 

Od 1 września 2004 r. pla-
cówkę włączono w Powiato-
wy Zespół Szkół Specjalnych 
z siedzibą w Bystrzycy Dolnej, 
jednak od 1 września 2011 r. 
ponownie jest odrębną szkołą 
o nazwie Zespół Szkół Specjal-
nych w Strzegomiu. 

W szkole znajduje się biblio-
teka, świetlica szkolna, można 
skorzystać z porad psychologa, 
pedagoga i logopedy. Na terenie 
szkoły swoją działalność pro-
wadzi Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Od grudnia 2011 r. ofer-
ta szkoły została wzbogacona 
o zajęcia z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 
i jego rodziny.

(red)
Foto: 

www.zss-strzegom.com

Będzie wielki jubileusz 
Zespołu Szkół Specjalnych 

Stowarzyszenie Wspie-
rania Kultury w Gminie 
Strzegom „AKCJA” w so-
botnie przedpołudnie (29 
września br.) zorganizo-
wało dla ok. 100 dzieci 
z sześciu świetlic opie-
kuńczo – wychowaw-
czych działających na 
terenie gminy Strzegom 
wyjazd do Parku Nauki 
i Techniki „ExploraPark” 
w Wałbrzychu. 

Podczas 90-minutowych 
zajęć dzieci brały udział 
w zajęciach interaktyw-
nych, przeprowadzały 
eksperymenty, odkry-
wały matematyczne i fi-
zyczne prawidła, bawiąc 
się i jednocześnie ucząc. 
Dzięki zgromadzonym 
na wystawie „zabawkom 
interaktywnym” miały 
również okazję uzyskać 
odpowiedzi na liczne 
pytania np.: jak uzyskać 
prosty obraz w krzy-
wym zwierciadle?, czym 
jest dziwaczna perspek-
tywa?, skąd w chaosie 
bierze się początek?, jak 
różne naczynia napeł-
niają się wodą? 

U d a n a  w y c i e c z k a 
i ciekawe zajęcia edu-
kacy jne zostały zor-
ganizowane zgodnie 
z realizacją zadania publicz-
nego „Świetl ice opiekuń-
czo – wychowawcze „Akcja” 
nowym sposobem na zago-

spodarowanie czasu wolnego 
dzieci” ze środków gminy 
Strzegom.

Organizatorzy
Fot. Organizatorzy

Świetna zabawa w parku rozrywki!
Około 100 dzieci z sześciu strzegomskich świetlic wyjechało do ExploraParku w Wałbrzychu

ExploraPark - to program wystaw edukacyjnych przygotowanych przez Instytut 
Badań Kompetencji w Wałbrzych. Głównym przesłaniem tych wystaw jest 
stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji.
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Uroczystość otwarcia wy-
stawy prac powstałych pod-
czas Strzegomskiego Ple-
neru Rzeźby w Granicie 
2012, największego pleneru 
rzeźbiarskiego w Europie 
Środkowej, odbyła się 5 paź-
dziernika we wrocławskim 
Rynku. 

Na promocję naszego miasta 
i jego największego dobra, 
jakim jest granit przybyli przed-
stawiciele władz Wrocławia, 
Strzegomia, Stowarzyszenia 
„Akcja”, branży kamieniarskiej 
oraz autorzy niepowtarzalnych 
w swej wymowie dzieł: Jerzy 
Fober z Cieszyna, Ryszard 
Zarycki z Wrocławia, Dariusz 
Kowalski z Warszawy, Bogdan 
Wajberg z Łodzi, Dariusz 
Niemyjski z Legnicy i Martin 
Kuchař z Czech.

Wernisaż, który poprowadziła 
Bożena Bojanowska-Czuk - 
dyrektor SCK w Strzegomiu 
i jednocześnie wiceprezes Sto-
warzyszenia „Akcja” był okazją 
do prezentacji sylwetek rzeź-
biarzy, kamieniarzy związanych 
z plenerem, a także wystąpień 
władz samorządowych, wyraża-
jących artystom słowa uznania 
za wykonane dzieła.

W swoich wystąpieniach 
artyści przedstawiali swoje 
prace, dziękowali za możliwość 
udziału w plenerze, wysoko 
cenili przyjazną atmosferę sym-
pozjum, wielkie zaangażowanie 
władz i organizatorów, pod-
kreślali bardzo wysoki poziom 
spotkania rzeźbiarskiego, co 
podnosi poprzeczkę osobom 
biorącym udział w kolejnych 
edycjach pleneru. Wyrażano 
także życzenia, by strzegomskie 
sympozjum stało się europej-
skim, a w niedługim czasie 
światowym plenerem rzeźby 
w granicie.

Pomysłodawcą pierwszego 
i współorganizatorem czterech 
kolejnych plenerów był Zenon 
Kiszkiel, który ustosunkował 
się do idei pleneru i osiągnięć 
promocyjnych granitu jako 
materiału do wykorzystania 
w rzeźbie i wielkich instala-
cjach rzeźbiarskich. Komisarz 
czterech minionych plenerów 
Adam Wyspiański, pozytywnie 
ocenił efekty tegorocznego ple-
neru. - Z dużym sentymentem 
i wielką radością patrzę na te 
rzeźby, które powstały beze 
mnie. Nie ma ludzi niezastąpio-
nych. Mój przyjaciel Bronisław 
Krzysztof i Ryszard Zarycki 
poradzili sobie bardzo dobrze, 
wykorzystali zaufanie i chęci 
władz Strzegomia i już przetarli 
te szlaki wspólnie z kamienia-
rzami - sponsorami, którzy są 
wielkimi braćmi rzeźbiarzy. 
Bez nich te rzeźby nie mogły 
powstać - mówił. 

Krzysztof Skolak, prezes 
Fundacji Bazalt wyraził radość 

z kontynuowania idei plene-
ru, jego zwiększającej się rangi 
i znaczenia. - Fundacja Bazalt 
i kamieniołom, który fundacja 
zagospodaruje, staje się powoli 
miejscem przyjaznym też dla 
artystów rzeźbiarzy. Wiele osób 
z tym miejscem wiąże nadzieję na 
przyszłość. Co jakiś czas, w przy-
jaznej atmosferze, będziemy mo-
gli się tam spotkać i w otoczeniu 
pięknej przyrody, bo taką tam 
mamy, rzeźbić, tworzyć, spotykać 
się i rozmawiać - powiedział.

Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia w dowód 
wdzięczności za pomoc w or-
ganizowaniu wernisażu we 
Wrocławiu wręczył przedsta-
wicielowi marszałka - Domi-
nikowi Kłosowskiemu, zastęp-
cy dyrektora Departamentu 
Spraw Społecznych, kamienny 
symbol Strzegomia - granito-
we serce Polski. - Rzeźba jest 
sztuką wyrazu zagospodaro-
wującą przestrzeń publiczną. 
Musi więc być odpowiednio 

w nią wkomponowana. Wejść 
z nią w pewną relację. Wtedy 
stanowią jedność. To oznacza, 
że ważne jest nie tylko samo 
dzieło, ale i jego właściwe 
wyeksponowanie. Dokładnie 
widać to we Wrocławiu. Na 
rynku w Strzegomiu zawęża 
się percepcję tych wspaniałych 
dzieł. W przyszłości pomyślimy 
o ich właściwym usytuowaniu 
w nowym, bardziej przestrzen-
nym miejscu, sprzyjającym 
spokojnej refleksji i skupieniu 
poprzez kontakt z nimi - mó-
wił burmistrz.

Rzeźby pozostaną w sto-
licy Dolnego Śląska do 30 
października br., dzięki po-
rozumieniu gminy Strzegom, 
Stowarzyszenia AKCJA, Urzę-
du Marszałkowskiego oraz 
Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego we Wrocławiu. Po 
tym terminie ponownie ozdo-
bią strzegomski rynek.

Tekst i zdjęcia:
Grażyna Kuczer

Dotyk kamienia na Placu Gołębim
Strzegomskie rzeźby do końca października będą zdobić wrocławski Rynek i promować miasto w stolicy 

Dzień Białej Laski
W dniu 15 października ob-

chodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Niewidomych pod nazwą 
Dnia Białej Laski. Koło Polskiego 
Związku Niewidomych w Strze-
gomiu liczy ok. 100 członków, 
jednak osób z dysfunkcją wzroku 
jest dużo więcej. Władze samo-
rządowe Strzegomia pamiętają 
o nich wszystkich i składają 
serdeczne życzenia: Dzień Białej 
Laski jest doskonałą okazją do 
przypomnienia, że ludzie niewi-
domi i słabowidzący chcą żyć bez 
ograniczeń, bez marginalizacji 
oraz bez fałszywej litości, że 
mają prawo do godnego życia 
i wszechstronnego wsparcia 
w swoich poczynaniach. Jest 
to także okazja do dyskusji nad 
codziennymi problemami ludzi 
z dysfunkcją wzroku. Życzymy 
osobom niewidomym i słabo-
widzącym optymizmu i kon-
sekwencji w realizacji marzeń, 
akceptacji społecznej oraz zdro-
wia i pomyślności osobistej. Ży-
czymy także energii do działania 
społecznego i zapału do ciągłego 
pokazywania, że brak wzroku 
czy niedowidzenie nie jest wy-
rokiem, ale darem, który moż-
na dobrze wykorzystać. Niech 
omijają Was troski, problemy 
i smutki dnia codziennego.

W dniu 4 października br. 
odbyła się uroczystość od-
słonięcia i poświęcenia tabli-
cy pamiątkowej na fasadzie 
kamienicy przy ul. Bohate-
rów Getta 4 w Strzegomiu, 
poświęconej Walentemu 
Wyrwie - zasłużonemu dzia-
łaczowi kultury, Honorowe-
mu Obywatelowi Strzego-
mia i nieutrudzonemu kro-
nikarzowi, rejestrującemu 
od 1966 r. do 2004 r. dzieje 
naszego miasta. 

Inicjatorem wykonania tablicy 
było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej. Tablicę 
uroczyście odsłoniła córka kro-
nikarza Maria Szeląg w asyście 
Edmunda Szczepańskiego, 
prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej. Fun-
datorem tablicy jest Stanisław 
Sitarz, prezes Stowarzyszenia 
Pracodawców Branży Kamie-
niarskiej, zaś uroczystego jej po-
święcenia dokonał ks. Tomasz 
Gwizdek, wikariusz Parafii pw. 
Św. App. Piotra i Pawła.

- Głównym celem naszych 

działań jest uhonorowanie 
i uczczenie jego postaci, za-
chowanie w pamięci dla na-
stępnych pokoleń - zaznaczył 
w swej wypowiedzi Edmund 
Szczepański, akcentując wielką 
pasję kronikarską, pierwszego 
powojennego kronikarza pol-
skiego w Strzegomiu, inicjatora 
powstania TMZS, odkrywcę 
dawnej historii Strzegomia, ma-
jącego wielki wkład w poszuki-
waniu tożsamości mieszkańców. 
- „Na tej tablicy, przy tej ulicy 
będzie z nami” - powiedział.

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta podkreślił wiel-
kie zasługi pana Walentego dla 
rozwoju Strzegomia, a tak-
że nowatorskie prowadzenie 
Dziecięcego Teatrzyku Baśni 
w Jaroszowie, gdzie pełnił rolę 
reżysera i scenografa. Zazna-
czył, że jego działalność była 
inspiracją dla innych działaczy 
w różnych dziedzinach kultury 
i sztuki.

- To pięknie, gdy człowiek 
jest dumny ze swego miasta, 
lecz jeszcze piękniej, gdy mia-
sto może być z niego dumne 
- stwierdził Michał Wyrwa, 

prawnuk pana Walentego, 
cytując myśl Abrahama Lin-
colna.

Ks. Tomasz Gwizdek w na-
wiązaniu do największego 

dobra naszej ziemi granitu 
i Strzegomia jako granitowego 
serca Polski zaznaczył: - Pa-
miętajmy o tym, żebyśmy nie 
mieli serca z kamienia, tylko 

serce pełne ciepłych uczuć 
i zawsze otwarte na drugiego 
człowieka.

Tekst i zdjęcia: 
Grażyna Kuczer

Na tej ulicy, przy tej ulicy będzie z nami
Tablicą pamiątkową umieszczoną na fasadzie kamienicy strzegomianie uczcili pamięć Walentego Wyrwy, znamienitego obywatela miasta 

Melitta Sallai jest osobą po-
wszechnie znaną i szanowaną 
w gminie Strzegom, a jej życie 
i szerokie spektrum działalności 
charytatywnej zasługuje na naj-
wyższe wyrazy uznania. W dniu 
2 października br. obchodziła 85. 
rocznicę urodzin.

Z tej okazji Melittę Sallai 
w Morawie odwiedził burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, 
wręczając jej kwiaty i składa-
jąc najserdeczniejsze życzenia. - 
W imieniu władz samorządowych 
i mieszkańców Strzegomia pragnę 
życzyć Tobie Dostojna Jubilatko 
kolejnych lat w zdrowiu i szczę-
ściu, w poczuciu spełnienia i za-
dowolenia ze wszystkiego, czego 
w życiu dokonałaś. Pogody ducha, 
wytrwałości, by każdy dzień był 
lepszy od poprzedniego. Dobrych 
i oddanych przyjaciół, na których 
zawsze możesz liczyć – mówił 
burmistrz.

Warto przybliżyć kilka najważ-
niejszych faktów z życia Melitty 
Sallai. Urodziła się w 1927 r. 
w Muhrau (obecnie Morawa) 
w rodzinie von Wietersheim-
Kramsta. Po zakończeniu II wojny 
światowej los sprawił, że mieszkała 
we Francji, Portugalii i Angoli 
w Afryce. Już do polskiej Morawy 
wróciła w 1992 r. i do dnia dzisiej-
szego tam mieszka.

Po powrocie w rodzinne strony 
założyła charytatywne przedszko-
le św. Jadwigi dla najuboższych 
dzieci z Morawy i okolic. Wraz 
z przedszkolem utworzono także 
Dom Spotkań Polsko-Niemiec-
kich, dzięki któremu powstał 
pomost zrozumienia i pojed-
nania między narodami Polski 
i Niemiec.

Tak szeroko zakrojona działal-
ność charytatywna i dążenie do 
pojednania narodów polskiego 
i niemieckiego służyła i w dalszym 
ciągu służy podkreśleniu wyjąt-
kowych stosunków zaistniałych 
w naszej gminie dzięki Mellicie 
Sallai.

Tekst i zdjęcie: Tomasz 
Wanecki

Jeszcze w letnich klimatach, 
29 września br. odbył się festyn 
rodzinny w Rogoźnicy, w którym 
wzięli udział nie tylko mieszkańcy 
tego sołectwa, ale też mieszkańcy 
gminy Strzegom. Organizatorzy, 
czyli sołtys z Radą Sołecką wsi 
Rogoźnica, Stowarzyszenie „Mała 
szkoła” oraz OSP Rogoźnica 
zadbali o atrakcje. Wystąpiły dzie-
ci z rogoźnickiego przedszkola 
i szkoły oraz zespół wokalny Re-
tro. Były pokazy strażaków, sprzę-
tu militarnego z czasów II wojny 
światowej, popisy motocyklistów, 
przejażdżki kucykiem i dmuchany 
zamek dla najmłodszych. Można 

było skosztować pysznych ciast 
wiejskich i grillowanych smako-
łyków. Oprawę muzyczną, mnó-
stwo konkursów z nagrodami dla 
najmłodszych i dorosłych miesz-
kańców wsi oraz prowadzenie, 
a przede wszystkim fantastyczną 
atmosferę zapewnili pracow-
nicy Strzegomskiego Centrum 
Kultury z dyrektor Bożeną 
Bojanowską-Czuk. Na zabawę 
taneczną, zaprosił zespół Zbig 
oraz nowo powstały zespół, 
jeszcze bez nazwy, którego wo-
kalistką okazała się świetlicowa 
pani Kasia. 

SCK

85.urodziny Melitty Sallai 

W Rogoźnicy też żegnano lato

Strzegom zapromował się w stolicy Dolnego Śląska
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W ostat ni  dzień w r z e-
śnia  we wsi  Gr aniczna 
p o ż e g n a n o  t e go ro c z n e 
lato. Impreza ta zbiegła 
się z oficjalnym oddaniem 
do użytku nowoczesnego 
placu zabaw dla najmłod-
szych. 

Piękna, słoneczna pogoda 
doskonale wpisała się w to 
wydarzenie. Jak podkreślali 
mieszkańcy Granicznej – jed-
nej z najmniejszych miejsco-
wości wchodzących w skład 
gminy Strzegom, dawno nie 
było w tym miejscu podob-
nego festynu. 

Wśród gości byli m. in. bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 

Suchyta, zastępca – Wiesław 
Witkowski, dyrektor Strze-

gomskiego Centrum Kul-
tury – Bożena Bojanowska 
– Czuk oraz ks. Sebastian 
Bardas  ze  s t r z egomskie j 
parafii  pw. Najświętszego 
Zbawic ie la  Świata  i  MB 
Szkaplerznej z Góry Karmel, 
który poświęcił obiekt. Zgro-
madzonych powitał sołtys 
wsi Graniczna – Andrzej 
Gliński.

Po  o k o l i c z n o ś c i o w yc h 
przemówieniach przyszedł 
czas na najważniejszy punkt 
dn i a , c z y l i  s y m bo l i c z n e 
przecięcie wstęgi , jedno-
znaczne z oficjalnym otwar-
ciem placu zabaw. Dokonali 
tego najmłodsi mieszkańcy 
Granicznej, którzy z wielką 

werwą wbiegli na jego teren 
i mogli do woli korzystać 
z huśtawek, zjeżdżalni, czy 
piaskownicy. 

Doskonałym uzupełnieniem 
pięknego niedzielnego popołu-

dnia były gry, zabawy i konkur-
sy dla dzieci przeprowadzone 
przez pracowników Strzegom-
skiego Centrum Kultury oraz 
ognisko z kiełbaskami i bufet 
z wiejskim ciastem.

Dodajmy na koniec, że 
koszt budowy placu zabaw 
w miejscowości Graniczna 
wyniósł blisko 43 tys. zł.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Pożegnanie lata w Granicznej
Podczas festynu otwarto plac zabaw. Nowa inwestycja przyniosła wiele radości najmłodszym mieszkańcom wsi oraz ich rodzicom i opiekunom

Sala gimnastyczna z prawdzi-
wego zdarzenia w Goczałkowie 
już wkrótce stanie się faktem. 
W lipcu tego roku po przepro-
wadzeniu procedury przetargo-
wej, podpisana została umowa 
na budowę sali gimnastycznej 
w Goczałkowie. Wykonawcą 
sali jest firma Pre-Fabrykat Sp. 
z o.o. z Miłkowa k. Karpacza. - 
Obecnie wykonywane są prace 
ziemne i roboty fundamentowe. 
W ramach inwestycji zostanie 
wybudowana sala gimnastyczna 
wraz z zapleczem socjalno-sa-
nitarnym o powierzchni użyt-
kowej ok. 913 m2 – informuje 
Katarzyna Cioruń, zastępca 
naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu. 
Zostaną również wykonane 

przyłącza: wodne, kanalizacji 
sanitarnej, elektryczne, kana-
lizacji deszczowej oraz ogro-
dzenie terenu, parking i droga 
pożarowa. 

Zakończenie realizacji zada-
nia przewiduje się na grudzień 
2013 r. Wartość całego zadania 
wynosi około 3,8 mln zł. Na 
realizację powyższej inwestycji 
gmina pozyskała dofinanso-
wanie ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 1,4 mln zł. Przed-
sięwzięcie jest istotne, ponieważ 
wcześniej wieś nie miała takiego 
obiektu. Po jego wybudowaniu 
dzieci i młodzież będą mogły 
aktywnie spędzać czas. 

MK 
Fot. UM Strzegom 

Goczałków z salą gimnastycznąKolejny etap  
budowy Orlika 

Mieszkańcy Jaroszowa z za-
ciekawieniem obserwują budowę 
boiska Orlik w ich miejscowości. 
Prace idą pełną parą. Dotąd 
zaniedbany teren zmienia cał-
kowicie swoje oblicze, a przed-
sięwzięcie na nim realizowane 
nabiera rzeczywistych kształtów. 
Obecnie wykonano nawierzchnię 
boiska piłkarskiego ze sztucznej 
trawy, poliuretanową nawierzch-
nię boiska wielofunkcyjnego oraz 
oświetlenie. Wykonawca kończy 
równocześnie roboty związane 
z wykonaniem ogrodzenia, zaple-
cza sanitarno-szatniowego, drogi 
dojazdowej oraz parkingów . 

- Lokalizacja boisk w sąsiedz-
twie szkół pozwoli na korzy-
stanie z nich przez uczniów, 
a sąsiedztwo budynków miesz-
kalnych i monitoring tego terenu 
powinien uchronić obiekty przed 
ich dewastacją przez chuliganów 
– mówi Irena Kowalska, naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Przypomnijmy, że Minister-
stwo i Urząd Marszałkowski 
współfinansują budowę w kwo-
cie blisko 600 tys. zł, natomiast 
całkowity koszt zadania to około 
1 200 tys. zł. Połowa środków to 
środki własne gminy. Oficjalne 
otwarcie nowo wybudowanego 
obiektu planowane jest na li-
stopad. – Długo czekaliśmy na 
takiego boisko w Jaroszowie. 
Wreszcie nie trzeba będzie 
dojeżdżać do Strzegomia, żeby 
pograć w piłkę – cieszą się 
mieszkańcy. 

MK 

Dzięki dobrej współpracy 
gminy Strzegom ze staro-
stwem powiatowym w Świd-
nicy udało się przeprowadzić 
remonty chodników w Żela-
zowie i Modlęcinie. 

Zakończyły się prace przy 
budowie najdłuższego chodnika 
w gminie Strzegom. Chodnik 
o długości 320 metrów wyko-
nała w Żelazowie firma Fomac 
Sp. z o. o. ze Świdnicy.

Chodnik wykonano z kost-
ki brukowej. Zjazdy z kostki 
granitowej zafundowała gmina 
Strzegom. - Dzięki wykonanym 
chodnikom poszerzono także 
pas jezdni, co zapewni bezpie-

czeństwo ruchu drogowego – 
mówi Sabina Cebula, członek 
Zarządu Powiatu Świdnickiego. 
W tym roku gmina dołożyła do 
chodników 200 tys. zł. Dzięki 
temu wykonano chodniki w Go-
czałkowie, Żelazowie i Morawie. 
W ostatnim czasie dokonano 
także odbioru wyremontowanej 
drogi powiatowej nr 2919D 
w miejscowości Modlęcin. Prace 
drogowe na kwotę 288 448,92 
zł wykonała Firma Bisek-Asfalt 
z Kostomłotów, wyłoniona dro-
gą przetargu nieograniczonego. 
Długość wyremontowanego 
odcinka wyniosła 500m.

-Zakres robót obejmował 
sfrezowanie starej nawierzch-

ni, położenie dwóch warstw 
nawierzchni bitumicznej, wy-
konanie nowych zjazdów, wy-
remontowanie od podstaw 
wszystkich przepustów i obu-
stronne utwardzenie pobocza. 
Wcześniej w rejonie Olszan 
został całkowicie wymieniony 
przepust o długości ponad 40 m, 
za kwotę 40 tys. zł- mówi Ma-
rek Olesiński, dyrektor Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickie-
go. Środki finansowe na budowę 
drogi, uszkodzonej w 2009 r. 
pozyskano staraniem powiatu 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w ramach usuwania 
skutków powodzi. 

GK/MK

Chodniki już nie straszą
Dwie wsie mają nowe chodniki. Sfinansowała je gmina z powiatem 

Andrzej Gliński, sołtys wsi Graniczna:
Niedzielny festyn połączony z otwarciem placu 
zabaw był dla całej społeczności wsi Graniczna 
wielkim wydarzeniem. Przez okres ok. 30 lat 
w naszej miejscowości nie miały miejsca tego 
typu wydarzenia! Dzięki temu, że udało się 
zagospodarować plac i zakupić altanę z fundu-
szu sołeckiego będziemy mogli teraz częściej 
organizować podobne imprezy. Muszę dodać, że 
w Granicznej była kilkuosobowa grupa scepty-
ków, którzy nie do końca wierzyli, że uda nam się 
to wszystko zrealizować. Później zmienili swoje 

zdanie i zaczęli z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Najbardziej 
cieszę się, że nasze dzieci będą miały gdzie spędzać swój wolny czas. Jeszcze 
raz dziękujemy burmistrzowi Strzegomia i jego pracownikom za zaangażo-
wanie w wybudowanie placu zabaw oraz Strzegomskiemu Centrum Kultury 
za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy.
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W ostatnich kolejkach nasi 
piłkarze grają jak z nut. 
Niestraszne są im drużyny 
z czołówki tabeli, a słabsze 
zespoły nie mają nic do po-
wiedzenia w konfrontacji 
z podopiecznymi Jarosława 
Krzyżanowskiego. 

W ostatnim numerze Gmin-
nych Wiadomości Strzegom 
informowaliśmy o cennym zwy-
cięstwie AKS-u Granit Strze-
gom S. A. z liderem rozgrywek 
- Piastem Żmigród 1:0. Dwie 
kolejne serie spotkań również 
zakończyły się po myśli sym-
patyków strzegomskiego klubu. 
W sumie piłkarze AKS-u wy-
grali cztery spotkania z rzędu, 
dzięki czemu awansowali na 
znakomite - drugie miejsce 
w tabeli. W 10. kolejkach zwy-
ciężyli 5 razy, trzy mecze zremi-
sowali i 2 przegrali. Zdobyli 18 
pkt. i mają tyle samo oczek, co 
prowadzący Piast Żmigród.

Po wygranej ze Żmigrodem 
ekipa ze Strzegomia udała się 
do Kłodzka, aby zmierzyć się 
z miejscową Nysą. Choć rywale 
mają w tym sezonie wiele róż-

nych kłopotów, to jednak tak 
łatwej wygranej strzegomian 
nikt się nie spodziewał. Zwy-
cięstwo 6:1 na wyjeździe mówi 
za siebie. Bohaterem spotkania 
był Mateusz Werner, który aż 
czterokrotnie pokonał bram-
karza z Kłodzka. Dwa trafienia 
dołożył Robert Borkowski. 

W następnej kolejce AKS 
zmierzył się na własnym boisku 
z kolejnym rywalem ze ścisłej 
czołówki tabeli – Karkonosza-
mi Jelenia Góra. Choć kibice 
popularnej „AKAJKI” liczyli 
na komplet punktów, to reali-
zacja tego zadania wydawała się 
dosyć trudna. Goście z Jeleniej 
Góry prezentowali się do tej 
pory bardzo dobrze i również 
spodziewali się korzystnego 
wyniku. 

Od samego początku gospo-
darze osiągnęli sporą przewagę 
i co chwilę stwarzali groźne 
sytuacje bramkowe. Ukoro-
nowaniem tych ataków była 
akcja z 30’, kiedy dośrodkowanie 
Marcina Traczykowskiego 
na bramkę zamienił Werner. 
Później do głosu doszli przy-
jezdni, jednak nie mieli tego 
dnia pomysłu na sforsowanie 
defensywy AKS-u. W 87’ strze-
gomianie podwyższyli jeszcze 
swoje prowadzenie. Kapitalnie 
szarpnął prawym skrzydłem 
Wojciech Kozioł i podał piłkę 
do Marcina Buryło, a temu nie 
pozostało nic innego, jak tylko 
dopełnić formalności. Oto, co po 
meczu powiedział grający trener 
AKS-u Jarosław Krzyżanowski: 
Pierwsza połowa w naszym 
wykonaniu była bardzo dobra. 
Po zmianie stron nasza gra nie 
wyglądała już tak efektownie, 
prawdopodobnie wynikało to 
z tego, że byliśmy zmuszeni do-
konać 2. zmian (kontuzjowani: 

Werner i Traczykowski - dop. 
red.) Mówiąc ogólnie, drużyna 
pokazała charakter. Cieszy mnie 
szczególnie fakt, że chłopcy, 

którzy weszli na boisko, nie byli 
gorsi od swoich kolegów. Z me-
czu na mecz drużyna dojrzewa. 
W tej lidze nic nie jest nam już 

straszne. Coraz więcej dobrego 
mówi się o AKS-ie, co nas bar-
dzo cieszy. Znamy swoją wartość 
i chcielibyśmy to kontynuować.

O kolejnych wynikach będzie-
my informować na bieżąco.

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

Kapitalna seria seniorów AKS-u
Z meczu na mecz drużyna dojrzewa. W tej lidze nic nie jest nam już straszne – mówi trener zespołu Jarosław Krzyżanowski 

Śląski ogier Bastion 2008 
(Iluk – Barbórka po Liton) 
wyhodowany w naszej stad-
ninie startował w Mistrzo-
stwach Polski Młodych Koni 
w ujeżdżeniu w kategorii 
koni 4-letnich polskiej ho-
dowli. 

Prezentowany był przez ama-
zonkę Żanetę Skowrońską, 
która niejednokrotnie zdo-

bywała już najwyższe trofea 
w ujeżdżeniu. Para Żaneta 
- Bastion trenowana jest przez 
utytułowanego trenera - An-
drzeja Sałackiego w Ludowym 
Klubie Jeździeckim w Zakrzo-
wie-Lawada.

Mistrzostwa Polski Młodych 
Koni to najważniejsze zawody 
w sezonie dla młodych koni. 
Bastion pokazał się na nich 
z jak najlepszej strony. Udo-
wodnił, że ma rewelacyjny cha-

rakter, wspaniały ruch i wbrew 
powszechnie panującej opinii, 
że ślązaki nadają się tylko do 
zaprzęgu, świetnie sprawdza się 
jako koń ujeżdżeniowy. Noty, 
które wystawili za oba przejazdy 
sędziowie są tego najlepszym 
dowodem.

Bastion jest koniem, w któ-
rego żyłach od trzech pokoleń 
płynie tylko polska krew, co jest 
niezwykle rzadkie w dzisiej-
szym sporcie ujeżdżeniowym. 
Większość koni polskiej ho-
dowli ma w sobie dolew krwi 
koni z zachodu, natomiast Ba-
stion jest w 100 proc.ślązakiem. 
Fakt ten nie przeszkodził mu 
w pokonaniu niemałej konku-
rencji i ukończeniu zawodów 
na 2. miejscu.

Bardzo cieszą nas osiągnięcia 
Bastiona. Chcemy podziękować 
za pracę włożoną w naszego ogie-
ra amazonce - Żanecie Skowroń-
skiej oraz trenerowi - Andrzejowi 
Sałackiemu. Liczymy na to, że 
dalsza współpraca będzie przy-
nosić coraz większe sukcesy, a co 
za tym idzie promować naszą ro-
dzimą hodowlę wszechstronnego 
konia rasy śląskiej.

Paweł Konarski

Pokazali, że wiele potrafią!
Bastion, prezentowany przez Żanetę Skowrońską drugi w mistrzostwach Polski Wieści z tatami

W dniu 29 września br. 
t r z e c h  z a w o d n i k ó w  z e 
Strzegomia wystar towało 
w Międzynarodowych Mi-
strzostwach Szwecji Junio-
rów w Judo. Barwy nasze-
go klubu reprezentowali : 
Adam Sadowski, Stanisław 
Tomasz ewski oraz Jakub 
Rajtar. Dwaj pierwsi zdo-
by l i  5 . miejsca w swoich 
kategoriach, a Jakub Rajtar 
uplasował się na dalszej po-
zycji. W tym samym dniu 
w hali Torwar w Warszawie 
odbył się Międzynarodowy 
Turniej Judo - WARSAW 
JUDO OPEN. W zawodach 
wzięły udział  kluby z 19 
państw. Nie zabrakło strze-
gomskiego akcentu. Duży 
sukces  odniosła  Patr ycja 
Duszak, która w swojej ka-
tegorii wywalczyła 3. miejsce. 
W dniach 6-7 października 
br. na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Wrocławia 
w Judo-Wrocław Open 2012 
w Kątach Wrocławskich, 
sekcję judo AKS-u STRZE-
GOM reprezentowało 7 . 
zawodników. Brązowy medal 
w swojej kategorii wywalczy-
ła Aleksandra Kawecka, Ja-
kub Rajtar zajął 5. miejsce.

TW

Klub LKS Stragona Strze-
gom zajął pierwsze miejsce 
w klasyfikacji klubowej Pucharu 
Polski w WKKW. W klasyfika-
cji juniorów młodszych aż 4 za-
wodniczki Stragony uplasowały 
się w pierwszej dziesiątce. Cało-
sezonowa rywalizację zakończył 
rozegrany w Baborówku Finał 
Pucharu Polski. 

Drugą lokatę oraz srebrny 
medal wśród juniorów młod-
szych wywalczyła 
Tola Armańska na 
Sonecie. Aleksandra 
Zawada na Okoniu 
zajęła siódme miejsce, 
Katarzyna Kurek na 
Dzierlatce była dzie-
wiąta, a Paulina Góra 
na Erbim dziesiąta.

P u c h a r  Po l s k i 
WKKW to cykl roz-
grywek we Wszech-
stronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego. 
Puchar składa się z 5 
imprez kwalifikacyj-
nych oraz finału, który 
odbył się w Baborów-
ku w dniach 28-30 
września 2012 r.

W ramach Pucharu 
Polski WKKW za-
wodnicy rywalizują 
w 3 kategoriach wie-

kowych: juniorzy młodsi – do 
15 lat, juniorzy – do 18 lat, 
seniorzy – powyżej 18 lat. 

W trakcie sezonu zawodnicy 
zdobywają punkty podczas 
eliminacji, ale walka o zwycię-
stwo trwa do samego końca, 
ponieważ w finale zawodnicy 
otrzymują podwójną liczbę 
punktów.

LKS Stragona
Zdjęcie: LKS Stragona

Puchar Polski dla Klubu Stragona

Tola Armańska

9 kolejka: Nysa Kłodzko – AKS 
Granit Strzegom S. A. 
1:6 (bramki: Werner – 4, Borkow-
ski – 2)
10 kolejka: AKS – Karkonosze 
Jelenia Góra
2:0 (bramki: Werner, Buryło)
AKS Granit Strzegom S. A. 
razem: 10 (5 3 2) 18-8 18 pkt.
dom: 6 (4 1 1) 9-3 13 pkt
wyjazd: 4 (1 2 1) 9-5 5 pkt.
strzelcy bramek: 9 – Werner
3 – Borkowski, Buryło
1 – Burszta, Lenio, Bęś 

PLAN treningów 
sekcji AKS-u 
Strzegom

Piłka nożna
Trener Jacek Lubera – zajęcia: pn 
15.30, pt 15.30
Zajęcia OSiR Strzegom 2006-2007
Trener Henryk Zator – zajęcia: wt 
15.30, czw 15.30
Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 2006 
i młodsi
Trener: Wojciech Gandurski - zaję-
cia: pn 17.00, pt 17.00
Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 
2005-2006
Trener Jarosław Krzyżanowski - 
zajęcia: pn 16.00, śr 16.00

Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 
2003-2004
Trener Leszek Niepsuj – zajęcia: pn 
15.30, śr 15.30, pt 15.30
Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 
2000 – 2002
Trener Marek Lubera – zajęcia: wt 
16.30, pt 16.30
Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 
1997-99
Trener Rafał Świdurski – zajęcia: pn 
16.00, śr 16.00, pt 16.00
Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 1994 
i młodsi
Trener Przemysław Stempniewicz 
– zajęcia: wt, śr, czw 16.30
Zajęcia OSiR Strzegom rocznik 1994 
i młodsi

Piłka siatkowa
Grupa młodzików rocznik 1998 i 
młodsi
Trener: Robert Kotowicz, zajęcia: pn 
17.00, śr 17.00, czw 17.00
Grupa kadetów rocznik 1996 i młod-
si
Trener: Eryk Bendig, zajęcia: pn 
18.30, śr 18.30, czw 17.00
Miejsce treningów: hala OSiR w 
Strzegomiu
Judo
Trenerzy: Andrzej Rozwałka i Józef 
Smoter
Zajęcia pn, wt, śr, cz, pt - g. 16.00 
hala OSiR w Strzegomiu
Grupy: od sześciolatków i starsi
Tenis stołowy

Zajęcia pn 17.00, śr 17.00, pt 
15.30
Grupa: szkoła podstawowa i gim-
nazjum
Łucznictwo
Trenerka: Janina Zięcina 
zajęcia pn 17.00, śr 17.00
Grupa: roczniki szkoła podstawowa 
i gimnazjum
Miejsce zajęć : hala OSiR w Strze-
gomiu
Wspinaczka sportowa
Trenerzy: Robert Grabowicz i Grze-
gorz Ryszawy
Zajęcia: pn 17.00 – 19.30, śr 17.00 
– 19.30
Miejsce treningów: sala LO ul. św 
Jana 1

Ostatnie mecze AKS-u wprawiły w doskonały humor wszystkich sympatyków strzegomskiej drużyny
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Następny numer „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” ukaże 
się 30 października 2012 r.

Strzegom:
Publiczne Przedszkole Nr 3, 
Parkowa 8; Sklep Nabiałowo-
Spożywczy, Dąbrowskiego 9; 
Przedsiębiorstwo Handlowe 
Grześ, Rynek; Parkingowi, Ry-
nek; Bogdar, Rynek 14-18; Sklep 
Firmowy Tomkowicki, Rynek 7; 
DONALD – Mała Gastronomia, 
Rynek 23; Sklep Rolny, Rynek; 
Delikatesy Stara Piekarnia, św. 
Anny 15; Księgarnia, św. Anny; 
Renmar, św. Anny 2-8, Wodo-
ciągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 
Strzegomiu, Wesoła 7; Pawilon 
Handlowy HASIA, Kościelna; 
Bazylika Mniejsza, pl. Kościelny; 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Armii Krajowej; Pawilon Handlo-
wy „EWA”, Szarych Szeregów 
6a; Sklep, Szarych Szeregów 
7; Przychodnia Zdrowia, Armii 
Krajowej; Urząd Pracy, Boha-
terów Getta; Sklep Spożywczy 
INA, Boh. Getta 28; Gimnazjum 
Nr 1 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Brzegowa; Sklep 
Gierat Elzbieta, Dolna 60/3; 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 3, Jeleniogórska 19; Sklep 
ogólnospożywczy „u Radka”, 
Jeleniogórska 5; Sołtys, Brzego-
wa; Sklep Spożywczo Przemy-
słowy „DELIKATES”, Dolna 14/1; 
Zespół Szkół, Krótka 6; Liceum 
Ogólnokształcące, Kościusz-
ki 31; Przychodnia Zdrowia, 
Witosa; MIRANDA sp. z.o.o., 
Witosa 5; Kiosk, Legnicka 14; 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe Ł. Abramowiec, 
Legnicka 20; Tkaczyk S.C., Ban-

kowa 6; ZGM, Paderewskiego; 
Sklep „EWA”, Paderewskiego; 
Strzegomskie Centrum Kultury, 
Paderewskiego 36; RUCH S.A., 
Paderewskiego 40; Pawilon 
Handlowy „ELIZA”, Granito-
wa; CAS Karmel, Kościuszki 
2; Parafia pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata, Kościuszki 2; 
Publiczne Przedszkole Nr 4, Ko-
ściuszki 51; Straż Miejska Gminy 
Strzegom, Kościuszki 2; P.P.H.U 
DORA, Ofiar Katynia 9; Sklep 
Rolno-Spożywczy, 
Sosnowa 19a; P.P.H.U. DORA, 
Cicha 4; CPN Orlen, Al. Woj. 
Pol., Sklep Spożywczy MARGOS, 
Al. Woj. Pol. 74; Skład Opału 
Gajecka, Al. Woj. Pol.; Zakład 
Usług Komunalnych, Al. Wojska 
Polskiego 75; Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4, Al. Wojska 
Polskiego 3-5; Sklep Ogólnospo-
żywczy Żabka, Al. Woj. Pol. 37; 
Sklep „U Pawła”, Al. Woj. Pol. 41, 
Dworzec Autobusowy, Dworco-
wa, P.P.H.U. DORA, Kochanow-
skiego, Przedsiębiorstwo Han-
dlowe MILEX, Kochanowskiego 
2, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, Mickiewicza 
2; Publiczne Przedszkole Nr 2, 
Mickiewicza 3; Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2, Mickiewicza 
1; Gimnazjum Nr 2, Mickiewicza 
1; Józef Kowalik, Kasztelańska 
20a/1; Firma Handlowo –Trans-
portowa, Kwiatowa 19; Pawilon 
Handlowy B. Wierzbicka, Olszo-
wa 39; Pawilon Handlowy KRY-
STYNA, Polna 17; USC, Świdnic-
ka; Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom, Świdnicka; 
Sklep „Kamila”, Świdnicka 16; 
Sklep Ogólnospożywczy, Świd-
nicka 6; „JAGIEŁO”, Rybna 12;

Jaroszów:
Gimnazjum; Pa-
wi lon Handlo-
wo-Us ługowy, 
J a r o s z ó w  2 8 ; 
Przedszkole; Sklep 
„Bogdar”, Jaroszów 3 G; Sklep 
Rolno-spożywczy, Jaroszów 
102A; Sklep Wielobranżowy, Ja-
roszów 48; Sklep Wielobranżowy, 
Jaroszów 114a, Szkoła, Pawilon 
Handlowy, Jaroszów 1f, Sołtys, 
Sklep Spożywczo –Przemysłowy, 
Jaroszów 142, 
Rusko:
Mini SAM, Rusko 56; Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe PWHD, 
Rusko 52; Sołtys
Graniczna: 
Sołtys
Bartoszówek:
Pawilon Handlowy „Jędruś, Sklep 
wielobranżowy „Antoś”, Sołtys
Grochotów:
Sołtys
Międzyrzecze:
Sołtys, Świetlica Wiejska
Morawa:
Przedszkole, Sklep Wielobranżo-
wy, Morawa 5; Sołtys
Skarżyce:
Sołtys
Stanowice:
EDA Market, Świebodzka 2; 
Kiosk spożywczo-przemysłowy, 
Świebodzka 4; PHW „HERBEX”, 
Strzegomska 41; Przedszkole; 
Sklep Wielobranżowy „Malaga”, 
Świdnicka 2/1; Szkoła, Sołtys
Goczałków Górny:
Pawilon Handlowy, Goczałków 
Górny 24; Pawilon Handlowy 
Jędrzejewska, Goczałków Górny 
24; Sołtys;
Goczałków:
Gimnazjum, Sklep AGATA, Strze-

gomska 16/1; Sklep Wielobran-
żowy „MAJA”, Szkolna 8; Szkoła; 
WIK-AM, Strzegomska 24c; PPHU 
Agnieszka, Strzegomska 30; Sklep 
ogólnospożywczy „KASIA”, Ro-
goźnicka; Sołtys;
Kostrza: 
Sklep Ogólnospożywczy SMYK, 
Kościuszki 28; Sklep Spożywczo-
Przemysłowy, Żeromskiego 6; 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
Kościuszki 3; Szkoła, Sołtys, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy, Ko-
ściuszki 13;
Rogoźnica:
Przedszkole; Sklep Wielobranżo-
wy, Ofiar Gross-Rosen 4; Szkoła; 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
Ofiar Gross-Rosen 5; Sołtys;
Wieśnica:
Sołtys
Żelazów:
Sołtys, PHU MA-WIK, Żelazów 9;
Żółkiewka: 
Przedszkole; Sklep Spożywczo-
Przemysłowy, Żółkiewka 47; Soł-
tys
Godzieszówek:
Sołtys
Granica: 
Sołtys; Sklep Spożywczy, Gra-
nica 6a
Modlęcin: 
Sołtys
Olszany:
Sołtys; Szkoła; Pawilon Handlowy 
MARTA, Olszany 163; Sklep ANE-
TA, Olszany 139;
Stawiska:
Sołtys
Tomkowice:
PPHU ELA, Tomkowice 41; Sołtys

W związku z licznymi za-
pytaniami mieszkańców 
Strzegomia dotyczącymi 
ustawy śmieciowej, udziela-
my odpowiedzi na pytania, 
które wpłynęły do naszej 
redakcji. Na pytania odpo-
wiada Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

dlaczego zmieniono ustawę? – 
pyta pani Maria z ulicy dolnej. 

Zmiany w systemie gospoda-
rowania odpadami komunalny-
mi mają sprawić, że nikomu nie 
będzie opłacało się wyrzucać 
śmieci na dzikie wysypiska, 
bo wszyscy mieszkańcy będą 
objęci systemem zbierania 
odpadów. Celem zmian jest 
również zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów 
zebranych selektywnie, a także 
zmniejszenie masy odpadów 
ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania. Śmieci 
to cenny surowiec i należy je po-
nownie wykorzystywać. Gmina, 
wymagając od nas właściwego 
postępowania ze śmieciami, 
jednocześnie zapewni nam 
do niego warunki, np. two-
rząc miejsca, w których będzie 
można pozbyć się nietypowych 
odpadów.

Co oznacza hasło – niższa 
stawka opłaty dla segregujących 

odpady? – pyta pan 
Tomasz z ulicy ofiar 
Katynia. 

To nie hasło. Osoby 
segregujące odpady 
będą płacić mniej od 
tych, które ich nie se-
gregują. Ustawa na-
kazuje gminom, żeby 
naliczały opłaty za 
wywóz śmieci zgodnie 
z tą zasadą. 

Gmina powinna 
ustalić stawki opłat 
na takim poziomie, 
aby były one zachęca-
jące do selektywnego 
zbierania odpadów 
(tj. segregacja śmie-
ci). Nie będzie można 
jedynie zadeklarować 
sortowania, a wyrzu-
cać wszystkich śmieci na raz 
– firma odbierająca odpady ma 
obowiązek powiadomić gminę 
o przypadku niedopełnienia 
przez właściciela nieruchomo-
ści obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów i potrakto-
wać je jako zmieszane odpady 
komunalne.

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie 
odbierał moje śmieci? – pyta 
andrzej z rogoźnicy 

Firma, z którą gmina zawrze 
umowę na odbieranie odpa-
dów komunalnych. Gmina ma 
obowiązek wybrania firmy 
odbierającej odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości 
wyłącznie w drodze przetargu. 

Powierzenie tego zadania wła-
snej jednostce organizacyjnej, 
np. gminnej spółce, jest możliwe 
tylko w sytuacji, gdy zostanie 
przekształcona w spółkę prawa 
handlowego, stanie do przetar-
gu i w drodze przetargu wygra 
z innymi podmiotami. Jest tak 
dlatego, żeby firmy konkurujące 
o zlecenie, oferowały możliwie 
najlepsze ceny za swoje usługi.

Kto będzie sprawować nadzór 
nad prawidłowym postępo-
waniem z odebranymi od nas 
śmieciami przez zbierającą je 
firmę? – pyta pani dorota z ulicy 
Klonowej. 

Nadzór nad prawidłowym 
zagospodarowaniem przez od-

bierającego odpadów będzie 
sprawować gmina.

Co należy zrobić w przypadku 
już podpisanej umowy z f irmą 
odbierającą odpady? – pyta pani 
Maria z ulicy Kasztanowej. 

Od lipca 2013 r. usługę odbio-
ru od właścicieli nieruchomości 
w zamian za opłatę zapewnia 
gmina. Właściciele nieruchomo-
ści do tego czasu powinni podjąć 
decyzję czy wypowiedzą umowę 
na odbieranie odpadów komu-
nalnych zawartą indywidualnie. 
Opłata przekazywana gminie 
w zamian za świadczenie usługi 
odebrania i zagospodarowania 
odpadów będzie obowiązkowa.

RED

Gdzie dostaniesz naszą gazetę 

Ustawa śmieciowa – co się zmieni?
Szykują się poważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

WNZ.6845.181.47.2012.RI
BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY
na oddanie w najem garażu, o pow. 12,83 m2, położonego w granicach dział-
ki nr 17/3, AM-25, obr-3 w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 10. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2012 roku, o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 6 września 2012 roku zakończył się 
wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
200 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upływem 3. dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości 
o kwotę, o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu 
w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powo-
duje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania 
w dniu 19 listopada 2012 roku, w godzinach od 10.00 do 10.15.
Szczegółowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 / 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Jaroszów – działka  156/6  do 
sprzedaży w drodze przetargu  
pod usługi zdrowia
Gmina Strzegom wszczęła procedurę sprzedaży 
działki nr 156/6, AM -2, Obr. Jaroszów o powierzchni 
1.000 m². Działka w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczona jest pod tere-
ny zabudowy usług zdrowia (1Uz),  np. przychodnia, 
apteka, uzupełniające przeznaczenie terenu stanowi 
zabudowa mieszkaniowa - mieszkania służbowe.

Zarządzenie Burmistrza Strzegomia w sprawie ogło-
szenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży uprawomocni się dnia 8 listopada br.
Przewidywany termin przetargu ustnego nieograni-
czonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości 
to pierwsza połowa grudnia br. Cena wywoławcza 
nieruchomości wynosi 44.000,00 zł (do ceny sprze-
daży doliczony będzie obowiązujący podatek VAT 
– 23%).
Wszystkich zainteresowanych nabyciem działki nr 
156/6, AM -2, Obr. Jaroszów zapraszamy do wzięcia 
udziału w przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków prze-
targu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – pokój nr 34  II piętro, pod numerem 
telefonu – 74/8560-543. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne będzie również na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom – www.
strzegom.pl. Bip – przetargi - nieruchomości.    

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 i Zagospodarowania Przestrzennego 

Urzędu Miejskiego
Edyta Łukaszonek

Gminne Wiadomości
Strzegom
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