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Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort

 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Andrzej Rajtar  
przegrał z gminą 

Były dyrektor Ośrodka 
Sportu próbował udowod-
nić, że został zwolniony z 
kierowniczego stanowiska 
niesłusznie. Sąd przyznał 
rację gminie. 

 Str. 2

StrzeGom
Będzie nowy  
podział zadań 

Kto teraz zajmie się 
obowiązkami Strażników 
Miejskich? 

 Str.4

SPort
Młody tancerz  
ma wielki talent 

Kacper Rutka ze Strze-
gomia i jego partnerka Julia 
Domaradzka podbijają serca 
mieszkańców i jury. 

 Str. 9 

Niezliczoną ilość palm, stro-
ików, pisanek, bab i mazur-
ków wielkanocnych mogli 
zobaczyć mieszkańcy gminy 
Strzegom na XV Jarmarku 
Wielkanocnym. Kto nie był, 
niech żałuje!

Strzegomski jarmark odbył 
się w Niedzielę Palmową, 24 
marca br. Jego uczestnikami 
były lokalne zespoły folk-
lorystyczne, przedstawiciele 
sołectw, twórcy ludowi i rę-
kodzielnicy oraz mieszkańcy 
Strzegomia – ci najmłodsi oraz 
zdecydowanie starsi.

Tradycyjnie już uczestnicy 
jarmarku wzięli udział w uro-
czystej mszy świętej w Bazy-
lice Mniejszej, a następnie w 
barwnym korowodzie przeszli 
ulicami miasta do sali balowej 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury II przy ul. Paderewskiego. 
Dodajmy, że przed nabożeń-
stwem doszło do poświęcenia 
palm wielkanocnych.

Na scenie SCK II zapre-
zentowały się zespoły folklo-
rystyczne: „Mali Kostrzanie”, 
„Kostrzanie”, „Goczałkowia-
nie” i „Olszaniacy”, dzieci z 
publicznych przedszkoli nr 
2, 3 i 4 w Strzegomiu oraz 
uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 i PSP nr 4.

Zwiedzający jarmark mogli 
nie tylko podziwiać wystę-
py artystyczne, ale również 
oglądać stoiska i stragany 
świąteczne, które pokazywały 
całe bogactwo kultury naszego 
kraju i Ziemi Strzegomskiej. – 
Istny kolorowy zawrót głowy 
– to zdanie chyba najczęściej 
padało w niedzielne południe. 
Uczestników jarmarku naj-
bardziej ucieszyła możliwość 
degustacji wypieków wielka-

nocnych i wędlin. A trzeba 
przyznać, ze w tym aspekcie 
wystawcy naprawdę spisali się 
na medal. – Dawno nie jadłem 
tak przepysznego ciasta. War-
to było tutaj przyjść – zachwy-
cał się jeden z mieszkańców 
Strzegomia. Kto z kolei chciał 
mieć pamiątkę z jarmarku, 
mógł za symboliczną kwotę 
kupić pisanki, kraszanki czy 
stroiki.

W trakcie tegorocznej edycji 
jarmarku zostały rozstrzygnięte 
konkursy na najbardziej ory-
ginalną palmę wielkanocną, 
najciekawsze stoisko oraz na 
tradycyjną potrawę. W pierw-
szej kategorii wygrało sołectwo 
Międzyrzecze, wyprzedzając 
Jaroszów i Kostrzę. W kategorii 
ekspozycja stoiska najlepsza 
była Żółkiewka, a za nią Stano-
wice i Międzyrzecze. Natomiast 

w kategorii potrawa 1. miejsce 
zajęło sołectwo Jaroszów, 2. lo-
kata przypadła wsi Modlęcin, a 
trzecia była Żółkiewka. Komisja 
konkursowa wskazała również 
wyróżnienia we wszystkich 
kategoriach.

Impreza była w pełni udana, a 
uczestnicy jarmarku zachwycali 
się pomysłowością wystawców 
i wykonawców programu arty-
stycznego.

W imieniu organizatora 
- Strzegomskiego Centrum 
Kultury dziękujemy wszyst-
kim za wspaniałą atmosferę 
w trakcie jubileuszowej edycji 
jarmarku i już zapraszamy na 
kolejną edycję w przyszłym 
roku.

Wesołych Świąt!

red
 Fotoreportaż str. 12

Poczuć świąteczną atmosferę
Ta edycja imprezy zgromadziła tłumy. W przyszłym roku święto na terenie OSiR-u w Strzegomiu 
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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 Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (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
Publiczna Szkoła Podstawo-

Ważne telefony
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 
medyczne 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. 
legnicka 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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Jubileusz 50–lecia urodzin 
ks. prałata Marka Babuś-
ki, proboszcza Parafii pw. 
Św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu, który odbył się 
9 marca 2013 r. w Bazylice 
Strzegomskiej, zaprojekto-
wała Rada Duszpasterska. 

- Mężczyzna przekraczający 
50–tkę ma coś z Abrahama 
– mówił tego dnia podczas 
nabożeństwa w strzegomskiej 
Bazylice Krzysztof Kaszub, 
przedstawiciel Rady Duszpa-
sterskiej. Ta magiczna granica 
wieku była okazją do pewnego 
podsumowania działań. A 
pięćdziesięcioletnia przeszłość 
księdza prałata to 25 lat spę-
dzonych w służbie kapłań-
skiej, z czego 6 lat w służbie 
Bogu i ludziom w Strzegomiu. 
Lata pobytu księdza prałata 
Marka Babuśki w Strzego-
miu obfitują w wiele działań 
inwestycyjnych, podjętych w 
celu ratowania spuścizny kul-
turowej przodków. Renowacja 

trzech portali wejściowych 
do Bazyliki, dwóch ołtarzy 
wewnętrznych - Matki Bożej 
Szkaplerznej i św. Andrzeja, 
remont kościoła św. Antonie-
go, plebanii - byłej komandorii 
joannickiej, domu parafialne-
go, budowa wieży przy kaplicy 

w Tomkowicach, kościoła 
św. Barbary i renowacja ze-
wnętrznych tablic nagrobnych 
przy Bazylice strzegomskiej 
to tylko niektóre z nich. Do 
tego dochodzi jeszcze m.in. 
wzbogacenie wystroju Bazyliki 
o obraz błogosławionego Jana 

Pawła II, którego pamięć w 
Strzegomiu jest czczona z pie-
tyzmem. W wyniku działań, 
podjętych przez proboszcza 
w 2012r. Bazylika stała się 
Pomnikiem Historii. W tym 
też roku, staraniem władz 
samorządowych i ks. prałata, 
Bazylika strzegomska zosta-
ła partnerem projektu Via 
Sacra. 

 - Bóg stawia na mojej dro-
dze kapłańskiej cudownych 
ludzi, którzy mnie wspierają, 
dla których i dzięki którym 
mogę pełnić swoją posługę 
kapłańską. Przeświadczenie, 
że nie jestem sam dodaje mi 
sił i motywuje do działania. 
Dziś, za każdego z was dzię-
kuję Panu Bogu – powiedział 
w homilii ks. prałat. Z tej 
wyjątkowej okazji składamy 
ks. Markowi Babuśce najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, 
wielu sił i codziennej radości. 
Dziękujemy za wszelkie pod-
jęte dla nas trudy i starania. 

gk 

W dniach 17-19 maja br. w 
Strzegomiu odbędą się Targi 
Kamienia i Usług Kamie-
niarskich. Ich organizatorem 
będzie firma „Don Vito” ze 
Strzegomia.

Strzegomski granit i strzegom-
skie przetwórstwo kamienia znane 
są od wielu wieków nie tylko w 
każdym zakątku Polski i Euro-
py, ale także w wielu miejscach 
świata. Strzegomski kamień i 
strzegomska sztuka cieszą się od 
wieków zasłużoną renomą na 
całym świecie.

Jak mówi organizator, Strze-
gomskie Targi Kamienia skupiają 

wystawców – przede wszystkim 
przedsiębiorców - zajmujących 
się wydobyciem granitu, jego 
obróbką a także różnorodnym 
wykorzystaniem i zastosowaniem. 
Uczestnikami targów są więc 
przede wszystkim przedsiębiorcy 
będący właścicielami kopalń gra-
nitu, zakładów obróbki kamienia, 
firm świadczących usługi brukar-
skie oraz montujących wyroby z 
granitu. Swój udział w targach 
zapowiedziały także bardzo licz-
nie firmy i składy budowlane z 
terenu całej Polski. Zaintereso-
wane są one m.in. podpisaniem 
umów handlowych z producen-
tami wyrobów z granitu. Udział 
w targach zapowiedziały zakłady 

kamieniarskie oraz firmy han-
dlowe z Austrii, Czech, Niemiec, 
Szwajcarii, Norwegii i oczywiście 
z całej Polski. Głównym celem 
firm wystawiających się na targach 
jest otwarcie swoich przedstawi-
cielstw w formie franczyzowej 
na terenie naszego kraju i Unii 
Europejskiej.

Organizator zaprasza serdecz-
nie do wzięcia udziału w targach. 
Obok przedsiębiorców i firm 
branży kamieniarskiej firma „Don 
Vito” zaprasza wszystkich tych, 
którzy budują swoje biurowce, 
domy, parkingi, chodniki, elewa-
cje itp. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Dolnego Śląska, 
Wrocławia, Wałbrzycha, Legni-

cy oraz całej Polski do udziału 
w targach w celu dokonania 
stosownych zamówień i podpi-
sania umów na wykonanie usług 
budowlanych.

Targi odbędą się przy wyjeź-
dzie ze Strzegomia obok drogi 
nr DK5 w kierunku Jeleniej Góry. 
Targi zajmują powierzchnię 
czterech hektarów i są w stanie 
przyjąć około 1500 wystawców.
Rejestracja i wszelkie informacje 
nt. targów: 
www.strzegomskietargi.pl
Kontakt: tel. 695 913 686, tel/fax: 
74 8552037, info@strzegomskie-
targi.pl; biuro@strzegomskietargi.
pl; reklama@strzegomskietargi.pl

organizatorzy

Przypomnijmy, że Sąd 
I instancji na rozpra-
wie w dniu 5.12.2012 r. 
oddalił pozew Andrze-

ja Rajtara przeciwko 
Urzędowi Miejskiemu w 
Strzegomiu oraz Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji 

w Strzegomiu o przywróce-
nie do pracy na poprzednich 
warunkach. Od tego wyroku 
Andrzej Rajtar wniósł apela-

cję. W dniu 18.03.2013 r. Sąd 
Okręgowy w Świdnicy oddalił 
apelację jako bezzasadną. 

red

Sto lat dla Księdza Prałata!

Odkryją tajemnice kamienia

Sąd oddalił apelację Andrzeja Rajtara

Ks. Marek Babuśka 25 lat spędził na posłudze kapłańskiej, z czego sześć lat w Strzegomiu

Targi Kamienia i Usług Kamieniarskich w Granitowym Sercu Polski - zaproszenie do udziału!
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W Strzegomiu od dawna 
rozmawia się o potrzebie 
utworzenia domu opieki 
dziennej d la osób star-
szych. Dlatego mieszkań-
ców z pewnością ucieszy 
fakt, że istnieje możliwość, 
aby w naszym mieście za-
częła funkcjonować taka 
placówka. 

Gmina Strzegom jest właści-
cielem nieruchomości zabudo-
wanej budynkiem czterokon-
dygnacyjnym, o ogólnej po-
wierzchni użytkowej 3.725,90 
m2, położonym w granicach 
działki nr 768, AM-11, obr-3 
w Strzegomiu przy ul. Armii 
Krajowej 23, przystosowanym 
na gabinety lekarskie. Nieru-
chomość ta przeznaczona jest 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
pod usługi zdrowia. 

- W najbliższym okresie na 
przełomie maja i czerwca tego 
roku zostaną wydzielone oraz 
wystawione do oddania w na-
jem, w drodze przetargu, dwa 

lokale użytkowe - lokal użyt-
kowy o powierzchni 739,60 
m2 położony na I piętrze tego 
budynku z przeznaczeniem na 
podstawową opiekę zdrowotną 
plus opiekę specjalistycz-
ną oraz lokal o powierzch-
ni 228,60 m2 położony na 
parterze budynku z prze-
znaczeniem pod urządzenie 
domu dziennej opieki dla osób 
starszych. Wyjściowa stawka 
czynszu za m2 powierzchni 
lokalu zostanie określona w 
ogłoszeniu o przetargu – mówi 
Beata Dudzińska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Najemca każdego z tych 
lokali zostanie ustalony w 
drodze przetargu. O terminie 
i warunkach przetargu Urząd 
Miejski będzie informować na 
bieżąco. Informację o lokalach 
użytkowych można uzyskać, 
dzwoniąc pod nr telefonu: 74 
8560- 542, lub przesyłając 
pytania drogą mailową na adres 
roman.ignaczak@strzegom.pl. 

- Jednocześnie chciałbym 
poinformować, że wszystkie 
przychodnie specjalistycz-

ne zostaną przeniesione i 
będą dzia łać  w Centrum 
Medyczno-Diagnos t ycz-

nym przy ulicy Witosa 7 
w Strzegomiu. Tam też bę-
dzie funkcjonować aparat 

rentgenowski  –  uspokaja 
mie szkańców burmi s t r z , 
Zbigniew Suchyta. 

Dom dziennej opieki w Strzegomiu?
Gmina posiada nieruchomość, którą może przeznaczyć na ośrodek dzienny dla osób starszych. Czy ktoś go zechce poprowadzić ?

Strzegom aktywny  
na Kongresie Miast 

Już po raz trzeci burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta uczestniczył w Kongresie 
Związku Miast, który odbył 
się w Kołobrzegu. W dyskusji 
plenarnej burmistrz Strzegomia 
zabrał głos w sprawie oświaty, 
odnosząc się do zmian w par-
tycypacji państwa w utrzyma-
niu przedszkoli. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej proponuje 
stawkę 1 zł za każdą godzinę 
pobytu dziecka powyżej pięciu 
godzin, a do chwili obecnej nie 
podpisano rozporządzenia o 
wielkości dopłaty państwa. 

W rozmowach z włodarzami 
innych miast tematem dominują-
cym była nowa ustawa śmieciowa 
o gospodarowaniu odpadami. 
Wnioskiem z tej wymiany do-
świadczeń jest propozycja burmi-
strza Strzegomia skierowana do 
Rady Miejskiej, by zróżnicować 
opłatę śmieciową dla rodzin 
wieloosobowych i tak rodzina 
do czterech osób przy segregacji 
śmieci płaciłaby 12 zł, natomiast 
5,6,7 osoba – 7 zł, a każda na-
stępna 5 zł. Jest to próba pomocy 
rodzinom wieloosobowym. 

red

Referat Komunikacji  
zostaje w Strzegomiu 

Wbrew nieprawdziwym 
pogłoskom, Zamiejscowy 
Referat Komunikacji przy 
ulicy Świdnickiej nie będzie 
likwidowany. Gmina ponosi 
koszty funkcjonowania Re-
feratu i władze Strzegomia 
chcą, aby w dalszym ciągu 
służył on mieszkańcom. W 
ostatnim czas ie  usta lone 
zostały także nowe godziny 
funkcjonowania Referatu, 
które z pewnością będą do-
godne dla strzegomian. Za-
praszamy.

Głównym tematem sesji było 
omówienie wyników ankiet, któ-
ra przeprowadzona została wśród 
uczniów strzegomskich szkół. 
Ankieta badała zainteresowania 
i oczekiwania młodzieży pod 
kątem kulturalno-sportowym. 
Opowiedziała o tym przewodni-
cząca Natalia Chyłek. Następnie 

przyszedł czas na 
wystąpienia gości. 
Grzegorz Luszaw-
ski przedstawił ofer-
tę Ośrodka Sportu 
i Rekreacji oraz 
zachęcił młodzież 
do korzystania z 
sekcji oraz obiek-
tów sportowych, 
których w gminie 
Strzegom nie bra-
kuje. Krzysztof Ka-
linowski przybliżył 

z kolei nadchodzące wydarzenia 
kulturalne. Opowiedział o plano-
wanym założeniu Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego. Radny Jakub 
Zajadły prosił o rozważne wy-
bieranie zespołów, występujących 
podczas strzegomskich uroczy-
stości oraz zwrócił uwagę na 
oczekiwania młodzieży w kwestii 

zajęć sportowych. – Gmina ma 
tworzyć warunki do rozwoju 
sportu i kultury. Tworząc ofertę, 
chcemy wiedzieć, że będzie za-
interesowanie nią wśród strzego-
mian i że mieszkańcy będą z niej 
korzystać. Warto zaznaczyć, że 
w ramach dotacji dla organizacji 
pozarządowych, gmina Strzegom 
przeznacza znaczące środki i 
wspiera tym samym działalność 
kulturalno-sportową – mówił 
Wiesław Witkowski. Przewod-
niczący Rady Tadeusz Wasyliszyn 
zwrócił się z kolei do młodzieży z 
prośbą o troskę o swoje otoczenie 
i o wzajemną współpracę, która 
może zaowocować realizacją wielu 
ważnych przedsięwzięć. 

Sesję zakończyły wnioski rad-
nych oraz ustalenia w sprawach 
organizacyjnych. 

MK 

W związku z nagminnym 
parkowaniem pojazdów wzdłuż 
ul. Leśnej bezpośrednio przy 
przystanku autobusowym, bur-
mistrz Strzegomia apeluje do 
mieszkańców o nie parkowanie 
swoich pojazdów w bezpośred-
nim sąsiedztwie przystanku 
oraz łuku łączącego ul. Leśną z 
Wesołą. Jednocześnie informu-
jemy, że zbyt bliskie parkowanie 
pojazdów przy przystankach 
oraz łukach i skrzyżowaniach, 
zgodnie z art.49 prawo o ruchu 
drogowym, jest zabronione. 

red

Czego chce młodzież?

Nie parkuj na przystanku przy Leśnej!

Młodzi radni obradowali tym razem o potrzebach rówieśników 

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta wraz 
z posłem na Sejm RP Moniką 
Wielichowską podjęli rozmowy 
w sprawie przywrócenia w Strze-
gomiu karetki pogotowia „S”.

Oboje spotkali się z dyrekto-
rem Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Jarosławem Wojciechowskim 
oraz wojewodą dolnośląskim 
– Markiem Skorupą. – Dziś 
wiemy, że nie będzie łatwo i 
szybko, ale nie jest beznadziejnie. 
W najbliższym czasie poprosimy 
Pogotowie Ratunkowe o przed-
stawienie radnym Rady Miejskiej 

w Strzegomiu informacji o re-
alizacji czasu dojazdu pogoto-
wia do wypadków, szczególnie 
przypadków wyjazdu karetki „S” 
oraz ilości interwencji pogotowia 
lotniczego – mówi burmistrz 
Strzegomia. – Dyrektora inte-
resowała statystyka i analiza, nie 
wystarczy opis charakteru gminy. 
W tym temacie rozmawialiśmy 
także z wojewodą.

Była też okazja do podzię-
kowania za promesę na tzw. 
„schetynówkę” w wysokości 
1.869.600,00 zł, z której finan-
sowany będzie remont ul. Szarych 
Szeregów w Strzegomiu. 

red

Co z karetką „S” dla gminy? 

23 marca 2013 r. odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. W po-
siedzeniu, oprócz młodych radnych, uczestniczyli zaproszeni goście: Wiesław Witkowski 
- zastępca burmistrza Strzegomia, Tadeusz Wasyliszyn - przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Grzegorz Luszawski - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Krzysztof 
Kalinowski – zastępca dyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury. Na sesji nie mogło 
również zabraknąć opiekuna Młodzieżowej Rady – Tomasza Marczaka. 

Gmina Strzegom w dalszym 
ciągu organizuje miejsca pracy 
dla osób bezrobotnych. Mimo 
że początek roku bywa trudny, 
w styczniu 2013 r. pracowało 
51 osób bezrobotnych. W 
większości były to miejsca 
pracy wynikające z zawar-
tych umów z Powiatowym 
Urzędem Pracy w 2012 r. W 
lutym pracowało już 112 osób 
bezrobotnych. W wyniku za-
wartych umów z PUP powstało 
67 nowych miejsc pracy. W 
marcu zawarte zostały kolejne 
umowy z PUP w Świdnicy, w 
wyniku czego może pracować 

122 osoby bezrobotne. Już dziś 
wiemy, że powstaną kolejne 
nowe miejsca pracy. Będą to 
miejsca tworzone w ramach 
prac interwencyjnych - projekt 
„Kapitał ludzki” dla 20 osób, w 
większości dla osób w wieku 
powyżej 50 lat. Kolejnych 9 
miejsc pracy powstanie dla 
mężczyzn, którzy będą wy-
konywać prace melioracyjne. 
Typując osoby bezrobotne 
do pracy PUP, bierze się pod 
uwagę ich sytuację finansową i 
rodzinną oraz opinię Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

red

Miejsca pracy dla bezrobotnych

Zabrania się zatrzymania pojazdu:
- na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu 
oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
- na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odle-
głości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze 
dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym 
przejściem lub przejazdem;
- w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przy-
stanek, a na przystanku z zatoką — na całej jej długości.
Zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szcze-
gólności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej. 
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o przemyślane 
zatrzymywanie i pozostawianie swoich pojazdów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych.
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18.03.2013 r. w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu odbyło się 
spotkanie w sprawie podziału zadań 
po likwidowanej Straży Miej-
skiej Gminy Strzegom. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zakres 
przejętych zadań wraz z osobą 

odpowiedzialną za ich realizację, z 
mocą obowiązującą od 1.04.2013 
r. Zadania przejęte przez Urząd 
Miejski zostaną wpisane do Regula-
minu Organizacyjnego oraz znajdą 
odzwierciedlenie w nowym zakresie 
obowiązków pracowników. 

W tym numerze podpowia-
damy, co należy zrobić, żeby 
otrzymać zgodę na wycinkę 
drzew lub krzewów. 

W tym celu należy wystąpić 
z wnioskiem do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów.

Wniosek o wydanie zezwo-
lenia powinien zawierać: imię, 
nazwisko i adres albo nazwę i 
siedzibę posiadacza nierucho-
mości, tytuł prawny władania 
nieruchomością (np. wypis z 
ewidencji gruntów), nazwę ga-
tunku drzewa lub krzewu, ob-
wód pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 130 cm, wielkość 
powierzchni, z której zostaną 
usunięte krzewy, przeznacze-
nia terenu, na którym rośnie 
drzewo lub krzew, przyczynę i 
termin zamierzonego usunięcia 
drzewa lub krzewu, rysunek lub 
mapę określającą usytuowanie 
drzewa lub krzewu w stosun-
ku do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istnie-
jących lub budowanych na tej 
nieruchomości.

Wniosek może być złożony 
przez posiadacza nierucho-
mości – za zgodą właściciela 

nieruchomości oraz przez 
właściciela urządzeń, o któ-
rych mowa w art. 49 § 1 
kodeksu cywilnego – jeżeli 
drzewa i krzewy zagrażają 
funkcjonowaniu tych urzą-
dzeń (np. elektrownia)Po 
złożeniu wniosku burmistrz 
wszczyna postępowanie admi-
nistracyjne i wyznacza termin 
oględzin drzew bądź krzewów. 
Po zebraniu materiału w spra-
wie, burmistrz zawiadamia o 
możliwości zapoznania się z 
nim w określonym terminie, 
jak również wnoszenia uwag. 
Następnie burmistrz wydaje 
decyzję w sprawie wycięcia 
drzew lub krzewów (w przy-
padku, gdy drzewa rosną w 
pasie drogowym burmistrz 
występuje o uzgodnienie decy-
zji do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska). Pobiera 
się opłaty za usunięcie drzew 
zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska. Nie 
pobiera się opłat za usunięcie 
drzew w przypadkach zgod-
nych z art. 86 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151 
poz. 1220 – z późn. zm.).

RED

Przejmą obowiązki Straży 

Jak załatwić sprawę?  
Zgoda na wycinkę drzew 

Na bieżąco informujemy 
o otwartych konsultacjach 
burmistrza Strzegomia Zbi-
gniewa Suchyty z mieszkań-
cami. W ostatnich dniach 
odbył y się kolejne takie 
spotkania. Strzegomianie 
zadają pytania i zgłaszają 
problemy, burmistrz na nie 
odpowiada. 

Zbigniew Suchyta spotkał się 
ze strzegomianami 11 marca 
br. w Strzegomskim Centrum 
Kultury. Zagadnienia poruszane 
przez uczestników oscylowały 
wokół zniszczonych po zimie 
dróg (ul. Andersa, Al. Woj-
ska Polskiego - przy zjeździe 
do posesji nr 52), remontu 
drogi szutrowej na Krzyżów-
kę, budowy chodnika przy ul. 
Promenady, poprawy usterek 
na ul. Kościuszki, jak również 
zasypanych przez nieuważnych 
pracowników studzienek kana-
lizacyjnych (ul. Andersa). 

Inny temat to parkowanie 
samochodów w miejscach nie-
dozwolonych, tak jak przy 
ul. Leśnej. Zaproponowano 
postawienie tam znaku zakazu 
zatrzymywania się i postoju dla 
tirów, które stwarzają zagroże-
nie, blokują ruch i ograniczają 
widoczność. 

Mieszkańców ciekawił los 
Małpiego Gaju, pytali o wzno-
wienie trakcji do Bolkowa, 
zwracali uwagę na zły stan wia-
duktów kolejowych i poruszali 
problem zaniedbanych terenów 
przy torach. 

Mieszkańcy interesowali się 
ofertą OSiR-u. Burmistrz poin-
formował, że na terenie miasta 
planowane są trzy stacje siłowni 
- jedna w OSiR-rze, kolejna za 
przychodnią zdrowia i następna 
koło baszty. W SCK II będzie 

gimnastyka rekreacyjna. Koor-
dynacją działań SCK i OSiR-u 
w tym zakresie zajmie się Grze-
gorz Luszawski, dyrektor OSi-
R-u, który mówił o propono-
wanych dla seniorów zajęciach 
nordic walking. W przyszłym 
roku na terenie OSiR-u zostaną 
przeprowadzone liczne prace 
renowacyjne. Powstanie nowa 
bieżnia tartanowa, wykonany 
zostanie remont górnej płyty 
boiska wraz z nową sztuczną 
trawą. 

W czasie spotkania zgłaszano 
także brak dostępu do kardio-
loga i neurologa, podawano 
przykłady mówiące o potrzebie 
przydziału karetki z lekarzem, 
padały pytania o dalsze losy 
przychodni przy ul. Armii Kra-
jowej. Burmistrz poinformował 
o podjętych wspólnie ze SCMD 
działaniach w tym względzie. 
Gmina Strzegom się starzeje, 
jak podkreślano, stąd pojawiły 
się postulaty utworzenia Domu 
Dziennego Pobytu, np. na par-
terze budynku obecnej przy-
chodni przy ul. Armii Krajowej. 
Projekt przebudowy ul. Świd-
nickiej, melioracje gruntów na 

terenie Strzegomia, oświetle-
nie ulic, w tym ulicy Andersa, 
przerwy w dostawie prądu, czy 
zapewnienie bezpieczeństwa po 
rozwiązaniu Straży Miejskiej to 
kolejne zagadnienia poruszane 
na spotkaniu. 

12 marca burmistrz spotkał 
się z przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych. -W 
porównaniu z innymi gminami 
przekazujemy na taką działal-
ność najwięcej pieniędzy i dla-
tego wymagamy skrupulatnych 
rozliczeń – mówił Zbigniew 
Suchyta. Janusz Musiał, prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
Promocji Zatrudnienia i Akty-
wizacji Zawodowej Bezrobot-
nych Euro - Partner podjął z 
kolei temat trybu naboru pra-
cowników do strefy, liczby pra-
cowników tam zatrudnionych, 
pozyskiwania nowych inwe-
storów, a tym samym tworzenia 
nowych miejsc na rynku pracy. 
Natomiast Paweł Cycuła, pre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Lokalnej Aktywności 
„RoLA” z Goczałkowa zainte-
resował się procesem oceniania 
aplikacji o dotacje i zasadami 

wyboru oferty. - Aplikowaliśmy 
o środki na działalność grupy 
piłkarskiej. Otrzymaliśmy tyl-
ko 10 tys. zł. Inne organizacje 
otrzymały więcej. Czym się pan 
kierował przy wyborze oferty? 
– pytał. - Nie jesteście jedynym 
stowarzyszeniem, któremu sta-
ramy się pomagać. Rozumiemy 
wasze potrzeby, ale dzielimy 
się tym, co mamy – wyjaśniał 
burmistrz. 

Eugenia Zasińska, prze-
wodnicząca strzegomskiego 
oddziału Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów stwier-
dziła, że członkowie związku 
chcą się spotykać, ale nie mają 
gdzie. Wnioskowała także o 
utworzenie sali komputerowej 
w „Karmelu”. 

Wszystkie podejmowane 
kwestie były bardzo ważne dla 
funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, które w gminie 
Strzegom należą do wiodących, 
działają wzorcowo i nareszcie 
po latach mają swoją godną 
siedzibę w CAS „Karmel”. 
Takiego centrum organizacji 
pozarządowych mogą nam inne 
gminy pozazdrościć. 

Tego samego dnia burmistrz 
spotkał się z emerytami i ren-
cistami. Tu dominowała troska 
o zapewnienie lepszego dostępu 
do świadczeń medycznych. 
Zgłaszano potrzebę utworzenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i Domu Spokojnej Starości. 

Barbara Śmiatacz poruszyła 
zagadnienie twórczości ar-
tystycznej emerytów, której 
wachlarz jest szeroki i zapro-
ponowała stworzenie w CAS 
„Karmel” stałej ekspozycji prac 
rękodzielniczych, jak również 
stworzenie stałej oferty kultu-
ralnej, skierowanej do tej grupy 
wiekowej. 

GK

Ważne sprawy do konsultacji

Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2012 r.

Burmistrz Strzegomia rozmawia z mieszkańcami o ich problemach i trudnych sprawach 

Poniżej prezentujemy wykaz nieruchomości sprzedanych przez gminę Strzegom w 2012 r.
Lp. PRZEDMIOT PRZETARGU PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI W 
MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

RODZAJ I DATA 
PRZETARGU 

CENA 
WYWOŁAWCZA 
(kwota netto)

CENA SPRZEDAŻY 
(kwota netto)

IMIĘ I NAZWISKO 
NABYWCY/ 
NAZWA FIRMY 

1. działka niezabudowana nr 377 (poprzedni 
nr 20/1), AM -35, Obr. 5, o pow. 3,4000 ha 
położona w Strzegomiu przy ul. Piekarniczej

tereny obiektów produkcyjnych I przetarg ustny 
nieograniczony 
23.02.2012 r.

1.785.000,00 zł 1.802.850,00 zł FSB Piekarnie Sp. 
z o.o. Michałów-
Reginów 

2. działka niezabudowana nr 8, AM -1, Obr. 
Olszany, o pow. 1,5500 ha

tereny użytków rolnych I przetarg ustny 
nieograniczony 
23.02.2012 r.

42.400,00 zł 71.000,00 zł Rafał Sikora 

3. działka niezabudowana nr 168, AM -2, Obr. 
Goczałków, o pow. 2.000 m², położona w 
Goczałkowie

tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej

I przetarg ustny 
nieograniczony 
23.03.2012 r.

53.000,00 zł 53.530,00 zł Parafia p.w. 
Chrystusa Króla w 
Goczałkowie 

4. działka niezabudowana nr 1863 (poprzedni 
nr 20/11), AM -15, Obr. 3, o pow. 4.950 m² 
położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej

tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej

I przetarg ustny 
nieograniczony 
07.03.2012 r.

372.300,00 zł 401.000,00 zł P&P Project s.c. 
Świdnica 

5. działka nr 177/15, AM -2, Obr. Goczałków, 
o pow. 1.276 m² zabudowana budynkiem 
użytkowym oraz działki niezabudowane nr 
177/17, nr 177/20 i nr 177/22, AM -2, Obr. 
Goczałków o łącznej powierzchni 4.209 m², 
położone w Goczałkowie przy ul. Strzegomskiej

tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej

II przetarg ustny 
nieograniczony 
16.05.2012 r.

250.000,00 zł 252.500,00 zł Track Tec s.a. 
Warszawa 

6. działka niezabudowana nr 983/1, AM -1, Obr. 
Olszany, o pow. 2.500 m²

tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej

I przetarg ustny 
nieograniczony 
02.08.2012 r.

90.000,00 zł 90.900,00 zł Zbigniew Kotlicki 

7. działka niezabudowana nr 986/1, AM -1, Obr. 
Olszany, o pow. 120 m²

tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej

I przetarg ustny 
nieograniczony 
02.08.2012 r.

2.500,00 zł 2.530,00 zł Zbigniew Kotlicki 

8. działka niezabudowana nr 101, AM -1, Obr. 
Stawiska, o pow. 0,0300 ha

tereny użytków rolnych I przetarg ustny 
nieograniczony 
08.08.2012 r.

920,00 zł. 930,00 zł Wiesław 
Wieszewski 

9. działka niezabudowana nr 244 (poprzedni nr 
53), AM -20, Obr. 4, położona w Strzegomiu, o 
pow. 0,8717 ha

tereny użytków rolnych I przetarg ustny 
nieograniczony 
08.08.2012 r.

16.600,00 zł 16.770,00 zł Marcin Wieszewski 

10. działka niezabudowana nr 221 (poprzedni nr 
34/1), AM -20, Obr. 4, położona w Strzegomiu, o 
pow. 2,9046 ha

tereny użytków rolnych I przetarg ustny 
nieograniczony 
08.08.2012 r.

84.500,00 zł 90.000,00 zł Iwona i Bogumił 
Wieszewscy 

11. działka niezabudowana nr 219 (poprzedni nr 
32/3), AM -20, Obr. 4, położona w Strzegomiu, o 
pow. 1,5900 ha

tereny użytków rolnych I przetarg ustny 
nieograniczony 
08.08.2012 r.

32.000,00 zł 43.500,00 zł Marcin Wieszewski 

12. działka nr 653(poprzedni numer 13/9), AM -10, 
Obr. 3, o pow. 50 m² zabudowana obiektem 
garażowym, położona w Strzegomiu przy ul. 
Aleja Wojska Polskiego

tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
z dopuszczeniem zabudowy 
garażowej

I przetarg ustny 
nieograniczony 
09.08.2012 r.

8.400,00 zł 8.500,00 zł Halina Kołodziej 

Zadanie Odpowiedzialna osoba/ 
Wydział

Telefon

Zapobieganie bezdomności 
zwierząt

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, p. Alicja 
Czekajło w godzinach pracy 
Urzędu, po godzinach 
pracy Urzędu Policja – w 
zakresie przyjmowania 
zgłoszeń, ich potwierdzania 
i przekazywania firmie 
zajmującej się bezdomnymi 
zwierzętami. 

(74)8560- 521 
(74)8551-
991,997 

Kontrola stanu nawierzchni 
jezdni, ciągów pieszych, stanu 
oznakowania i oświetlenia ulic

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, p. 
Paweł Marchlewski w 
godzinach pracy Urzędu, 
Policja – ujawnianie i 
informowanie zarządców 
dróg o nieprawidłowych 
oznakowaniach i 
uszkodzeniach nawierzchni 
dróg mających wpływ na 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego. 

(74)8560-536 
(74)8551-
991,997 

Utrzymanie w należytym 
stanie technicznym urządzeń 
użyteczności publicznej (np. 
parki, place zabaw, boiska)

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, p. 
Łukasz Grzelik w godzinach 
pracy Urzędu, Policja – 
dokonuje kontroli miejsc 
użyteczności publicznej 
w celu niedopuszczenia 
do dewastacji oraz innych 
czynów zabronionych. 

(74)8560-531 
(74)8551-
991,997 

Kontrola pod kątem segregacji 
odpadów, tworzenia dzikich 
wysypisk śmieci, porzucania 
gruzu poza punktami jego 
odbioru

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, p. Łukasz 
Grzelik, w godzinach pracy 
Urzędu, Policja w zakresie 
nieprzestrzegania przepisów 
karnych dot. zaśmiecania 
oraz ochrony środowiska. 

(74)8560-531 
(74)8551-
991,997 

Kontrola wiat przystankowych 
pod kątem ich należytego stanu 
technicznego

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, p. Zenon 
Sozański w godzinach pracy 
urzędu

(74)8560-532 

Obsługa monitoringu wizyjnego 
miasta oraz strefy płatnego 
parkowania

Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i wsi, p. Andrzej 
Jakubowski, w godzinach 
pracy Urzędu, Policja tylko w 
zakresie monitoringu 

(74)649- 12- 
94 (74)8551-
991,997

 Przeprowadzanie prelekcji 
w szkołach na temat 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w Gminie Strzegom

Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Bezpieczeństwa, p. Andrzej 
Jakubenko POLICJA – 
funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Strzegomiu- 
policjant ds. zwalczania 
przestępczości nieletnich, 
dzielnicowi. Funkcjonariusze 
Zespołu ds. Nieletnich z KPP 
w Świdnicy. 

(74)8560-566

• Ochrona spokoju i porządku w 
miejscach publicznych • Kontrola 
akwenów wodnych pod kątem 
kąpieli w miejscu zabronionym 
• Przestrzeganie zakazu palenia 
papierosów na terenie Gminy 
Strzegom • Czuwanie nad za-
chowaniem ciszy wyborczej • 
Kontrola ruchu drogowego • 
Zabezpieczenia ładu i porządku 
na czas trwania uroczystości i 
imprez plenerowych • Dopro-
wadzanie osób nietrzeźwych do 
izby wytrzeźwień, lub miejsca ich 
zamieszkania

POLICJA (74)8551-
991,997 
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

anna: witam! w związku ze 
zmianą ustawy śmieciowej oraz 
z nadchodzącymi zmianami 
mam pytanie. Jako właściciel 
nieruchomości zamierzam za-
deklarować chęć segregacji od-
padów komunalnych. i teraz 
plastik i szkło będzie oddawane 
do gniazd, odpady zielone mogą 
być kompostowane, zimny popiół 
w koszu koloru czarnego. Co na-
tomiast z papierem tzn. czy będę 
mogła mieć pojemnik w domu 
(kosz na śmieci)zaopatrzony w 

odpowiedniego koloru worek 
na papier i tylko wynosić papier 
w worku nie zaopatrując się w 
kubeł od firmy wywożącej odpa-
dy? Chodzi o to, że w sprzedaży 
pojawiają się kosze do segregacji 
przeznaczone do domu i czy ma-
jąc takie kosze z odpowiednimi 
workami mogę wynosić w nich 
odpady i stawiać przy wjeździe 
na posesję. Czy jednak obowiąz-
kowo trzeba się zaopatrzyć 
w kosze od f irmy wywożącej. 
wygodniejszym rozwiązaniem 
jest dla mnie segregacja śmieci 
w domu i tylko wynoszenie 
worków. Pozdrawiam, czekam 
na odpowiedź.

Bardzo przepraszam, ale 
wszystkie pytania dotyczące 
ustawy śmieciowej przekazuję 
do Wydziału, a odpowiedź uka-
że się we wkładce naszej gazety. 
Proszę je zadawać, a odpowiedzi 
będą w gazecie udzielone przez 
Wydział. Informację można 
uzyskać też w Wydziale Obsłu-
gi Interesantów pod numerem 
74 8560-573. 

darek: witam Pana Burmistrza. 
Piszę do Pana, zaniepokojony 
pogłoskami o likwidacji kolej-
nego miejsca pracy, jakim bez 
wątpienia jest urząd Pracy w 

naszym mieście. wiem, że wiele 
osób by się ucieszyło, ale utrata 
tej placówki będzie równie do-
tkliwa dla osób pozostających 
bez pracy. nie wyobrażam sobie, 
by mieszkańcy naszej gminy 
musieli jeździć do Świdnicy, by 
tam załatwiać najdrobniejsze 
sprawy. Pozdrawiam.

Rozmawiałem z panią za-
stępcą dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Świdnicy, 
która zaprzeczyła tej informacji, 
stwierdzając, że nie ma takich 
planów. 

aleksandra: Panie burmistrzu 
mam taka prośbę, mamy ładny 
przestanek, chodnik, ulice (Pks 
ul. dworcowa), a brakuje koszy 
na śmieci. Czy mogłoby to się w 
jakimś sposób zmienić?

Gmina zakupi i zamontuje 
kosze wzdłuż chodnika przy ul. 
Dworcowej w Strzegomiu. 

agata: witam! mam wielka 
prośbę czy można zwiększyć licz-
bę patroli policji przy al. wojska 
Polskiego, ale nie na ulicy tylko 
na chodnikach, bo wiecznie są na 
ławkach imprezy i mieszkańcy 
budynku boją się wchodzić do bu-
dynku, bo nawet nie ma żadnego 
oświetlenia

Sprawę przekazałem komen-
dantowi Komisariatu Policji w 
Strzegomiu. 

Edyta: mam pytanie czym róż-
nią się dzieci z ulicy Piłsudskiego 
i Bema, że w obrębie tych ulic jest 
plac zabaw dla dzieci, a na ulicy 
Polnej plac zabaw jak dla dzieci 
z „biedaszybów”. Pozdrawiam. 

Jeszcze w tym roku plac zo-
stanie ogrodzony i będą nowe 
zabawki. Oj Edytko, mam 
nadzieję, że nie wiesz, co znaczą 
„biedaszyby”. Osiedle, na któ-
rym mieszkasz w żaden sposób 
ich nie przypomina. Myślę, że 
warto pamiętać, pisząc pytania, 
że gmina to 22 wsie i 11 tys. 
mieszkańców i dojść do placu 
zabaw na Piłsudskiego, to na-
prawdę nie jest wielki wyczyn. 

strzegomianka: witam Panie 
Burmistrzu. Chciałam zapytać, 
czy możliwa jest większa kon-
trola policji/straży miejskiej w 
okolicy tzw. „skrótu”. 

Sprawa w tym samym dniu 
została przekazana do komen-
danta Komisariatu Policji w 
Strzegomiu. 

smerfetka: Panie Burmistrzu! 
Piszę z gorącą prośbą by na ulicy 

szarych szeregów wysprzątać 
rusztowania i odpadki kostki 
choćby tymczasowo do kolejnego 
przetargu. Powstał tam tor 
przeszkód. 

Rusztowanie nie może być 
sprzątnięte ze względów bez-
pieczeństwa. Odpadki kostki i 
grysów posprzątano. Przetarg 
został już przeprowadzony 
i trwają przygotowania do 
podpisania umowy. Więcej na 
ten temat już niebawem. 

kibic: do 2011r. prowadzone 
były treningi piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży w Goczałko-
wie, rogoźnicy, kostrzy, tom-
kowicach, olszanach. drużyny 
dziecięco - młodzieżowe z tych 
miejscowości rozgrywały mecze 
i turnieje piłkarskie. Przykład: 
w halowym turnieju mikołaj-
kowym w grudniu 2010 brało 
udział 8 drużyn dziecieco- 
młodzieżowych z w/w miej-
scowości. Brały także udział 
w turniejach organizowanych 
przez dolnośląski związek 
Lzs zdobywając nawet mi-
strzostwo dolnego Śląska Lzs 
w piłce nożnej halowej. z tego 
co się orientuję w 2012 r. w 
żadnej z tych miejscowości nie 
będą prowadzone treningi dla 

dzieci i młodzieży, a co za tym 
idzie, nie będą funkcjonować 
dziecięco-młodzieżowe druży-
ny piłkarskie. Co teraz z tymi 
dziećmi i młodzieżą? dlacze-
go zaprzestano tych działań. 
Przecież była to jedyna moż-
liwość uprawiania sportu w 
w/w miejscowościach. Jak to 
się ma do planów budowy sil-
nej piłki nożnej w strzegomiu 
(słyszałem o 3 lidze). dziękuję 
za poważne potraktowanie 
tego tematu.

To nieprawda, szanowny 
kibicu. Treningi będą odby-
wać się w Kostrzy, Olszanach 
Tomkowicach, Jaroszowie, 
Stanowicach, Goczałkowie i 
będą prowadzone przez sto-
warzyszenia sportowe i nie 
tylko. W pierwszym konkursie 
Tomkowice i Olszany złożyły 
złe wnioski, a Kostrza w ogóle 
nie przystąpiła do konkursu. 
Ogłosiłem drugi konkurs i 
wsie te otrzymają pieniądze 
na działalność. Niestety, w 
przypadku dwóch organizacji 
pozarządowych będzie wy-
dana decyzja o częściowym 
zwrocie dotacji ze względu na 
nieprawidłowe wydatkowanie 
środków publicznych, czyli 
naszych. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Na łamach „Gminnych Wia-
domości Strzegom” chcemy 
informować strzegomian, jakie 
wnioski o udostępnienie infor-
macji publicznej wpływają do 
Urzędu Miejskiego. 

Odpowiedzi na nie udziela 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. Przypomnijmy, że obok 
pytań do burmistrza, każda osoba 
nie tylko mieszkaniec gminy 
Strzegom, ale i osoby prawne, 
mają możliwość złożenia wnio-
sku o udostępnienie informacji 
publicznej. Wnioskodawca podaje 
swoje dane, imię i nazwisko lub 
nazwę firmy z podaniem adresu, a 
gmina udziela odpowiedzi. Poni-
żej publikujemy pytania, z którymi 
w ostatnim czasie zwracali się 
wnioskodawcy. 
wnioskodawca i osoba prawna pro-
si o podanie wykazu samochodów, 
które nie są własnością urzędu 
miejskiego w strzegomiu, a które 
to urząd dofinansowuje w postaci 
paliwa, opłat oC, ewentualnych 
kosztów utrzymania i są wła-
snością pracowników, bądź osób 
trzecich. wnoszę o przedstawienie 
poniesionych z tego tytułu kosztów 
za ostatnie dwanaście miesięcy. 

Informuję, że nie ma takich 
samochodów, o które pyta wnio-
skodawca. Nie ma samochodów 
nie będących własnością gminy, 
którym dofinansowuje się w 
postaci paliwa, opłat OC, ewen-
tualnych kosztów utrzymania i 
są własnością pracowników, bądź 
osób trzecich. W Urzędzie Miej-
skim w miesiącu lutym 2013 roku 
14 pracowników, w tym czterech 
pracowników rozwożących pocz-
tę, miało ryczałt miesięczny okre-
ślony kilometrowo na używanie 
samochodu prywatnego do celów 
służbowych. W związku z likwi-
dacją Straży Miejskiej i przejęciem 
samochodu, który będzie do dys-
pozycji pracowników na wyjazdy 

służbowe, wypowiedziano umowy 
na użytkowanie samochodów 
prywatnych 7 osobom z dniem 
31.03.2013r.
wnioskodawca i osoba prawna pro-
si o podanie, czy gmina w ostatnich 
dwóch latach w jakikolwiek sposób 
wspierała Liceum ogólnokształcą-
ce w strzegomiu, Gimnazjum nr 1, 
Gimnazjum nr 2 oraz zespół szkół 
zawodowych w strzegomiu? Jeśli 
tak, to w jakiej kwocie? 

 Nie ma możliwość wspierania 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu i Zespołu 
Szkół w Strzegomiu, bo nie są 
to nasze jednostki organizacyjne. 
W szkołach tych od wielu lat 
działają organizacje pozarządowe. 
Od ubiegłego roku organizacje 
pozarządowe działają także w 
Szkole Podstawowej nr 2, Szkole 
Podstawowej nr 4, Szkole Pod-
stawowej w Kostrzy, Szkoła w 
Olszanach współpracuje ze Sto-
warzyszeniem Rozwoju Wsi 
Olszany. Stowarzyszenia działają 
także w miejscowościach Sta-
nowice, Tomkowice, Rogoźnica, 
Morawa, Goczałków, Jaroszów. 
Stowarzyszenia działające na tere-
nie naszej gminy prezentowaliśmy 
w naszym biuletynie, pisząc o ich 
działalności. Mają one możliwości 
pozyskiwania środków finanso-
wych na działalność statutową, 
nie tylko ze środków finansowych 
gminy, ale także powiatu, Urzędu 
Marszałkowskiego, wielu fundacji 
i czynią to skutecznie. Jestem 
bardzo dumny z tych organizacji. 
Myślę, że to dopiero start w ich 
działalności. Namawiałem szko-
ły na ten sposób pozyskiwania 
środków finansowych i szkoda, że 
niektórzy dyrektorzy nie potrafią 
zachęcić rodziców i nauczycieli do 
takiej formy wspomagania opieki 
i wychowania swoich uczniów. 
Organizacje pozarządowe dzia-
łają także w dziedzinie kultury i 
czytelnictwa. Jedyną naszą jed-

nostką, która nie była wspierana 
ze środków zewnętrznych, współ-
pracującą ze stowarzyszeniem, jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który 
nie pozyskał ani złotówki ze środ-
ków zewnętrznych, lecz korzysta 
tylko z pieniędzy gminy. Mam 
nadzieję, że nowy dyrektor zmieni 
tę sytuację i zachęci do stworzenia 
stowarzyszenia wspierającego 
działania statutowe OSiR-u. 
Działalność Gimnazjum nr 1 i nr 
2 w całości finansowana jest przez 
gminę Strzegom. Także tam nie 
działają stowarzyszenia.
wnioskodawca J.m. prosi o podanie 
wydatków, jakie poniosła gmina 
na organizację spotkania podsu-
mowującego dożynki w dniu 28 
października 2012 roku we wsi 
wieśnica.

Szanowni Państwo, w spotkaniu 
w Wieśnicy wzięło udział około 
200 osób, które bezpośrednio wło-
żyły swój wkład w przygotowanie 
i realizację pięknych dożynek, 
jakich jeszcze nie widziała gmina 
Strzegom. Relację ze święta strze-
gomskiej wsi obejrzała cała Polska 
w programach telewizyjnych. 
Bardzo dziękuję wszystkim za tak 
wielkie zaangażowanie. Dziękuję 
także radzie sołeckiej za fakt, że 
zakupując produkty spożywcze i 
napoje typu cola, woda za kwotę 
3.242 zł i 22 grosze przygotowała 
wspaniałe spotkanie dla ludzi, 
którzy w czasie dożynek ciężko 
pracowali. Panie z Wieśnicy, 
świetnie gotujecie. Panie sołtysie, 
jest Pan dobrym gospodarzem. 
Przyjęliśmy taką zasadę, że pod-
sumowanie ważnych wydarzenia 
w życiu strzegomskiej wsi orga-
nizujemy w coraz piękniejszych 
świetlicach wiejskich. Gdybyśmy 
chcieli wynająć catering, to koszt 
organizacji spotkania nie wyniósł-
by ok. 16 zł na osobę, a minimum 
40 zł przy takich pysznościach, 
które samodzielnie przygotowały 
gospodynie z Wieśnicy. Warto za-

znaczyć, że aktywnie w dożynkach 
wzięło udział 19 na 22 sołectwa. 
Jeszcze nigdy tak nie było, a w 
dożynkach uczestniczyło od 8 
do 10 sołectw. Warto podkreślić, 
że w roku 2013 planowana jest 
organizacja dożynek działkowców, 
z nadzieją na taką aktywność jak 
wsi. Osobie, która złożyła wnio-
sek o udostępnienie informacji 
publicznej, przekazano faktury na 
produkty spożywcze zakupione na 
Strzegomskie Centrum Kultury.
wnioskodawca J.m. prosi o podanie 
wydatków, jakie gmina strzegom 
poniosła na organizację imprezy 
„Estetyka wsi i zagrody wiejskiej” 
w kostrzy z dnia 10 listopada 
2012 r.

Konkurs „Estetyka Wsi i 
Zagrody Wiejskiej” w gminie 
Strzegom w roku 2012 miał swój 
XX jubileusz. Przygotowania 
uroczystego spotkania podjęła 
się bardzo młoda rada sołecka wsi 
Kostrza, która 10 listopada za za-
kupione produkty spożywcze na 
kwotę 1.980 złotych i 22 groszy 
przygotowała gorące poczęstunki 
i zimną płytę dla około 150 osób 
uczestników konkursu, którzy 
z rąk burmistrza Strzegomia 
odebrali nagrody za upiększenie 
poprzez własną pracę naszych 
wsi na kwotę 14.815,66 zł. Miło 
było usłyszeć na zebraniu wsi 
Tomkowice wypowiedź jednej z 
uczestniczek, że konkurs po 20 
latach doczekał się godnego uro-

czystego podsumowania. Znowu 
chciałbym zwrócić uwagę, że 
nie są to zamawiane cateringi 
w restauracjach, a po kosztach 
produktów, przygotowane posiłki 
przez członków rad sołeckich i 
mieszkańców wsi. Ludziom nale-
żą się podziękowania i warto tym 
twórczym organizować wspólne 
spotkania, bo to one przynoszą 
następne pomysły i zapał do 
pracy na rzecz społeczności wsi 
gminy Strzegom. Trzeba bu-
dować tożsamość naszej małej 
ojczyzny. Osobie, która złożyła 
wniosek o udostępnienie infor-
macji publicznej, przekazano 
faktury na produkty spożywcze 
zakupione na Strzegomskie Cen-
trum Kultury.
wnioskodawca J.m. prosi o podanie 
kosztów, jakie gmina poniosła na 
organizację sylwestra na strze-
gomskim rynku.

Sylwester na strzegomskim 
Rynku w którym wzięło udział 
około 3000 osób, finansowany 
był przez Strzegomskie Centrum 
Kultury, które wydało kwotę 
19.356,50 zł, z czego największy 
koszt stanowił koncert zespołu 
„Rasputin” -7.000,00 zł, zadasze-
nie sceny – 4.795,00 zł, montaż 
i demontaż sceny – 1.244,00 zł 
oraz inne wydatki. Wnioskodawca 
otrzymał wszystkie kserokopie 
faktur. Imprezę współfinanso-
wała gmina Strzegom, która 
pokryła koszty sztucznych ogni 

– 5.920,00zł, wynajmu płotów 
zaporowych – 3.200,00zł, zabez-
pieczenia i ochrony - 5.276,70 zł. 
Impreza przebiegła bez jakiejkol-
wiek interwencji policji. Warto 
zaznaczyć że podobne imprezy 
odbyły się po raz kolejny w Świe-
bodzicach, Wałbrzychu, Ząbko-
wicach Śląskich i innych ościen-
nych miejscowościach. Był to 
drugi Sylwester na strzegomskim 
Rynku, który potwierdził potrze-
bę organizacji takich imprez, a 
efektem, jak zaznaczyliśmy, była 
frekwencja, atmosfera i bezpieczna 
zabawa w tę szczególną noc.
wnioskodawca J.m. prosi o podanie 
wydatków, jakie poniosła gmina 
strzegom na imprezę przedsta-
wienie andrzejkowe pod tytu-
łem „Hamlet” z udziałem Emilii 
krakowskiej, Jacka kawalca i 
mirosława oczkosia.

Przedstawienie andrzejkowe 
od wielu lat, także w poprzedniej 
kadencji samorządu, dofinansowy-
wane jest przez gminę Strzegom. W 
tym roku odbyły się po raz pierwszy 
dwa przedstawienia, które obejrzało 
ponad 800 osób i niewątpliwie było 
to wydarzenie artystyczne Strzego-
mia. Gmina Strzegom sfinansowała 
wypożyczenie strojów -800,00 zł, 
koszt materiałów papierniczych i 
happenigu – 1.000,00 zł, honoraria 
za warsztaty prowadzone przez 
aktorów (Emilia Krakowska, Alek-
sandra Zienkiewicz, Jacek Kawalec, 
Mirosław Oczkoś)-7000.00 zł, 
opłatę księgową za prowadzenie 
projektu -200,00 zł, reżyserię przed-
stawienia – 1.000,00 zł, scenografię 
przedstawienia -1.000,00 zł, razem 
– 11.000,00 zł. Środki te, w ramach, 
dotacji dla organizacji pozarządo-
wych otrzymał Uczniowski Klub 
Sportowy „LO” Strzegom. Mamy 
nadzieję na realizację projektu także 
w przyszłym roku.

W następnym numerze kolejne 
wnioski, które wpłynęły do Urzę-
du Miejskiego.

O co mieszkańcy pytają we wnioskach?
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Podczas obrad 14 marca br., 
podjęto uchwałę o nadaniu 
tytułu Honorowego Oby-
watela Strzegomia Edwar-
dowi Brzegowemu. Była 
też uroczystość wręczenia 
medalu „Gwiazda Iraku” 
mieszkańcom gminy: Bar-
tłomiejowi Michalikowi 
i Piotrowi Grajnemu za 
nienaganną służbę w Iraku 
oraz medalu „Non- Artikle 
5 ISAF” Marcie Staworow-
skiej za nienaganną służbę 
w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym w Afganista-
nie. Program zawierał rów-
nież wiele uchwał ważnych 
dla gminy. 

Medale nadane przez pre-
zydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego wręczył odzna-
czonym pułkownik Krzysztof 
Kowalski, komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Kłodzku w asyście Tade-
usza Wasyliszyna, przewod-
niczącego Rady Miejskiej w 
Strzegomiu oraz burmistrza 
Zbigniewa Suchyty. Władze 
gminy wraz z życzeniami i 
gratulacjami wręczyły od-

znaczonym okolicznościowe 
dyplomy grawerowane. 

- Noszenie polskiego mun-
duru to wielkie zobowiąza-
nie dla każdego Polaka, dla 
każdego patrioty – mówił 
przewodniczący - to wierność 
najlepszym tradycjom i obycza-
jom. Serdecznie gratulujemy 
nienagannej służby w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym 
poza granicami kraju. Jesteśmy 
dumni, że mieszkańcy naszej 
gminy otrzymali tak zaszczyt-
ne odznaczenia. - Życzymy 
dalszych sukcesów w kontynu-
owaniu patriotycznej postawy, 
wierności tradycjom, nieustan-
nego zdrowia, życzliwości ludzi 
oraz miłości i wsparcia przy-
jaciół i rodziny - powiedział 
w mowie okolicznościowej 
burmistrz. 

Innym wzruszającym mo-
mentem na sesji było pośmiert-
ne nadanie tytułu „Honoro-
wego Obywatela Strzegomia” 
Edwardowi Brzegowemu, 
który jest ikoną sportu strze-
gomskiego - założyciel sekcji 
judo w Strzegomiu, wicemistrz 
Polski Pionu Gwardyjskiego, 
mistrz Polski z 1970 r., zdo-
bywca pierwszego stopnia 
Mistrza w Judo -1- DAN, 

mistrz byłego NRD z 1971 r. 
(Międzynarodowy Turniej im. 
Ernesta Tellmana w miejsco-
wości Lobau), założyciel sekcji 
judo przy Amatorskim Klubie 
Sportowym „Start” Strzegom, 
inicjator w 1981 r. Międzyna-
rodowych Mistrzostw Polski 
pionu „Start”. Te i inne zasługi 
Edwarda Brzegowego w pełni 
motywują nadanie mu tytu-
łu „Honorowego Obywatela 
Strzegomia”. Tego dnia na sesji 
była obecna rodzina zmarłego, 
której wyrazy szacunku w 
imieniu mieszkańców złożyły 
władze gminy.

Uchwałę w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Strzegom na lata 
2013-2022 podjęto w wyniku 
zmian wydatków na przed-
sięwzięcia w roku 2014, tj. na 
przebudowę dróg gminnych 
ul. Armii Krajowej i Wesołej 
oraz ul. Koszarowej wraz z 
infrastrukturą. 

Zatwierdzono zmianę bu-
dżetu gminy Strzegom na 
2013 rok, który po zmianach 
przedstawia się następująco: 
planowane dochody - 80 883 
979 zł, planowane wydatki - 85 
210 595 zł,planowany deficyt 
- 4 326 616 zł, planowane 
przychody - 10 150 890 zł, 
planowane rozchody - 5 824 
274 zł. 

 Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Stanowicach nadano 
imię Jana Brzechwy. Podzięko-
wania w imieniu społeczności 
szkolnej złożył dyrektor szkoły 
Marek Wiśniowski. - Już nie 
będzie to jedyna szkoła w 
gminie Strzegom bez imienia 
- stwierdził. 

Rada Miejska jednomyślnie 
wyraziła zgodę na zapewnienie 
bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu dla dzieci 

oraz uczniów w roku szkolnym 
2013/2014. 

- Podjęcie niniejszej uchwały 
jest w pełni uzasadnione - 
motywuje burmistrz - Gmina 
Strzegom ze względu na specy-
fikę gospodarczą, funkcjonujący 
przemysł kamieniarski i bardzo 
dużą liczbę poruszających się po 
drogach dużych samochodów 
ciężarowych w sposób szczegól-
ny musi dbać o bezpieczeństwo 
dzieci w drodze do i ze szkoły. 
Ustawa o systemie oświaty nie 
zawiera wykluczenia możliwo-
ści zorganizowania przez gminę 
bezpłatnego dowozu dzieci do 
szkoły wówczas, gdy odległości 
są mniejsze niż wskazane w art. 
17 ust. 2 - jako fakultatywnego 
zadania własnego. 

Uchwała w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
bieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Strzegom 
w 2013 roku była uzasadnio-

na problemem bezdomności 
zwierząt. Programem są objęte 
zwierzęta bezdomne oraz koty 
wolno żyjące, przebywające w 
granicach administracyjnych 
gminy Strzegom.

Program ma na celu ograni-
czenie populacji zwierząt bez-
domnych poprzez sterylizację, 
kastrację oraz usypianie ślepych 
miotów w uzasadnionych przy-
padkach, zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom, w 
szczególności poprzez po-
szukiwanie dla nich nowych 
właścicieli, sprawowanie opieki 
nad kotami wolno żyjącymi, w 
tym ich dokarmianie. 

Określenie zasad udzielania do-
tacji z budżetu gminy Strzegom 
na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Strzegom 
było zasadne, ponieważ dotacja 
na powyższe prace może być 

udzielona przez organ stanowiący 
gminy, na zasadach określonych 
właśnie w podjętej uchwale. 

Zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych następuje zawsze w 
drodze uchwały Rady Miejskiej 
po zasięgnięciu opinii zarządu 
powiatu. Zarząd Powiatu Świd-
nickiego uchwałą Nr 432/2013 
z dnia 25 lutego 2013 r. pozy-
tywnie zaopiniował propozycję 
zaliczenia dróg zlokalizowanych 
na dz. nr 774 ul. Koszarowa i dz. 
nr 563 ul. Dworcowa do katego-
rii dróg gminnych. Rada Miejska 
również przegłosowała uchwałę 
pozytywnie.

Uchwała zmieniająca uchwa-
łę w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
była zasadna w związku z po-
wstaniem nowego klubu radnych 
i uzupełnieniem składu komisji 
przez radnego, będącego przed-
stawicielem tego klubu. 

GK

Sesja pełna wzruszeń i życzeń
Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Strzegomiu miało podniosły i uroczysty charakter. Uhonorowano zasłużonych dla gminy i świata 

Komisja Kultury, Sportu i 
Rekreacji 
Skład: Henryk Radkowski 
- przewodniczący, Przemy-
sław Stempniewicz, Paweł 
Mosór, Ryszard Nabiałek, 
Andrzej Gregorczyk. 

Komisja Kultury, Sportu i 
Rekreacji w 2012 r. odbyła 
16 posiedzeń, w tym 4 wy-
jazdowe. Na poszczególnych 
posiedzeniach, z udziałem 
osób za interesowanych i 
odpowiedzialnych, komisja 
realizowała tematy z planu 
pracy. Rozpatrywała i opi-
niowała sprawy należące do 
zakresu jej działania i inne 
wynikające z pracy Rady. Rze-
telne zaangażowanie człon-
ków komisji pozwoliło na 
rozwiązanie wielu problemów 
dotyczących funkcjonowa-
nia poszczególnych sekcji 
sportowych działających w 
strukturze organizacy jnej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
jak i  gminnych ludowych 
klubów sportowych. 

Komisja wystąpiła z wie-
loma wnioskami mającymi 
na celu poprawę i zmiany 
w funkcjonowaniu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji oraz Strze-
gomskiego Centrum Kultury, 
czy też świetlic wiejskich w 
gminie Strzegom. W ramach 
współpracy z Komisją ds. 
Wsi powstał raport dotyczący 
stanu świetlic wiejskich w 
gminie. Komisja na bieżąco 
śledziła stan przygotowań 
organizacji imprez kultural-
no-sportowych odbywających 
się na terenie miasta i wsi. Na 
podkreślenie zasługuje duże 

zaangażowanie członków ko-
misji przy organizacji imprez 
i działalności w stowarzy-
szeniach.

Dobra współpraca z burmi-
strzem Strzegomia i pracow-
nikami tutejszego Urzędu 
pozwoliła na bieżąco reali-
zować plan pracy komisji 
z zakresu kultury, sportu i 
rekreacji.
Przewodniczący Komisji 

Henryk Radkowski 

Komisja Oświaty i Wycho-
wania
Skład: Tomasz Marczak – 
przewodniczący, Marta Zięba, 
Przemysław Stempniewicz, 
Jadwiga Wróblewska, Tomasz 
Dziurla, Piotr Szmidt. 

Komisja Oświaty i Wycho-
wania w roku 2012 odbyła 13 
posiedzeń, w tym 3 wyjazdowe: 
do przedszkoli 7.03.2012 r., szkół 
podstawowych i gimnazjów na 
terenie miasta 12.06.2012 r., a do 
szkół podstawowych i gimnazjów 
na terenie gminy 26.06.2012 r. 
Przedmiotem analizy był stan 
bazy przedszkoli i szkół oraz 
bieżące kwestie dotyczące funk-
cjonowania placówek. Komisja 
sporządziła notatki, które obej-
mowały stan bazy, przeprowa-
dzone remonty oraz konieczne 
remonty. Poza tym 29.11.2012 r. 
odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie komisji do Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strzegomiu 
związane z dyskusją na temat 
koncepcji budowy przedszkola 
oraz obecnego stanu technicz-
nego placówki.

Komisja Oświaty i Wychowania 
zapoznała się ze sprawozdaniem 
Strzegomskiego Centrum Kultury 

na temat funkcjonowania świetlic 
gminy Strzegom oraz przepro-
wadzonych i zaplanowanych 
wydarzeń kulturalnych w 2011 r. 
Odbyło się również spotkanie z 
dyrekcją SCK w przedmiotowej 
sprawie. Komisja analizowała 
także sprawozdanie Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Strze-
gom, zwracając szczególną uwagę 
na projekty, w których placówka 
brała udział w ostatnim roku, 
postępy w informatyzacji, a także 
potrzeby biblioteki. Na wszystkie 
pytania komisji odpowiedziała 
dyrekcja placówki.

Komisja Oświaty i wychowa-
nia opiniowała również projek-
ty uchwał oraz pracowała nad 
kształtem budżetu na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji 
Oświaty i Wychowania uczest-
niczył również w opiniowaniu 
wniosków dzieci i młodzieży 
gminy Strzegom ubiegających 
się o stypendia, a także reprezen-
tował komisję w wydarzeniach 
kulturalno-oświatowych orga-
nizowanych przez instytucje i 
placówki gminne.

Przewodniczący Komisji 
Tomasz Marczak 
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Burmistrz Strze-
gomia Zbigniew 
Suchyta ogłasza 
konkurs literacki 
pod hasłem „Hi-
storia Granitem 
Pisana”. Konkurs 
adresowany jest do 
uczniów klas IV-
VI szkół podsta-
wowych, uczniów 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjal-
nych gminy Strze-
gom.

Jego celem jest odtworzenie 
historii branży kamieniarskiej, 
wydobycia granitu, bazaltu, 
kaolinu oraz historii zakładów 
pracy istniejących i już nie 
istniejących na terenie gminy 
Strzegom i Strzegomia. Przy-
bliżenie wspomnień ludzi tutaj 
pracujących w latach powojen-
nych, a także przedstawienie 
celu, w jakim przybyli do Strze-
gomia i czy ten cel został zreali-
zowany. Głównym jednak zało-
żeniem konkursu jest człowiek, 
przedstawienie jego opowieści o 
pracy w kamieniołomach grani-
tu i w innych zakładach pracy, 
które nadal funkcjonują lub z 
różnych względów zakończyły 

swoją działalność. Istotne są 
opowieści o pracy w zakładach 
i firmach, które w czasach po-
wojennych lub współczesnych 
stanowiły wizytówkę naszego 
miasta.

Forma pisemnej wypowie-
dzi uczestnika konkursu jest 
dowolna: artykuł, wywiad, itp., 
złożona w wersji papierowej, 
w formacie A4 oraz w formie 
elektronicznej (zdjęcia, ma-
teriały faktograficzne w JPG. 
lub PDF. złożone na nośniku 
elektronicznym Cd lub dvd).

Pierwszy etap konkursu, 
wyłaniający najlepszą pracę, 
przeprowadzony będzie w szko-
łach do dnia 30 kwietnia 2013 
roku.

05.04.2013, godz. 10.00 – sala 
widowiskowa SCK - Dzień 
Służby Zdrowia – program 
artystyczny przygotowana przez 
Publiczną Szkołę Podstawową 
nr 3 w Strzegomiu z udziałem 
Publicznego Przedszkola nr 3 
przy współpracy SCK
07.04.2013, godz. 10.00 – Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel – Indywidualne i Dru-
żynowe Mistrzostwa Gminy 
Strzegom w Szachach
08.04.2013, godz. 17.00 – wer-
nisaż wystawy prac plastycznych 
z cyklu „To ja…” autorstwa ar-
tystki amatorki z sekcji SCK
09.04.2013, godz.9.00 – sala 
widowiskowa SCK - Konfron-
tacje Artystyczne Zespołów 
Szkół Specjalnych z terenu 
województwa dolnośląskiego 
przygotowane przez Zespół 
Szkół Specjalnych w Strzego-
miu przy współpracy SCK
16.04.2013, godz. 10.00 – sala 
widowiskowa SCK - I Gminny 
Konkurs Poprawnej Polszczy-
zny „Aby język giętki..” przygo-
towany przez Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 2 w Strzegomiu. 
Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Strzegom
19.04.2013, godz. 19.00 – sala 
widowiskowa SCK - „Pod 
niemieckimi łóżkami” – spek-
takl teatralny w doborowej 
obsadzie aktorskiej: Tamara 
Arciuch, Bartek Kasprzykow-
ski, Bartosz Opania. Sztuka 
w reżyserii Łukasza Witt – 
Michałowskiego to teatralna 
impresja na temat książki wy-
danej w Niemczech pod tym 
samym tytułem. Bohaterką 

spektaklu jest polska sprzą-
taczka wygarniająca wstydli-
we brudy spod stereotypowo 
schludnych łóżek swoich nie-
mieckich pracodawców
25.04.2013, godz. 10.00 – sala 
balowa SCK II – Targi pracy 
– spotkanie dla mieszkańców 
gminy Strzegom przygotowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
Świdnicy

Wystawy:
08 – 30.04.2013 – Wystawa 
prac plastycznych artystki ama-
torki z sekcji plastycznej SCK. 
Pierwsza wystawa z cyklu „To 
ja….”, które będą prezentowane 
co miesiąc w galerii SCK.

Imprezy wyjazdowe:
05.04.2013, godz. 19.00 – Ope-
ra Dolnośląska – „Rycerskość 
wieśniacza” Pietro Mascagnie-
go, „Pajace” Ruggiera Leon-
cavalla – impreza wyjazdowa 
Klubu Melomana działającego 
przy Strzegomskim Centrum 
Kultury

Kino SCK:
27 - 28.04.2013 r. godz. 16.00 – 
„Goryl Śnieżek w Barcelonie” 
Goryl Śnieżek w Barcelonie 
(Copito de nieve)– hiszpański 
film animowany z 2011 roku w 
reżyserii Andrésa G. Schaera. 
Światowa premiera filmu od-
była się 23 grudnia 2011 roku. 
W Polsce premiera odbyła się 
25 maja 2012 roku. Jedyny 
znany biały goryl, nazywany po 
angielsku Snowflake („płatek 
śniegu”)został schwytany w 
1966 i żył w zoo w Barcelonie 
do 2003 roku.

Historia Granitem Pisana

Repertuar SCK na kwiecień 2013 r.

To już pewne. W gminie 
Strzegom powstaną cztery 
nowe place zabaw w ramach 
rządowego programu „Ra-
dosna szkoła”. 

Wnioski złożone do woje-
wody dolnośląskiego zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Przy-
pomnijmy, że program „Rado-
sna szkoła” zakłada wsparcie 
finansowe dla gmin prowa-
dzących szkoły na zakup, lub 
zwrot kosztów zakupu, pomocy 
dydaktycznych do miejsc za-
baw w szkole oraz na budowę, 
modernizację lub zwrot kosz-
tów budowy i modernizacji 
szkolnego placu zabaw. Decy-
zją wojewody dolnośląskiego, 
nowoczesne place zabaw po-
wstaną przy czterech szkołach 
w gminie Strzegom. Będą to 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Kostrzy, 
Zespół Szkolno-Przedszkolnyw 
Jaroszowie oraz Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Stanowi-
cach. Strzegomska „czwórka” 
otrzymała dotację w kwocie 115 
450,00 zł, szkoła w Kostrzy 60 
000,00 zł, natomiast placówki 
w Stanowicach i Jaroszowie 
po 63 850,00 zł. Place zabaw 
będą spełniały wszelkie normy 
bezpieczeństwa i będą wypo-
sażone w nowoczesne sprzęty 
zabawowe, które umożliwią naj-
młodszym aktywne spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu. 

Dyrektorzy placó-
wek nie kryją swo-
jej radości. – Bar-
dzo cieszymy się z 
otrzymanej dotacji. 
Wsparcie finansowe 
od gminy Strzegom 
wyniosło 115 450,00 
zł, taką samą kwotę 
przyznało Minister-
stwo Edukacji Naro-
dowej. 

Wyposażenie pla-
cu zabaw stanowić 
będą, np. huśtawka 
wahadłowa dwu-
osobowa, huśtawka 
wahadłowa „bocia-
nie gniazdo”, buja-
ki na sprężynach, 
w i e l o f u n k c y j n y 
zestaw zabawowy. 
Zagospodarowanie obiektu 
obejmuje również wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej i zago-
spodarowanie terenu zielonego. 
Pokrycie powierzchni szkolnego 
placu zabaw zostanie wykonane 
nawierzchnią piankową albo 
gumową w kolorze zielonym. 
Teren przeznaczony pod in-
westycję budowy placu posiada 
powierzchnię 540m2 i będzie 
on zlokalizowany na terenie 
istniejącego obecnie podwórka 
szkolnego – mówi Janina Klo-
nowska, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4. 

Warto przypomnieć, że pierw-
szy plac zabaw wybudowany w 
ramach programu „Radosna 

szkoła” powstał dwa lata temu 
przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Strzegomiu. Na 
jego realizację gmina otrzymała 
50 procent dofinansowania.  
–  Całkowity koszt tej inwestycji 
wyniósł 122 815,40 zł. Budowa 
obiektu została zakończona w 
2011 r. – mówi Anna Góralska, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. - Plac zabaw 
umożliwia młodszym dzie-
ciom podejmowanie aktyw-
ności fizycznej i przygotowany 
jest do prowadzenia z dziećmi 
różnorodnych form zajęć ru-
chowych. Wyposażony jest 
w ściankę wspinaczkową, po-

most, zjeżdżalnię, równoważ-
nię, przeplotnię oraz kolorowe 
huśtawki. Spełnia wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa – 
zastosowana jest nowoczesna, 
bezpieczna nawierzchnia pod 
urządzeniami, właściwe roz-
mieszczenie sprzętu z zacho-
waniem stref bezpieczeństwa 
oraz przyjazne zagospoda-
rowanie pozostałego terenu 
zielenią – dodaje Agnieszka 
Łukaszonek, dyrektor strze-
gomskiej „trójki”. 

Mamy nadzieję, że nowo 
wybudowane place zabaw 
będą jak najlepiej służyły 
strzegomskim uczniom. 

MK 

Będą nowe place zabaw
Strzegomska „czwórka”, szkoły w Kostrzy, Jaroszowie i Stanowicach będą miały place zabaw

Strzegomska młodzież po-
nadgimnazjalna miała oka-
zję w dniach 14-15 marca br. 
obejrzeć na deskach SCK 
monodram Jacka Kawalca 
pt. „Ta cisza to ja…”. Aktor 
kolejny raz udowodnił, że 
potrafi wykreować nawet 
najtrudniejsze role, a o tym, 
że przedstawienie przy-
padło do gustu uczniów, 
świadczyły gromkie i ser-
deczne brawa.

Oto relacja uczennicy Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych Darii Dzieniszewskiej 
z tego wydarzenia. - Spektakl 
dotyczył używek, a dokładniej 
- uzależnienia od alkoholu. Ku 
naszemu zdziwieniu, nie był to 
tradycyjny manifest skierowany 
do młodzieży, a głoszący, że 
alkohol to zło, wręcz przeciw-
nie – perfekcyjnie odegrana 
historia uzależnionego Jakuba 
(bo tak miał na imię bohater)
wzbudziła w nas ambiwalentne 
uczucia. Zdarzały się momen-
ty, w których płakaliśmy ze 
śmiechu, jednak cały spektakl 
skłaniał raczej do zadumy nad 
człowiekiem, jego problemami 
oraz kruchością ludzkiego życia. 
Jeden aktor, kilka rekwizytów 
oraz uboga scenografia czyniły 
całość bardzo wiarygodną i 
sprawiły, że każdy z nas mógł 
wczuć w przedstawioną hi-
storię i sam na swój sposób ją 
przeżyć. Na uznanie zasługuje 

perfekcyjna gra pana Jacka oraz 
umiejętność nawiązywania kon-
taktu z publicznością. Widzów 
zachwyciła również oprawa 
muzyczna tego jednoosobowe-
go spektaklu – partie śpiewane 
przy akompaniamencie gitary 
klasycznej. Monodram wzbu-
dził w nas wiele emocji i zmusił 
do refleksji i jestem przekonana, 
że osobom zebranym tego dnia 
na widowni wystawiona sztuka 
bardzo się podobała.

Po występie pan Jacek poświę-
cił nam trochę swojego prywat-
nego czasu. Z przyjemnością, a 
zarazem bardzo wyczerpująco, 
odpowiedział na wszystkie za-
dane mu przez nas pytania.

Mamy nadzieję, że to nie 
było ostatnie nasze spotkanie z 
Jackiem Kawalcem i że w przy-
szłości będziemy jeszcze mieli 
okazję obejrzeć równie dobry 
spektakl w jego wykonaniu.

red

Spowiedź alkoholika
Sztuka wystawiona w SCK była dla młodych prawdziwą lekcją życiaZnani aktorzy w SCK

Już niebawem, 19 kwietnia br. o 
godz. 19.00 odbędzie się spektakl 
pt. „Pod niemieckimi łóżkami”, 
w wykonaniu znanych i lubia-
nych aktorów: Tamary Arciuch, 
Bartosza Opani i Bartłomieja 
Kasprzykowskiego.

Sztuka w reżyserii Łukasza 
Witt-Michałowskiego zosta-
ła zrealizowana na podstawie 
książki Justyny Polańskiej. Bo-
haterką jest polska sprzątaczka, 
wygarniająca wstydliwe brudy 
spod stereotypowo schludnych 
łóżek swoich niemieckich pra-
codawców. Justyna w dowcipny 
i bezobcesowy sposób obala ste-
reotypy dotyczące „tych czystych” 
Niemców, pokazuje ich słabości i 
uprzedzenia. Tymczasem w Polsce 
dzięki wydanej książce staje się 
bohaterką, celebrytką i gwiazdą. 
Stopniowo ubierana przez media 
w kolejne brokatowe płaszcze 
sławy, ugina się pod ich ciężarem i 
spada z plastikowego postumentu. 
Historia o niemieckich brudach, 
polskich celebrytach oraz blaskach 
i cieniach sławy przeznaczona jest 
dla widzów dorosłych.

Cena biletu 65zł. Bilety do na-
bycia w Strzegomskim Centrum 
Kultury przy ul. I.J. Paderewskiego 
36, tel. 074 649 44 00 / 649 44 05 
lub poprzez adres e-mail: sck@
poczta.onet.pl. Numer konta ban-
kowego: BZ WBK S.A. 50 1090 
2343 0000 0005 9800 0302. 

Każda szkoła przesyła do dnia 10 maja 2013 roku maksimum 3 prace do 
finału miejskiego konkursu na adres Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 
58-150 Strzegom z dopiskiem - konkurs „ Historia Granitem Pisana” /liczy 
się data stempla pocztowego/ lub składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2013 r., nagrody wręczone 
zostaną laureatom konkursu podczas obchodów Święta Granitu Strzegom-
skiego w dniach 21-23 czerwca 2013 r. Regulamin konkursowy dostępny 
jest na stronie www.strzegom.pl. 
Zachęcamy uczniów strzegomskich szkół do udziału w konkursie!



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 26 marca 20138 wsie 

Święto Sołtysa to znakomita 
okazja do podsumowania 
działań podjętych przez sa-
morząd w okresie minio-
nych dwóch lat na terenach 
sołectw. Wszystkie pod-
jęte inwestycje i działania 
przebiegały przy wydatnej 
pomocy sołtysów, świet-
nych organizatorów życia 
społecznego, kulturalnego 
i sportowego wsi, a przede 
wszystkim kreatorów jej 
nowego wizerunku.

 
Co zatem zostało zrobione w 

minionym okresie dwóch lat na 
terenach sołectw? 

- Przy finansowym wsparciu 
gminy Strzegom i powiatu 
Świdnickiego modernizowano 
chodniki w Goczałkowie, Mo-
rawie i Żelazowie. Nowy wize-
runek zyskała droga powiatowa 
w miejscowości Modlęcin, wyre-
montowana ze środków powiatu. 
Dzięki współpracy z Zarządem 
Dróg Wodnych w Legnicy 
odtworzono zaniedbane, na 
pewnym odcinku dwudzielne, 
koryto rzeki Strzegomki. Dziś 
solidnie odrestaurowane ukazuje 
swoje dawne piękno – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Większość z 17 świetlic wiej-
skich została doposażona, bądź 
wyremontowana. W czterech 
sołectwach zbudowano altany. 
Z udziałem środków unijnych 
wybudowana została świetlica 
w Granicy, którą zaopatrzono 
w nowoczesne zaplecze i ko-
tłownię. Obecnie w ramach 
dotacji z PROW w wysokości 
450 tys. zł trwają prace remon-
towe w świetlicy wiejskiej w 
Stanowicach. Będzie to kolejna 
świetlica poddana gruntownej 
modernizacji. 

W okresie ostatnich dwóch 
lat powstały w gminie 2 place 
zabaw na terenach wiejskich - 
w Grochotowie i Granicznej. 
Na terenach dwóch sołectw 
powstały wielofunkcyjne Orliki 
- w Stanowicach i Jaroszowie. W 
Goczałkowie rozpoczęto budo-
wę sali gimnastycznej współfi-
nansowanej w kwocie 1,4 mln 
zł – wyjaśnia Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Żadna szkoła wiejska nie zo-
stała zlikwidowania, natomiast 
podjęto działania racjonalizu-
jące wydatki oświatowe w tym 
połączenia szkół w Jaroszowie 
i Goczałkowie, połączenie bi-
bliotek szkolnych z miejskimi, 
co spowodowało wydłużenie 
czasu funkcjonowania bibliotek 
i dostęp do większego księgo-

zbioru dla mieszkańców wsi. 
Wszystkie, nawet te najmniejsze 
były doposażone i remontowane, 
jak np. w Kostrzy i Stanowicach. 
Rada Miejska co roku podejmuje 
uchwałę pozwalającą na dowóz 
uczniów do szkół ze wszystkich 
miejscowości wiejskich, a nie 
tylko wskazanych ustawą. 

- Przykładem działań po-
prawiających infrastrukturę 
szkolną było zamontowanie 
monitoringu w gimnazjum w 
Jaroszowie, remont chodników 
przy szkole i przedszkolu w 
Stanowicach, częściowa wy-
miana okien w starym budynku 
szkolnym w Olszanach, remont 
pomieszczeń na gabinety le-
karskie w Olszanach i Kostrzy, 
kapitalny remont instalacji 
elektrycznej w Kostrzy, ada-
ptacja sali na bibliotekę szkolną 
i publiczną w Stanowicach 
i Kostrzy, remont dachu w 
Olszanach. Gmina Strzegom 
stworzyła dogodne warunki 
do powstania placówek oświa-
towych na terenach wiejskich. 
Powstał Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny w Żółkiewce i 
Międzyrzeczu. Gmina dotuje 
również Niepubliczne Placów-
ki w Rogoźnicy i Morawie – 
wylicza Zbigniew Suchyta. 

Przykładem sięgnięcia po 
fundusze unijne jest zakoń-
czenie prac przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej we wsiach: 

Goczałków, Żelazów, Kostrza, 
Jaroszów, Żółkiewka i Wieśni-
ca. Trwają prace w Rogoźnicy. 
Do 50 km nowej sieci kanaliza-
cji sanitarnej podłączonych zo-
stanie około 5,5 tys. mieszkań-
ców. Ścieki będą odprowadzane 
do położonej w Strzegomiu 
oczyszczalni ścieków. Na te 
zadania pozyskano dotację w 
kwocie około 23 mln zł. 

- Dbając o spuściznę wieków, 
gmina dotuje obiekty sakralne 
na terenach wiejskich. Dzięki 
finansowemu wsparciu gminy, 
wykonano remonty w kościo-

łach w Kostrzy i Olszanach, jak 
ównież w pałacu w Morawie – 
mówi Wioletta Urban, naczel-
nik Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Ważnym osiągnięciem w 
dziedzinie usprawnienia ko-
munikacji społecznej było 
organizowanie w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu cy-
klicznych spotkań burmistrza 
z sołtysami gminy Strzegom, 
uruchomienie bezpośredniego 
telefonu do burmistrza, zakład-
ki pytań, wtorkowe otwarte dni 

przyjęć interesantów oraz kon-
sultacje społeczne na terenach 
wiejskich. W 12 sołectwach, 
na ogólną liczbę 23, odby-
ły się spotkania burmistrza 
z mieszkańcami, w trakcie 
których wsłuchiwano się w 
poruszane przez mieszkańców 
problemy i próbowano je w 
miarę możliwości skutecznie 
rozwiązać. Wszystkie wymie-
nione działania to efekt wzo-
rowej współpracy samorządu 
gminy, sołtysów, rad sołeckich 
i mieszkańców sołectw.
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We wsiach żyje się coraz lepiej
W ostatnich dwóch latach wiele wydarzyło się w sołectwach gminy Strzegom. Czas na podsumowanie działań ostatnich lat 

Po raz drugi w gminie Strze-
gom uroczyście był obcho-
dzony Dzień Sołtysa. Tym 
razem gospodarzem spotka-
nia, które odbyło się 9 marca 
br., było sołectwo Międzyrze-
cze. - Wy, sołtysi stanowicie 
ważny organ wykonawczym 
gminy. Jesteście najbliżej 
ludzi i na co dzień staracie 
się rozwiązywać trudne pro-
blemy - mówił burmistrz 
Strzegomia. 

Maria Iwanicka, sołtys wsi 
powitała serdecznie zaproszo-
nych gości: poseł Monikę Wie-
lichowską, władze gminy jako 
inicjatorów i organizatorów 
spotkania w osobach: prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Tadeusza Wasyliszyna, bur-
mistrza Strzegomia Zbigniewa 
Suchytę, zastępcę burmistrza 
Wiesława Witkowskiego, se-
kretarza gminy Iwonę Zaba-
wę- Budziszyn oraz wszystkich 
sołtysów. 

- Dziś obchodzimy swoje świę-
to i z tej okazji życzę nam tu 
obecnym wszystkiego najlep-
szego, dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, sukcesów w działal-
ności sołeckiej, uznania społecz-
nego, bo praca jaką wykonujemy, 
może na co dzień niewidoczna, 
jest bezcenna dla społeczności 
lokalnych naszej gminy. Dużo 
radości także z przeświadczenia, 

że nie jesteśmy sami w tej służ-
bie ludziom, bo mamy wsparcie 
we władzach samorządowych, 
dzięki którym nasze sołectwa 
zyskują nowy wizerunek, a życie 
w nich staje się spokojniejsze, 
barwniejsze i ma coraz wyższy 
standard – mówiła Maria Iwa-
nicka. Wyrazy podziękowania 
skierowała w stronę burmistrza 
za wiele inwestycji i działań, 
podjętych w ubiegłych dwóch 
latach na rzecz sołectw. Zbigniew 
Suchyta podkreślił z kolei wielką 
rolę sołtysa w strukturze samo-
rządowej. - Wy sołtysi, obecnie 
jesteście, bardzo potrzebnym, 
organem wykonawczym gminy. 
Jesteście najbliżej ludzi i na co 
dzień staracie się rozwiązywać 
czasem trudne problemy – wyja-
śniał burmistrz. 

Z życzeniami do sołtysów 
zwróciła się także poseł Mo-
nika Wielichowska. - Jesteście 
Państwo posłańcami mieszkań-
ców swoich sołectw. A posłaniec 
to ktoś wyjątkowy – mówiła. 

O wielkim zaangażowaniu 
mieszkańców wsi w działal-
ność kulturalną gminy mówił 
Tadeusz Wasyliszyn. - Mam 
obraz zaangażowania Państwa 
w działalność na rzecz swoich 
miejscowości. Dożynki są przy-
kładem integracji wszystkich 
wsi gminy Strzegom. Właśnie 
na tym święcie chleba poka-
zujecie Państwo, jak jesteście 
zintegrowani i jak wielką siłę 
stanowicie w gminie. Z oka-
zji święta życzę, abyście dalej 
tak właśnie razem pracowali i 
odpoczywali. Życzenia przeka-

zuję od wszystkich 
radnych. Jeszcze się 
nie zdarzyło, żeby 
radni głosowali 
przeciwko Pań-
stwa pomysłom. 
Udaje się wiele 
zadań realizować 
wspólnie dla gminy 
Strzegom – mówił 
przewodniczący. 

W imieniu sołty-
sów gminy Strze-
gom głos zabrał 
Andrzej Szczepa-
nik, sołtys Tom-
kowic, podkreślając 
duże zaangażowa-
nie władz gminy 

w pozyskiwaniu funduszy ze-
wnętrznych dla realizacji in-
westycji na terenach sołectw, 
które zmieniają swój wizerunek 
z miesiąca na miesiąc. - To, że 
potrafimy wspólnie działać, jest 
naszym wielkim potencjałem. 
Myślę, że takim przykładem 
jest także dzisiejsze spotkanie. 
Razem pracujemy, razem reali-
zujemy zadania i razem świętu-
jemy. Cieszę się jako sołtys, że 
wiele działań na terenach wsi 
inspirują także władze gminy, za 
co dziękujemy. To, co jest dobre, 
zawsze trzeba podkreślać – mó-
wił sołtys. Spotkanie uświetnił 
występ Zespołu Kostrzanie 
oraz koncert zespołu Ostatnie 
Takie Trio. 
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Dzień Sołtysa w Międzyrzeczu
Były życzenia, gratulacje a także występ zespołu Kostrzanie i Ostatnie Takie Trio

Funkcję sołtysa pełni już trzecią 
kadencję. Sołectwo Strzegom jest 
szczególne, ponieważ jest wpisane 
w część miasta i przez to różni się 
od pozostałych sołectw. – Mimo, 
że jesteśmy sołectwem w mieście, 
jest u nas około 100 rolników, z 
czego 60 utrzymuje się wyłącznie 
z rolnictwa – mówi Zdzisław 
Kudyba, który sam aktywnie an-
gażuje się w działalność rolniczą. 
Przypomnijmy, że podczas ubie-
głorocznych Dożynek Gminnych 
sołtys był ich starostą. To bardzo 
zaszczytna funkcja. Ostatnie lata 
to okres intensywnych zmian, jakie 
zaszły na terenie sołectwa. Bardzo 
pomocne są środki z funduszu 
sołeckiego, z których dotychczas 
zakupiono wyposażenie placu 
zabaw przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3, poprawiono 
ogólny wizerunek i estetykę Gra-
bów poprzez zakup krzewów i 
ławostołów. Ponadto wyposażono 
świetlicę w stół bilardowy, telewi-
zor oraz stół do gry w piłkarzyki. 
Na uwagę zasługuje fakt organi-
zacji przez radę sołecką imprez 
dla najmłodszych, wśród których 
niesłabnącym powodzeniem cie-
szą się Mikołajki. – Dużym suk-
cesem jest oczyszczenie koryta 
rzeki Strzegomki, które udało się 
przeprowadzić dzięki wsparciu 
burmistrza Zbigniewa Suchyty – 
podkreśla sołtys. Zdzisław Kudy-
ba zaznacza, że także współpraca z 
radą sołecką układa się wzorowo i 
bez zarzutu. – Cieszę się, że wspól-
nie możemy pracować na rzecz 
sołectwa. Członkowie rady sołec-
kiej rozumieją potrzeby, z jakimi 
się borykamy i chętnie proponują 

nowe rozwiązania. To ważne, żeby 
znaleźć nić porozumienia – mówi 
sołtys. Ważną sprawą jest także 
integracja mieszkańców, która 
zaznacza się uczestnictwem w 
różnego rodzaju imprezach i wy-
darzeniach, jakie rozgrywają się w 
gminie Strzegom. 

– Chętnie bierzemy udział w 
jarmarkach i dożynkach. Dużo 
radości i satysfakcji sprawia nam 
przebywanie razem i promowanie 
naszego sołectwa – dodaje Zdzi-
sław Kudyba. 

Jak w każdym sołectwie i w 
Strzegomiu nie brakuje proble-
mów. Największym jest brak 
pomieszczeń na Grabach dla 
działalności sołectwa, ponieważ 
świetlica w budynku po SKR 
nie funkcjonuje. Oznacza to, że 
spotkania, np. z udziałem burmi-
strza dla mieszkańców dzielnicy, 
organizowane są w szkole pod-
stawowej lub w Strzegomskim 
Centrum Kultury. Sołtys Kudyba 
ciągle ma nadzieję, że problem 
ten zostanie właściwie rozwiązany. 
Życzymy powodzenia. 

Prezentujemy sołtysów:
Zdzisław Kudyba ze Strzegomia 
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Kacper Rutka jest mieszkań-
cem Strzegomia i uczęszcza 
do V klasy Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Jest zawodnikiem 
Klubu „Iglica” we Wrocła-
wiu, gdzie trenuje pod okiem 
wicemistrzów Polski, par 
zawodowych w tańcach la-
tynoamer ykańskich oraz 
mistrza Polski w tańcach 
standardowych.

Taniec jest to wielką pasją 
młodego strzegomianina. Przy-
godę z nim zaczął w wieku sied-
miu lat. Pierwsze kroki taneczne 
stawiał w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Świdnicy. Trenuje 
średnio 10 godz. w tygodniu i 
bardzo często uczy się w drodze 
na trening. Trzy razy w tygodniu 
jest w domu dopiero po godzinie 
20.00 a nawet później. W sobotę 
i niedzielę w okresie startowym 
odbywają się turnieje oraz do-
datkowe szkolenia i warsztaty 
taneczne. Wszystkie te zajęcia 
powodują, że wolnego czasu jest 
naprawdę niewiele, a mimo to 
Kacper jest jednym z najlepszych 
uczniów w swojej szkole.

Od października 2012 roku 
Kacper trenuje z nową partnerką 
Julią Domaradzką, mieszkanką 
Wrocławia. Wystartowali razem 
w klasie „Junior I” - 12/13 lat. Od 
lutego 2013 roku wzięli udział 
w czterech ogólnopolskich tur-
niejach i odnieśli spore sukcesy, 
zajmując czołowe miejsca - 1 
raz wygrali i 3 razy zajęli drugie 
miejsce. Biorąc pod uwagę krótki 
czas, jaki ze sobą trenują, tworzą 
zgrany duet i jest to bardzo duży 
sukces.

Taniec towarzyski jest dyscy-
pliną sportową i wymaga bardzo 
dużych nakładów finansowych, 
dlatego na tym etapie trenin-
gowym potrzebne jest wsparcie 
sponsora, osoby lub firmy, które 
byłyby zainteresowane wspiera-
niem młodego tancerza w realizo-
waniu jego talentu, pasji i kariery. 
Warto podkreślić, że Kacper jest 
jedynym dzieckiem w gminie 
który uprawia tę mało popularną 
dyscyplinę sportową, jaką jest ta-
niec towarzyski. Filmy z turniejów 
dostępne są na serwisie Youtube. 
Wystarczy wpisać Kacper Rutka-
Julia Domaradzka.

RED

W hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu odbyły się 20 marca 
br. mistrzostwa Strzegomia 
w koszykówce dziewcząt i 
chłopców szkół gimnazjal-
nych o Puchar Dyrektora 
OSiR-u. 

W turnieju wzięli udział 
zawodnicy z: Gimnazjum nr 1, 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
oraz Gimnazjum Jaroszów. Po 
serii wyrównanych spotkań 
ustalono końcową kolejność 
zawodów:
Chłopcy 
1. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum Jaroszów 
3. Gimnazjum nr 1

Dziewczęta 
1. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum nr 1
Na zakończenie mistrzostw dyrek-

tor OSiR-u Strzegom - Grzegorz 
Luszawski wręczył wszystkim 
drużynom pamiątkowe puchary i 
medale. Organizatorzy serdecznie 

dziękują nauczycielom wycho-
wania fizycznego za pomoc w 
przeprowadzeniu turnieju.

(Red)

Mistrz tańca ze Strzegomia

To był turniej na medal

Kacper wraz ze swoją nową partnerką wytańczyli wiele zwycięstw. Wielkie brawa! 

Gimnazjaliści z naszej gminy zacięcie rywalizowali w mistrzostwach koszykówki

Ruszyła już rekrutacja wo-
lontariuszy na Strzegom Horse 
Trials, jedną z najważniejszych 
imprez jeździeckich w Polsce. 
Do pomocy przy organizacji 
11. edycji zawodów Strzegom 
Horse Trials, w ramach których 
rozegrany zostanie Puchar 
Narodów we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowe-
go potrzebne jest zaangażowa-
nie około 150 wolontariuszy.

Kto może zostać wolon-
tariuszem? - Do akcji może 
się włączyć każdy pełnoletni 
ochotnik. Wystarczy zare-
jestrować się w naszej bazie 
danych przez wypełnienie 
formularza na stronie www.
strzegomhorsetrials.pl, zare-
zerwować sobie czas i w ter-
minie od 25 maja do 2 czerwca 
przyjechać do Morawy pod 
Strzegomiem - mówi Marta 
Wójcik, koordynator projektu. 
- Istnieje również możliwość 
przyjazdu na krótszy okres. 
Chętnych do pomocy przy 
zawodach oczekujemy już od 
15 maja.

Udział w programie to nie 
tylko współuczestniczenie w 
organizacji międzynarodowego 
przedsięwzięcia sportowego 

i okazja do zdobycia cennego 
doświadczenia. To także mocny 
punkt w życiorysie zawodowym. 
Pracodawcy coraz częściej poza 
wykształceniem i doświadcze-
niem premiują zaangażowanie 
w społeczną aktywność.

Program Wolontariatu Strze-
gom Horse Trials aktywowano 
w 2007 roku. W organizację 
dziesięciu edycji zawodów za-
angażowało się w sumie prawie 
1000 wolontariuszy. Ochotnicy 
potrzebni są do pomocy w 
biurze zawodów, punktach 
informacyjnych, obsłudze in-
formatycznej, przy konkursie 
ujeżdżenia, przy sędziowaniu 
terenowym, na parkurze, przy 
pracach porządkowych oraz 
wielu innych zajęciach. Orga-
nizatorzy zapewniają ubezpie-
czenie, zakwaterowanie oraz 
wyżywienie.

Zgłoszenia wstępne przyj-
mowane są do końca marca. 
Ostatecznie udział w progra-
mie należy potwierdzić do 30 
kwietnia.

Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie www.strze-
gomhorsetrials.pl w zakładce 
Wolontariusze.

(Organizatorzy)

LKS Stragona Strzegom 
otworzy na początku kwietnia 
sezon jeździecki 2013. Na hi-
podromie w Morawie zostaną 
rozegrane pierwsze w tym 
roku w Polsce Krajowe Zawo-
dy w WKKW oraz pierwsze 
na Dolnym Śląsku Regional-
ne Zawody w skokach przez 
przeszkody i ujeżdżeniu na 
otwartym terenie.

Zawody WKKW zostaną 
rozegrane w sobotę i niedzie-
lę. W pierwszy dzień skoki i 
ujeżdżenie, w drugi cross.

Zawody Regionalne w Sko-
kach przez przeszkody od-
będą się w sobotę, a Zawody 
Regionalne w Ujeżdżeniu w 
niedzielę.

(Red)

Strzegom Horse Trials:  
wolontariusze poszukiwani

Stragona już rozpoczyna 
swój sezon jeździecki 2013 

W hali sportowej OSiR-u 
w Strzegomiu odbył się 
14 marca br. powiatowy 
turniej w tenisie stołowym 
chłopców. Organizatorem 
zawodów byli nauczyciele z 
Gimnazjum nr 2 w Strze-
gomiu. Był to kolejny etap 
zmagań naszej szkoł y w 
ramach Gimnazjady Mło-
dzieży Szkolnej. 

Zawody rozegrane były pod 
egidą Szkolnego Związku 
Sportowego i rozgrywane 
były według zasad Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 
W turnieju udział wzięli zwy-
cięzcy poszczególnych gmin, 
a mianowicie Gimnazjum z 
Marcinowic, Gimnazjum nr 3 
ze Świdnicy oraz Gimnazjum 

nr 2 ze Strzegomia. Turniej 
rozgrywany był w systemie 
każdy z każdym. 

Turniej wygrało Gimnazjum 
nr 2 ze Strzegomia, pokonu-
jąc przeciwników w grach 
singlowych oraz deblowych. 
Na 2. miejscu uplasowało się 
Gimnazjum z Marcinowic, a 
stawkę zamknęło Gimnazjum 
nr 3 ze Świdnicy. 

Mecze rozgrywane były na 
bardzo wysokim poziomie, 

zawodnicy dali pokaz swoich 
umiejętności. Całe zmaga-
nia odbywały się w duchu 
fair-play. Zwycięzcy z Gim-
nazjum nr 2 w Strzegomiu 
będą reprezentowali powiat 
świdnicki na zawodach strefy 
wałbrzyskiej, które odbędą się 
w Krosnowicach. Trzymamy 
kciuki za naszych reprezen-
tantów i życzymy dalszych 
sukcesów. 

(Red)

Młodzi mistrzowie paletki
Strzegomscy gimnazjaliści z „dwójki” nie dali szans przeciwnikom 

Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu reprezentowali: Seba-

stian Skóra, Wiktor Wendrowski, Adrian Gronczewski 

i Krystian Berestecki, opiekunami byli Rafał Cichoń 

oraz Mirosław Głowiak. 

Terminarz zawodów 
06.04.2013 - Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach 

przez przeszkody

07.04.2013 - Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach 

przez przeszkody

05-07.04.2013 - Krajowe Zawody w WKKW
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Już teraz odbywają się spo-
tkania w gminie, zapozna-
jące mieszkańców z głów-
nymi zasadami systemu, 
który ma wejść od 1 lipca br. 
Szkolenie, które odbyło się 
19 marca br. w Strzegom-
skim Centr um Kultur y, 
skierowane było do pracow-
ników Urzędu Miejskiego, 
dyrektorów i pracowników 
jednostek budżetowych, 
sołtysów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
oraz mieszkańców.

-  Rewolucja  śmieciowa 
oznacza nie tylko zmianę 
systemu odbierania i wywozu 
odpadów oraz wprowadzenie 
wyższych opłat za śmieci. 
1 lipca, zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach, to właśnie 
gminy przejmą odpowiedzial-
ności za odpady – tłumaczył 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bę-
dzie uiszczana co miesiąc, w 

terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca, którego do-
tyczy obowiązek ponoszenia 
opłaty. Będzie można zapłacić 
także za dłuższy okres np. za 
cały rok lub kwartał. A co 
w przypadku braku zapłaty? 
- W razie stwierdzenia, że 
właściciel nieruchomości nie 
uiścił opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
albo uiścił ją w wysokości 
niższej od należnej, burmistrz 
Strzegomia określi, w drodze 
decyzji, wysokość zaległości z 
tytułu opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 
W sprawach dotyczących 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi stosuje 
się przepisy ustawy ordynacji 
podatkowej - tłumaczył pro-
wadzący szkolenie Kazimierz 
Chajduga, naczelnik nowo 
utworzonego Wydziału Go-
spodarki Odpadami Komu-
nalnymi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

W trakcie szkolenia wyja-
śniono ponadto, w jaki sposób 
należy wypełnić deklarację, 
którą następnie należy złożyć 

do 31 marca br. do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Spore zainteresowanie wzbu-
dziła informacja o głównych 
zasadach prawidłowej se-
gregacji śmieci, o kolorach 
pojemników oraz co należy 
do nich wrzucać, a czego nie 
wolno. 

Nowe przepisy wzbudzają 
wiele kontrowersji, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o wysokość opłat. 
Jednak jak twierdzi Lucyna 
Jurek, skarbnik gminy Strze-
gom, zmiana przepisów ma 
na celu przekonanie Polaków 
do selektywnej zbiórki odpa-
dów. – Dzięki temu wzrośnie 
nasza świadomość ekologiczna 
i zwiększy się poczucie odpo-
wiedzialności za to co i jak 
wyrzucamy. Dzięki segrego-
waniu śmieci, zdecydowanie 
mniej ich będzie trafiało na 
składowiska – przekonywała.

Wtorkowe szkolenie, dzię-
ki prezentacji multimedial-
nej, pozwoliło w przystępny i 
przejrzysty sposób przekazać 
zgromadzonym zmiany prze-
pisów dot. nowego systemu 
gospodarowania odpadami ko-

munalnymi. Prezentacja została 
także zamieszczona na stronie 
internetowej www.strzegom.pl 

Wszelkie informacje nt. no-
wego systemu gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 74 8560-573. 

W najbliższym okresie zosta-
nie dołączona do naszej gazety 

specjalna wkładka, w której 
będą zawarte wszystkie naj-
ważniejsze informacje związa-
ne ze „śmieciową rewolucją”. 

TW

Czeka nas wielka segregacja
Gmina przygotowuje się do nowego systemu gospodarowania odpadami. Co się zmieni od pierwszego lipca br.? – pytali mieszkańcy 

Olszany:
04.04.2013, godz. 15.00 – „Nasze 
hobby i zainteresowania: jak po-
żytecznie wykorzystać czas wolny” 
– burza mózgów
10.04.2013, godz. 15.00 – „Mój 
ulubiony bohater literacki” – zajęcia 
plastyczne
12.04.2013, godz. 15.00 – Gry i 
zabawy planszowe
16.04.2013, godz. 15.00 – „Koloro-
wanki z motywem wiosny” – zajęcia 
plastyczne
18.04.2013, godz. 15.00 – Państwa 
europejskie i ich stolice – błyska-
wiczny quiz
19.04.2013, godz. 15.00 – Zasady 
savoir vivre – pogadanka

25.04.2013, godz. 15.00 – „Poznaje-
my symbole narodowe i ich wartości” 
– konkurs wiedzy
29.04.2013, godz. 15.00 – Gry i 
zabawy zręcznościowe
Stanowice: 
05.04.2013, godz. 16.00 – „Nasze 
zdrowie” – czytanie utworów Marii 
Konopnickiej
10.04.2013, godz. 16.00 – „Wiosenne 
kanapki” – zajęcia kulinarne
17.04.2013, godz. 16.00 – „Gdzie z 
tymi śmieciami” – nauka segregacji 
odpadów
23.04.2013, godz. 16.00 – Zagadki 
Smoka Obiboka
29.04.2013, godz. 16.00 – „Zwierzęta 
z masy solnej” – zajęcia plastyczne
Modlęcin: 
11.04.2013, godz. 16.00 – Konkurs 
piosenki dziecięcej
19.04.2013, godz. 16.00 – „Co wiem 

o Janie Pawle II” – pogadanka
24.04.2013, godz. 16.00 – „Dzień 
Ziemi - dbamy o własne środowisko” 
– spacer po okolicy
26.04.2013, godz. 16.00 – „Piłka pa-
rzy” – zabawy sportowe na boisku
Świetlica osiedlowa na Grabach: 
05.04.2013, godz. 15.00 – Zabawy 
sportowe na boisku szkolnym i placu 
zabaw
08.04.2013, godz. 14.00 – „Jak segre-
gować śmieci” – pogadanka
17.04.2013, godz. 14.00 – „Origami” 
– zajęcia plastyczne
23.04.2013, godz. 14.00 – „Urodzi-
nowy stół” – konkurs na najoryginal-
niejszy pomysł
Międzyrzecze: 
03.04.2013, godz. 15.00 – „Wiosenny 
bukiet” – zajęcia plastyczne
05.04.2013, godz. 15.00 – Mini 
rozgrywki szachowe

10.04.2013, godz. 15.00 – „Zga-
duj zgadula – zabawy logiczne dla 
dzieci
12.04.2013, godz. 15.00 – „Sławny 
Polak” – konkurs plastyczny
19.04.2013, godz. 15.00 – Turniej 
tenisa stołowego
24.04.2013, godz. 15.00 – „Wiosna 
farbą malowana” – zajęcia plastycz-
ne
26.04.2013, godz. 15.00 – „Owocowe 
sałatki” – zajęcia kulinarne
Goczałków: 
11.04.2013, godz. 16.00 – „Nasze 
bociany” – zajęcia plastyczne
16.04.2013, godz. 14.30 – Zajęcia 
sportowo – rekreacyjne na boisku
19.04.2013, godz. 15.00 – „Origami” 
– zajęcia plastyczne
23.04.2013, godz. 14.30 – „Rola 
książki w naszym życiu” – poga-
danka

25.04.2013, godz. 15.00 – „Kolorowe 
zakładki” – zajęcia plastyczno – tech-
niczne
Jaroszów: 
02.04.2013, godz. 14.00 – Zajęci 
komputerowe
12.04.2013, godz. 15.00 – „Mozai-
ki z kaszy, piasku i ryżu” – zajęcia 
plastyczne
19.04.2013, godz. 15.00 – Gry i 
zabawy zręcznościowe
23.04.2013, godz. 14.00 – „Dzień z 
książką” – wizyta w bibliotece
26.04.2013, godz. 14.00 – Turniej 
tenisa stołowego
Tomkowice: 
08.04.2013, godz. 18.00 – Turniej 
warcabowy
12.04.2013, godz. 15.00 – „Kolo-
rowe koperty” – zajęcia plastyczne 
dla maluchów
17.04.2013, godz. 15.00 – „Mini 

playback show” – przeboje ulubio-
nych wykonawców
19.04.2013, godz. 15.00 – „Krzy-
żówki, rebusy, łamigłówki” – ćwicze-
nia pamięci i spostrzegawczości
22 – 24.04.2013, godz. 15.00 – 
„Wielkie sprzątanie wsi” w ramach 
obchodów Święta Ziemi
30.04.2013, godz. 15.00 – „Święto 
Pracy i Konstytucji 3 maja” – po-
znajemy historię 
Świetlica „Karmelek” w Strzego-
miu: 
03, 10, 17, 24.04.2013, godz. 14.00 
– Zajęcia komputerowo – multi-
medialne
02, 11, 18.04.2013, godz. 14.00 – 
Gry i zabawy integracyjne
12.04.2013, godz. 14.00 – „Kwiecień 
plecień” – zajęcia plastyczne
25.04.2013, godz. 14.00 – „Moja wy-
obraźnia i ja” – zajęcia plastyczne

Kulturalnie  
w świetlicach 

By uzupełnić i zgłębić wie-
dzę na ten temat, zwracamy się 
do wszystkich, którzy posiada-
ją informacje oraz dokumenty 
i zdjęcia, żeby podzielili się z 

innymi i przesłali je (w formie 
plików w pdf. lub jpg)na adres: 
biuletyn@strzegom.pl, oczy-
wiście z zezwoleniem na ich 
publikację, za co serdecznie z 

góry dziękujemy. Nasza wie-
dza będzie bogatsza, gdy prze-
mówią ludzie. Przypomnijmy 
historię nekropolii. Cmentarz 
strzegomski został oddany do 
użytku 15.05.1815 r. Jego za-
łożenie wynikało z wydanego 
w latach 1814 i 1818 rozpo-
rządzenia władz, nakazującego 
Żydom zakładanie własnych 
cmentarzy w pobliżu miejsc 
zamieszkania. Powierzchnia 
cmentarza wynosiła 0,07 ha. 
Na początku lat 40-tych XX 
w. właścicielem nekropolii był 
okręg wyznaniowy w Świdni-
cy. Do 1944 r. znajdowało się 
na jego terenie 77 nagrobków 
i pomników kamiennych, 12 

drzew liściastych i 7 iglastych. 
W związku z zapewnieniami 
Führera o nieodpłatnym prze-
kazaniu administracji samo-
rządowej mienia wrogów Rze-
szy (a za takie uważane było 
mienie żydowskie), burmistrz 
Strzegomia zainteresowany 
był nieodpłatnym przejęciem 
nieruchomości. Jednakże ad-
ministracja skarbowa wyceniła 
wartość nieruchomości cmen-
tarnej na kwotę 420 marek 
niemieckich i 13.10.1944 r. 
została sfinalizowana umowa 
kupna-sprzedaży z gminą 
Strzegom. Po II Wojnie Świa-
towej cmentarz został przejęty 
przez polskich Żydów, którzy 
osiedlili się w Strzegomiu 
po 1945 r. Teren nekropo-
lii otoczony jest częściowo 
zdekompletowanym murem, 
posiadającym zamykaną na 
kłódkę bramę. Obecnie trwa-

ją prace nad odtworzeniem 
całości murów zewnętrznych. 
Cmentarz, dawniej porośnięty 
bujną roślinnością i krzewami, 
odzyskuje powoli właściwy 
mu wygląd. Na jego terenie 
zachowało się około 80 pod-
staw nagrobków i macew, 
które umocowują do podstaw 

uczestnicy projektu. Dodaj-
my, że partnerem projektu 
ze strony polskiej jest Zespół 
Szkół w Strzegomiu. Wsparcie 
dla projektu okazały władze 
samorządowe Strzegomia, zaś 
pomoc rzeczową i materiałową 
świadczy ZUK sp. z o.o.

GK 

Wspólne działania, wspólna historia
Cmentarz żydowski w Strzegomiu, dawniej porośnięty bujną roślinnością i krzewami, odzyskuje powoli właściwy mu wygląd

Drugi etap prac renowacyjnych na cmentarzu żydowskim w Strzegomiu rozpoczęty! Od 
4 do 28 marca 2013 r. sześcioosobowa grupa młodych bezrobotnych z miejscowości Eber-
swalde i Freienwalde wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Strzegomiu wspólnie pracuje, 
poznaje historię, kulturę, zwyczaje, obyczaje, graniczących ze sobą krajów oraz odkrywa 
nie wszystkim znaną historię gminy żydowskiej w Strzegomiu. 
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Wprowadzenie ustawy śmie-
ciowej nastręcza wiele pytań 
wśród naszych mieszkańców. 
Publikujemy odpowiedzi na 
te zadawane najczęściej. 

co z dotychczas zawartymi 
umowami na odbiór odpadów?

Należy wypowiedzieć do-
tychczasową umowę na od-
biór odpadów komunalnych ze 
skutkiem na dzień 30 czerwca 
2013 r. 

kto wyposaża nieruchomość w 
pojemniki?

Wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach - art.5 ust.1 
pkt.1 - należy do obowiązków 
właściciela nieruchomości, jed-
nakże firma odbierająca odpady, 
wybrana w przetargu przez sa-
morząd, będzie zobowiązana do 
zagwarantowania mieszkańcom 
możliwości nabycia pojem-
ników w formie ich zakupu, 
dzierżawy, bądź najmu.

co się stanie, jeżeli właściciel 
nieruchomości zadeklarował, że 
będzie segregował odpady, a ich 
nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady 
segregowane będzie niższa, a za 
odpady niesegregowane wyższa, 
w przypadku stwierdzenia, 
że odpady nie są segregowa-
ne, zostanie wydana decyzja 
administracyjna o nałożeniu 
na właściciela nieruchomości 
wyższej opłaty.

a co zrobić, jak ktoś będzie śmieci 
podrzucał? 

Właściciel nieruchomości po-
winien zabezpieczyć kontener 
przed osobami trzecimi. 

kto odpowiada za śmieci spół-
dzielni mieszkaniowej?

Spółdzielnia mieszkaniowa 
będzie kierowała się tymi sa-
mymi zasadami, co pozostali 
wytwórcy odpadów komunal-
nych. 

czy lokator ma pilnować lokato-
ra? a może kamery założyć?

Za śmieci wrzucane i znaj-
dujące się w pojemnikach na 
śmieci odpowiadamy sami.

od kogo otrzymamy rachunek i 
potwierdzenie wpłaty?

Za dokonane wpłaty otrzy-
mamy potwierdzenie w kasie.

czy państwo będziecie spraw-
dzać, ile osób jest zadeklaro-
wanych, a ile w rzeczywistości 
zamieszkuje?

Ilość osób zadeklarowanych 
a rzeczywiście zamieszkałych 
będzie weryfikowana.

czy gmina będzie wymagać 
wpłat od zarządcy, czy od osób 
indywidualnych?

Gmina przyjęła rozwiązanie 
wpłat indywidualnych.

kto złoży deklarację, jeżeli w 
lokalu nikt nie zamieszkuje, bo 
wyjechał na długo ?

Jeżeli w lokalu nikt nie za-
mieszkuje, to też należy złożyć 
deklarację i napisać „0 osób 
zamieszkałych”.
jak potraktować wspólnotę 
mieszkaniową w budynku, w 
którym na dole znajduje się 
sklep?

Podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą pozostają 
na dotychczasowych zasadach 
i zobowiązane są do posiadania 
umowy na wywóz nieczystości, 
natomiast osoby pozostające we 

wspólnocie składają odrębną 
deklarację.

jeżeli mam f irmę w budynku, 
w którym zamieszkuję, to mam 
mieć jeden pojemnik jako ja a 
drugi jako firma?

W przypadku zawarcia umo-
wy przez firmę znajdującą się w 
lokalu mieszkalnym z tą samą 
firmą, która wygra przetarg, 
można mieć wspólne pojem-
niki.

po co zarządca składa dekla-
rację?

Zarządca składa deklaracje 
między innymi w celu wska-
zania miejsca ustawienia po-
jemników na odpady, ustalenia 
ilości, wielkości i rodzajów 
pojemników, ustalenie sposobu 
segregowania i odbioru śmieci.

czasem zdarza się, że z jednego 
pojemnika korzysta dziewięć 
wspólnot, co wtedy?

Każda wspólnota powinna 
posiadać własne kontenery. Są 
wspólnoty, które nie posiadają 
swoich gruntów, więc w tym 
przypadku powinny dojść do 
porozumienia miedzy sobą i 
korzystać ze wspólnych kon-
tenerów.

czy pojemniki na śmieci będzie-
my dzierżawić i od kogo?

Wykonawca, który wygra 
przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych, zobowiązany bę-
dzie wyposażyć nieruchomości 
w pojemniki. Forma wyposaże-
nia (wykup, dzierżawa)będzie 
uzależniona od uzgodnień po-
między właścicielem nierucho-
mości a wykonawcą.

Do deklaracji należy dołączyć 
mapę, skąd mam ją wziąć?

Mapy do deklaracji zobo-
wiązani są dostarczyć tylko 
zarządcy. Można je otrzymać 
bezpłatnie w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w Wydziale 
Obsługi Interesantów w pokoju 
nr 15. 

jeżeli nie mam miejsca na usta-
wienie śmietnika, bo zakupiłem 
budynek po obrysie, to gdzie mam 
go postawić?

W tym przypadku wspólnoty 
powinny uzgodnić miejsce 
postawienia pojemników z 
zarządcą gruntów (dotych-
czasowe miejsca ustawienia 
kontenerów).

jaka sieć gniazd będzie na tere-
nie gminy strzegom?

Gniazda na terenie gminy 
Strzegom będą znajdowały się 
w miejscach dotychczasowych.

czy przy każdym gnieździe bę-
dzie zgniatacz do plastików?

Zgniatacze przy gniazdach to 

temat przyszłościowy. Każdy z 
nas jest zobowiązany do zgnia-
tania plastików we własnym 
zakresie, by zmniejszyć ich 
objętość.

Butelki po „kubusiu” nie nadają 
się do ponownego odtworze-
nia, do jakiego kubła mam je 
wrzucić?

W takim przypadku należy 
odpady wrzucać do pojemnika 
na odpady „suche” (pojemnik 
żółty).

Butelki po mleku nie są plasti-
kiem, gdzie zatem lądują?

W takim przypadku należy 
odpady wrzucać do pojemnika 
na odpady „suche” (pojemnik 
żółty).

jak długo trzeba być nieobecnym 
w domu, żeby nie płacić za śmieci 
w miesiącu?

Ustawa mówi, że w przy-
padku zmian danych będących 
podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
lub określenia w deklaracji 
ilość odpadów komunalnych 
powstających na danej nieru-
chomości, właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza 
sie za miesiąc, w którym na-
stąpiła zmiana. 

kto będzie decydował czy w da-
nym pojemniku są śmieci segre-
gowane, czy niesegregowane?

Ustawa mówi, że w przy-
padku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbie-
rających odpady komunalne 
przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powia-
damia o tym gminę.

Ustawa śmieciowa – co i jak? 

o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni użytkowej 52,60 m² 
położony w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 w Strzegomiu wraz z udziałem 
8,68% w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki nr 
1339, AM - 14, Obr. 3 o powierzchni 302 m².
Cena wywoławcza nieruchomości: 129.000,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego: 124.900,00 zł,
wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego działki: 4.100,00 zł.
Wadium - 13.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej Przetarg odbędzie się w dniu 
17.04.2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga wieczysta SW1S/00032537/2, dla lokalu urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00053805/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w strefie „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej.
Dla osób zainteresowanych, lokal udostępniony będzie do oglądania w dniu 11.04.2013 
r. w godzinach od 10.30 do 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 12.04.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu powinny 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 repre-
zentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Mini-
strów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 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 74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz.U. 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)Gmina 
Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego w trybie 
przetargu 
nieograniczonego pn.:
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZ-
NYCH DO UZDATNIANIA WODY 
BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW 
CZYSZCZĄCYCH I ELIMINUJA-
CYCH WSZELKIE OSADY.

jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:

VOLLMER - Basen Serwis Sp. 
z o. o.
ul. Szymanowskiego 16
59 - 900 Zgorzelec
Cena ofertowa 71.114,54 zł. brut-
to
Wyboru dokonano zgodnie z art. 
91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta z 
najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty 
następujących Wykonawców: 
Oferta nr 1
VOLLMER - Basen Serwis Sp. 
z o. o.
ul. Szymanowskiego 16
59 - 900 Zgorzelec

Cena ofertowa 71.114,54 zł. brutto

Oferta nr 2
FIBER - POLSKA Tomasz Kura
ul. Wierzbowa 17
43 - 170 Łaziska Górne
Cena ofertowa 79.445,70 zł. brutto

Oferta nr 3
BRENNTAG POLSKA Sp. z o. o.
ul. J. Bema 21
47 - 224 Kędzierzyn Koźle
Cena ofertowa 85.308,19 zł. brutto

Oferta nr 4
WELLPOOL Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43 - 190 Mikołów
Cena ofertowa 79.700,31 zł. brut-
to.

Ofertom przyznano następującą 
punktację w kryterium oceny ofert 
– cena 100%:

Numer Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji Lud-
ności, zwany w ustawie, ,numerem 
PESEL” jest to 11-cyfrowy, stały 
symbol numeryczny, jednoznacznie 
identyfikujący osobę fizyczną, w któ-
rym sześć pierwszych cyfr oznacza 
datę urodzenia 
(rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery 
liczbę porządkową i płeć osoby, 
a ostatnia jest cyfrą kontrolną słu-
żącą do komputerowej kontroli 
poprawności nadawanego numeru 
ewidencyjnego.
Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. 
o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 993 z późn. zm.)
W jaki sposób tworzy się numer 
PESEL?
Postać numeru PESEL przedstawia 
poniższy rysunek:

gdzie:
- na pozycji 1-2 umieszczone są 
dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
- na pozycji 3-4 umieszczone są 
dwie cyfry miesiąca urodzenia,
- na pozycji 5-6 umieszczone są 
dwie cyfry dnia urodzenia,
- na pozycji 7-10 umieszczona jest 
liczba porządkowa z oznaczeniem 
płci 

(cyfra parzysta na pozycji 10 
- oznacza płeć żeńską, cyfra 
nieparzysta- płeć męską),
- na pozycji 11 umieszczona 
jest liczba kontrolna.

Dla odróżnienia poszczegól-
nych stuleci przyjęto następu-
jącą metodę ich kodowania:
 - dla osób urodzonych w la-
tach 1900 do 1999 - miesiąc 
zapisywany jest  w sposób 
naturalny 
 (bez zmian);
 - dla odróżnienia osób urodzo-
nych w innych latach niż 1900 
- 1999, do numeru miesiąca 
dodawane są następu jące 
wielkości:
 - dla lat 1800 - 1899 - 80
 - dla lat 2000 - 2099 - 20
 - dla lat 2100 - 2199 - 40
 - dla lat 2200 - 2299 - 60

 W numerze ewidencyjnym PESEL 
noworodków urodzonych po roku 
1999, do numeru miesiąca 
 dodano wielkość „20”. Wówczas 
np. miesiąc styczeń przyjmuje po-
stać: „21”, a miesiąc 
październik „30”.
Przyjęta metoda kodowania miesią-
ca urodzenia pozwala na rozróżnie-
nie co najmniej 5 stuleci.

BURMISTRZ STRZEGOMIA WIiZP.271.5.2013.MP.12

INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nadawanie numeru PESEL

oferta punkty

1 100,00

2 89,51

3 83,36

4 89,23

0 4 0 5 1 4 0 1 4 5 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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