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w numerze:

niemcy 
cenna wizyta  
w Duisburgu 

Strzegomska delegacja 
sprawdziła, jak funkcjonuje 
spółka matka, której oddział 
niebawem rozpocznie pro-
dukcję w Strzegomiu. 
 str.2

StrzeGom 
Kanalizacja  
dla naszych wsi 

W tym roku zakończą się 
prace przy budowie kanali-
zacji w Rogoźnicy. To część 
dużego projektu kanalizo-
wania gminy Strzegom. 
 str.9

SPort 
Młodzi na  
meczu gwiazd 

Około 100 uczniów gim-
nazjum i liceum kibicowało 
największym gwiazdom 
światowego futbolu. 
 str. 10 

Biblioteka gminna jest miej-
scem spotkania nie tylko 
z książką, ale i w szerszym 
aspekcie z kulturą. Wymaga 
zatem standardowych po-
mieszczeń, nowoczesnego 
sprzętu, odpowiedniej opra-
wy, efektownie wyekspono-
wanej książki i przyciągają-
cego designu pomieszczeń. 

Współczesna biblioteka sta-
je się multimedialnym cen-
trum kontaktu ze światem. 
Poprzez dostęp do internetu 
jest miejscem kontaktów inter-
personalnych ze światem nauki 
i zacisznym miejscem spotkania 
nie tylko z książką, ale i z cieka-
wymi ludźmi, twórcami naszej 
regionalnej i krajowej kultury. 
Biblioteka staje się punktem 
wystawowym, galerią, gdzie 
można obejrzeć okazjonal-
ną wystawę, witrynę nowości, 
spotkać się ze wszystkimi, być 
z innymi ludźmi, poznać ich i 
wymieniać poglądy.

Po latach zapomnienia, nasze 
biblioteki zaczynają odżywać i 
otwierać się na mieszkańców. 
Na terenach sołectw wiejskich 
biblioteka jest przyjazną, do-
stępną dla wszystkich i bezinte-

resowną przestrzenią, przyjazną 
dla człowieka. Zmiany, które 
wywołują w swoim środowisku 
biblioteki, wymagają pielęgno-
wania i wspierania.

A w jakich pomieszczeniach 
funkcjonowały dotychczas bi-
blioteki gminne? Od 20 lat 
nieremontowana Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w 
Strzegomiu im. E. Orzeszkowej 
rozpaczliwie prosiła o pomoc. 
Filia w Goczałkowie - opłakany 
stan, zawilgocona i niedogrzana 
w Kostrzy, wymagająca natych-
miastowego remontu w Stano-
wicach. Dzisiaj wszystkie cztery 
wyglądają imponująco, pachną 
nowością i zapewniają godne 
warunki pracy, a czytelnikom - 
komfort przebywania w nich. 

W latach 2011 - 2012 prze-
prowadzono remont i pomalo-
wano wszystkie pomieszczenia 
biblioteki przy ul. Świdnickiej, 
przebudowano pokój socjalny, 
wyremontowano sanitariaty, 
wymieniono oświetlenie we 
wszystkich pomieszczeniach, 
wymieniono drzwi, częściowo 
wykonano posadzkę, wymie-
niono wszystkie okna w dziale 
dziecięcym. Wyremontowano 
pomieszczenia i zakupiono 
meble do filii bibliotek wiej-

skich, przeniesionych do szkół: 
w Goczałkowie, w Kostrzy i 
Stanowicach. 

W 2011 r. gmina Strzegom 
przeznaczył na dotację pod-
miotową dla bibliotek kwotę 
w wysokości 631 tys. zł, a 2012 
r. - 694 ty. zł. Powyższa kwota 
była i jest przeznaczona na dzia-

łalność bieżącą i zakup wyposa-
żenia dla Biblioteki Miejskiej 
w Strzegomiu i jej 6 filii - w 
Stanowicach, Kostrzy, Goczał-
kowie, Jaroszowie, Zółkiewce i 
filii nr 1 przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Strzegomiu. 

Dzięki  wsparc iu  gminy 
Strzegom, bibl ioteki  od-

zyskują właściwy im blask, 
a jej pracownicy cały czas 
starają się dopasować ofer-
tę biblioteki do oczekiwań 
współczesnych czytelników, 
zaskakując niecodziennymi 
pomysłami. 

Tekst: Grażyna Kuczer
Fot. UM Strzegom 

Magia biblioteki źródłem sukcesu
Strzegomskie biblioteki odzyskują blask, a jej pracownicy starają się dopasować ofertę do oczekiwań mieszkańców 

Masz książki, przynieś, daj je innym…
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że od 24 października do 7 
listopada br., w dni robocze - w godz. 14.00-16.00 - w Domu Parafialnym 
przy Bazylice Mniejszej w Strzegomiu oraz od 29 października br. w budynku 
Dworca Autobusowego będą wyłożone książki wycofane ze zbiorów Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu.
Miłośnicy książek mogą bezpłatnie pobrać wybrane pozycje książkowe i 
zabrać je do domu. Istnieje również możliwość przyniesienia z domu prze-
czytanych książek i bezpłatnego pozostawienia ich po to, by ktoś inny mógł 
z nich skorzystać.

Katarzyna Wójcik, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu

Przed nami Wszystkich Świę-
tych, moment wyjątkowy, składa-
jący do zadumy i refleksji. 

1 listopada spotkamy się na 
strzegomskich nekropoliach, 
aby wspominać bliskich, których 
nie ma już między nami. Nasze 
myśli będą również przy strzego-
mianach, którzy aktywnie działali 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Wspominać będziemy Hono-
rowych Obywateli Strzegomia 
– księdza prałata Stanisława 
Siwca oraz kronikarza Walente-
go Wyrwę. Ich wpływ na życie 
kulturalne i duchowe Strzegomia 

jest nie do przecenienia. Nasze 
myśli koncentrować się będą 
również wokół radnych, którzy 
odeszli do Domu Pana – Hen-
ryka Bodnara, Wacława Kwiat-
kowskiego, Doroty Mikołajczyk, 
Józefa Mrugały, Eugeniusza 
Nycza, Stanisława Orzechow-
skiego, Aleksandra Ossowskiego, 
Bolesława Tatarskiego, Franciszki 
Trzeciak oraz Anny Sikorskiej. 
W naszej pamięci pozostanie na 
zawsze Stanisław Romanowicz, 
prezes spółki Wodociągi i Ka-
nalizacja. 

MK

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Każda z tych osób swoją codzienną pracą i postawą życiową stanowiła wzór 
dla strzegomian, stanowiąc jednocześnie niezbity dowód na to, że miłość do 
swojej małej ojczyzny, daje siłę do działania. Gdy będziemy zapalać znicz na 
grobie swoich bliskich, wspomnijmy również i tych strzegomian i oddajmy im 
należny hołd. W naszej pamięci żyć będą Oni zawsze! 
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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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Delegacja radnych i pracow-
ników Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu na czele z 
burmistrzem Zbigniewem 
Suchytą gościła od 18 do 20 
października w Duisburgu 
na zaproszenie Waldema-
ra Topolskiego, dyrektora 
zarządzającego FSB Pie-
karnie Sp. z o. o., sponsora 
wyjazdu. 

Pobyt w Food Town w Duis-
burgu miał zapoznać z możli-
wościami produkcyjnymi zakła-
du FSB Piekarnia Strzegom- 
najnowocześniejszej piekarni 
w tej części Europy. Zwiedzanie 
piekarni poprzedziła prelekcja 
na temat holdingu FSB, uka-
zując jego historię, znaczenie i 
rozwój jako międzynarodowego 
lidera w produkcji pieczywa 
hamburgerowego dla najwięk-
szych sieci restauracji szybkiej 
obsługi i sieci detalicznych na 
całym świecie. 

Piekarnia w Duisburgu ściśle 
współpracuje z innymi firmami 
z tej grupy: Fricopan i Hiestand. 
Najprężniejszym odbiorcą jest 
McDonald’s. W Niemczech jest 
ponad 1400 restauracji McDo-
nald’s, które są zaopatrywane w 

pieczywo przez dwie piekarnie, 
za pośrednictwem 7 centrów 
dystrybucyjnych.

W OSI Food Solutions - za-
kładzie produkującym wyroby 
mięsne dla sieci McDonald’s w 
Duisburgu zapoznano nas z hi-
storią grupy OSI i procesem pro-
dukcyjnym m.in. nuggetsów.

Podczas spotkania w Havi 
Logisticks Waldemar Topolski 

przedstawił uczestnikom dele-
gacji dyrektora FSB Piekarnia 
Strzegom Sp. z o. o. Łukasza 
Szmurło, z wykształcenia tech-
nologa żywności. Dyrektor za-
poznał zebranych z wizualizacją 
zakładu w Strzegomiu, omówił 
terminarz prac, zapewnił, że 
wszystkie prace przebiegają 
zgodnie z planem, a ich koniec 
przewidziany jest na grudzień 
br., zaś najprawdopodobniej 
w styczniu 2013 rozpoczną się 
starania o zezwolenie na użyt-
kowanie. Po czym - instalacja 
urządzeń, sprawdzenie maszyn, 
próba linii, przeszkolenie pra-
cowników na linii, audyt prze-
prowadzony przez McDonald’s 
i 1 marca 2013 r. zejdą z linii 
pierwsze bułki ze Strzegomia. 
- Cieszę się, że mogę dołączyć 
do FSB i współuczestniczyć w 
budowaniu zakładu w Strze-

gomiu - stwierdził Łukasz 
Szmurło.

Zgodnie z wcześniejszą obiet-
nicą dyrektora Topolskiego 
przyszli pracownicy FSB Pie-
karni Strzegom - kierownicy 
zmian i operatorzy wyjechali 
na praktykę do Duisburga, by 
uczyć się u najlepszych. Dużo 
radości przysporzyło uczest-
nikom wyjazdu spotkanie z 
trzema mieszkańcami naszej 
gminy podczas kolacji w restau-
racji Rheinturm w Düsseldorfie. 
W trakcie rozmowy podkreślali 
korzyści wynikające z praktyki 
w tak nowoczesnym zakładzie i 
znaczenie znajomości języków 
obcych w komunikacji. Z na-
dzieją spoglądają w przyszłość 
i cieszą się, że już wkrótce będą 
mogli pracować u siebie.

Grażyna Kuczer
fot. Grażyna Kuczer

Radni z wizytą w Duisburgu
Celem - zwiedzenie największej w Europie piekarni FSB. Równie nowoczesna buduje się w Strzegomiu

Piekarnia w Strzegomiu będzie produkować nie tyko na rynek krajowy, ale 
też zagraniczny. Ma zaopatrywać centra dystrybucyjne HAVI Logistics Sp. z o. 
o. w Poznaniu, Berlinie i Leverkusen. Żeby być niezależną, nie będzie opierać 
się tylko na McDonald’s - będzie zaopatrywać również innych odbiorców. Pro-
dukcja: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na trzech liniach produkcyjnych: 
na linii bułek mrożonych dla McDonalda, tortilli i croissanta. Zamówiona nowa 
linia do croissanta przyjedzie w kwietniu ze Stanów Zjednoczonych. Rozmiar 
produkcji naszej piekarni ukażą poniższe dane. Rocznie w Duisburgu produ-
kuje się 550 mln bułek, a w Strzegomiu będzie produkowane 400 mln bułek 
w dwóch rodzajach opakowań produktów: duże dla McDonald’s, małe - dla 
polskich i niemieckich odbiorców. Liczba wyprodukowanych bułek na godzinę 
w Strzegomiu będzie wynosić 67 tys., a w Duisburgu - 45 tys.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Gmina Strzegom realizuje 
obecnie zadanie pod na-
zwą „Przebudowa odcinka 
nawierzchni ul. Kościuszki 
w Strzegomiu wraz z budo-
wą ciągu pieszo-jezdnego 
ul. Czerwonego Krzyża i 
chodników ul. Parkowej i 
Krótkiej”. 

Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. Obecnie w 

ramach tego zadania ukończo-
no remonty chodników przy 
ulicach Parkowej i Krótkiej 
oraz kanalizację deszczo-
wą przy ulicy Czerwonego 
Krzyża. - Chodniki były w 
opłakanym stanie, a warto 
podkreślić, że są one bardzo 
ważnymi ciągami komuni-
kacji pieszej prowadzącymi 
w kierunku Rynku, Zespołu 
Szkół, przedszkola, parku 
miejskiego, boisk sportowych 
oraz dirt i skate parku – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Koszt całego przedsięwzięcia to 
1 289 620,22 zł. Realizacja, zgod-
nie z harmonogramem, powinna 
zakończyć się 20 grudnia 2012 r. 
Prace wykonuje, wyłonione w dro-

dze przetargu, Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlo-
we„STEINBUDEX-J.M.” Jerzy 
Majorek ze Świdnicy. 

Mk

Trwa przebudowa ul. Kościuszki 
Z pomocą Brukseli strzegomski trakt zmieni się jeszcze w tym roku nie do poznania
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Kończą się prace przy budo-
wie, tak bardzo wyczekiwanego, 
boiska przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 w Strzego-
miu. - Nawierzchnia boiska 
zyskała już warstwę poliureta-
nową. Ponadto w najbliższym 
czasie wykonana zostanie jesz-
cze jedna warstwa natrysku na-
dającego kolor nawierzchni oraz 
pomalowane zostanie oznako-
wanie na tej nawierzchni. Na 
boisku zamontowane zostaną 
również urządzenia sportowe – 
mówi Jerzy Kościk z Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-

blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Teren boiska 
został już ogrodzony i wkrótce 
rozpocznie się jego zagospo-
darowanie. Przypomnijmy, że 
przetarg na budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu wygrała firma 
Dabro-Bau ze Świdnicy. 

- Będziemy mieć piękne bo-
isko. Już nie możemy się do-
czekać, kiedy będziemy mogli 
grać na nim w piłkę – cieszą się 
uczniowie. 

MK 

AktuAlności – udAło się zrobić

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

W celu wpierania i upo-
wszechniania idei samorządo-
wej oraz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego otwieramy nową 
rubrykę pod nazwą: „Informa-
tor prawny”, w którym będzie-
my poruszać problemy prawne 
dotyczące życia codziennego.

W związku z powyższym 
zwracamy się do Ciebie, drogi 
Czytelniku, o sugestie, które 
z istotnych dla każdego z nas, 
a może po prostu dla Ciebie, 
zagadnień prawnych powinny 
zostać opisane w pierwszej 
kolejności.

o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów położonych w 
obr. 3 miasta Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r. poz.647) art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr 56/10 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 29 września 
2010 r. zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 

w obr. 3 miasta Strzegom, 
wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 
24.10.2012 r. do 14.11.2012 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom, 
pokój 35, II piętro.

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 12.11.2012 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu o godz. 14.00-sala 
posiedzeń, I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 usta-
wy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Strzegomia 
z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29.11.2012 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

„Informator prawny” OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA

Propozycje tematów lub krótki opis pro-
blemu można przesyłać na adres e-mail: 
informatorprawny@strzegom.pl

Nowe boisko przy „Czwórce” 
już niebawem będzie gotowe

W IX edycji programu wzię-
ło udział ponad 45 tys. uczniów 
z 686 szkół oraz blisko 19 
tys. instytucji i firm. Podczas 
uroczystszej gali wyróżniono 
24 firmy, 28 szkół oraz 
3 uczniów. Statuetki i 
dyplomy wręczyli laure-
atom podsekretarz Stanu 
w KPRP Irena Wóycicka 
i doradca prezydenta RP 
Tadeusz Mazowiecki.

Tytuł najaktywniejszej 
firmy „Dnia przedsię-
biorczości 2012”, umożli-
wiającej uczniom odbycie 
praktyk w wybranym za-
wodzie, otrzymał Urząd 
Miejski w Strzegomiu. W 
imieniu burmistrza sta-
tuetkę i dyplom odebrała 
Iwona Zabawa -Budzi-
szyn - sekretarz gminy 
Strzegom.

- „Dzień przedsiębior-
czości” to taki dzień, w 
którym wy - młodzi, 
stykając się z ludźmi 
prowadzącymi przedsię-
biorstwa, macie okazję 
do zastanowienia się nad 
własnymi wyborami ży-
ciowymi - powiedział 
Tadeusz Mazowiecki. - Życzę 
wam, abyście w tych życiowych 
wyborach umieli połączyć 
miłe z pożytecznym. Miłe, 
czyli własne zainteresowania 
i marzenia, z tym, co można 

uzyskać w wyborze zawodu i w 
wyborze pracy - dodał doradca 
prezydenta RP.

„Dzień przedsiębiorczości” 
to ogólnopolski program jed-

nodniowych praktyk w firmach 
lub instytucjach, podczas któ-
rych uczniowie zapoznają się z 
wymarzonym zawodem, pozy-
skują informacje o wymaganym 
wykształceniu, umiejętnościach 

czy predyspozycjach niezbęd-
nych do wykonywania obra-
nego w przyszłości zawodu. 
Uczniowie odbywają praktyki 
w różnych miejscach: urzędach, 
redakcjach prasowych i telewi-
zyjnych, przedsiębiorstwach 
prywatnych, szpitalach, tam, 
gdzie chcieliby w przyszłości 
pracować.

- Otrzymana nagroda w 
Pałacu Prezydenckim jest do-

wodem na to, że Urząd Miej-
ski w Strzegomiu jest firmą 
przedsiębiorczą, otwartą na 
klienta, stwarzającą nowatorską 
płaszczyznę w przekazywa-
niu wiedzy o funkcjonowaniu 

urzędu, co ma duży wpływ 
na wybór kariery zawodowej 
przez młodych ludzi. Dzię-
kuję wszystkim pracownikom 
UM w Strzegomiu za wielkie 
zaangażowanie w realizację 
programu. To dzięki Państwa 
profesjonalnej pracy, pomocy i 
wyrozumiałości, młodzi ludzie 
mogli zweryfikować posiadane 
dotychczas informacje o pracy 
na wymarzonym stanowisku 

oraz zdobyć potrzebną im wie-
dzę zawodową - powiedziała 
Iwona Zabawa- Budziszyn, 
sekretarz gminy Strzegom.

Tekst i zdjęcie: Grażyna 
Kuczer

W ramach warsztatów odby-
ły się cztery wykłady. Pierwszy 
z nich, dla rodziców, dotyczył 
„Wczesnych symptomów zabu-
rzeń u dziecka” i prowadzony był 
przez Renatę Apolinarską – Ko-
zar i Jolantę Jadowską z Zespołu 
Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznych w Świdnicy.

Warsztat nr 2 – również pn.„W-
czesne symptomy zaburzeń u 
dziecka” - poświęcony był dla 
nauczycieli. Prowadziła go Kata-

rzyna Lesińska ze Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Autyzmem, 
Zaburzeniami Rozwojowymi i ich 
rodzin „SENSUS”.

Warsztaty nr 3 i 4 pn. „Wspar-
cie psychologiczne w kryzysie” 
przeznaczono dla pracowników 
pomocy społecznej. Prowadzone 
były przez specjalistę psychiatrę - 
Anitę Domisiewicz i psycholog 
Stefanię Raducką – Gazda.

Tekst: Bożena Kuczyńska 
Zdjęcia: Tomasz Wanecki

Przedsiębiorczy Strzegom!

Warsztaty „Wyjść z cienia”

Urząd Miejski w Strzegomiu został najaktywniejszą firmą „Dnia przedsiębiorczości 2012”

W zakresie znalazło się rozebranie ogrodzenia od strony ul. Szkolnej oraz 
rozebranie obrzeży i płyt chodnikowych przy budynku szkoły, wykonanie 
niwelacji terenu, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu szkoły 
w celu odwodnienia boiska, przyłącze deszczowe, boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni poliuretanowej o pow. 544 m2 z przeznaczeniem do gry w piłkę 
koszykową, siatkówkę, do piłki ręcznej, ogrodzenie boiska wysokości 4 m, 
piłkochwyty o wysokości 6 m, ogrodzenie terenu szkoły od strony ul. Szkolnej, 
chodniki i ciągi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej.

W kolejnych wydaniach 
„Gminnych  W iadomośc i 
S t r z egom” in fo rmu jemy, 
jak zmienia się ulica Dolna 
na strzegomskich Grabach. 
Przypomnijmy, że pierwszy 
etap remontu ulicy Dolnej 
przeszedł już do historii. 

Obecnie końca dobiega 
drugi etap remontu tej ulicy, 
który rozpoczął się w ostat-
nim tygodniu sierpnia br. 
W jego ramach dokańczany 
jest chodnik. Roboty zakoń-
czą się już niebawem, bo 9 
listopada. Prace wykonuje 
firma Fomac ze Świdnicy. 

Koszt tej inwestycji to 254 
666 ,57  z ł . E f ek t y  p r ac y 
są  już  widoczne i  c ieszą 
mieszkańców, którz y  już 
dawna oczekiwali realizacji 
inwestycji. 

– Zawsze uważałam, że 
na Grabach dzieje się mało, 
dlatego z radością patrzę na 
ten remont i mam nadzie-
ję, że po jego zakończeniu 
droga będzie  s łuż yła  jak 
najlepiej wszystkim naszym 
mieszkańcom – mówi pan 
Stanisław, mieszkający przy 
ulicy Dolnej. 

MK 

Prace na Dolnej na finiszu
W piątek, 19 października br. w Strzegomiu odbyły się pierwsze 
warsztaty pod nazwą „Wyjść z cienia”. Warsztaty poświęcone 
były problemom zdrowia psychicznego i miały na celu pokazanie 
jak radzić sobie z depresją, lękiem i innymi zaburzeniami. 

Gala Przedsiębiorczości, będąca finałem IX edycji „Dnia 
przedsiębiorczości” odbyła się 22 października br. w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. Program „Dzień przedsię-
biorczości”, organizowany przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, został objęty Honorowym Patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
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Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu z dniem 
1 stycznia 2013 r. zosta-
nie przekształcony w spółkę 
prawa handlowego ze 100-
procentowym udziałem gmi-
ny. Zadecydują o tym radni na 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu. Obecnie 
trwają prace związane z usta-
leniem zakresu działalności i 
przyszłym majątkiem spółki 
oraz zarządzaniem lub admi-
nistrowaniem mieniem gmin-
nym. - Konieczność prze-
kształcenia dotychczasowego 
zakładu budżetowego jest 
konsekwencją wprowadzenia 
znowelizowanej ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz 
niektór ych innych ustaw, 
która ograniczała możliwość 
uczestniczenia w przetargach 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów i co za tym idzie 
brak wpływów do kasy przed-
siębiorstwa i funkcjonowanie 
na właściwym poziomie – 
mówi Marian Nayda, dyrek-
tor ZUK-u. 

Po przekształceniu ZUK 
będzie zajmował się gospo-
darką odpadami ciekłymi i 
stałymi, w tym odbiorem nie-
czystości ciekłych od właści-
cieli nieruchomości i zarząd-
ców budynków, przekazywa-
niem do zagospodarowania 
na oczyszczalnię ścieków; 
odbiorem i zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz od instytucji 
i przedsiębiorców. 

Do kompetencji spółki bę-
dzie należało również oczysz-
czanie miasta oraz zimowe 
utrzymanie ulic i chodników, 
sprzątanie placów zabaw i 
Góry Krzyżowej. 

Zakład będzie zajmował się 
ponadto administrowaniem i 
bieżącym utrzymaniem zre-
kultywowanego składowiska 
śmieci w Żółkiewce, utrzy-
maniem technicznym dróg i 
chodników, w tym cząstko-
wymi i drobnymi naprawami, 
konserwacją, uzupełnianiem 
ubytków nawierzchni ulic i 
chodników z mieszanki bi-
tumicznej, kostki granitowej, 
betonowej i nieutwardzonych; 
naprawą, konserwacją, malo-
waniem oraz wymianą zna-
ków drogowych pionowych 
i poziomych; czyszczeniem, 
profilowaniem, koszeniem 
poboczy z przyległymi ro-
wami. 

- Jako spółka będziemy 
także pielęgnować i utrzy-
mywać zieleń niską i wysoką 
oraz zapewniać transport 
drogowy osób i rzeczy. Do 
naszych zadań należeć będzie 
również eksploatacja sieci 
elektro-energetycznej w za-
kładzie, jak również eksplo-
atacja i utrzymanie obiektów 
budowlanych będących w 
zarządzie spółki – wyjaśnia 
Marian Nayda. 

ZUK będzie obsługiwał 
ponadto dworzec autobuso-
wy, kotłownię przy ul. Ofiar 
K a t y n i a , a d m i n i s t ro w a ł 
cmentarze komunalne oraz 
obsługiwał i eksploatował 
urządzenia oświetlenia ulicz-
nego i parkowego na terenie 
Strzegomia. 

Do zadań spółki należeć 
będą także bieżące naprawy 
urządzeń i wyposażenia pla-
ców zabaw, obsługa fontanny 
w Rynku, montaż i demontaż 
oświetlenia świątecznego, de-
koracja miasta z okazji świąt 
państwowych i kościelnych 
oraz montaż i demontaż scen 
estradowych. 

Oprac. MK 

Właśnie rozpoczynają się pra-
ce remontowe ulicy Malinowej 
w Strzegomiu, które zgodnie z 
harmonogramem potrwają do 
22 listopada 2012 r. 

Roboty będzie wykonywać strze-
gomska firma Arkadiusz Ratkow-
ski PPHU „Drog-Art”, a ich koszt 
wyniesie 54 565,56 zł. Pierwszym 
etapem prac będzie zdarcie ist-
niejącej nawierzchni, a następnie 
położenie nowej. W efekcie ulica 
pokryta zostanie mieszanką grysu, 
a następnie utwardzona. Wykoszo-
ne zostaną także rowy znajdujące 
się wzdłuż ulicy. 

– Mamy nadzieję, że prze-
prowadzone prace będą miały 
wpływ na poprawę komfortu 
użytkowników – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

- Cieszy nas, że po zakoń-
czonym remoncie nie będą już 
po deszczu tworzyły się kału-
że – mówią mieszkańcy ulicy 
Malinowej. 

MK
Fot. MK 

ZUK wkrótce stanie się spółką, 
co się zmieni dla mieszkańców? 

Na ulicy Malinowej 
już wkrótce będzie inaczej

Kaplica cmentarna 
jest już po remoncie 

Msze pogrzebowe w Strze-
gomiu odprawiane są głównie 
w kaplicy cmentarnej przy 
ulicy Olszowej. Jednak od 
dawna obiekt ten wymagał 
gruntownego remontu. W 
ostatnim czasie przeprowa-
dzona została modernizacja 
posadzki. Została ona wy-
konana ze strzegomskiego 
granitu w powiązaniu z czar-
nymi wstawkami. Koszt tego 
zadania wyniósł 55 350,00 
zł. To jednak nie wszystko, 
ponieważ naprawione zostały 
ubytki dachu kaplicy oraz 
wykonane zostało malowa-
nie dwóch frontów elewacji 
za kwotę prawie 10 000 zł. 
– Zależały nam, żeby msze 
pogrzebowe odbywały się w 
godnych warunkach, dlate-
go decyzja o remoncie tego 
obiektu była koniecznością. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy 
docenią jej zasadność – mówi 
Renata Słowińska, zastępca 
naczelnika Wydziału Go-
spodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

MK

Wykonawstwo robót bu-
dowlanych, remontowych 
oraz usługi i zakupy, któ-
rych realizacja przewidzia-
na jest w budżecie gminy a 
finansowanie ze środków 
publicznych, prowadzone 
są ściśle według przepi-
sów prawa z zachowaniem 
jawności postępowania na 
każdym etapie.

Sposób postępowania przy 
wydatkowaniu środków o 
wartości przekraczającej 14 
tys. euro reguluje ustawa o 
zamówieniach publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2010r. Nr 113, poz.759 z 
późn. zm.). Podstawowym 
trybem, w którym prowadzo-
ne są postępowania w gminie 
Strzegom jest przetarg nie-
ograniczony.

Do przeprowadzenia postę-
powania przetargowego dla 
każdego zadania powoływana 
jest komisja przetargowa, w 
skład której wchodzą min. 
4 osoby, w tym pracownicy 
wydziału merytorycznego, 
którego zadanie dotyczy oraz 
pracownik zajmujący się za-
mówieniami publicznymi pod 
względem formalnym.

Ogłoszenia o przetargu za-
mieszczane są w Biuletynie 
Zamówień Publicznych wy-
dawanym przez Urząd Zamó-
wień Publicznych (www.uzp.
gov.pl), na stronie interneto-
wej gminy Strzegom (www.
bip.strzegom.pl) w zakładce 
„Ogłoszenia przetargów” oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Od momentu zamieszcze-
nia ogłoszenia na stronie 
internetowej gminy dostępna 
jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia wraz 
z załącznikami, specyfikację 

można również pobrać w Biu-
rze Obsługi Interesanta.

Do upływu wyznaczonego 
w ogłoszeniu o przetargu 
terminu, wykonawcy, którzy 
spełniają warunki określone 
w ogłoszeniu oraz specyfikacji 
mogą składać swoje oferty – 
osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta lub pocztą. Oferty 
są rejestrowane w rejestrze wg 
kolejności ich złożenia, oczy-
wiście bez ich otwierania.

Wykonawca składający ofer-
tę potwierdza jej złożenie 
własnoręcznym podpisem w 
rejestrze, następnie oferta re-
jestrowana jest w elektronicz-
nym rejestrze dokumentów. 

Otwarcie ofert odbywa się 
tego samego dnia, pół godziny 
po terminie wyznaczonym 
jako termin i godzina skła-
dania ofert, z uwagi na czas 
potrzebny do zarejestrowania 
ofert. Otwarcie ofert jest jawne 
co oznacza, że oprócz komisji 
przetargowej na otwarciu mogą 
być obecni wykonawcy oraz 
inne zainteresowane osoby. 
Bezpośrednio przed otwarciem 
ofert członek komisji pobiera 
zarejestrowane oferty z Biura 
Obsługi Interesantów i zanosi 
je komisji przetargowej na 
salę, w której odbywa się część 
jawna przetargu, to jest odczy-
tywanie wszystkich złożonych 
ofert. Zanim oferty zostaną 
otwarte podaje się kwotę, jaką 
gmina zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
Oferty otwierane są wg kolej-
ności ich złożenia w obecności 
wszystkich zainteresowanych, 
którzy obserwują te czynności 
i widzą każdą zapakowaną 
ofertę przed jej otwarciem. 
Po otwarciu ofert odczytuje 
się nazwy oraz adresy wyko-
nawców, cenę oferty oraz inne 
kryteria oceny ofert (jeżeli były 
określone w SIWZ).

Podstawowym kryterium 
stosowanym w naszej gminie 
jest cena. Inne zaś kryteria, 
takie jak warunki płatności, 
okres gwarancji, termin wy-
konania określane są jako 
minimalne warunki, które wy-
konawca musi spełnić, jeżeli 
zamierza ubiegać się o wyko-
nanie danego zamówienia.

Po otwarciu ofert, które 
jest częścią jawną postępo-
wania, komisja przetargowa 
sprawdza, czy złożone oferty 
spełniają warunki wymagane 
w specyfikacji. W przypad-
ku wątpliwości lub braków 
zamawiający może prosić 
wykonawców o uzupełnienie 
dokumentów lub wyjaśnienia 
treści oferty. Spośród ofert 
spełniających wszystkie wy-
magane warunki wybierana 
jest oferta najkorzystniejsza, 
tj. oferta z najniższą ceną. 
Informacja o wyborze ofer-
ty zawierająca dane wybra-
nej oferty oraz nazwy, ceny i 
punktację wszystkich złożo-
nych ofert zamieszczana jest 
na stronie internetowej (www.
bip.strzegom.pl) w zakładce 
„Rozstrzygnięcia przetargów” 
oraz przesyłana wszystkim 
wykonawcom, którzy złożyli 
oferty.

Z przeprowadzonego po-
stępowania sporządzany jest 
protokół, zatwierdzany przez 
burmistrza, bądź jego zastępcę. 

Protokół wraz z załączni-
kami jest jawny. Załączniki 
do protokołu udostępnia się 
po dokonaniu wyboru oferty 
najkorzystniejszej. Oferty 
są jawne od momentu ich 
otwarcia. 

W następnych numerach 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” będziemy publiko-
wać wyniki przetargów, które 
odbyły się w 2012 r.

UM

Takie zasady przy przetargach
Do każdego przetargu powoływana jest specjalna komisja 

Ścieżki rowerowe w gminie 
Strzegom już niebawem mogą 
stać się faktem. Wszystko 
to za sprawą planowanych 
remontów kolejnych dróg i 
chodników. 

Zgodnie z proponowanym 
projektem, w ramach zadania 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
110757D ulica Armii Krajowej 
oraz drogi gminnej nr 110777D 
ulica Wesoła w Strzegomiu” pla-
nowana jest wymiana oświetlenia 
ulicznego, remont nawierzchni 
drogi i chodnika, jak również wy-
konanie ścieżki rowerowej zgodnie 
z koncepcją ścieżek rowerowych 
na terenie gminy Strzegom. 

Duże zmiany mogą również 
zajść na ulicy Bohaterów Getta, 
gdzie zgodnie z projektem roz-
ważana jest możliwość wybudo-
wania parkingu oraz wymiana 
nawierzchni drogi i chodnika. 
Istnieje także szansa, aby ulica 
zyskała nowe oświetlenie. 

- Przewidziane jest również 
czyszczenie kanalizacji desz-
czowej oraz wymiana wpustów 
ulicznych – informuje Monika 

Cieśla z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. Projekty remontów 
ulic zlecone przez Urząd Miejski 
dotyczą również przebudowy 
ulicy Świdnickiej, gdzie plano-

wana jest wymiana oświetlenia 
ulicznego, remont nowej na-
wierzchni drogi i chodników oraz 
remont położonego przy tej ulicy 
parkingu. 

Istnieje szansa, że swój wizeru-
nek zmieni również strzegomska 

ulica św. Tomasza, gdzie obok wy-
miany nawierzchni drogi i chod-
ników oraz wymiany oświetlenia, 
wyczyszczona zostanie kanalizacja 
deszczowa oraz wymienione wpu-
sty uliczne. 

MK 

Kolejne drogi do remontu
Podczas przebudowy gminnych tras, będą powstawać przy nich nowoczesne i bezpieczne ścieżki rowerowe

Projekt remontu ulicy Bohaterów Getta w Strzegomiu uwzględnia m.in. wymianę oświetlenia 
oraz remont drogi i chodnika
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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 publikuje-
my kolejne z nich: 

Jan Kowalski : Witam! Chwali się 
Pan najdłuższym chodnikiem, a 
ja mam pytanie dlaczego z kostki 
betonowej a nie z kostki granito-
wej?tutaj argumentem cena chyba 
nie bedzie skoro granit jest tańszy od 
betonu..., proszę o wydawanie pie-
niędzy raz a dobrze na wiele lat!

Jak Pan zauważył, centrum mia-
sta jest i będzie robione w kostce. 
Mieszkańcy oczekują chodników 
i twierdzą, że po kostce betonowej 
łatwiej się poruszać.

magdalena: Witam pana burmi-
strza. nadal nie otrzymałam od-
powiedzi na trapiące mnie pytania, 
a inni dostają odpowiedź dwa razy 
na to samo pytanie. Chciałam się 
dowiedzieć czy pan i pana zarząd 
przyznaje stypendium sportowe za 
zdobycie medalu na pucharze polski 
europy i świata w sportach indy-
widualnych. z tego co się orientuje 
to piłkarze otrzymują za samo to, 
że po prostu są i grają dla aKs, a 
to chyba troszkę za mało, a jednak 
medal na pucharach w sportach 

indywidualnych dla aKs to jednak 
coś. Liczę tym razem na odpowiedź. 
z poważaniem magdalena

Odpowiadając na Pani pytanie 
dot. przyznawania stypendium 
sportowych dla zawodników, któ-
rzy osiągnęli wysoki wynik sporto-
wy informuję, że w m-cu lipcu br. 
zostały przyznane stypendia dla 6 
osób w dyscyplinach : judo, boksu, 
tenisa ziemnego oraz wyciskanie 
sztangi leżąc. Na dzień dzisiejszy w 
dyscyplinie piłki nożnej nie zostały 
przyznane stypendia sportowe. W 
sprawie zasad i trybu przyznawa-
nia i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych za osią-
gnięte wyniki sportowe obowiązuje 
uchwała nr 59/12 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 września 
2012 r. Jednocześnie informuję, że 
jest możliwość otrzymania nagrody 
lub wyróżnienia za osiągnięcia w 
działalności sportowej.

Grzegorz: Witam Panie Burmi-
strzu, a co z boksem w strzegomiu?

Będzie bardzo trudno finansować 
to zadanie. Stowarzyszenie, które 
reprezentowało środowisko bokser-
skie i otrzymało dotację gminy na 
działalność, nie rozliczyło umowy 
z roku 2009 i z roku 2010. Trwa 
windykacja należności. Stowarzy-
szenie ma też zadłużenie z tytułu 
wynajmu hali sportowej. Uważam, 
że zmiana nazwy nie wpłynie na za-
ufanie dofinansowania tego rodzaju 
działalności sportowej.

Beata: Witam. Panie burmistrzu z 
wielką nadzieją patrzę jak rozbu-
dowuje się nasza strefa i staram się 
śledzić co i jak. mam jedno pytanie, 
gdzie mogę znaleźć dokładny adres 
i dane tej firmy, piekarni która u nas 
powstaje? złożyłam do urzędu pracy 
ankietę o pracę, ale powiedziano 

mi w urzędzie, że można również 
bezpośrednio do f irmy wysyłać 
dokumenty. Jak to jest? Wiele kobiet 
liczy na pracę. mam nadzieje i mocno 
w to wierzę, że spełnia się nasze 
marzenia o lepszym życiu w naszym 
pięknym mieście. Pozdrawiam i 
miłego dnia życzę. 

To dobrze, że pierwsza inwesty-
cja na strefie cieszy się tak dużym 
Państwa zainteresowaniem. Nabór 
pracowników jeszcze trwa. Jak już 
Państwa informowaliśmy, ankiety 
można składać na adres filii Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Strze-
gomiu i licencjonowanej Agencji 
Pracy Randstad. Tak wielki holding, 
jakim jest FSB, nie zajmuje się 
bezpośrednio rekrutacją, tylko zleca 
ja profesjonalnym firmom. Nikt w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Strzegomiu nie mógł przekazać 
takiej informacji, że ankiety można 
składać bezpośrednio do inwestora, 
ponieważ nie jest to prawdą. 

BB: Witam! dlaczego ulica Krótka 
w stronę pizzerii savona jest nie-
oświetlona? 

Ulica Krótka jest oświetlona. 
W chwili obecnej umiejscowione 
jest 5 szt. lamp na odcinku od 
Zespołu Szkół do garaży. Lampy 
są w dobrym stanie technicznym, 
ale zostanie zlecony do Zakładu 
Energetycznego ich przegląd. 

BB: Witam! Panie Burmistrzu 
dlaczego ulica Bohaterów Getta 
w strzegomiu jest nieoświetlona? 
Pozdrawiam!

Ulica Bohaterów Getta jest 
oświetlona, w chwili obecnej 
umiejscowione jest na niej 5 szt. 
lamp. Lampy są sprawne tech-
nicznie. Niemniej zostanie zlecony 
do Zakładu Energetycznego ich 
przegląd.

anna: Panie Burmistrzu, chciała-
bym wiedzieć czy pozyskane miesz-
kania komunalne można kupić i 
jaka jest cena za metr kwadratowy? 
Pozdrawiam.

Do sprzedania będą wystawione 
dwa mieszkania, o czym powia-
domimy ogłoszeniami w naszym 
biuletynie informacyjnym. Pozo-
stałe będą sukcesywnie przekazy-
wane osobom znajdującym się na 
listach. Uprzedzam, procedury są 
czasochłonne.

mama: Witam. dlaczego nie publi-
kuje Pan wszystkich pytań, czyżby 
były niewygodne? Czy po prostu to 
„czysty przypadek”? Pozdrawiam.

Chciałbym w tym pytaniu zwró-
cić uwagę na imię – „mama”. Dla 
mnie to słowo jest bardzo ważne. 
Piszesz drogi Internauto – nawet 
nie zmieniając imienia. Czy to jest 
„czysty przypadek”? Wielokrotnie 
już pisałem, że nie odpowiadam na 
pytania, które obrażają innych (jest 
ich bardzo mało), które dotyczą jed-
nostek, osób nie podległych gminie 
oraz na te, które się powtarzają.

Kik: Panie burmistrzu właśnie 
przeczytałem odpowiedz dotyczącą 
bezdomnych kotów. Pragnę za-
uważyć, że dokarmiający te koty nie 
sprzątają niedojedzonego pokarmu, 
a wieczorem strach wyjść z bloku 
nie natykając się na szczury lub jeże, 
które te resztki wyjadają. natomiast 
w dni słoneczne i ciepłe nie można 
otworzyć okien bo do mieszkania 
wpada chmara much które czekają 
na ścianach bloków na wykładane 
pokarmy. Proszę to sprawdzić i 
pouczyć tych niby społecznych opie-
kunów, że wyłożenie pokarmu to nie 
wszystko. osobiście zwracałem na to 
uwagę dokarmiającym, lecz to nic nie 

pomogło wręcz odwrotnie zaczęto 
obmawiać, że nie lubię zwierząt.

Zobowiązałem pracownika pro-
wadzącego sprawy dotyczące opie-
kunów społecznych o pouczenie ich 
o konieczności utrzymania porząd-
ku na terenach, gdzie są dokarmiane 
koty dziko żyjące.

adam: Witam serdecznie ponownie 
Pana Burmistrza, ponownie do 
Pana piszę te zapytanie. doszły 
mnie słuchy, że salki które zostały 
przyszykowane dla zespołów gminy 
strzegom mają zostać wprowadzo-
ne, lecz za wygórowaną opłatą. Czy 
może Pan przedstawić dokładną 
sprawę tych salek muzycznych? 
dziękuje z góry za odpowiedź. 

Pani dyrektor poinformowała 
mnie, że ustalała z zespołami, że 
nie będzie pobierana odpłatność za 
salki. W zamian zespoły zobowią-
zały się do zagrania nieodpłatnie na 
naszych imprezach. Problem jest w 
czym innym. Zgłosiło się 7 zespo-
łów i każdy chciałby mieć swoją sal-
kę, żeby nie chować instrumentów. 
Takich możliwości nie ma.

strzegomianka: Witam Pana bur-
mistrza! Chciałabym zapytać, 
kto jest odpowiedzialny w naszej 
gminie za ochronę kaczek krzy-
żówek żyjących na pobrzeżach 
naszej strzegomki? Czy ma Pan 
świadomość, że są łapane, następnie 
zabijane przez „margines społecz-
ny” w strzegomiu?!
Już nieraz niejedna osoba zauwa-
żyła, że wokół strzegomki kręcą się 
z wiatrówkami „menele” strzegom-
scy? Poza tym jest mnóstwo piór i 
kości po tym ptactwie!!! Przecież 
kaczki krzyżówki są pod ochroną!!! 
Proszę zrobić z tym porządek!!!

Informuję, że wystąpimy do 
Straży Miejskiej Gminy Strze-

gom o częstsze przeprowadzanie 
patroli wzdłuż rzeki Strzegomki 
na odcinku miasta Strzegom. 
Jednocześnie informuję, że nie 
mam wpływu na zachowanie 
się mieszkańców. W przypadku 
stwierdzenia dokonywania odło-
wienia kaczek proszę natych-
miast powiadomić Straż Miejską, 
bądź Komisariat Policji. 

sebastian: Ktoś tu pisał o torze 
dla quadów, nie wiem kto jest 
właścicielem, ale jest idealne miej-
sce na zorganizowanie takiego 
torowiska. a mianowicie zwało-
wisko przy kopalni „stanisław” 
w rusku - jest to od lat nieużytek, 
w planach zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczony na 
zalesienie (kto miałby zalesiać?). 
teren posiada dużo przestrze-
ni-1km na 1km. Fajnie byłoby 
znaleźć inwestora, bo miłośni-
ków tego sportu jest wielu, a na 
pewno przedsięwzięcie zaktywi-
zowałoby miejscową ludność...a 
gminie przysporzyło dochodów...
pozdrawiam!

Pomysł dobry. Może ktoś 
zainteresuje się tą podpowiedzią. 
Opublikujemy tę informację w 
naszej gazecie.

mieszkaniec: Witam. Panie Bur-
mistrzu, nie rozumiem dlaczego 
miałaby zostać zlikwidowana 
straż miejska.

Szanowni Państwo, w związku 
z trwającą procedurą przygo-
towania uchwał o likwidacji 
Straży Miejskiej, która wynika 
ze złożonego wniosku obywa-
telskiego podpisanego przez 
291 osób nie publikujemy w 
tej zakładce pytań za i przeciw 
straży. Decyzja należy do Rady 
Miejskiej.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Pracownia Orange to wyjąt-
kowe miejsce spotkań miesz-
kańców. 

- Przystępując do programu, 
mieliśmy na uwadze bliskie 
położenie naszej placówki 
od Rynku i usytuowanie jej 
w samym centrum odre-
staurowanego parku, przez 
co jest bardziej dostępna. 
W naszej wymarzonej Pra-
cowni Orange stworzyliśmy 
przede wszystkim miejsce 
wielopokoleniowych spo-
tkań dla mieszkańców gminy 
Strzegom. Dbamy o edukację, 
rozwój osobowości, ale też 
wspólne odkrywanie pasji i 
stworzenie miejsca alterna-
tywnej rozrywki – zaprasza 
Dorota Sozańska, przewod-
nicząca Koła. 

A jak wygląda codzienność 
w Kole Przyjaciół Dzieci? 
Środowiskowy Klub Mło-
dzieżowy TPD jest czynny 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 15.00-19.00. 

Na co dzień nie jest nudno, a 
strzegomskie Koło organizuje 
szereg różnych i ciekawych 
przedsięwzięć. 

- W szczególności prowadzi-
my działania zmierzające do 
właściwego zagospodarowania 
czasu wolnego dla młodzieży 
z rodzin niewydolnych wy-
chowawczo poprzez prowa-
dzenie zajęć profilaktycznych 
i socjoterapeutycznych, wspie-
ramy rodziny w wypełnianiu 
ich podstawowych funkcji, 
promujemy zdrowy styl życia 
wśród młodzieży, zapewniamy 
właściwą opiekę wychowawczą, 
prowadzimy dożywianie mło-
dzieży i działania zmierzające 
do ochrony przed demoralizacją 
– dodaje Dorota Sozańska. W 
swojej ofercie edukacyjno-
profilaktycznej Klub ma sporty 
siłowe, elementy siatkówki i 
koszykówki, aerobic dla dziew-
cząt, zajęcia informatyczne, 
zajęcia artystyczne, teatr ruchu, 
zajęcia gastronomiczne, zajęcia 

profilaktyczne. Dodatkowo w 
najbliższych dniach Koło Przy-
jaciół Dzieci planuje dokonać 
zmian w statucie placówki i 
rozszerzyć ofertę o działania 
skierowane do dzieci młod-
szych. - Uczestnictwo m.in. 
w zajęciach socjoterapeutycz-
nych ma na celu uczenie dzieci 
radzenia sobie z emocjami i 
trudnymi, konfliktowymi sy-
tuacjami – tłumaczy przewod-
nicząca. Ponadto w placówce 
znajduje się dobre zaplecze gier 
zręcznościowych takich jak: 
bilardy, piłkarzyki, playstation, 
cymbergaj. Bardzo ważną formą 
zajęć są także wyjazdowe zajęcia 
warsztatowe z zakresu promocji 
zdrowia do ośrodka TPD w 
Różance. 

Prowadzenie organizacji to 
nie tylko same pozytywy. 

- Największym problemem 
naszej organizacji jest wszech-
ogarniająca biurokracja, brak 
środków na remont placówki i 
doposażenie jej w taki sposób, 

by oferta jej była atrakcyjna 
dla młodego i wymagającego 
człowieka, który zamiast ulicy 
i bramy wybierze wsparcie w 
placówce. Naszym atutem jest 

zaangażowana i wykwalifi-
kowana kadra oraz gotowość 
młodych wolontariuszy nieść 
pomoc osobom potrzebują-
cym – podsumowuje Dorota 

Sozańska.
Oprac. 

Magdalena Kuczyńska 

Przyjaciele dzieci 
Przedstawiamy Organizacje Pozarządowe Gminy Strzegom. Oto kolejna z nich 

Zrealizowanych przedsięwzięć jest sporo. W ciągu ostatnich lat wspólnie z Zarządem Okręgu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
z Wałbrzycha strzegomska placówka zrealizowała program edukacyjno-profilaktyczny „Pomoc rodzinie przemocowej 
- odpowiedzialność za świat i bezpieczeństwo dziecka” oraz program edukacyjny „Śladami młodego dokumentalisty”. 
Niewątpliwie jednym z wielu sukcesów było otrzymanie środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej na projekt „Zatrzymaj przemoc-dbaj o swoje dobro” skierowany do kobiet i dziewcząt z gminy Strzegom. Ponadto 
wychowankowie stworzyli projekt „Z aparatem foto w okolice” w ramach programu FortisBanku „Uwolnij potęgę swojej 
pasji”, w którym odnieśli sukces i otrzymali wyróżnienie na gali w krakowskim teatrze. 

Koło Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Klubie Młodzieżowym w Strzegomiu jest 
organizacją pozarządową, która działa przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Ogrom-
nym jej sukcesem ostatnich miesięcy jest wygranie dla naszego miasta i mieszkańców 
nowoczesnej pracowni multimedialnej w konkursie Fundacji ORANGE. Dzisiaj każdy 
zainteresowany może przyjść i z niej skorzystać. W imieniu organizacji serdecznie zapra-
szamy, bo warto to miejsce odwiedzić.
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Ważnym zagadnieniem po-
ruszanym przez radnych obu 
komisji była współpraca po-
między Komisariatem Policji 
w Strzegomiu i Strażą Miejską 
Gminy Strzegom. Obecni na 
spotkaniu byli: komendant Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu 
– Andrzej Dobies oraz z-ca 
komendanta Straży Miejskiej – 
Łukasz Grzelik. - Współpraca 
z Policją układa się naprawdę 
dobrze. Szczególnie widać to 
po wspólnych patrolach, kiedy 
asystujemy funkcjonariuszom 
Policji. Możemy naprawdę 
dużo czerpać z doświadczenia 
naszych kolegów – mówił Łu-
kasz Grzelik. Zastępca komen-
danta odniósł się również do 
kwestii karania właścicieli psów, 
którzy nie sprzątają po swoich 
pupilach na terenie strzegom-
skiego parku. – Staramy się 
dokładnie śledzić monitoring 
i wychwytywać osoby, które 
nie realizują tego obowiązku. 
Widzimy jednak, że dużo ludzi 
sprząta po czworonogach i to 
nas bardzo cieszy – podkreślał 
Łukasz Grzelik. 

Andrzej Dobies szczegółowo 
zapoznał zebranych z liczbą 
przestępstw i wykroczeń w 
2012 r. w naszej gminie. Za-
znaczył, że podczas weekendów, 
szczególnie w piątki, aż 5 patroli 
Policji pilnuje u nas porządku. 
- Nie da się ukryć, że mamy 
naprawdę dużo pracy. Gdyby 
nie wsparcie samorządu, wiele 
rzeczy nie udałoby się zrobić. 
Są miejsca w Strzegomiu, które 

wymagają naprawdę szczegól-
nej uwagi – mówił. Na pytanie 
radnych, czy Policja mogłaby 
wesprzeć Straż w monitorowa-
niu parku pod kątem sprzątania 

po psach, komendant Dobies 
stwierdził, że jest to możliwe, 
ale tylko wtedy, gdy nie będzie 
w danym momencie żadnej 
interwencji.

Obecny na posiedzeniu bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta poinformował o możli-
wości pozyskania dofinansowa-
nia z Komendy Głównej Policji 
w Warszawie 50% kosztów 
zakupu nieoznakowanego po-
jazdu dla strzegomskiej Policji 

w ramach programu „SPON-
SORING”. Aby do tego doszło, 
do budżetu gminy Strzegom 
musi być wprowadzona kwota 
32,5 tys. z rezerwy burmi-
strza. Propozycja ta spotkała 
się z aprobatą radnych. – Jest 
to bardzo dobry pomysł. Na 
bezpieczeństwie nie można 
oszczędzać – zakończył wątek 
Ryszard Nabiałek, przewodni-
czący Komisji Bezpieczeństwa.

Kolejnym tematem porusza-
nym na obradach było podsu-
mowanie sezonu kąpielowego 
na strzegomskich basenach. 

– Tegoroczny sezon oceniam 
pozytywnie. W lipcu i sierpniu 
z naszego obiektu korzystało 
mnóstwo osób, tym bardziej, że 
dopisała pogoda. Szczególnie 
cieszy mnie fakt, że wpływy z 
biletów przewyższyły koszty 
utrzymania kompleksu – za-
znaczył burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Marek Walczuk, 
pełniący obowiązki dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu przedstawił plany 
na najbliższy okres – Naszym 
celem jest odpowiednie zabez-
pieczenie wszystkich boisk w 
okresie jesienno – zimowym 
oraz przygotowanie Białego 
Orlika, którego inaugurację 
planujemy w dniu 6 grudnia. 

Strzegomscy radni zostali 
poinformowani ponadto, że w 
okresie od 1 stycznia do końca 
września br. środki pochodzą-
ce z opłat dokonanych przez 
przedsiębiorców z tytułu korzy-
stania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w pla-
cówkach handlu detalicznego, 
gastronomii oraz z tytułu opłat 
za korzystanie z jednorazowych 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosły ponad 
540 tys. zł. Po stronie wydatków 
na realizację gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz 
gminnego programu przeciw-
działania narkomanii zaplano-
wano 450 tys. zł.

Warto jeszcze dodać, że 2012 
r. na terenie gminy Strzegom 
powstały świetlice opiekuńczo – 
wychowawcze w oparciu o bazę 
lokalową Strzegomskiego Cen-
trum Kultury w Olszanach, Go-
czałkowie, Granicy i Rogoźnicy 
oraz świetlice osiedlowe „Graby” 
i „Centrum” w Strzegomiu. W 
2013 r. planowane jest powstanie 
kolejnej świetlicy opiekuńczo 
– wychowawczej, która będzie 
zlokalizowana przy ul. Mickie-
wicza 1 w Strzegomiu.

Tomasz Wanecki
Fot. UM Strzegom

Pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Strzegomiu 
odbyło się 15 października 
2012 br. 

Członkowie Rady Pożytku 
zostali zapoznani z pracami 
związanymi z przygotowaniem 
projektu uchwały w sprawie 
Programu Współpracy Gmi-
ny Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2013. 
- Omówiliśmy jeden wniosek, 
który wpłynął w terminie 
konsultacji, w którym zapro-
ponowano, aby w programie 
współpracy w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego ująć 
zadanie obejmujące zajęcia 
florystyczne i dekoratorskie 
– informuje Piotr Szmidt, 
przewodniczący Rady Pożytku. 
Członkowie zaproponowali, 
aby w programie współpracy 
umieścić zapis, który wskaże 
jako jedną z form współpracy 
pozafinansowej organizację 
Strzegomskiego Forum Orga-
nizacji Pozarządowych i wydali 
pozytywną opinię w sprawie 
projektu uchwały w sprawie 
Programu Współpracy Gmi-
ny Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 
2013. 

Omówiliśmy także podsta-
wowe informacje dotyczące 

przewidywanych zamierzeń 
związanych z ogłaszaniem 
otwartych konkursów ofert 
na 2013 rok, a także wymo-
gami kontroli realizacji zadań 
publicznych oraz rzetelnego 
i terminowego rozliczania się 
z przyznanych środków pu-
blicznych na realizację zadań. 

Członkowie Rady Pożytku są 
do Państwa dyspozycji. Cze-
kamy na pomysły i sugestie ze 
strony organizacji pozarządo-
wych oraz zapraszamy wszyst-
kie organizacje pozarządowe 
do współpracy – uzupełnia 
Piotr Szmidt. 

Magdalena Kuczyńska 

O tym mówiono na komisjach

Nowa Rada Pożytku już pracuje

Było o bezpieczeństwie w gminie, podatkach, koncesjach i wielu innych, ważnych sprawach

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do współpracy – mówią członkowie Rady

Przedstawiciele strzegom-
skich organizacji pozarządo-
wych aktywnie spędzili swój 
wolny czas w ubiegłą sobotę 
i niedzielę (20-21 paździer-
nika) w Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” w 
Strzegomiu, gdzie odbyło się 
szkolenie „Podstawy finanso-
we działalności i zarządzanie 
finansowe NGO”.

Szkolenie poprowadził tre-
ner z zakresu księgowości, 
kadr i płac oraz przedsię-
biorczości, licencjonowana 
księgowa z kilkunastoletnią 
praktyką zawodową, posia-
dająca praktyczną wiedzę i 
doświadczenie w prowadze-
niu księgowości organizacji 
pozarządowych, a także w 
rozliczaniu dotacji. 

Podczas szkolenia omówio-
no zasady prowadzenia księ-
gowości organizacji pozarzą-
dowej, zasady konstruowania 
budżetów projektu oraz ro-
dzaje i metody ich sporządza-
nia, umowy o pracę i umowy 
cywilnoprawne, prowadzenie 
dokumentacji w zakresie roz-

liczeń i sprawozdawczości 
projektowej, prowadzenie 
działalności nieodpłatnej, 
odpłatnej i gospodarczej w 
organizacji, rozliczanie dele-
gacji krajowych i zagranicz-
nych. Uczestnicy „uzbrojeni” 
w wiedzę i kalkulatory sami 
wypełniali deklaracje rozlicze-
niowe i rozliczali delegacje. Jak 
sami przyznają szkolenie było 
bardzo potrzebne, ciekawe i 
pożyteczne. 

Szkolenie odbyło s ię  w 
ramach cyklu szkoleniowego 
„Profesjonalizacja 3 Sektora” 
projektu Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych z 
terenu aglomeracji wrocław-
skiej „SEKTOR 3” – Mobilny 
Inkubator Organizacji Poza-
rządowych. 

Było ono współfinansowane 
ze środków Unii Europej-
skiej w ramach europejskiego 
Funduszu Społecznego. Or-
ganizatorzy dziękują orga-
nizacjom pozarządowym za 
udział w szkoleniu.

Tekst i fot. Magdalena 
Kuczyńska 

Doświadczamy już pierw-
szych chłodnych dni, co ozna-
cza, że sezon grzewczy został 
już rozpoczęty. Kominiarze 
i strażacy przypominają, że 
to najwyższy czas na spraw-
dzenie wentylacji i przewo-
dów kominowych. Niestety, 
zdarza się tak, że właściciele 
budynków nie pamiętają o 
obowiązkowym czyszczeniu 
i przeglądach przewodów 
kominowych, a czasem na-
wet utrudniają kominiarzom 
wykonywanie swojej pracy. A 
przecież zaniedbanie czysz-
czenia przewodów komino-
wych jest częstą przyczyną 
pożarów, czyli zagrożeniem 
dla zdrowia i życia ludzi oraz 
utraty mienia. Nieszczelna in-
stalacja może doprowadzić do 
tragedii, a czad, którego nie da 
się wyczuć ani zobaczyć, to ci-

chy zabójca. Do dramatu może 
dojść w każdym mieszkaniu, w 
którym jest instalacja gazowa, 
bądź które ogrzewane jest 
piecem. Czad jest bezbarwny 
i bezwonny. Najczęstszymi ob-
jawami zatrucia tym gazem są 
bóle głowy, mdłości, wymioty 
oraz zasłabnięcie prowadzące 
do zatrzymania krążenia i 
śmierci. Jak każdej jesieni 
do intensywnej pracy ruszają 
kominiarze. Konieczne jest, 
żeby przed każdym sezonem 
grzewczym sprawdzić urzą-
dzenia gazowe, ciepłownicze, 
piece centralnego ogrzewania, 
a także oczyścić przewody 
kominowe, żeby nie doszło do 
nieszczęścia. 

Apelujemy więc do miesz-
kańców gminy Strzegom o 
rozsądek. 

RED

Bo oni chcieli wiedzieć więcej

Zacząłeś ogrzewać dom? 
Uważaj na zabójczy czad! 

W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2012-2014 
wchodzą: Piotr Szmidt (Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice), Agnieszka August (Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna Kostrza”), 
Karolina Jarosińska (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnej Aktywności 
„Rola”), Jolanta Adamczak (Stowarzyszenie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 
Zawodowej Bezrobotnych Euro-Partner), Radę Miejską reprezentują: Aneta 
Wiklińska i Paweł Mosór, a przedstawicielami Burmistrza Strzegomia zostali: 
Magdalena Kuczyńska i Andrzej Jakubenko. Na pierwszym posiedzeniu w gło-
sowaniu jawnym członkowie jednogłośnie wybrali Przewodniczącego, którym 
został Piotr Szmidt, Zastępcę Przewodniczącego w osobie Agnieszki August 
oraz Sekretarza, którym został przedstawiciel Burmistrza Strzegomia. 

Dzień później odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W obradach uczestni-
czył komendant Straży Miejskiej Gminy Strzegom – Kazimierz Chajduga. Radni 
zapoznali się z audytem wewnętrznym przeprowadzonym w Straży Miejskiej 
w dniach 18 kwietnia – 11 maja br. Komendant Chajduga przedstawił Komisji 
Rewizyjnej działania w latach 2011-12. Członków komisji interesował zakres 
wykonywanych czynności przez SMGS.

Kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie naszej 
gminy, podsumowanie sezonu letniego na strzegomskich 
basenach oraz informacja nt. wpływów i wydatków pocho-
dzących z opłat koncesyjnych na sprzedaż alkoholu były 
tematem obrad połączonych Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska i 
Komisji ds. Działalności Gospodarczej i Integracji Euro-
pejskiej w dniu 22 października br. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.
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Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu obchodził w 
dniu 23 października br. 40-
lecie swojego istnienia. 

Były ciepłe słowa, gratulacje, 
podziękowania i życzenia ko-
lejnych lat istnienia tej jakże 
ważnej w naszym mieście 
placówki oświatowej.

Uroczystość odbyła się w 
Strzegomskim Centrum Kul-
tury i zgromadziła wielu gości. 
Wśród nich byli m. in. przed-

stawiciele Starostwa Powia-
towego w Świdnicy – organu 
prowadzącego szkołę, władze 
samorządowe Strzegomia i Ża-
rowa, duchowieństwo, przed-
stawiciele instytucji współpra-
cujących i zaprzyjaźnionych z 
ZSS, dawni i obecni nauczycie-
le, absolwenci i uczniowie.

Wszystkich uczestników 
jubileuszu powitała dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – Małgorzata 
Zaremba, która przypomniała 
najważniejsze fakty związane 

z historią szkoły, a także wy-
mieniła swoje poprzedniczki 
na stanowisku dyrektora i 
wszystkich nauczycieli. Pierw-
szym dyrektorem była Anna 
Porębska, obecna w tym dniu 
w SCK.

- W naszej szkole nie lek-
ceważymy żadnego ucznia, 
dbamy o jego wszechstronny 
rozwój. Nasi wychowankowie 
są naszą dumą! Często mamy 
sygnały, że wyrośli na szlachet-
nych ludzi i z nostalgią wspo-
minają dawne czasy – mówiła 

dyrektor Zaremba. - Zawsze 
staraliśmy się kształtować w 
młodych ludziach pozytywne 
wzorce. Naszą codzienną pracę 
doskonale obrazują słowa: Nie 
każdy musi być matematykiem 
czy lekarzem, ale każdy dla 
swojego i innych dobra musi 
być człowiekiem! (…) Dzięku-
ję za twórczą pracę i wspaniałą 
atmosferę. Bez Was wszystkich 
nasza szkoła nie istniałaby – 
podsumowała.

Słowa do społeczności szkol-
nej skierował burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta, 
który bardzo pozytywnie ocenił 
działalność placówki. – Chylę 
czoła przed Waszymi dokona-
niami. Życzę spełnienia ma-
rzeń i realizacji planów, w tym 
utworzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – mówił wręczając 
na ręce dyrektor Małgorzaty 
Zaremby czek w wys. 1 tys. 
zł. Na scenie poprzedniczki 
Małgorzaty Zaremby w kil-
ku słowach opowiedziały o 
swoich doświadczeniach w 
kierowaniu placówką. Anna 
Porębska przypomniała w ja-
kich okolicznościach doszło do 
powstania szkoły w 1972 r., z 
kolei Bernarda Stańczyk, która 
najdłużej - 19 lat pełniła stano-
wisko dyrektora, podkreśliła, że 
w tej szkole zawsze pracowali 
ludzie z pasją, którzy swoje serca 
przekazywali tym, którzy tego 
bardzo potrzebowali.

W trakcie jubileuszowych 
obchodów zaprezentowano 
także filmy z życia szkoły 
oraz program artystyczny z 
udziałem przedszkolaków z 
Publicznego Przedszkola nr 3, 

uczniów Zespołu Szkół Spe-
cjalnych oraz utalentowanych 
wokalistek ze strzegomskiego 
LO i ze Świebodzic.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Rubinowy jubileusz Szkoły Specjalnej
W tej szkole zawsze pracowali ludzie z pasją. Przekazywali swoje serca, wiedzę i czas tym, którzy tego bardzo potrzebowali!

Sześć placówek z terenu gmi-
ny Strzegom realizuje projekt 
„Owoce w szkole”. Wśród nich 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Jaroszowie, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kostrzy, 
Zespół Szkół w Goczałkowie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Strzegomiu 
oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Strzegomiu. 

- Celem programu jest trwała 
zmiana nawyków żywieniowych 
dzieci poprzez zwiększenie udzia-
łu owoców i warzyw w codziennej 
diecie w czasie, kiedy kształtują się 
ich nawyki żywieniowe oraz pro-
pagowanie zdrowego odżywiania 
poprzez działania edukacyjne 
realizowane w szkole - wyjaśnia 
Maria Karkowska, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Olszanach. 

W programie uczestniczą 
dzieci uczęszczające do klasy 
I-III. Dzieciom udostępniane 
są nieodpłatnie następujące 
produkty: świeże owoce wa-
rzywa oraz soki owocowe i 
warzywne. - Każde dziecko 
uczestniczące w programie 
otrzymuje jednorazowo porcję 
składającą się z jednego pro-
duktu owocowego i jednego 
produktu warzywnego przez 
okres 10 tygodni w semestrze 
– mówi Janina Klonowska, 
dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu. Rodzice i uczniowie 
przystępują do programu, 
składając deklaracje uczest-
nictwa. „Owoce w szkole” jest 
to program realizowany we 
współpracy z Agencją Rynku 
Rolnego we Wrocławiu. 

MK 

Mają w szkole witaminki 

Gmina Strzegom wspiera 
swoich uczniów i studentów. 
Strzegomianie mogą starać 
się o stypendia socjalne, za 
wybitne osiągnięcia i spor-
towe. 

- Zasady przyznawania sty-
pendiów socjalnych i zasiłków 
szkolnych są regulowane ustawą 
o systemie oświaty, a przyzna-
wane są zgodnie z regulaminem 
udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na te-
renie gminy Strzegom zamiesz-
czonym w uchwale nr 29/05 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 16 marca 2005 r. – wyja-
śnia Bożena Brańka, kierownik 
strzegomskiego Ośrodka Opie-
ki Społecznej. 

Wnioski na stypendia szkolne 
są przyjmowane od 1 września 
do 15 września w roku kalen-
darzowym w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu ul. 
Armii Krajowej 23. Wnio-
ski są składane przez rodzica, 
opiekuna prawnego lub pełno-
letniego ucznia. W roku szkol-
nym 2011/2012 przyjęto 276 
wniosków, z tego pozytywnie 
rozpatrzono 236. Aby otrzymać 
stypendium szkolne w roku bie-
żącym, nie można przekroczyć 
kwoty dochodu w wysokości 
456,00zł na osobę (kryterium 
obowiązuje od 1.10.2012 r.) 

Uczniowie, którzy mogą 

pochwalić się osiągnięciami 
naukowymi, mogą się ubiegać 
o stypendium za wybitne osią-
gnięcia dla uczniów i studentów 
gminy Strzegom. Stypendia, 
zgodnie z uchwałą nr 94/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004 r. w, 
przyznawane są dwa razy w 
roku: w okresie od stycznia do 
czerwca oraz od lipca do grud-
nia roku szczególnie uzdolnio-
nym uczniom i studentom do 
25 roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
na konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych, dotyczące 
laureatów jak i finalistów a 
także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność na 
rzecz lokalnego środowiska, jak 
i inne specyficzne okoliczności 
istotne dla oceny kandydata do 
wyróżnienia finansowego. Spra-
wy związane z tym rodzajem 
stypendiów prowadzi Wydział 
Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Stypendia są również przy-
znawane za osiągnięcia sporto-
we. Zasady ich przyznawania 
określa uchwała nr 59/12 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 września 2012 r. - Wnioski 
o stypendia sportowe składa 

się dwa razy w do roku – do 
30 czerwca i do 30 grudnia. 
Stypendium sportowe może 
otrzymać osoba, która osią-
gnęła wyniki sportowe w mię-
dzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym 
w okresie 6 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających 
złożenie wniosku, przyczyniając 
się do promowania i propago-
wania dyscyplin sportowych, 
które mają znaczenie dla gminy 
Strzegom – informuje Teresa 

Niedźwiedzka, inspektor ds. 
sportu Wydziału Kultury, Spor-
tu i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu.

Wnioski o stypendia za wy-
bitne osiągnięcia oraz sportowe 
można pobrać i złożyć w Biurze 
Obsługi Interesanta. Całość 
spraw związanych ze stypen-
dium socjalnym załatwia się 
natomiast w Ośrodku Opieki 
Społecznej przy ul. Armii Kra-
jowej 23 w Strzegomiu. 

Małgorzata Kus-Pożoga 

Gmina z myślą o uczniach 
Dla kogo są stypendia od Gminy Strzegom? Jakie są ich rodzaje? Jak się o nie starać?

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach 
korzystają z akcji „Owoce w szkole”

Stypendium socjalne może być udzielane uczniowi w formie:
-	 całkowitego	lub	częściowego	pokrycia	kosztów	udziału	w	zajęciach	edu-
kacyjnych	wykraczających	poza	zajęcia	realizowane	w	szkole	w	ramach	
planu;	

-	 nauczania,	w	 szczególności	 udziału	w	wyrównawczych	 zajęciach	edu-
kacyjnych	 i	 innych	przedsięwzięciach	 realizowanych	poza	 szkołą	 jak	w	
szczególności	wyjścia	lub	wyjazdy	do	teatru,	na	wycieczki	szkolne,	zielone	
szkoły;

-	 całkowitego	lub	częściowego	pokrycia	kosztów	udziału	w	zajęciach	edu-
kacyjnych	realizowanych	poza	szkołą,	a	w	szczególności	nauki	 języków	
obcych,	zajęć	muzycznych,komputerowych,	sportowych,	zajęć	na	basenie	
i	innych;	

-	 pomocy	 rzeczowej	o	charakterze	edukacyjnym,	w	 tym	w	szczególności	
zakupu:	podręczników,	 lektur,	 encyklopedii,	 słowników	 i	 innych	książek	
pomocniczych	do	realizacji	procesu	dydaktycznego,	zeszytów,	długopisów,	
piórników,	plecaków,	 stroju	 sportowego	 i	 innego	wyposażenia	uczniów	
wymaganego	obligatoryjnie	 przez	 szkołę,	 całkowitego	 lub	częściowego	
pokrycia	kosztów	związanych	z	pobieraniem	nauki	poza	miejscem	zamiesz-
kania,	a	w	szczególności	zakwaterowania	w	bursie,	internacie,	akademiku,	
na	 stancji,	 transportu	 środkami	komunikacji	 zbiorowej,	 całkowitego	 lub	
częściowego	pokrycia	kosztów	posiłków	w	stołówce	prowadzonej	przez	
szkołę,	 internat	 lub	 innej	 placówce	 zbiorowego	 żywienia	 dla	 uczniów	
uczących	się	poza	miejscem	zamieszkania,	świadczenia	pieniężnego	jeżeli	
organ	przyznający	stypendium	uzna,	że	udzielenie	stypendium	szkolnego	
w	innej	formie	nie	jest	możliwe	lub	nie	jest	celowe.
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Już po raz dwudziesty czwar-
ty SCK gościło w swoich 
podwojach wszystkich tych, 
którzy z wielu radości życia 
szczególnie upodobali sobie 
muzykę i śpiew ku chwale 
Boga. 

Konwencja Spotkań z Piosenką 
Religijną i Refleksyjną na przeło-
mie prawie ćwierćwiecza niewiele 
się zmieniła. Przede wszystkim 
nie jest ona organizowana w for-
mie konkursowej, jak to bywało 
w przypadku pierwszych edycji. 
Organizatorzy szczególny nacisk 
kładą na wymianę doświadczeń i 
form ewangelizacji pieśnią oraz 
radości wypływającej ze wspól-
nego śpiewu. 

XXIV Spotkania z Piosenką 
Religijną i Refleksyjną otwo-
rzyła dyrektor SCK - Bożena 
Bojanowska-Czuk, która z 
nieukrywanym wzruszeniem 
powitała licznie zgromadzoną 
publiczność, prezentujące się 
zespoły i wokalistów oraz za-
proszonych gości. Podkreśliła, 
że spotkania mają tak wielo-
letnią tradycję, ponieważ są 
ludzie z ogromną wiarą i pasją 
śpiewania.

W tegorocznych spotkaniach, 
które odbyły się 21 października 

br. na scenie SCK zaprezento-
wało się 22 wykonawców, wśród 
których byli soliści, zespoły wo-
kalno – instrumentalne, szkolne 
grupy wokalne oraz schole 
parafialne. Uczestnicy spotkań 
przybyli z Olszan, Jaroszowa, 
Udanina, Pastuchowa, Ujazdu 
Górnego, Świebodzic. Strze-
gom reprezentowali wokaliści 
ze szkół podstawowych oraz 

gimnazjalnych oraz członkinie 
zespołu In Live działającego w 
SCK. Innowacją wprowadzoną 
w tegorocznych spotkaniach 
był występ Grupy Teatralnej 
Strzegom, która przedstawiła 
krótki spektakl, opowiadający o 
stosunku dzisiejszego człowieka 
do Boga.

W przerwie prezentacji ar-
tystycznych zostały ogłoszone 
wyniki dwóch konkursów, 
które zostały zorganizowane 
z okazji 770. rocznicy lokacji 
Strzegomia oraz 10. rocznicy 
nadania tytułu Bazyliki Mniej-
szej Kościołowi p.w. Św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu. 
Pierwszy z nich to Dekanalny 
Konkurs Literacki o Kościo-
łach i Historii Strzegomia 
zorganizowany przez Deka-
nalnego Wizytatora Kateche-
tycznego, Zespół Katechetów 
Dekanatu Strzegomskiego i 
SCK. Organizatorami dru-

giego konkursu dekanalnego, 
tym razem fotograficznego 
„Miejsca sakralne Strzegomia 
w czterech porach roku” byli 
Rada Parafialna przy Parafii 
pw. Św. App. Piotra i Pawła, 
ks. prałat Marek Babuśka 
oraz Zespół Szkół. Laureaci 
konkursów otrzymali nagrody 
oraz dyplomy pamiątkowe.

Strzegomskie Centrum Kul-
tury składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim uczestnikom 
biorącym udział w Spotkaniach. 
Cudowna jak zawsze atmosfera 
panująca podczas imprezy oraz 
wspaniałe wrażenia estetyczne 
sprawiły, że Spotkania z Pio-
senką Religijną i Refleksyjną 
po raz kolejny stały się świętem 
dającym możliwość kontaktu 
z artystami, którzy poświęcili 
swój talent Bogu.

Tekst i zdjęcia: 
Strzegomskie Centrum 

Kultury

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Białej Laski odbyło 
się 15 października br. w 
restauracji „Pod Rumakiem” 
w Strzegomiu spotkanie in-
tegracyjne członków strze-
gomskiego koła Polskiego 
Związku Niewidomych. 

W swoim przemówieniu 
Andrzej Zontek prezes koła 
w Strzegomiu podziękował 
władzom gminy za wszelką 
pomoc oraz zwrócenie uwagi 
na problemy osób niewidzą-
cych i niedowidzących, za 
podjęte działania w zakresie 
likwidowania barier architek-
tonicznych, wsparcie związku 
w jego działaniach oraz stwo-
rzenie godnych warunków w 
nowej siedzibie związku w 
CAS Karmel.

W trakcie spotkania okazało 
się, że prezes jest nie tylko 
charyzmatycznym działaczem 
społecznym, ale i świetnym 
animatorem życia towarzyskie-
go i kulturalnego, uczącym od-
najdywania radosnych wartości 

życia dla ludzi dotkniętych 
chorobą utraty wzroku.

Doskonałym przykładem 
tego był przeprowadzony 
konkurs wiedzy o związku z 
nagrodami rzeczowymi, który 
dostarczył zgromadzonym 
wiele radości. Uczestnicy kon-
kursu dzięki posiadanej wiedzy 
o działalności koła otrzymali 
szereg prezentów w postaci 
sprzętów gospodarstwa domo-
wego oraz artykułów przemy-
słowych. Były też prezenty spe-
cjalne. 21-letniej niewidomej 
członkini związku wręczono 
sprzęt pomocniczy do dalsze-
go funkcjonowania w postaci 
białej laski, zaś czterem nowo 
przyjętym członkom wręczono 
zegarki mówiące. Były gratula-
cje, życzenia, a także czas pytań 
i odpowiedzi.

Spotkanie uświetniły występy 
dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 3 w Strzegomiu, które 
zaprezentowały piękne układy 
taneczne, wnosząc barwny ak-
cent w program spotkania. 

Tekst i zdjęcia: 
Grażyna Kuczer

Śpiewali ku chwale Boga

Uroczystość w Dniu Białej Laski

XXIV Spotkania z Piosenką Religijną i Refleksyjną odbyło się w Strzegomskim Centrum Kultury

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Strzegomiu zrzesza około 100 osób z dysfunkcją wzroku

„Dietę cud” na świetny wygląd 
i przepis, a także na dobry hu-
mor otrzymali wszyscy, którzy 
przyszli do Strzegomskiego 
Centrum Kultury w sobotnie, 
słoneczne popołudnie, 20 paź-
dziernika. 

Publiczność powitała i zapro-
siła do udziału w fantastycznej 
zabawie Bożena Bojanowska-
Czuk - dyrektor SCK. Na sce-
nie popis aktorski dały gwiazdy 
znane z telewizji i pierwszych 
stron gazet, które na co dzień 
oglądamy w znanych serialach. 
Mimiką i gestami, a przede 
wszystkim ruchem scenicznym 
bawiła publiczność Adrianna 
Biedrzyńska. 

Ewa Kuklińska była „żywym 
przykładem” doskonałej diety 
cud. Swoim wyglądem budziła 
podziw zarówno wśród mę-
skiej części publiczności, jak i 
wśród Pań. Dostojna Ewa Zię-
tek doprowadzała publiczność 
do salw śmiechu dowcipny-

mi powiedzeniami, a Kamila 
Sammler- Kotys czarowała 
swoją sceniczną bezbronnością 
i anielskim głosem. Na finał po-
jawiła się radosna Maria Bujas. 
Mimo iż spektakl był utrzyma-
ny w konwencji komediowej 
to zakończenie było niezwykle 
zaskakujące. Ostatnie sceny 
były pełne powagi, a całość 
spięta morałem. Oprócz dobrej 
zabawy, były więc chwile pełne 
refleksji i zadumy.

Na zakończenie spektaklu 
Panie występujące na scenie 
SCK otrzymały kwiaty, a dy-
rektor SCK zaprosiła na kolejne 
imprezy z udziałem gwiazd 
estrady polskiej. 

Jeszcze w tym roku zoba-
czymy i usłyszymy Tercet Eg-
zotyczny i pośmiejemy się z 
Kabaretem Paranienormalni. 
Zaprosimy też dzieci i doro-
słych do Kina SCK. 

Strzegomskie Centrum 
Kultury

16. listopada br. o godz. 09:00 
Kino SCK zaprasza dzieci na 
bajkę pt. „Merida Waleczna” 
czyli 100 minut niezwykłej 
historii o odważnej Meridzie, 
która stawia czoło tradycji, 
przeznaczeniu i okrutnym be-
stiom. 

Natomiast 23 listopada br. 
o godz. 19.00 dla dorosłych 
będzie komedia romantyczna 2 
dni w Nowym Jorku!, w której 
popularna gwiazda europej-
skiego kina Julie Delpy („Przed 
zachodem słońca”, „Trzy kolory. 
Biały”) postanowiła zakpić so-
bie z narodowych wad swoich 
rodaków i politycznej popraw-
ności Amerykanów. 

Niesforna francuska rodzinka 
odwiedza bliskich na Manhatta-
nie – sztampowy pomysł w na-
pisanej i wyreżyserowanej przez 
nią komedii „2 dni w Nowym 

Jorku” stanowi punkt wyjścia 
do mnożenia niezliczonej ilości 
gagów i słownych potyczek 
ośmieszających stereotypowe 
zachowania obu stron. 

Zaczyna się nieźle. Stary 
brzuchaty Francuz (Albert 
Delpy) przemycający w majt-
kach kilogramy kiełbas oraz 
wykwintnych serów dla wy-
kształconego czarnoskórego 
zięcia (Chris Rock) to widok 
wzruszający. 

(red)

05.11.2012, godz. 10.00 – 
Przedszkole nr 2 – „Jesienne 
Harce” – zajęcia plastyczno 
– teatralno –ruchowe przy-
gotowane przez instruktorów 
SCK.

06.11.2012, godz. 10.00 – 
Zespół Szkół Specjalnych 
– „Jesienne Harce” – zajęcia 
plastyczno – teatralno – ru-
chowe przygotowane przez 
instruktorów SCK.

07.11.2012 , godz. 10.00, 
12.00 – „Moje Centrum Kul-
tury” – SCK zza kulis (po-
znajemy technikę estradową, 
pracę operatora kinowego, 
grafika komputerowego oraz 
wyposażenie pracowni). 

09.11.2012 , godz. 9.00 – 
Przedszkole nr 3 – „Jesienne 
Harce” – zajęcia plastyczno 
– teatralno – ruchowe przy-
gotowane przez instruktorów 
SCK.

1 1 . 1 1 . 2 0 1 2  –  N a r o d o w e 
Święto Niepodległości
- godz. 10.00 – Bazylika 
Mnie j sz a  –  Msza  Ś w. w 

intencji Ojczyzny pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelen-
cji ks. Ignacego Deca Bisku-
pa Świdnickiego, z udzia-
łem władz samorządowych, 
środowisk kombatanckich, 
szkół i partnerów społecz-
nych w Asyście Honorowej 
Kompanii Wojska Polskiego 
– X Brygady Logistycznej w 
Opolu.
- godz. 12.00 – Skwer przy 
pomniku I.J.Paderewskiego 
– przemówienia okol icz-
nośc iowe, Ape l  Pamięc i , 
Salwa Honorowa, złożenie 
kwia tów i  w i eńców pod 
pomnikem.
- godz. 14.00 – sala wido-
wiskowa SCK – Okolicz-
nościowy program słowno 
– muzyczny w wykonaniu 
uczniów ze strzegomskich 
szkół i zespołów folklory-
stycznych. Koncert Tercetu 
Egzotycznego.

12.11.2012 , godz. 9.00 – 
Przedszkole nr 4 – „Jesienne 
Harce” – zajęcia plastyczno 
–teatralno – ruchowe przy-
gotowane przez instruktorów 
SCK.

Gwiazdy telewizji w Strzegomiu

Strzegomskie Centrum kultury
bardzo serdecznie zaprasza

Kinowe propozycje



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9Wsie

- Umowa na realizację kon-
traktu III „Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi Rogoźnica” 
podpisana została 6.11.2009 r. 
z wykonawcą „SOBET S.A.” 
z Brzegu na kwotę ponad 3,91 
mln zł netto z terminem wy-
konania 15.06.2012 r. Roboty 
rozpoczęto w kwietniu 2010 r. 
– mówi Marek Jaryczewski, 
wiceprezes spółki. - Jednak z 
powodu wprowadzenia wielu 
zmian projektowych, spowodo-
wanych kolizjami z infrastruk-
turą podziemną, zabytkowym 
murem kościelnym i wycofa-

niem zgody przez właścicieli 
terenów i koniecznością opra-
cowania projektu zamiennego 
wraz ze zmianą pozwolenia na 
budowę, termin zakończenia 
zadania został przesunięty na 
11.12.2012 r. Zakres rzeczowy 
tego projektu obejmuje: kana-
lizację grawitacyjną - 5,2 km, 
kanalizację ciśnieniową - 2,9 
km, przyłącza kanalizacyjne 
– 128 szt. o łącznej długości 
1,3 km, tłocznię ścieków – 2 
szt. oraz przepompownię ście-
ków – 2 szt. – dodaje Marek 
Jaryczewski. 

Po zmianach projektu koszt 
zadania będzie wyższy niż 
umowny. 

- Zmiany tras projektowa-
nej kanalizacji, konieczność 
wykonania odtworzeń dróg 
w większych ilościach niż za-
kładano oraz napotkanie w 
trakcie realizacji okoliczności, 
które nie były przewidziane w 

projekcie, np. skały granitowej 
także spowoduje wzrost kosztu. 
Obecnie planowana wartość 
inwestycji wzrosła do 3,93 mln 
zł – wyjaśnia wiceprezes. 

Do wykonania pozostało 
jeszcze: kanalizacja grawita-
cyjna – ok. 500 m, kanalizacja 
ciśnieniowa – ok. 250 m oraz 
tłocznie i przepompownie.

24 października rozpoczęto 
roboty w drodze wojewódzkiej 
nr 374, gdzie do ułożenia jest 
ok. 170 m kanalizacji grawi-
tacyjnej i 190 m kanalizacji 

ciśnieniowej. Zaawansowanie 
w budowie rurociągów kana-
lizacyjnych wynosi ponad 92 
proc. 

Oprac. MK 

Kanalizowanie Rogoźnicy jest już na finiszu
Niebawem zakończą się prace przy budowie kanalizacji w kolejnej strzegomskiej wsi. Inwestycja nie obyła się bez zmian w projekcie

Wieś Goczałków 
coraz ładniejsza 

Z krajobrazu Goczałkowa 
znikną niebawem szpecące 
wieś ruiny stodół, które znaj-
dują się w samym centrum 
wsi. Jak podkreślają miesz-
kańcy, nie dość, że psują one 
ogólny wizerunek miejsco-
wości, to jeszcze stwarzają 
niebezpieczeństwo dla jej 
mieszkańców. – Te stare bu-
dynki widać już z daleka. 
Wyglądają bardzo nieładnie. 
W naszej wsi ostatnio tyle 
się zmieniło. Mamy nowe 
chodniki, a za chwilę d la 
naszych dzieci wybudowana 
zostanie sala gimnastyczna, 
pora więc, żeby zrobić i coś 
z tymi ruinami – mówi pani 
Danuta z Goczałkowa. 

Gmina postanowiła zaradzić 
temu problemowi i złożyła 
wniosek o wydanie pozwolenia 
na rozbiórkę wraz z projektem 
przeprowadzenia rozbiórki. 
Następnie wyłoniono wyko-
nawcę zadania. Koszt przed-
sięwzięcia to kwota około 
64,5 tys. zł. 

Kiedy już ruiny budynków 
znikną z powierzchni ziemi, 
pozostały po nich teren zosta-
nie odpowiednio zagospoda-
rowany. – Niektóre elementy 
kamienne, zgodnie z decyzją, 
konserwatora zabytków, zo-
staną poddane inwentaryzacji 
i będą składowane na terenie 
Zakładu Usług Komunalnych 
w Strzegomiu – mówi Jerzy 
Kościk z Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu. 

MK 

Sołtysi gminy Strzegom 
spotkali się na cyklicznym 
spotkaniu z burmistrzem, 
aby porozmawiać o sprawach 
istotnych dla ich miejsco-
wości. 

24 października 2012 r. odbyło 
się kolejne spotkanie, podczas 
którego sołtysi rozmawiali z bur-
mistrzem Zbigniewem Suchytą 
o bieżących problemach swo-
ich wsi. Na wstępie burmistrz 
poruszył kwestię  dotyczącą 
podziału gminy na jednoman-
datowe okręgi wyborcze, który 
został dokonany w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa.  
– Komisarz Wyborczy rozważał 
propozycję wsi Kostrza i Ro-
goźnica w sprawie utworzenia 
dwóch odrębnych okręgów dla 
tych miejscowości, niestety nie 
została ona uwzględniona – wy-
jaśniał Zbigniew Suchyta.

Burmistrz poinformował rów-
nież o zmianie stawki podatku 
rolnego oraz o projektach Od-
nowy Wsi. Każdy z sołtysów 
mówił o tym, co należy załatwić 
w ich miejscowościach. Spraw 
jak zwykle było wiele. Sołtysa 
Strzegomia Zdzisława Kudybę 
interesowała sprawa remontu 
ulicy Malinowej, który, jak poin-
formował burmistrz, rozpocznie 
się już niebawem. Mirosława 
Chmieliczek, sołtys Granicy 
apelowała o remont jednej z 
dróg gminnych, a Anna Dawi-
dowska, sołtys Godzieszówka, 
prosiła o budowę placu zabaw, 

na którym najmłodsi mogliby 
spędzać czas wolny. 

Problemy z drogami wyma-
gającymi remontu mają również 
sołectwa Goczałków Górny i 
Morawa. W Jaroszowie dobie-
ga koniec budowy, tak bardzo 
wyczekiwanego boiska Orlik, 
dlatego sołtys Zbigniew Koło-
dziej podpytywał o szczegóły za-
kończenia tej inwestycji i termin 
jej oddania do użytku. 

Ważną kwestią poruszaną 
podczas narady była sprawa 
przystanków, z których korzy-
stają dzieci z gminy Strzegom 
dojeżdżające do szkół. W Ol-

szanach problem z przystan-
kiem został rozwiązany, dzięki 
interwencji sołtysa Ireneusza 
Biernata. Obecnie burmistrz 
analizuje problem braku wiat 
przystankowych w poszczegól-
nych wsiach. 

Jednym z punktów spotka-
nia było omówienie zmian w 
gminnym budżecie. Na koniec 
przybliżono także sołtysom 
regulamin, dobrze znanego 
wszystkim, konkursu „Estetyka 
wsi i zagrody wiejskiej”, które-
go rozstrzygnięcie nastąpi już 
niebawem.

Małgorzata Kus-Pożoga 

Dyskutowali o swoich wsiach
Sołtysi kolejny raz spotkali się z władzami gminy, by wspólnie rozmawiać 

W najbliższych wydaniach 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” chcielibyśmy pre-
zentować sylwetki sołtysów 
oraz dokonania poszczególnych 
sołectw. Dziś prezentujemy 
wieś Olszany, której sołtysem 
jest Ireneusz Biernat. 

Olszany są jedną z najwięk-
szych wsi w gminie Strzegom. 
Zamieszkuje ją ok. 980 miesz-
kańców. Jako jedna z niewie-
lu wsi jest typowo rolniczą.  
– Posiadamy największą liczbę 
rolników utrzymujących się 
z wyłącznie z pracy na roli i 
hodowli bydła – mówi Ireneusz 
Biernat, sołtys Olszan.

 – Razem z radą sołecką 
staramy się zadbać o potrzeby 
wszystkich mieszkańców i jak 
najlepszy wizerunek Olszan. 
Nie brakuje też problemów. 
Główną bolączką naszej wsi 
były lokalne podtopienia zwią-
zane z zaniedbaną infrastruk-
turą wodno-kanalizacyjną. W 
związku z tym jako cel prio-
rytetowy naszej czteroletniej 
kadencji objęliśmy remont 
wszystkich tych urządzeń, tak 
aby uchronić dobytek miesz-
kańców i ich posesje – opo-
wiada sołtys. 

W Olszanach udało się prze-
prowadzić generalny remont 
Potoku Czarnucha, a obec-
nie remontowany jest Potok 
Olszański. Innym ważnym 
dla miejscowości przedsię-
wzięciem jest remont wnętrza 
kościoła p.w. Trójcy Świętej, 
na który pozyskano dotację z 
gminy Strzegom. 

- Mieszkańcy Olszan jako 
liczna społeczność mają wiele 
potrzeb, takich jak m.in. budo-
wa dróg dojazdowych do posesji. 
Naprawy wymagają także drogi 
polne. Małymi kroczakami 
staramy się każdą z tych spraw 
realizować – podkreśla Ireneusz 
Biernat. – Jako sołtys sam wiele 
bym nie zdziałał. Potrzebna jest 
grupa zgranych ludzi, jaką jest 
rada sołecka. Dlatego cieszę się, 
że mam takie osoby obok siebie, 
na których pomoc mogę zawsze 
liczyć - dodaje. 

- Funkcja sołtysa to moim 
zdaniem wielka odpowiedzial-
ność i zaangażowanie w interesy 
wsi. Czasem trudno jest pogo-
dzić sołtysowanie z obowiązka-
mi domowymi, rodziną i pracą 
na roli. Na szczęście dzięki 
społecznikom, którzy działają 
wraz ze mną, jest to możliwe, 
a przed wszystkim znacznie 
łatwiejsze – podsumowuje Ire-
neusz Biernat.

Życzymy powodzenia. 

Prezentujemy sołtysów: 
Ireneusz Biernat z Olszan 

Zakres rzeczowy kanalizacji Rogoźnicy obejmuje: kanalizację grawitacyjną 
- 5,2 km, kanalizację ciśnieniową - 2,9 km, przyłącza kanalizacyjne – 128 
szt. o łącznej długości 1,3 km, tłocznię ścieków – 2 szt. oraz przepompownię 
ścieków – 2 szt. Planowana wartość inwestycji wzrosła do 3,93 mln zł

Budowa kanalizacji w Rogoźnicy jest częścią dużego projektu pn. „Zapewnienie 
prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” realizowany jest na 
terenie aglomeracji Strzegom i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w 
następujących miejscowościach: Goczałków, Rogoźnica, Żółkiewka, Żela-
zów, Kostrza, Wieśnica, Jaroszów oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w 
Strzegomiu. Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest spółka Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. Celem projektu dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
aglomeracji Strzegom, terenu częściowo położonego na obszarze chronionej 
zlewni Nysy Szalonej. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie aglomeracji 
Strzegom w system kanalizacji sanitarnej i dostosowanie istniejącej oczysz-
czalni ścieków poprzez jej rozbudowę do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków 
oraz uzyskania wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczeń ścieków przed 
ich odprowadzeniem do rzeki Strzegomki.

Zachęcamy sołtysów i mieszkańców gminy do wypowiadania się na łamach 
naszej gazety. Chcemy prezentować dokonania poszczególnych sołectw. Wie-
my, że pracujecie Państwo na rzecz swoich wsi i robicie dużo, żeby były one 
coraz piękniejsze. Wiemy, że są pośród Was ludzie, których dokonania warto 
i trzeba pokazać. Dlatego piszcie i dzwońcie do nas. Adres mailowy naszej 
redakcji: biuletyn@strzegom.pl i numer telefonu: 74 8560-588. 

11 grudnia br. ma się zakończyć kanalizowanie Rogoźnicy. 
Realizacja tego zadania nie należała do najłatwiejszych. W 
trakcie prac trzeba było wprowadzić zmiany w projekcie, bo 
natrafiono na infrastrukturę podziemną, której w miejscach 
prowadzonych prac się nie spodziewano. Najważniejsze jed-
nak, że wszystko jest już na dobrej drodze do tego, by miesz-
kańcy mogli podłączyć swoje domy do miejskiej sieci. 
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Na starcie VIII Rawickiego 
Międzynarodowego Turnieju 
Judo stanęło 20 października 
około 250 zawodników z 27 
klubów z Polski i zagranicy. 
Dzieci ze strzegomskiej sek-
cji były bardzo dobrze przy-
gotowane, co bardzo dobrze 
świadczy o pracy trenerów: 
Andrzeja Rozwałki i Józefa 
Smotera. W kategorii junio-

rów młodszych Jakub Rajtar 
zdobył brąz, a Patrycja Duszak 
w kat. młodziczek wywalczyła 
złoty medal. Świetnie wypadli 
ten najmłodsi judocy (rocznik 
2000-2003). Sara Dynowska, 
Hanna Fedyczkowska, Alek-
sandra Kawecka, Gracjan 
Poterała, Antoni Wojtasik, 
Dawid Hypta i Jakub Misz-
kiewicz w swoich kategoriach 

stanęli na najwyższym podium. 
Na drugim miejscu uplasowała 
się Nikola Miziołek, natomiast 
Sandra Baranowska i Maksy-
milian Pawlica wywalczyli 3. 
miejsca. W klasyfikacji druży-
nowej AKS Strzegom zdobył 2. 
miejsce, ulegając klubowi UKS 
Judo Konin. 

AKS Strzegom 
sekcja judo

Sport

Stadion Miejski we Wro-
cławiu był w dniu 16 paź-
dziernika br. areną zmagań 
reprezentacji piłkarskich 
Br az y l i i  i  Japonii . 100 
strzegomskich uczniów 
pojechało do Wrocławia, 
żeby obejrzeć ten mecz. 
Mówili, że będą ten mecz 
długo pamiętać. 

Z jednej strony: Kaka (Real 
Madryt), Neymar (Santos), 
Hulk (Zenit St. Petersburg), 
Ramires, Oscar i David Luiz 
(Chelsea Londyn), Thiago 
Silva (PSG) czy Adriano 
(Barcelona), z drugiej: Kaga-
wa (Manchester Utd), Honda 
(CSKA Moskwa), Nagatomo 
(Inter Mediolan), Uchida 
(Schalke 04 Gelsenkirchen) 
i wielu, wielu innych. Fan-
tastyczny gwiazdozbiór pił-
karski!

Młodzi kibice z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Gimnazjum nr 1 świetnie 

się bawili podczas me-
czu, żywo reagując na 
wydarzenia na boisku 
i kibicując obu dru-
żynom. Konfrontacja 
Brazylii i Japonii na 
pewno zapadnie im na 
długo w pamięci.

Wa r t o  d o d a ć , ż e 
uczniowie z Gimna-
zjum nr 1 real izują 
projekt „Jak kultywo-
wać pozytywne zacho-
wania kibica sportowe-
go?”. Dzięki integracji 
ze starszymi kolegami 
z l iceum, propagują 
tym samym pozytywne 
zachowania na impre-
zach sportowych.

Organizatorami wy-
jazdu byli Przemysław 
Stempniewicz i Eryk 
Bendig. Opiekunami 
uczniów byli Zbigniew 
Wr o ń s k i  i  R o b e r t 
Czubala.

Eryk Bendig/ 
Tomasz Wanecki

Byli na meczu pełnym gwiazd
Młodzi strzegomianie kibicowali we Wrocławiu zawodnikom światowego futbolu. - Było super! - mówili po powrocie

11 kolejka:
13.10.2012 r. - Lubań
Łużyce Lubań – AKS Granit 
Strzegom S. A. 2:6 (0:4) 
bramki dla AKS-u: Werner 2, 
Domaradzki, Burszta, Lenio, 
br. samobójcza
12 kolejka:
20.10.2012 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. – 
Granica Bogatynia 3:3 (2:0)
bramki dla AKS-u: Traczy-
kowski, Werner, Borkowski
W tym roku strzegomscy piłka-

rze rozegrają jeszcze 5 spotkań 
– 2 u siebie, 3 na wyjeździe. Po 
tym nastąpi przerwa zimowa. 

13 kolejka: 
Piast Zawidów (w)
14 kolejka: 

GKS Kobierzyce (d)
15 kolejka: 
Orkan Szczedrzykowice (w)
16 kolejka: 
Pogoń Oleśnica (d)
17 kolejka: 
Nysa Zgorzelec (w)

Opracował: Tomasz 
Wanecki

AKS trzeci, liderem Piast Zawidów
Podajemy wyniki kolejnych meczów w wykonaniu seniorów AKS-u Granit Strzegom S. A. 

Udane występy w Rawiczu naszych judoków Promocja łucznictwa 
w strzegomskiej „4”

W dniu 17 października br. 
uczniowie PSP nr 4 gościli w 
sali gimnastycznej trenerkę 
sekcji łucznictwa - Janinę 
Zięcinę i Grzegorza Kopie-
niaka z klubu sportowego 
AKS Strzegom.

Największą furorę wśród 
uczniów zrobiły pokazy strze-
leckie. Każdy uczeń miał 
możliwość osobiście wykonać 
kilka strzałów do tarcz i do 
balonów. To już druga taka 
wizyta trenerki sekcji łucznic-
twa w tej szkole. Uczniowie 
z  dużym zaciekawieniem 
obserwowali pokaz, a wie-
lu wstępnie wyraziło chęć 
sprawdzenia swoich sił na 
treningach w hali OSiR w 
Strzegomiu. Janina Zięcina 
zaprasza chętnych w ponie-
działki i środy o godzinie 
17.00. 

Robert Kotowicz

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu ogłasza nabór do 
kolejnej edycji Strzegomskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej S.A.L.P.N.H. w sezo-
nie 2012/13.

Termin dostarczenia listy 
zawodników wraz z nazwą 
drużyny oraz opłatą startową 
upływa 10 listopada br. Pierw-
sza kolejka planowana jest 
18 listopada. W lidze może 

wystartować maksymalnie 12 
drużyn. Wpisowe od zawodnika 
– 50,00 zł.

Lista zgłoszeniowa musi za-
wierać następujące dane: imię 
i nazwisko zawodnika, rok 
urodzenia (najmłodsi w lidze od 
1997 r.), nazwa drużyny, kapitan 
drużyny wraz z numerem tele-
fonu. Regulamin znajduje się na 
stronie www.osir.strzegom.pl 

OSiR Strzegom

Rusza nowy sezon S.A.L.P.N.H

AKS Granit Strzegom S. A.
w sumie: 12 meczów, w tym: 6 zwycięstw, 4 remisy, 2 porażki, bramki: 27-
13, 22 pkt.
bilans u siebie: 7 meczów, w tym: 4 wygrane, 2 remisy, 1 przegrana, bramki: 
12-6, 14 pkt.
bilans na wyjeździe: 5 meczów, w tym: 2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 przegrana, 
bramki: 15-7, 8 pkt.
strzelcy bramek: 12 – Werner, 4 – Borkowski, 3 – Buryło, 2 – Burszta, Lenio, 
1 – Bęś, Domaradzki, Traczykowski, 1 bramka samobójcza

W spotkaniu udział wzięło ponad 
100 uczniów z klas I, II, IV i V. Pod-
czas spotkania uczestnicy poznali 
historię i sukcesy tej interesującej 
dyscypliny. Mogli poznać budowę 
łuków, tarcz i strzał. 
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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

Gdzie dostaniesz naszą gazetę 
Gminne Wiadomości

StrzeGom

W związku z licznymi zapy-
taniami mieszkańców Strze-
gomia dotyczącymi ustawy 
śmieciowej, udzielamy od-
powiedzi na pytania, które 
wpłynęły do naszej redakcji. 
Na pytania odpowiada Eweli-
na Kowalska, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

rewolucja śmieciowa - co to 
oznacza dla statystycznego Ko-
walskiego? – pyta pani anna z 
ulicy sosnowej. 

Koniec z poszukiwaniem naja-
trakcyjniejszej oferty wywozu 
odpadów. Mieszkańcy będą 
wnosili do gminy opłaty zgodnie 
z jedną, wyznaczoną w drodze 
uchwały stawką. W zamian za 
to gmina wybierze (w konkuren-
cyjnym przetargu) przedsiębior-
cę bądź przedsiębiorców, który 
opróżni śmietnik Kowalskiego, 
a jego zawartość wywiezie w 
odpowiednie miejsce. Co więcej, 
gmina będzie również musiała 
sprawować nadzór nad dal-
szym losem odpadów. Koniec 
ze zmartwieniami co zrobić ze 
starą pralką, rozpadającą się sza-
fą, przeterminowanymi lekami 
albo zużytymi bateriami – gmina 
będzie organizować i wskazywać 
mieszkańcom punkty odbioru 
takich odpadów. Jeśli Kowalski 
selekcjonuje odpady, to - z ko-
rzyścią dla środowiska, ale i dla 
siebie – za selektywną zbiórkę 
gmina będzie pobierać niższe 

opłaty. Zniknie też powód, 
żeby odpadów pozbywać się 
przez spalanie w domowych 
piecach – co, mimo że jest 
niezgodne z prawem, na-
dal stanowi, niebezpieczny 
dla zdrowia ludzi, problem 
w wielu miejscach kraju. 
Cel zmiany ustawy: obję-
cie wszystkich właścicieli 
nieruchomości sprawnym 
systemem odbioru odpa-
dów, stworzenie lepszych 
warunków do segregacji 
odpadów, łatwo dostępne 
punkty zbiórki selektywnej 
takich odpadów jak zużyty 
sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, meble, odpady 
niebezpieczne, informo-
wanie mieszkańców gmin, 
co gdzie i jak należy wyrzucać, 
wyeliminowanie dzikich wysy-
pisk, likwidacja zjawiska palenia 
odpadów w domach.

Kto będzie sprawować nadzór 
nad prawidłowym postępowa-
niem z odebranymi od nas śmie-
ciami przez zbierającą je firmę? 
– pyta pani dorota z Tomkowic. 

Nadzór nad prawidłowym 
zagospodarowaniem przez od-
bierającego odpadów będzie 
sprawować gmina.

gdzie mam wyrzucić stary tele-
wizor czy lodówkę? – pyta pan 
Krzysztof z ulicy górniczej. 

Każda gmina wskaże miesz-
kańcom miejsca odbioru nie-
potrzebnego sprzętu RTV i 
AGD. Nowe przepisy zobowią-
zują gminę do zorganizowania 

punktów zbiórki elektrośmie-
ci, czy innych problemowych 
odpadów. Będzie możliwość 
legalnego pozbycia się odpadów, 
z którymi teraz nie wiadomo 
co zrobić (baterie, przetermi-
nowane leki, oleje odpadowe 
itp.). Gmina udostępniać będzie 
na stronie internetowej m.in. 
informacje o punktach selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

Kto w myśl ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie 
składa deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami, jeżeli nieruchomość należy 
do gminy? – pyta pani Magdale-
na z ulicy Świdnickiej. 

To proste. Zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany złożyć do 

wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.

Jak będzie wyglądać sprawa 
umowy na odbieranie odpadów 
komunalnych? – pyta pan Piotr 
z ulicy niepodległości. 

Od lipca 2013 r. usługę odbio-
ru od właścicieli nieruchomości 
w zamian za opłatę zapewnia 
gmina. Właściciele nieruchomo-
ści do tego czasu powinni podjąć 
działania celem wypowiedzenia 
umów na odbieranie odpadów 
komunalnych zawartych indy-
widualnie. 

Red 

Ustawa śmieciowa – co się zmieni?
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BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 6,21 m2, położonego w granicach działki nr 
362/58 w Jaroszowie - przy budynku Jaroszów 137. ( Z uwagi na wysokość garażu 
wynoszącą poniżej 2,20m, podana w ogłoszeniu powierzchnia garażu wynosi 50 
% powierzchni posadzki garażu ).
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2012 roku, o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł/m2 
miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowią-
zujący 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 przetar-
gu.
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 potwierdzający 
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 powoduje 
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 10.30 do 10.45 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
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 !!!

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 432/B/2012, Nr 
433/B/2012, Nr 434/B/2012, Nr 435/B/2012, Nr 436/B/2012, Nr 
437/B/2012, Nr 438/B/2012, Nr 439/B/2012, Nr 440/B/2012, Nr 
441/B/2012, 
Nr 442/B/2012, Nr 443/B/2012, Nr 444/B/2012, Nr 445/B/2012, Nr 
446/B/2012 Nr 447/B/2012, 
Nr 448/B/2012, Nr 449/B/2012, Nr 450/B/2012, Nr 451/B/2012, Nr 
452/B/2012, Nr 453/B/2012, 
Nr 454/B/2012, Nr 455/B/2012, Nr 456/B/2012, Nr 457/B/2012, Nr 
458/B/2012, Nr 459/B/2012, 
Nr 460/B/2012, Nr 461/B/2012, Nr 462/B/2012, Nr 463/B/2012, Nr 
464/B/2012, Nr 465/B/2012, 
Nr 466/B/2012, Nr 467/B/2012, Nr 468/B/2012, Nr 469/B/2012, Nr 
470/B/2012, Nr 471/B/2012, 
Nr 472/B/2012, Nr 473/B/2012, Nr 474/B/2012, Nr 475/B/2012, Nr 
476/B/2012 Nr 477/B/2012, 
Nr 478/B/2012, Nr 479/B/2012, Nr 480/B/2012, Nr 481/B/2012, Nr 
482/B/2012, Nr 483/B/2012, 
Nr 484/B/2012, Nr 485/B/2012, Nr 486/B/2012, Nr 487/B/2012, Nr 
488/B/2012, Nr 489/B/2012, 
Nr 490/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 października 
2012 r., Zarządzeniem Nr 493/B/2012, Nr 494/B/2012 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 17 października 2012 r.
-oddania w najem zgodnie z Zarządzeniem Nr 422/B/2012, Nr 
423/B/2012, Nr 424/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 paź-
dziernika 2012 r.
-oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 420/B/2012, 
Nr 421/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 października 2012 
r., Zarządzeniem Nr 429/B/2012, Nr 430/B/2012, Nr 431/B/2012 
Burmistrza Strzegomia z dnia 15 października 2012 r., Zarządze-
niem Nr 491/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 października 
2012 r.
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