
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Strzegomiu to inwe-
stycja, na której realizację 
już od dawna czekają osoby 
niepełnosprawne. Dzięki 
dobrej współpracy Staro-
stwa Powiatowego w Świd-
nic y i  gminy Strzegom, 
warsztaty ur uchomione 
zostaną jeszcze w tym roku. 
Będą mieścić się w budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Alei Wojska Polskie-
go. 

Rada Powiatu w Świdnicy 
dofinansowała utworzenie 
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Strzegomiu kwotą 
425 tys. złotych, natomiast 
gmina Strzegom ze swojego 
budżetu przeznaczyła 100 tys. 
złotych. 

Przedsięwzięcie uda się zre-
alizować dzięki zaangażowa-
niu powiatu, a w szczególności 
Sabiny Cebuli, etatowego 
członka zarządu Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy.

-  Po m y s ł  u t w o r z e n i a 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Strzegomiu na nowo 
pojawił się u mnie z chwilą 
utworzenia Warsztatów Tera-

pii Zajęciowej przy 
Szkole Specjalnej 
w Świdnicy. Do 
tej pory Warsztaty 
funkcjonowały je-
dynie w Mokrze-
szowie. Pracując 
w Starostwie, po-
zna ł am mec ha -
nizmy tworzenia 
takich Warsztatów, 
co ukierunkowało 
mnie przy plano-
waniu poszczegól-
nych etapów utwo-
rzenia analogicznej 
placówki w Strze-
gomiu, zwłaszcza, 
że w naszej szkole 
specjalnej były wol-
ne pomieszczenia 
p o  w a r s z t a t a c h 
Centrum Kształ-
c e n i a  Z a w o d o -
wego. Wymagały 
one jednak dużych 
nakładów finanso-
wych, a przyszkol-
ne stowarzyszenie 
nie posiadało środ-
ków na wymaga-
ny wkład własny. 
Wtedy pomyślałam 
o pomocy ze strony 
burmistrza. Podzie-
liłam się pomysłem 
z dyrektor szkoły 
i Marią Michalec, a dalej 
działaliśmy wspólnie – opo-
wiada Sabina Cebula. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta przyjął pomysł 
z entuzjazmem, podejmując 
konkretne działania. - Prze-
jęliśmy pomieszczenia od 
Zespołu Szkół Specjalnych 
umową ich użyczenia na 10 
lat - mówi Zbigniew Suchyta. 
– Obecnie wykonujemy doku-
mentację projektową. Następ-
nie będziemy przygotowywać 
się do ogłoszenia przetargu na 
remont pomieszczeń, żeby 20 
grudnia tego roku ruszyć z za-
jęciami – dodaje burmistrz. 

W pięciu Warsztatach będzie 
uczestniczyło po pięć dorosłych 
osób niepełnosprawnych, które 
obecnie przebywają w domach, 
w zamknięciu przed światem. 
Dzięki tym zajęciom będą mo-
gły one w miarę normalnie 
funkcjonować. Planuje się, że 
w ramach warsztatów zostaną 
uruchomione m.in. pracownia 
artystyczna, krawiecka, ogrodni-
cza, stolarska, informatyczna. 

- Warsztaty są placówką po-
bytu dziennego. Czas trwania 
zajęć wynosi nie więcej niż 7 
godzin dziennie i 35 godzin 
tygodniowo. W przypadku 
ustalenia krótszego niż 35 
godzin tygodniowo wymiaru 

zajęć zmniejsza się propor-
cjonalnie wysokość dofinan-
sowania. Terapię realizuje się 
na podstawie indywidual-
nego programu rehabilitacji 
uczestnika, który zawiera 
informacje dotyczące osoby 
niepełnosprawnej, planowa-
nych działań wobec uczestnika 
i spodziewanych efektów tych 
działań. W warsztatach dzia-

ła rada programowa, która 
dokonuje okresowej oraz, nie 
rzadziej niż co 3 lata, kom-
pleksowej oceny realizacji 
indywidualnego programu 
rehabilitacji uczestnika warsz-
tatu i zajmuje stanowisko 
w kwestii osiągniętych przez 
niego postępów w rehabilitacji 
– wyjaśnia Sabina Cebula. 
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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

Co ze strefą? 

O miejsce na strzegom-
skiej podstrefie ekonomicz-
nej pyta wielu inwestorów. 
Czekają oni jednak na de-
cyzję ministerstwa. 

 str.2 

StrzeGom

Będzie droga 
do transportu 

Dzięki współpracy władz 
Strzegomia z firmą Berger 
Surowce, powstanie droga, 
dzięki której transport kru-
szyw z kopalni „Wieśnica” 
będzie omijał tereny za-
mieszkałe. 

 str.9

SPort

Nasi piłkarze 
w super formie!

Po ponad czteromiesięcz-
nej przerwie piłkarze AKS-u 
Granit Strzegom wreszcie 
wrócili na boisko 

 str.10

Oznacza to, że strzegomianie 
nie muszą dokonywać żadnych 
dodatkowych formalności. Pod-
stawę prawną stanowią odpo-
wiednie przepisy kodeksu cy-
wilnego. Na podstawie art. 475 
§ 1 w momencie, gdy wykonanie 
określonego w umowie świad-

czenia (w tym przypadku jest 
to świadczenie usługi odbioru 
odpadów) stało się niemożliwe 
wskutek okoliczności (tu: zmia-
ny przepisów o utrzymaniu 
porządku i czystości w gmi-
nach i przejęcia obowiązków 
przez podmiot wybrany przez 

gminę w drodze przetargu), za 
które strona zobowiązana do 
wykonania danego świadczenia 
nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązanie to wygasa bez 
konieczności składania do-
datkowych oświadczeń woli. 
Jednocześnie przypominamy, że 
każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej zobowiązany jest 
złożyć do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
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Razem dla niepełnosprawnych

Umowę za śmieci wypowie ZUK

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu już niedługo staną się faktem. Chętni już mogą się zgłaszać! 

Umowy na odbiór śmieci wygasną automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli

Co roku Rada Powiatu będzie 
przekazywała środki pochodzące 
z PEFRON na Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej w Mokrzeszowie, 
Świdnicy i Strzegomiu. Natomiast 
w gestii strzegomskiego samorządu 
znajduje się remont pomieszczeń 
i przystosowanie ich do prowa-
dzenia Warsztatów, a następnie 
nabór osób, mających zalecenia 
uczestnictwa w WTZ od Powia-
towego Zespołu ds. Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności, a od 
grudnia funkcjonowanie placówki. 
Pomieszczenia Warsztatów będą 
zlokalizowane na parterze budynku 
Szkoły Specjalnej o powierzchni 
246,6 m2. 

- Pomysł powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzegomiu zrodził 
się dwa lata temu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, już 
niebawem zaczną one funkcjonować – podkreśla Małgorzata Zaremba, 
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu. – Mamy już wgląd 
do tworzonych projektów zagospodarowania pomieszczeń i zaczynamy 
pierwsze działania w celu ich zaadoptowania – dodaje dyrektor. 

Mieszkańcy nie muszą składać wniosków o rozwiązanie 
umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. Od 1 lipca 2013 r., gdy gmina Strzegom przejmie go-
spodarowanie odpadami, dotychczasowe umowy na odbiór 
odpadów automatycznie wygasną. W związku z tym nie ma 
konieczności ich pisemnego wypowiadania. 
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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-
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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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Mimo, że w poprzedniej  ka-
dencji w latach 2007 – 2009, na 
jej uzbrojenie wydano z budżetu 
gminy kwotę 2 mln 382 tys. zł, 
około 10 hektarowy teren stał 
pusty. Dopiero w roku 2012 obec-
nym rządzącym udało się sprowa-
dzić na nasz teren przedsiębiorcę, 
który dał pracę ponad 50 osobom, 
głównie kobietom. 

Za ponad 2 mln 382 tys., które 
wydano w latach 2007 – 2009, 
wykonano przyłącze energetycz-
ne, sieć gazową, kanalizacyjną, 
deszczową, wodociągową oraz 
projekt drogi dojazdowej do pod-
strefy. Mimo tych znacznych 
kwot przeznaczonych na ten cel, 
do 2012 roku teren podstrefy 
ekonomicznej nie doczekał się 
inwestora. 

Przedsiębiorcy, którzy od-
wiedzali podstrefę Strzegom 
szybko wyjeżdżali, a trzeba 
dodać, że były to bardzo dobre 
czasy dla Żarowa, Świdnicy 
czy Dzierżoniowa. Warto więc 

zadać pytanie, dlaczego nie dla 
Strzegomia?  

Dziś mamy pierwszego in-
westora - FSB Piekarnie Strze-
gom – który aktualnie zatrudnia 
ponad 50 pracowników, w tym 
ponad 30 to pracownicy z gminy  
Strzegom.

Inwestor za ziemię, na której 
- mimo kryzysu w kraju i na 
świecie - w rekordowym tempie 
postawił fabrykę, zapłacił miastu 
około 2 mln 218 tys. zł. Gmina 
zbudowała zjazd z drogi krajowej, 
drogę wewnętrzną, zasilanie wodą 
do celów przeciwpożarowych, 
na co wydała 2 mln 993 tys. 
zł.  – Pomimo takich wydatków, 
gminie się to opłacało. Dla przy-
kładu, organizując przez jeden rok 
30 miejsc prac interwencyjnych 
(czasowych), które dadzą ludziom 
prawo do zasiłku, musielibyśmy 
pokryć koszty uruchomienia tych 
prac ze swojego budżetu i wydać 
prawie 600 tys. zł (licząc mini-
malne wynagrodzenie 1 600 zł). 

Z miejsc pracy – stałych, zatrud-
nionych w strefie osób, będących 
mieszkańcami gminy Strzegom 
otrzymamy środki finansowe z 
podatku PIT – mówi zastępca 
burmistrza Strzegomia, Wiesław 
Witkowski.  Patrząc na cyfry,  
trzeba powiedzieć, że było warto 
i gmina nie straciła, a zyskała, bo  
także wiele usług dla FSB wyko-
nują nasze lokalne firmy. Kadra 
budowlana i montażowa korzysta 
z naszych hoteli i restauracji. W 
końcu też uzbrojenie wykonane 
w poprzedniej kadencji, zaczęło 
służyć celom, dla których zostało 
wykonane.  

Wielu pyta, co dalej z naszą 
strzegomską podstrefą? Jesienią 
rząd ma podjąć decyzję o prze-
dłużeniu działalności stref. Gmina 
finalizuje już przejęcie  sąsiadują-
cych z podstrefą terenów ogród-
ków działkowych „Włókniarz” 
- około 10 ha -  i chce je włączyć  
do podstrefy oraz pozyskać pie-
niądze w ramach programu „ 
Gospodarka Innowacyjna”  na jej 
uzbrojenie, nie wydając przy tym 
żadnych pieniędzy gminnych. 
To konkretne pomysły  z wizją 
rozwoju podstrefy.

W ubiegłym  tygodniu firma 
FSB Piekarnie Strzegom  wystą-
piła też do zarządu strefy o kolejne 
zezwolenie na uruchomienie 
linii produkcyjnej croissantów  i 
jeszcze w tym roku ma ruszyć  
linia produkcyjna tortilli. Co to 
oznacza? Nowe miejsca pracy! Te 
fakty cieszą szczególnie dlatego, 
że gmina dalej reklamuje naszą 
podstrefę jako przyjazną inwesto-
rom i jest na nią zainteresowanie. 
Inwestorzy dopytują o możliwości 
inwestowania w Strzegomiu, ale 
czekają na decyzję ministerstwa 
przedłużającą funkcjonowanie 
stref ekonomicznych. 

Ważną sprawą w tym temacie 
jest ścisła współpraca burmistrza 
Strzegomia z Radą Miejską w 
dotychczasowych działaniach oraz 
ujęcie w studium terenów przemy-
słowych w nowych lokalizacjach 
(jedna z nich to nieużytkowane 
ogródki działkowe „Włókniarz”). 
Jest to konkretna realizacja strate-
gii rozwoju ziemi strzegomskiej. 
Jak widać, rządzący najpierw 
stawiają na rozwój gospodarczy, 
bo wiedzą, że on przyniesie także 
rozwój społeczny.

 red

Postanowieniem z dnia 7 
stycznia br. Prokuratura 
Rejonowa w Świdnicy od-
mówiła wszczęcia śledztwa 
w sprawie zawiadomienia 
przez anonimowych radnych 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. 

Zawiadomienie dotyczy-
ło rzekomej płatnej protekcji 
przy przyznawaniu środków na 
budowę sieci wodno-kanaliza-
cyjnej na terenie prywatnego 
przedsiębiorcy FSB Piekarnie, 
nieprawidłowości przy ogła-
szaniu przetargu na mieszkanie 
przy ul. Rynek 14-18d w Strze-
gomiu, a także przy przyznawa-
niu lokali przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. 

Prokuratura w Świdnicy 
zleciła wykonanie czynności 
zmierzających do wyjaśnie-
nia okoliczności Komendzie 
Powiatowej Policji w Świd-
nicy. Funkcjonariusze KPP 
zebrali dokumentację dotyczącą 

zdarzeń, jakie zostały opisane 
w anonimie. 

- Analiza tych materiałów po-
zwoliła na stwierdzenie, że nie 
doszło do udzielenia korzyści 
majątkowej i osobistej instytucji 
samorządowej – czytamy w pi-
śmie Prokuratury Rejonowej 
w Świdnicy. 

Zdaniem prokuratury, nie 
doszło też do bezprawnego 
wywarcia wpływu na decyzję 
funkcjonariuszy publicznych 
- przez zarząd firmy FSB Pie-
karnie, poprzez sfinansowanie 
wycieczki niektórych radnych 
Rady Miejskiej i władz gminy 
Strzegom do Duisburga - co 
do sfinansowania i budowy ze 
środków gminy sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie pry-
watnego przedsiębiorcy. 

Inwestycje związane ze Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną były 
podejmowane na podstawie 
uchwał gminnych, sprzedaż 
i przekazanie terenu pod inwe-
stycje udokumentowano umową 

kaucji oraz aktem notarialnym, 
a obowiązek przygotowania 
terenu, w tym także przygoto-
wania instalacji wodociągowych 
spoczywający na gminie był 
jednym z punktów umowy kau-
cyjnej z dnia 21.10.2011 r. 

Zebrana dokumentacja nie 
potwierdziła także okoliczności 
wskazujących na przekroczenie 
uprawnień przez zastępcę bur-
mistrza Strzegomia, który we-
dług anonimu nabył niezgodnie 
z przepisami lokal mieszkalny 
w Strzegomiu przy ul. Rynek 
14-18d. Z jej analizy wynika, 
że na nabycie tej nieruchomości 
został ogłoszony przetarg nie-
ograniczony, a ogłoszenia o jego 
przeprowadzeniu znalazły się 
zarówno w prasie lokalnej, jak i na 
stronach internetowych gminy.

Odnosząc się do kwestii 
przekroczenia uprawnień przy 
rozdysponowaniu lokali ko-
munalnych w budynku przy ul. 
Świdnickiej 38, stwierdzono, 
że lokale te przyznawane były 

przez specjalnie powołaną do 
tego komisję, w skład której 
wchodzili radni Rady Miejskiej 
i pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. Procedura 
ubiegania się o lokal komunalny 
w budynku przy ul. Świdnic-
kiej 38 była ogólnie dostępna 
i została wprowadzona już 
w październiku 2011 r. Lokale 
w tym budynku zostały rozdy-
sponowane pomiędzy osobami, 
które zgodziły się zdać swoje 
dotychczasowe lokale miesz-
kalne.

red

Strefa w Strzegomiu - dlaczego tak późno i co dalej?

Nieprawdziwe zarzuty zgłoszone anonimem

Strzegom udowodnił, że jest przyjazny przedsiębiorcom. Ma też konkretną wizję na rozwój gospodarczy  

Anonimowi strzegomscy radni donieśli prokuraturze na gminę. Ich zarzuty się nie potwierdziły

Podstrefa ekonomiczna Strzegom powstała na mocy decyzji 
Rady Ministrów z dnia 5.12.2006 r.  Powinna ona służyć  
znalezieniu inwestorów. Niestety, na początku jej funkcjo-
nowania, nie było na nią pomysłu. 
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„ D e s z c z e  n i e s p o k o j n e 
potargały sad, a my na tej 
wojnie ładnych parę lat”. 
Tak brzmiał wers piosen-
ki z „Czterech Pancernych 
i pies”, filmu, który zna nie-
malże każdy Polak. Strzegom 
ma także swoich pancernych, 
którzy z pasji do historii 
i militariów utworzyli zgru-
powanie. 

Grupa Pancerni ze Strze-
gomia powstała 5 lat temu 
z inicjatywy dwóch pasjonatów 
historii i militariów. Pancerni 
zajmują się odtwarzaniem te-
atru żywej historii, czyli drob-
nego ułamka okresu II Wojny 
Światowej, w której przyszło 
żyć ich dziadkom i rodzicom. 
- Pogłębiamy wiedzę z życia 
żołnierzy września 39’ i wojska 
polskiego – mówi Bolesław 
Cyga, szef grupy Rekonstrukcji 
Historycznej. Grupa powstała 
w celu zbierania i utrwalania 
historii rodzinnych z okre-
su II Wojny Światowej oraz 
prezentacji własnych zbiorów. 
- W naszej kolekcji posiadamy 
kolekcje mundurów wojska pol-
skiego z kampanii wrześniowej, 
mundury Wehrmachtu 1944, 
Armii Czerwonej 1943, Wojska 
Polskiego z okresu 1943 roku 
i wiele innych formacji militar-
nych - wyjaśnia Bolesław Cyga. 
Koszt pełnego wyposażenia 

rekonstruktora to kwota około 
6000 tys. zł. Grupa Pancernych 
liczy 10 osób. Są to nie tylko 
mieszkańcy Strzegomia, ale 
również okolicznych miejsco-
wości Goczałkowa, Bielawy 
oraz Krasowic koło Namysłowa. 
Warto nadmienić, że najmłod-
szy rekonstruktor ma 14 lat, 
zaś najstarszy 56. W grupie są 
także cztery kobiety. - Panie 
w naszej grupie zajmują się od-
twarzaniem ludności cywilnej 
z tamtej epoki oraz żołnierzy 
sanitariuszki, w zależności od 
wystawianej i odtwarzanej re-
konstrukcji - mówi. Wspólne 
spotkania, prelekcje i manewry 
odbywają się co najmniej raz na 
miesiąc. Rekonstruktorzy grupy 
brali udział w kilku eventach 
między innymi w zdjęciach do 
filmu „Riese”, „Księżna Daisy”, 
„Walka o Wolfsberg”. - Byliśmy 
zaproszeni przez organizatorów 

EURO 2012 we Wrocławiu do 
asystowania i eskorty Pucharu 
UEFA ze stadionu do Rynku, 
w historycznych mundurach 
i pojazdach. Uczestniczymy 
od kilku lat w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy, 
bierzemy udział w prestiżowych 
międzynarodowych zlotach 
pojazdów militarnych i woj-
skowych w Bornem Sulinowie 
i Darłowie, uczestniczymy 
w meetingach organizowa-
nych przez szkoły w Jaroszowie 
i Piotrowicach - mówi szef 
grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej. Warto dodać, że Pancerni 
zapraszani są także na wystawy 
związane z Prezentacją Grup 
Historycznych. – Na jednej 
z takiej wystaw w Dzierżo-
niowie w zeszłym roku Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
Pancerni została uhonorowana 
Pucharem za oryginalne mun-

dury „Wrzesień 39.” - mówi.
Działania grupy skierowane 

są do miłośników zielonego 
koloru, militariów i historii. 

- Dlatego nazywamy to te-
atrem żywej historii, ponieważ 
każdy może dotknąć munduru, 
potrzymać replikę broni, czy 
zobaczyć jak wygląda moto-
cykl 1943 roku, a nawet się 
przejechać zabytkowym pojaz-
dem - podsumowuje Bolesław 

Cyga. A czym rekonstruktorzy 
zajmują się na co dzień? - Część 
z członków grupy na co dzień 
prowadzi swoje firmy, pozostali 

pracują zawodowo, a dwie osoby 
uczęszczają do szkoły - opowia-
da Bolesław Cyga.

Kw 

Strzegom ma swoich pancernych!
Grupa Pancernych liczy 10 osób. Są to nie tylko mieszkańcy gminy Strzegom, ale również okolicznych miejscowości, w tym Bielawy oraz Krasowic 

Zajęcia trwały 1,5 godziny 
i prowadził je Marian Góra. 
26 marca odbyło się wręczanie 
certyfikatów ukończenia kursu 
dla wszystkich uczestników. Kur-
sanci byli niezwykle zadowoleni 
z przebytego szkolenia i życzą 
sobie w niedalekiej przyszłości, 
aby gmina Strzegom zorganizo-
wała kolejne takie przedsięwzięcie.  
– Obsługi komputera uczyłam 
się od podstaw i jestem bardzo 

zadowolona. Wiadomo, że na po-
czątku bałam się skorzystać z tego 
sprzętu, ale dzięki kursowi stałam 
się odważniejsza i już nie boję się 
skorzystać z komputera – mówi 
Wanda Tkaczyk ze Strzegomia. 
Podobnego zdania jest Ignacy 
Jarosiński – Jestem szczęśliwy po 
tym kursie, bo kiedyś nie potra-
fiłem nic zrobić na komputerze, 
a teraz coś potrafię. Chciałem 
wziąć udział w tym szkoleniu, po-

nieważ wiele razy zdarzyło się tak, 
że prosiłem wnuki, aby mi coś po-
mogli, pokazali, a wiadomo jak to 
młodzi ludzie - zawsze mają swoje 
racje. Na kursie nasz instruktor 
był bardzo cierpliwy i wiele nas 
nauczył. Jak mówią strzegomianie, 
inicjatywa ze strony miasta powin-
na być kontynuowana, ponieważ 
dzięki temu kursowi nie tylko 
wiele się nauczyli, ale również 
poznali nowych ludzi. – Chcemy, 
aby pracownia była tutaj na miej-
scu, abyśmy w każdej chwili mogli 
pogłębiać naszą wiedzę, aby to, 
czego się do tej pory nauczyliśmy, 
nie poszło na marne – mówili 
strzegomianie. Podczas spotkania 
padały hasła takie jak: bardzo duże 

zaangażowanie, fajna sprawa, 
świetny pomysł, miła atmosfera, 
cierpliwy instruktor - to słowa, 
które z pewnością na długo zo-
staną w pamięci pomysłodawców 
projektu, którzy poczuli wdzięcz-
ność lokalnej społeczności za tak 
wspaniałomyślne przedsięwzięcie. 
– Niezmiernie miło mi z tego po-
wodu, że kurs cieszył się tak wielką 
popularnością. Bardzo Państwu 
dziękuję w imieniu SCK. Mam 
nadzieję, że to szkolenie przyda 
się Państwu, że będziecie posze-
rzać swoje horyzonty – mówił 
Krzysztof Kalinowski, zastępca 
dyrektora SCK. – Spotykamy się 
po 6 tygodniach zajęć, mieliśmy 
różne wyobrażenia na temat tego, 

co będzie się działo. U Państwa 
widziałem chęć uczenia się i po-
znawania nowych technologii, 
ale także pewne obawy, które 
szybko minęły. Teraz bardzo 
ważne jest to, abyście poszerzali 
swoje horyzonty. Na 31 osób, 
które ukończyły kurs, wszystkie 
mają założone adresy mailowe, 
wszystkie osoby potrafią logować 
się na poczcie, odbierać i wysyłać 
wiadomości. Pytań było dużo, ale 
mam nadzieję, że na wszystkie 
udało mi się znaleźć odpowiedź 
– kontynuował Marian Góra, 
prowadzący szkolenie. A cieka-
wostką jest to, że kurs ukończyły 
2 małżeństwa: Państwo Jaro-
sińscy i Państwo Latała. A już 
w kwietniu rusza kolejna edycja 
kursu komputerowego, na który 
zapisały się 32 osoby.

Kw

Komputer nie jest im już obcy
Kurs ukończyło 31 osób. Wszystkie mają założone adresy mailowe, potrafią odbierać i wysyłać wiadomości Ważne dla mieszkańców 

Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu sp. z o.o. w or-
ganizacji informuje, że zgodnie 
z uchwałą nr 99/12 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 
2012 r. stawka za opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w terenów 
gminy Strzegom wynosi 35,12 zł/
m³ + 2,81 zł/m³ (8% podatek VAT 
) = 37,93/m³ brutto. Do właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
ciąży obowiązek przyłączenia nie-
ruchomości do sieci kanalizacyjnej, 
a także do właścicieli nieruchomo-
ści, których obowiązek dotyczy, 
w okresie jednego roku od oddania 
nowej sieci kanalizacji sanitarnej do 
eksploatacji lub w okresie jednego 
roku od wezwania do wykonania 
przyłączenia do istniejącej już sieci 
kanalizacyjnej, stosuje się stawkę 
opłaty niższą w wysokości 26,58 zł/
m³ + 2,13 zł/m³ (8% podatek VAT) 
= 28,71 zł/m³ brutto. 

red

Targi Kamienia  
zostały odwołane! 

W  o s t a t n i m  n u m e r z e 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” podaliśmy infor-
mację, że w dniach 17-19 
maja br. w Strzegomiu odbędą 
się Targi Kamienia i Usług 
Kamieniarskich.

red

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

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

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

oddania w najem zgodnie 
z Zarządzeniem Burmistrza Nr: 
90/B/2013 i 91/B/2013, z dnia 
28 marca 2013 roku.

Przypominamy, że od dnia 
3.04.2013 r. Wydział Komu-
nikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych w Starostwie Po-
wiatowym w Świdnicy jak 
i  zamiejscowym oddziale 
w Strzegomiu, przyjmuje in-
teresantów również w środy. 
Poniżej podajemy aktualne 
godziny przyjęć:
- poniedziałki i czwartki w go-

dzinach od 7.30 – 14.30
- wtorki w godzinach od 7.30 

-17.00

- środy w godzinach od 11.00 
-14.30

- piątki w godzinach od 7.30 
– 12.45

Do tej pory oddział był nieczyn-
ny w środy. Na prośbę klientów 
zapis został zmieniony.

- Jest to dobra wiadomość 
dla mieszkańców, bo od dawna 
zabiegali o większą dostępność 
godzin otwarcia Referatu – in-
formuje Sabina Cebula z za-
rządu powiatu świdnickiego

Wydział Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegom zaprasza do udzia-
łu w pracach nad projektem 
„Programu współpracy gmi-
ny Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 
2014-2015”. 

- W związku z rozpoczęciem 
prac nad projektem „Programu 
współpracy gminy Strzegom 
z organizacjami pozarządowy-
mi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publiczne-

go na lata 2014-2015”, zapra-
szamy Państwa do uczestnictwa 
w opracowaniu projektu tego 
dokumentu – mówi Magdale-
na Kuczyńska. Propozycje do 
programu należy zgłaszać do 
dnia 30 kwietnia br. za pomocą 
zamieszczonego poniżej formu-
larza na adres:
Urząd Miejski w Strzegomiu
Wydział Funduszy Euro-
pejskich, Rynek 38, 58-150 
Strzegom
lub elektronicznie na adres: 
magdalena.kuczynska@
strzegom.pl 

nasz referat Komunikacji  
pracuje również w środy! 

Jaki będzie program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

Grupa dysponuje replikami broni: Ckm Maxim wz 1910, Ckm Goriunow, ręcz-
nego karabinu maszynowego diektieriew wz 1928, pistoletu maszynowego 
pepesza wz. 1941, Mauser wz 1989, karabinu Mosin wz 1891 i wiele innych 
replik broni, które wykonali sami. Posiada także pojazdy: Gaz 69, Auto Union 
F9, Volkswagen Iltis, motocykle marki Ural M66, Nsu, K750 oraz opancerzony 
transporter kołowy BRDM.

Przez 6 tygodni, w Zespole Szkół w Strzegomiu, odbywały 
się zajęcia związane z obsługą komputera. Kurs, którego 
organizatorem było Strzegomskie Centrum Kultury i Cen-
trum Aktywności Społecznej „Karmel”, skierowany został 
do osób starszych w celu „oswojenia” się z nowoczesną 
i często skomplikowaną dla nich technologią. 

Jak poinformował organizator 
targów, firma „Don Vito” ze 
Strzegomia, odbędą się one w 
innym terminie.
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Budowa kanalizacji w ulicy 
Szarych Szeregów w Strze-
gomiu wydawała się być 
bardzo pechową inwestycją. 
Teraz jednak prace ruszyły 
tam na nowo i wszystko 
wskazuje na to, że prace uda 
się zakończyć w tym roku. 

Niejednokrotnie już infor-
mowaliśmy, że firma Sobet 
wykonująca początkowo pra-
ce przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Szarych 
Szeregów w Strzegomiu nie 
wykonywała należycie po-
wierzonych jej obowiązków, 
dlatego konieczne było roz-
wiązanie z nią umowy, a na-
stępnie wyłonienie, w drodze 
przetargu, nowego wykonawcy 
zadania. - 21 marca 2013 r. 
podpisano umowę z konsor-
cjum firm – Świdnickiego 
Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów w Świdnicy 
oraz „Drog-Ziem” ze Strze-
gomia – informuje Irena Ko-
walska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-

blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Cena ofertowa, 
zaproponowana przez konsor-
cjum, to 4.810.506,21 złotych 
brutto. Roboty rozpoczęły się 
z początkiem kwietnia. 

W ramach przedsięwzięcia 
zostaną zrealizowane trzy 
zadania: budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Szarych 
Szeregów, Wesoła, Reja, bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
w ulicy Szarych Szeregów oraz 
przebudowa drogi gminnej 
nr 110799D – ulica Szarych 
Szeregów. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest do końca 
października tego roku. 

To nie koniec inwestycji na 
Szarych Szeregów. Jeszcze 
w tym roku zostanie rozpo-
częta budowa „schetynówki”, 
która z pewnością ucieszy 
strzegomian i będzie miała 
znaczący wpływ na poprawę 
wizerunku nie tylko okolicy, 
ale i całego miasta. Po przebu-
dowie ulica Szarych Szeregów 
zyska nową nawierzchnię 
i chodniki. Zostaną wybudo-
wane zatoki parkingowe oraz 

ścieżki rowerowe. Powstaną 
nowe, dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych przejścia 

dla pieszych i jedno przejście 
pieszo-rowerowe. Całości do-
pełnią efektowne nasadzenia 

oraz oświetlenie ledowe. Przy 
okazji remontu ulicy, zyska 
również sąsiadująca z nią ulica 

Wolska, gdzie wykonane zo-
staną chodniki i oświetlenie. 

MK

Ulica Szarych Szeregów w remoncie
Prace przy budowie kanalizacji na ulicy Szarych Szeregów znowu ruszyły. Inwestycja zostanie ukończona jeszcze w tym roku 

Burmistrz zaprasza 
organizacje gminne 
Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta zaprasza 
przedstawicieli gminnych 
organiz acji  poz ar z ądo-
wych na spotkanie infor-
macyjne zorganizowane 
we współpracy z Gminną 
Radą Działalności Pożyt-
ku Publicznego. Spotkanie 
odbędzie się we wtorek, 
16 kwietnia o godz. 15.30 
w Centr um Aktywności 
Społecznej „Karmel” - sala 
szkoleniowa I p.

Program spotkania:
- Projekt „Mobilne Inku-

batory NGO” – komplekso-
we wsparcie dla organizacji 
pozarządowych; szkolenia, 
doradztwo indywidualne, 
wsparcie dla NGO, spotkania, 
publikacje, wyjazdowe wizyty 
studyjne - prezes Stowa-
rzyszenia „Euro-Concret ” 
Magdalena Gajewska, Pau-
lina Domagała, koordyna-
tor merytoryczny projektu, 
Wrocław.

- „Cele Działania – Małe 
Projekty ” - cele działania 
Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu”, zakres 
Małych Projektów, kryteria 
wyboru operacj i , wnioski 
o udzielenie dotacji, zasady 
sporządzania – Andrzej Suk-
ta, kierownik Biura Zarządu 
LGD Udanin.

- „Program współpracy gmi-
ny Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiota-
mi prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 
2014–2015” – Wydział Fun-
duszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Prosimy o potwierdzenie 
uczestnictwa w spotkaniu do 
dnia 12.04.2013 r. pod nume-
rem telefonu (74) 8560-567.

Serdecznie zapraszamy. 

Dobiegł końca projekt re-
nowacji Cmentarza Ży-
dowskiego w Strzegomiu, 
opracowany przez Güntera 
Grütznera ze Stowarzysze-
nia VFBQ Bad Freienwalde 
e.V. 

Projekt pt. „Wizje przyszło-
ści” skierowany był do bezro-
botnych, młodych Niemców 
z powiatu Barnim, którzy wraz 
z młodzieżą z Zespołu Szkół 
przez cztery tygodnie, wyko-
nywali prace porządkowe oraz 
pracowali przy budowie muru 
okalającego cmentarz. 

Na uroczystość przekazania 
okolicznościowej tablicy oraz 
podsumowania prac reno-
wacyjnych, 26 marca 2013 r. 
przybyli do Strzegomia, z ra-
mienia Verein zur Förderung 
von Beschfätigung und Quali-
fizierung, Günter Grützner, 
kierownik projektów, Steffi 
Fiedler, odpowiedzialna za 
realizację projektu i Wioletta 
Beyer – koordynator pro-
jektów międzynarodowych 
w VFBQ. 

Na spotkaniu w Urzędzie 
Mie j sk im w S t r z egomiu 
Wioletta Beyer podziękowała 
serdecznie władzom Strzego-
mia za finansowe i rzeczowe 

wsparcie projektu i  prze-
kazała zastępcy burmistrza 
Wiesławowi Witkowskiemu 
symboliczne 1 Euro, jako po-
czątek finansowego wsparcia 
ze strony niemieckiej. Pod-
czas spotkania na cmentarzu 
wymieniono podziękowa-
nia i upominki oraz tablicę 
upamiętniającą podjętą ini-
cjatywę. Inskrypcja na niej 
głosi: „Cmentarz odnowiono 
wspólnie z uczniami Zespołu 
Szkół w Strzegomiu i uczest-
nikami niemieckiego projek-
tu, którego inicjatorem było 
Stowarzyszenie VFBQ Bad 
Freienwalde e. V. w latach 
2012/2013. Projekt wsparty 
przez Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Socjalnego, Land 
Brandenburgia, Gminę Strze-
gom oraz Fundację Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego.”

Na podsumowanie projek-
tu przybyli główni autorzy 
sukcesu: uczestnicy projektu, 
młodzi bezrobotni z Niemiec 
wraz z opiekunem Mario 
Hellmich oraz młodzież z Ze-
społu Szkół w Strzegomiu 
pod opieką Doroty Sozań-
skiej, Moniki Kozłowskiej 
oraz Haliny Fitas. Młodzież 
z Zespołu szkół otrzymała na 

pamiątkę tablo przywiezione 
przez delegację z Niemiec 
z realizacji projektu.

Wiesław Witkowski po-
dziękował gościom za inicja-
tywę podjęcia projektu i jego 
wspólną realizację, natomiast 
jego uczestnikom przekazał 
wyrazy uznania i podzięko-
wania za sumienną i efek-
tywną pracę.- Dziś cmentarz 
wygląda imponująco Dzięki 
wam odzyskał swój dawny 
blask. Tego wam historia nie 
zapomni – podkreślał zastęp-
ca burmistrza. 

 Günter Grützner również 
nie krył zadowolenia z wy-
konanych prac i zapowiedział 
realizację kolejnego etapu we 
wrześniu, jeżeli gmina podej-
mie temat. Jednak nie tylko 
praca wypełniła czas pobytu 
w Strzegomiu młodych bezro-
botnych. Młodzież z Zespołu 
Szkół w Strzegomiu, jako 
partner projektu, przygoto-
wała szereg spotkań w for-
mie warsztatów językowych 
i projektów, w trakcie których 
zawierano indywidualne przy-
jaźnie i nawiązywano kontakty. 
Przyszłościowo zaprojektowa-
no pobyt młodzieży z Zespołu 
Szkół w Bad Freienwalde. 
 gK

Mur wykonany, a inne zburzone
Przez cztery tygodnie sprzątano teren i odbudowywano mur cmentarza  

W tym numerze „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom” 
podpowiadamy, jakie formal-
ności trzeba załatwić w celu 
wbudowania urządzenia w pas 
drogowy. 

W celu wbudowania urzą-
dzenia w pas drogowy, stano-
wiący własność gminy Strze-
gom, należy wystąpić do Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
z wnioskiem o wydanie zgody 
na zajęcie pasa drogowego 
co najmniej na siedem dni 
przed planowanym zajęciem 
pasa drogowego – druk wnio-
sku jest dostępny w Biurze 
Obsługi Interesanta oraz na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl.

Do wniosku należy załączyć:
- plan sytuacyjny z domia-

rami i zakreślonym kolorem 
czerwonym obrysem zajętej 
powierzchni pasa drogowego,
- szczegółowy harmonogram 

robót, 
- projekt organizacji ruchu 

zaopiniowany przez gminę 
Strzegom, komendanta Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy oraz zatwier-
dzony przez starostę powiatu 
świdnickiego,

- uzgodnienie dokumentacji - 
do wglądu, 

- jeżeli wniosek składany jest 
przez pełnomocnika, należy 
dołączyć pełnomocnictwo 
oraz dowód wniesienia opła-
ty skarbowej.

We wniosku określa się:
- nazwę i adres wnioskodaw-

cy,
- numer i nazwę drogi, ulicy, 

odcinka, miejscowość,
- rodzaj robót,
- wymiary, powierzchnię oraz 

rodzaj zajętych elementów 
pasa drogowego,

- rodzaj i wymiary, powierzch-
nię urządzeń niezwiązanych 

z funkcjonowaniem drogi 
lokalizowanych w wyniku 
prowadzenia robót,

- określenie generalnego wyko-
nawcy robót,

- jeżeli wymagane, określenie 
kierownika robót,

- jeżeli wymagane, określenie 
inspektora nadzoru,

- okres zajęcia pasa drogo-
wego.

Po złożeniu wniosku otrzy-
muje się:
- w przypadku drogi we-

wnętrznej – zezwolenie na 
zajęcie pasa drogi (w formie 
pisma),

- w przypadku drogi gminnej 
– decyzję.

Zezwolenie (decyzja) wygasa 
po upływie terminu, na jaki wy-
dano zezwolenie ( decyzję).

Jeżeli występuje się z wnio-
skiem o zajęcie pasa drogowego 
poprzez pełnomocnika na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej wymagane jest do-
łączenie do wniosku opłaty 
skarbowej. Inwestor ponosi 
wszelkie koszty związane z za-
jęciem pasa drogowego oraz 
z jego odtworzeniem zgodnym 
z uzgodnieniem lokalizacji.

Jeżeli zarządcą drogi nie 
jest gmina Strzegom, należy 
wystąpić:
- w przypadku drogi powiato-

wej – do Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego, ul. 
Powstańców 12, 58-140 
Jaworzyna Śląska,

- w przypadku drogi woje-
wódzkiej – do Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei, 
ul. Krakowska 28, 50-425 
Wrocław,

- w przypadku drogi krajowej 
– do Generalnej Dyrekcji 
Dróg krajowych i Autostrad, 
ul. Powstańców Śląskich 186, 
53-139 Wrocław. 

Jak załatwić sprawę w gminie?



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5pytAniA do BurmistrzA / nAsi mieszkAńcy 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni so-
bie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

julian: panie Burmist r zu: 
kiedy odbędzie się przetarg 
na działki pod zabudowę jed-
norodzinną na ulicy krótkiej, 
ile takich działek jest plano-
wanych do sprzedaży?

Czekamy na ogłoszenie 
uchwały o zmianie planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu 3. Po publi-
kacji uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego rozpoczniemy 
przygotowanie do sprzedaży. 
Zależałoby mi, żeby było to 
jeszcze w tym roku. Proszę 
o złożenie oficjalnego zapy-
tania do Urzędu Miejskiego 
i w momencie uruchomienia 
procedury zostanie Pan po-
wiadomiony pisemnie. 

strzegomianin: witam pana 
Burmistrza. ze swoimi pyta-
niami chciałbym nawiązać do 
pytania z dnia 27.02.2013 r. 
dotyczącego drogi od ul. Armii 
krajowej, biegnącej wzdłuż 
działek. pier wsze pytanie 
dotyczy sprzedania części tej 
drogi dla słodowani. kiedyś 
była to droga przejezdna i po-
zwalała na komunikację z Al. 
wojska polskiego. czemu więc 
ją sprzedano (w pewnym od-
cinku) i pozwolono słodowani 
zamknąć? drugie pytanie do-
tyczy porządku na tej drodze 
na odcinku działek. otóż czy 
mógłby pan zainterweniować 
u pana prezesa rodaka, aby 
wymógł na działkowcach, by ci 
nie wyrzucali odpadów na wał 
oddzielający tory od drogi? to 
nie estetyczne i świadczy o nie-
chlujności działkowców. na 
dodatek, tam też spalają odpady 
zielone w których znajdują się 
odpady typu folia, butelki, pet 
i inne plastiki.

W odpowiedzi na pytanie 
dotyczące utrzymania porząd-
ku i czystości na terenie przy-
ległym do terenów Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Sto-
krotka” w Strzegomiu, infor-
muję, że w dniach od 19 do 
22 lutego br. odbyły się Walne 
Zebrania sprawozdawcze dla 
poszczególnych terenów ogro-
du (12 terenów) w Strzegomiu 
oraz w dniu 2 marca odbyła 
się Konferencja Delegatów 
członków PZD naszego ogro-
du. Na wszystkich zebraniach 
sprawa utrzymania porządku 

i gospodarowania odpadami 
była szczegółowo omawiana 
oraz podjęto uchwałę w spra-
wie opłaty za sprzątanie i od-
biór śmieci z terenów ogrodu. 
Przepisy PZD nakładają obo-
wiązek należytego utrzymania 
porządku na terenach przy-
legających bezpośrednio do 
działek (koszenia traw, sprzą-
tanie, wycinania zarośli) i taki 
obowiązek jest kontrolowany 
i realizowany. Zdajemy sobie 
jednak sprawę z problemu 
i uważamy, że „przymuszenie” 
działkowców do realizowania 
swojego obowiązku jest moż-
liwe tylko poprzez nałożenie 
dodatkowej opłaty, stąd pod-
jęto uchwałę ws. dodatkowej 
opłaty za utrzymanie porządku 
i organizowaniu pracy z tym 
związanej przez Zarząd ROD 
„Stokrotka” w Strzegomiu. 
Wystąpimy do działkowców 
z poszczególnych kolonii ogro-
du o uporządkowanie przyle-
głych terenów lub zlecimy ich 
wykonanie firmie zewnętrznej, 
a kosztami obciążymy dział-
kowców. Prezes Zarządu ROD 
„Stokrotka” w Strzegomiu Zbi-
gniew Rodak. 

monika: witam, chciałabym się 
dowiedzieć czy jest już zaplano-
wany jakiś termin na wywóz 
śmieci wielkogabar ytowych 
w rejonie kamionki? pozdra-
wiam. 

Informuję, że zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych w re-
jonie Kamionki, została zapla-
nowana na dzień 17.04.2013r. 

Zakład Usług Komunalnych 
wykona stosowne ogłoszenia 
informujące o terminie odbioru 
odpadów. 

kibic: w sporcie i innych po-
dobnych dziedzinach na naj-
niższym gminnym szczeblu 
działają wyłącznie mocno „po-
zytywnie zakręceni” społecznicy 
(pan najlepiej chyba to wie). 
nieszczędzący pr ywatnych 
środków oraz czasu wolnego 
poza nieraz ciężką pracą i za-
miast odpoczywać poświęcają 
ten czas młodym -dzieciom 
i młodzieży. teraz pytanie. 
czy po słowach „ to nieprawda”, 
„złożyły złe wnioski”, „niepra-
widłowo wydatkowali środki 
publiczne”, „należy zwrócić do-
tacje” zawarte w odpowiedzi na 
pełne troski pytanie o sportowy 
rozwój naszych dzieci i mło-
dzieży nie zgaśnie w nich ogień 
społecznikowskiego działania? 
czy takich ludzi nie należy ra-
czej wspomóc w ich działaniach 
które czynią bezinteresownie 
dla innych czyli dlA nAs. 
pozdrawiam.

Szanowny Kibicu, „pozy-
tywnie zakręceni” otrzymują 
od Urzędu Miejskiego bardzo 
dużą pomoc, jeśli chcą z niej 
korzystać – także przy złożeniu 
sprawozdania. Niestety, słów, 
które Pan cytuje użyłem świa-
domie, powtarzając jeszcze raz, 
że są to środki publiczne. 

zbulwersowana: panie Bur-
mistrzu, powiedział pan: „dzi-
siejsza uchwała jest niezwykle 

ważna szczególnie dla rodzin 
wieloosobowych. (...) przy ro-
dzinie wielodzietnej byłyby to 
kwoty niebotyczne.(...) zmieni-
liśmy więc zapis, dzięki któremu 
pier wsze czter y osoby będą 
płaciły po 12 zł, a kolejne po 7 
zł (do siedmiu osób) i 5 zł (po-
wyżej siedmiu osób) - wyjaśniał 
burmistrz zbigniew suchyta. 
uważam, że nie powinno być 
zniżek dla wieloosobowych ro-
dzin. po 1) często w 1 gospodar-
stwie domowym żyją rodziny 
wielopokoleniowe, czyli co naj-
mniej 2 komórki rodzinne, każ-
da z tych osób produkuje śmieci, 
więc mają mieć zniżki tylko 
dlatego, że razem mieszkają pod 
jednym dachem? jest to wg mnie 
krzywdzące dla rodzin 2-4 
osobowych. po 2) jeśli dotyczy 
to rodzin wielodzietnych to też 
uważam, że jest to krzywdzące 
dla rodzin, które mają 1 czy 2 
dzieci. zawsze rodziny wielo-
dzietne mają pomoc z różnych 
źródeł, a tradycyjna rodzina 
niestety nie, choć często jest im 
potrzebna. 
jeśli kogoś nie stać na utrzy-
manie gromadki dzieci niech 
najpierw myśli czy go na nie 
stać. jeśli już chce pan być do-
brym wujkiem to niech zniżona 
opłata za śmieci będzie dla 
wszystkich dzieci, które są na 
utrzymaniu rodziców. Albo 
dlaczego opłata za śmieci nie 
może być malejąca z każdą 
osobą, jak to jest uchwalone 
w gminie jawor? np. 1) 16,00 
zł-gospodarstwa domowe - 1 
osobowe, 2) 31,00 zł-2 os., 3) 

45,00 zł-3 os., 4) 58,00 zł-4 os., 
5) 70,00 zł-5 os., 6) 81,00 zł-6 
os. i większe.

Proszę przyjrzeć się zesta-
wieniu cen w Jaworze i Strze-
gomiu:

Zaznaczam, że zestawienie 
cen Jawora podaję za Pani 
informacją.

mieszkańcy Żółkiewki: panie 
Burmistrzu pytam po raz ko-
lejny, kiedy zostanie ukończo-
ny odcinek drogi prowadzący 
na stadninę koni. w gazecie 
było napisane że kanalizacja 
została ukończona, a drogi 
jak nie było tak niema. pa-
nie  Bur mist r zu i le  mamy 
czekać?????? pozdrawiamy 
mieszkańcy Żółkiewki. 

Już odpowiadałem na to 
pytanie. Kanalizacja została 
odebrana. Natomiast droga 
do Stadniny Koni w Żół-
kiewce zostanie naprawiona 
przez nowego wykonawcę 
wyłonionego do realizacji 
zadań niewykonanych przez 
firmę „Sobet ”. Termin za-
kończenia zadania to wrze-
sień 2013 r. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Strzegom Jawor
1 osoba 12 16
2 osoby 24 31
3 osoby 36 45
4 osoby 48 58
5 osób 55 70
6 osób 62 81

28 marca 2013 r. przed Świę-
tami Wielkanocnymi zorga-
nizowano uroczyste spotkanie 
z podopiecznymi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzego-
miu. Te wyjątkowe uroczystości 
to już tradycja. 

Tego dnia w Domu Para-
fialnym zgromadzili się nie 
tylko przedstawiciele władzy 
samorządowej Strzegomia - 
burmistrz Zbigniew Suchyta 
i jego zastępca Wiesław Wit-
kowski, ale również ks. prałat 
Marek Babuśka, proboszcz 
parafii pw. Św. App. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu, jak rów-
nież pracownicy OPS-u i ich 
podopieczni. – Kolejny raz 
spotykamy się wspólnie przy 
wielkanocnym stole. Cieszę 
się, że Państwo przybyliście 
w tak dużej liczbie, pomimo 
tego, że na zewnątrz panuje 
niezbyt przyjazna pogoda. 

Jest to taki przedświąteczny 
czas, kiedy możemy nawzajem 
złożyć sobie życzenia. Na po-
czątku chciałbym Wam życzyć 
„szybkiej” wiosny oraz tego, 
abyście podczas tych świąt nie 
byli sami. Dzisiaj usiądźmy 
razem przy stole i podzielmy 
się tą naszą, polską tradycją – 
mówił burmistrz. – Ja również 
chciałbym się przyłączyć do 
tych życzeń. Cieszę się, że 
w Strzegomiu jest takie miej-
sce, które może Was wszyst-
kich gościć, podczas różnych 
uroczystości. Ważne jest to, 
abyście podczas świąt nie byli 
sami i życzę, aby Chrystus Pan 
Zmartwychwstały obdarzył 
potrzebnymi łaskami- mówił 
Marek Babuśka.

Spotkanie przebiegało w mi-
łej, ciepłej i świątecznej at-
mosferze.

Kw

Do takich osób bez wątpienia 
należy Marta Staworowska, 
która o Afganistanie, służ-
bie w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym i kobietach na 
misji opowiedziała Grażynie 
Kuczer. 
dlaczego pani wyjechała do Afga-
nistanu ?

Wyjechałam do Afganistanu, 
ponieważ w Polsce bardzo dłu-
go nie mogłam znaleźć pracy. 
Zaczęłam bardzo wątpić w to, 
czy rzeczywiście dwa kierunki 
studiów, które skończyłam były 
mi do czegokolwiek potrzebne, 
skoro na rynku pracy nie ma dla 
mnie miejsca.

co pani studiowała?
Studiowałam architekturę kra-

jobrazu i historię sztuki. Pewnego 
dnia dostałam e-mail od mojego 
kolegi Przemka, który już kilka 
zmian był w Afganistanie z za-
pytaniem, czy już obroniłam swoją 
pracę magisterską i czy nie chcia-
łabym wyjechać do Afganistanu.

i co pani na to? 
Dwa tygodnie później obroni-

łam pracę magisterską i złożyłam 
dokumenty. Przeszłam szczegó-
łowe badania medyczne, badania 
psychologiczne i szereg różnych 
testów. Oczywiście otrzymałam 
wynik pozytywny, który potwier-
dził to, że mogę jechać. No i po-
jechałam, poszłam po prostu za 
ciosem. Bardzo interesowała mnie 

praca w Kontyngencie, trochę się 
o niej nasłuchałam od mojego 
kolegi i stwierdziłam, że jest to 
bardzo ciekawe doświadczenie, 
mimo tego, że to nie jest stricte 
związane z moimi kierunkami 
studiów. 

czym się pani tam zajmowała?
W Afganistanie zajmowałam 

się infrastrukturą, budowałam 
szkoły i drogi. 

jak długo była pani w Afgani-
stanie?

W Afganistanie byłam pół roku 
- przez połowę zmiany dziesiątej 
i połowę jedenastej. 

co przede wszystkim należało do 
zakresu pani obowiązków?

Ja akurat przyjechałam w po-
łowie zmiany dziesiątej, więc nie 
przygotowałam na nią żadnej 
propozycji projektowej, pełniłam 
tylko nadzór. Natomiast na kolej-
nej zmianie (jedenastej) mogłam 
już przygotować swoje propozycje. 
Musiałam zrobić rozeznanie tego, 
co jest najbardziej potrzebne. 

i co to było?
Na przykład szkoła dla chłop-

ców, którą budowałam. Bardzo 
mnie zdziwiło, że kontraktor 
chciał dwa rzędy drutu kol-
czastego i wysoki trzymetrowy 
płot między powstającą szkołą 
dla chłopców a istniejącą już 
na tym samym placu szkołą dla 
dziewcząt. 

dlaczego tak?
Dlatego, żeby się broń Boże 

nie widzieli, tam jest islam... żeby 
nie kusiło.

 
w jakiej prowincji znajdowała się 
pani baza i czy wyjeżdżała pani 
poza nią ?

Była to prowincja Ghazni. 
Oczywiście wyjeżdżałam na ze-
wnątrz, poza bazę, musiałam być 
wtedy w hełmie, kamizelce, było 
mi widać tylko dłonie i twarz. 
Gdy udawałam się do gubernatora 
prowincji Ghazni, musiałam mieć 
również chustę na włosach.

Była pani w kontyngencie woj-
skowym?

Tak, w Kontyngencie Wojsko-
wym. Pracowałam w PRT - jest 
to polsko-amerykański Zespół 
Odbudowy Prowincji. Nie zajmo-
waliśmy się rozbrajaniem bomb, 
czy strzelaniem. Mieliśmy swój 
pluton ochrony, który ułatwiał 
nam pracę abyśmy mogli zrobić 
wszystkie pomiary, skontrolować 
budowy, porozmawiać z kontrak-
torami. Oficjalnie jest to misja 
stabilizacyjna, jednakże cały czas 
tam powtarzamy, że jesteśmy na 
„teatrze działań wojennych”.

na teatrze?
 Tak, na teatrze, jak się działy 

rzeczy nie do pomyślenia to mówi-
liśmy, że jest to „cyrk na teatrze”.
uczestniczyła pani w akcjach 
bojowych?

Tak. Ostrzały zdarzały się cza-
sami raz w tygodniu, czasami raz 
na dwa tygodnie, a czasem nawet 
co drugi dzień. Strzelając do bazy, 
uderzyli raz blisko stołówki, blisko 
miejsca, gdzie ja mieszkałam. 
Miałam wtedy dwa tygodnie do 
powrotu do Polski, słuchałam 
bardzo głośno muzyki, już po 
prostu byłam totalnie nastawiona 
na to, że wracam. Oglądałam sobie 
zdjęcia z Dolnego Śląska i w pew-
nym momencie był ogromny huk, 
rzuciłam komputer na ziemię 
uciekłam do schronu i wtedy 
dotarło do mnie to, że mój powrót 
do domu za dwa tygodnie wcale 
nie jest taki oczywisty.

dobrze, ale wróćmy do odzna-
czenia. na sesji rady miejskiej 
w strzegomiu 14 marca 2013 r. 
otrzymała pani medal „ non- 
Artikle 5 isAF”. to wielkie wy-
różnienie?

Nie traktuję medalu jako wy-
różnienia, czy zaszczytu. Medal 
jest pamiątką z pobytu w Afgani-
stanie. Tak go traktuję.

dziękuję za rozmowę.

Z życzeniami wielkanocnymi
dla naszych podopiecznych OPS Poszłam za ciosem…

Na łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom” będziemy prezentować strzegomian z pasją
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Na sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, która odbyła 
się 27.03.2013 roku, rajcy 
przegłosowali  uchwał y, 
które mają duże znacze-
nie dla Strzegomia i jego 
mieszkańców. 

Mowa była m.in. o prze-
budowie chodników na od-
cinku od ul. Legnickiej do 
ul. Kasztelańskiej, budowie 
zatoki autobusowej przy ul. 
Świdnickiej, przebudowie ul. 
Parkowej i Krótkiej, budowie 
placu zabaw przy ul. Bazal-
towej, budowie kanalizacji 
sanitarnej od ul. Gronowskiej- 
Jagodowej- Armii Krajowej, 
a co najważniejsze o zmianie 
stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, co 
na sesji wywołało spore po-
ruszenie. Radny Jan Figurak 
wnioskował bowiem o znie-
sienie tego punktu z posie-
dzenia. Argumentował to tym, 
że mieszkańcy mają jeszcze 

czas, aby złożyć deklaracje, 
a ponadto nieznane są jeszcze 
ceny przetargowe. Rajcy jed-
nak zdecydowali się wniosek 
radnego odrzucić. 

4 marca tego roku weszła 
w życie zmiana uchwały sej-
mowej, dotycząca gospoda-
rowania odpadami komu-
nalnymi, przez co zaistniała 
możliwość zróżnicowania 
stawek za śmieci. – Mając na 
uwadze te 12 zł, bo podobnie 
mają inne gminy, zdecydo-
waliśmy się zróżnicować te 
stawki głównie ze względu na 
gospodarstwa wieloosobowe. 
I dzięki tej uchwale, w takich 
mieszkaniach gdzie żyją nawet 
2 rodziny, są one traktowa-
ne łącznie, jako mieszkający 
w danym gospodarstwie – 
mówił burmistrz Zbigniew 
Suchyta. Osoby takie będą 
mieć inne stawki, a  więc 
pierwsze 4 osoby będą płacić 
tak jak wszyscy, czyli 12zł, 
a znacznie mniejsza stawka, 

bo tylko 7zł, będzie 
dla 5,6 i 7 osoby 
w mieszkaniu, na-
tomiast gospodar-
s two, w  k tó r y m 
mieszka powyżej 7 
osób, zapłaci tylko 
5zł. Rada Miejska 
podjęła tę uchwa-
łę pomimo tego, 
że 4-ech radnych 
głosowało przeciw.  
– Musimy wspólnie 
poradzić sobie z te-
matem śmieciowym, 
bowiem sednem 
rewolucji śmiecio-
wej jest to, że każ-
dy z nas segreguje 
odpady. Więc je-
śli znajdą się takie 
osoby, które stwier-
dzą, że im się to 
nie opłaca, wówczas 
będą musieli pła-
cić większą stawkę, 
czyli nie 16,08zł 
(tak jak było do tej 
pory ustalone) tylko 
21zł. Jeśli gmina 
nie wykaże się od-
powiednią selektywnością, to 
w takiej sytuacji będzie zmu-
szona ponieść karę – mówił 
burmistrz. 

Do tej pory wielokrotnie 
była mowa o tym, że miesz-
kańcy powinni osobiście wy-
powiedzieć umowę ZUK-owi. 

Aktualnie takiej potrzeby nie 
ma bowiem ZUK zrobi to 
za nas. Będzie to znacznie 
wygodniejsze dla lokalnej 
społeczności. A już obecnie, 
na wioskach, organizowane 
są spotkania z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Strze-

gomiu, mające na celu pomoc 
w wypełnianiu deklaracji, 
ponieważ dla większości ludzi 
uchwała śmieciowa to całkiem 
świeża sprawa i może stanowić 
pewien problem. Warto rów-
nież nadmienić, że deklaracje 
będą przyjmowane dalej (a nie 

tak jak było ustalone wcze-
śniej). - Jest to nowa rzecz 
i gmina zdaje sobie sprawę 
z tego, że może sprawiać pew-
ne trudności choćby w wy-
pełnieniu deklaracji – mówił 
burmistrz.

Kw

Radni znów obradowali 
Remonty dróg, zmiany w budżecie, nowości w ustawie śmieciowej – to tematy, które pojawiły się na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 

Gmina S t r z egom w r az 
z Dolnośląską Służbą Dróg 
i Kolei we Wrocławiu bę-
dzie realizowała dwa ważne 
przedsięwzięcia na drodze 
wojewódzkiej 374. 

Gmina Strzegom będzie współ-
realizowała zadanie pod nazwą 
„Przebudowa chodników przy 
drodze 374 na odcinku od ulicy 
Legnickiej do ulicy Kasztelań-
skiej”. To ważna wiadomość dla 
mieszkańców Strzegomia, po-
nieważ chodniki już od dawna 
są w opłakanym stanie i wy-
magają gruntownego remontu. 
Nawierzchnia chodników zosta-
nie wyłożona kostką granitową. 
Podczas sesji 27 marca 2013 r. 
radni zgodnie zagłosowali za 
udzieleniem pomocy rzeczowej 
województwu dolnośląskiemu na 

realizację tej inwestycji. Pomoc 
o wartości ok. 284 tys. zł zostanie 
udzielona z budżetu gminy Strze-
gom na rok 2013. 

Remont chodników to nie jedyne 
zadanie, które realizowane będzie 
przez województwo dolnośląskie 
przy współudziale naszej gminy, 
ponieważ podczas ostatniej sesji 
zadecydowali również, że gmina 
Strzegom udzieli pomocy rzeczo-
wej w kwocie 105 tys. zł w ramach 
realizacji zadania „Budowa zatoki 
autobusowej w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 374 ulica Świdnica 
w mieście Strzegom”. 

– Koszty obu tych zadań są 
znaczne, dlatego cieszę się, że uda 
nam się wspólnie wyremontować 
chodniki i wybudować zatokę 
– mówi Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia. 
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Wyremontują chodniki i wybudują zatokę
Podczas sesji radni zgodnie zagłosowali za udzieleniem pomocy na realizację tej ważnej inwestycji

Już po raz 6 Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Świd-
nicy prowadzi rekrutację do pro-
jektu „Droga do aktywności” 
współfinansowanego ze środków 
UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt 
skierowany jest do osób niepeł-
nosprawnych oraz wychowanków 
pieczy zastępczej.

W ramach projektu przygo-
towano kompleksowe wsparcie 
doskonalenia się poprzez: udział 
w kursach i szkoleniach (m.in. 
kurs komputerowy, kurs prawa 
jazdy kat., ,B”, operatora wózków 
widłowych, kurs bukieciarz – flo-
rysta, kurs koparkoładowarki); 
udział w warsztatach z doradcą 
zawodowym; możliwość uzupeł-
nienia wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym lub po-
licealnym; udział w wyjazdo-
wych treningach kompetencji 
i umiejętności społecznych; udział 

w indywidualnej terapii psycholo-
gicznej; udział w zespołach ćwi-
czeń fizycznych usprawniających 
psychoruchowo oraz integrację 
i wzajemne poznanie się poprzez 
udział w imprezach integracyjno – 
kulturalno – turystycznych.

Udział w projekcie jest bezpłat-
ny. Zawracane są koszty dojazdu. 
Osoby zainteresowane proszone 
są o wypełnienie ankiety re-
krutacyjnej (dostępnej na stro-
nie internetowej lub w siedzibie 
PCPR) i dostarczenie jej do 
Biura Projektu w terminie do 19 
kwietnia 2013 r.

Nowe możliwości na pracę 

Termin i zasady ubiegania się 
o pomoc podał do publicznej 
wiadomości prezes ARiMR An-
drzej Gross 18 marca br. na por-
talu internetowym ARiMR oraz 
w dzienniku o zasięgu ogólnopol-
skim – „Dzienniku Gazecie Praw-

nej”. Szacowana kwota dostęp-
nych środków do wykorzystania 
w tegorocznym naborze wynosi 
łącznie prawie 2 mld zł. 

O pomoc z działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” mogą ubiegać się osoby, 

które nie podlegają ubezpieczeniu 
w pełnym zakresie KRUS i za-
mierzają na obszarach wiejskich 
otworzyć lub rozwijać już istnie-
jące mikrporzedsiębiorstwo, czyli 
firmę zatrudniającą do 10 osób, 
której obrót lub bilans roczny nie 
przekracza 2 mln euro. W zależ-
ności od liczby utworzonych no-
wych miejsc pracy, przedsiębiorcy 
mogą otrzymać z ARiMR do 300 
tys. złotych. Agencja dofinansuje 

do 50% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych na inwestycje, 
związane ze stworzeniem nowych 
miejsc pracy. 

Wnioski można składać oso-
biście albo przez upoważnioną 
osobę w oddziale regionalnym 

Agencji, właściwym ze względu 
na miejsce realizacji operacji lub 
też rejestrowaną przesyłką pocz-
tową. O kolejności przysługiwania 
pomocy zdecyduje suma punktów 
przyznanych wg następujących 
kryteriów, określonych w roz-

porządzeniu MRiRW dotyczą-
cym tego działania: bezrobocie 
w powiecie, podstawowy dochód 
podatkowy gminy, liczba plano-
wanych do utworzenia nowych 
miejsc pracy. 

red

Sięgnij po pieniądze!
Nie przegap! Trwa nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z działania „Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Pomoc gminy Strzegom dla innych służb
Podczas świątecznej sesji, Rada Miejska w Strzegomiu podjęła również decyzję 
o dofinansowaniu zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji 
w Strzegomiu oraz udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego na 
dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz sprężarki 
do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych na 
potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy. 

Nabór trwa od 15 do 26 kwietnia 2013 r. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność 
przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie 
o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych. Informując o kolejnym naborze, podkreślamy, że wpro-
wadzono szereg istotnych zmian mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na przyznanie pomocy w przypadku wnio-
skodawców, którzy złożą poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty aplikacyjne. Wpływ na skrócenie czasu weryfikacji 
będzie miało ograniczenie możliwości wydłużenia terminu na wykonanie przez wnioskodawcę określonej czynności w toku 
postępowania w sprawie przyznania pomocy z 6 miesięcy do łącznie 30 dni. Dlatego szczególnie istotne, aby wniosek 
o przyznanie pomocy wypełnić zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl

W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach 
zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiebiorstw”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 
15, 58-100 Świdnica
I piętro pokój nr 26, parter pokój nr 9, 
tel. 074/851-50-27, 074/851-50-19, 
074/851-50-32, fax. 074/851-50-
11, www.pcpr.swidnica.pl, e-mail: 
biuro.projektu@pcpr.swidnica.pl. 
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8 kwietnia 2013 r. ruszyła czwar-
ta edycja, organizowanego przez 
Fundację Muszkieterów, ogólno-
polskiego plebiscytu „Zagłosuj na 
Swoje Miasto”. Mieszkańcy 171 
miejscowości, w których działają 
sklepy Intermarché i Bricomarché, 
wybiorą dwie lokalizacje dla kolej-
nych placów zabaw Muszkieterów. 
Weź udział w konkursie i zawalcz 
o nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw dla Strzegomia! Głosowa-
nie trwa do 27 maja. 

W ramach plebiscytu „Zagłosuj 
na swoje miasto”, mieszkańcy 
Strzegomia mogą wysyłać SMS 
o tresci PLAC.128 pod numer 
7155. Koszt SMS to 1 złoty plus 
VAT. 

W dwóch miejscowościach, na 
które zostanie oddana największa 
liczba głosów, Fundacja Musz-
kieterów ufunduje nowoczesne, 
kolorowe i bezpieczne place za-
baw, każdy o wartości blisko 30 
tys. zł. 

Głosowanie trwa do 27 maja 
do godz. 12:00. Ogłoszenie 
zwycięskich miast nastapi tego 
samego dnia o godz. 15:00, 
a wyniki zamieszczone zostaną 
w Aktualnościach na stronie 
internetowej konkursu: www.
placezabaw.muszkieterowie.pl. 

 „Place Zabaw Muszkie-
terowie” to największa ak-
cja społeczna realizowana 
przez Fundację Muszkieterów. 
W tym roku przeprowadzona 
zostanie po raz szósty. Fun-
dacja pokrywa koszty zakupu 
i montażu zestawów zabawo-
wych, natomiast władze lokal-
ne wyznaczają lokalizację oraz 
przygotowują teren, na którym 
powstanie plac zabaw. 

Szczegółowe informacje 
o zasadach głosowania oraz 
regulamin konkursu będzie 
można znaleźć na stronie 
www.placezabaw.muszkiete-
rowie.pl.

Nauczyciele z gminy Strze-
gom mogą ubiegać się o pomoc 
zdrowotną. Podpowiadamy, jak 
załatwić wszelkie formalności 
związane z tą sprawą. 

- Uprawnionymi do korzy-
stania z pomocy zdrowotnej 
są nauczyciele zatrudnieni co 
najmniej w połowie obowią-
zującego wymiaru godzin zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 
w szkołach prowadzonych 
przez gminę Strzegom oraz 
nauczyciele emeryci i renciści 
z tych szkół. Pomoc zdrowotna 
udzielana jest w formie jedno-
razowego zasiłku pieniężnego 
w danym roku kalendarzowym 
– wyjaśnia Roksana Chańko 
z Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Z przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną środków finanso-
wych mają prawo korzystać 
nauczyciele, nauczyciele eme-
ryci i renciści, którzy leczą się 
w innej miejscowości z powodu 
braku placówki służby zdrowia 
w miejscu zamieszkania, leczą 
się w miejscu zamieszkania 
z powodu przewlekłej choroby 
lub gdy przebieg choroby na-
uczyciela jest wyjątkowo ciężki, 
muszą korzystać z pomocy lecz-
niczej specjalistycznej oraz gdy 
muszą zakupić specjalistyczny 
sprzęt medyczny. Wniosek 
można pobrać w Wydziale 
Obsługi Interesanta (pok. 15) 
lub na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w zakładce 
Oświata. 

Do wniosku należy dołą-
czyć aktualne zaświadczenie 

lekarskie o stanie zdrowia, 
dokumenty potwierdzające po-
niesione koszty leczenia (fak-
tury, rachunki), oświadczenie 
o wysokości dochodu brutto 
ze wszystkich źródeł w prze-
liczeniu na jednego członka 
rodziny z ostatnich 3 miesięcy 
(dot. nauczycieli emerytów 
i rencistów), zaświadczenie 
o wysokości dochodu brutto 
z miejsca pracy z ostatnich 3 
miesięcy i oświadczenie o wy-
sokości dochodu brutto ze 
wszystkich źródeł w przelicze-
niu na jednego członka rodziny 
z ostatnich 3 miesięcy (dot. 
nauczycieli czynnych) oraz 
inne dokumenty świadczące 
o stanie zdrowia. 

Pomoc zdrowotna udzie-
lana jest jeden raz w roku, 
a w szczególnych uzasadnio-
nych przypadkach dwa razy 
w roku. Z inicjatywą w spra-
wie przyznania zasiłku mogą 
wystąpić również przełożeni 
nauczyciela, właściwe orga-
ny związków zawodowych, 
rady pedagogiczne. Podania 
nauczycieli o przyznanie po-
mocy zdrowotnej powinny 
być składane do 20 marca, 
20 czerwca, 20 września, 20 
listopada (w uzasadnionych 
przypadkach podanie o przy-
znanie pomocy zdrowotnej 
może być złożone po upływie 
terminu).

Wszelkie informacje na te-
mat pomocy można uzyskać 
w Wydziale Oświaty pod nu-
merem telefonu 74 8560-580. 
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Wygraj piękny plac zabaw 
dla dzieci ze Strzegomia!!! 

Jaka pomoc zdrowotna 
dla chorych nauczycieli? 

Publiczne Przedszkole nr 2 
im. Misia Uszatka w Strze-
gomiu znalazło się w gronie 
wyróżnionych przedszko-
li z całej Polski realizują-
cych ogólnopolski program  
„Optymistyczne Przedszko-
le”. 

W dniach od 21 do 23 marca 
2013 r. w Toruniu odbyła się XII 
Konferencja Optymistycznych 
Przedszkoli, w której uczest-
niczyła dyrektor przedszkola 
Wiesława Górka oraz nauczy-
cielka Monika Kurek – ko-
ordynator programu. Podczas 
uroczystości na Dworze Artusa 
z rąk Mireli Nawrot – autorki 
programu, dyrektor przed-
szkola odebrała „Certyfikat 
Doskonałości – Herb Optymi-
zmu’’. - Herb to elitarny znak 
ogólnopolskiego programu 
„Optymistyczne Przedszkole’’. 
Otrzymują go przedszkola, 
które posiadają certyfikat tego 
programu, biorą aktywny udział 
w jego realizacji, promują wy-
chowanie przedszkolne w śro-
dowisku, podejmują innowa-
cyjne działania w codziennej 
pracy z dzieckiem – wyjaśnia 
Wiesława Górka. Miłym ak-
centem konferencji było tak-
że wyróżnienie dla dyrektora 
przedszkola. Wiesława Górka 
została uhonorowana statuetką 
„Perła Optymizmu" za uznanie 
w środowisku wychowania 
przedszkolnego, promowanie 

idei programu, inicjowanie 
nowych innowacyjnych przed-
sięwzięć oraz aktywną pracę 
na rzecz wychowania małego 
dziecka. Ważną kwestią jest to, 
że nowo pojawiające się wyzwa-
nia i potrzeba praktyk wzajem-
nego wsparcia Optymistycznych 
Przedszkoli przyczyniły się do 
powołania Sieci Uczących się 
Przedszkoli „Supeł”, która jest 
wyjątkowo innowacyjną metodą 
współpracy i samokształce-
nia nauczycieli umożliwiającą 
wymianę doświadczeń. Za ak-
tywność w sieci i promowanie 
przykładów dobrych praktyk 
przedszkole „Miś Uszatek" 
otrzymało także, ,Certyfikat 
uczestnictwa w Sieci Uczących 
się Przedszkoli „ Supeł". W sie-
ci przedszkoli realizujących 
ogólnopolski program „Opty-
mistyczne Przedszkole" jest 
400 przedszkoli z całej Polski, 
ale „Certyfikat Doskonałości – 
Herb Optymizmu“ otrzymało 
tylko 13 przedszkoli, a Perłą 
Optymizmu uhonorowano 35 
dyrektorów i nauczycieli. Jest to 
więc ogromne wyróżnienie dla 
strzegomskiej placówki.

- Dumni z tego wyróżnienia 
dedykujemy je całej społecz-
ności przedszkola: dzieciom, 
rodzicom i nauczycielom. Jest 
to nasza wspólna praca, która 
pozwala nam realizować zamie-
rzone cele oraz dążyć do coraz 
większej doskonałości – dodaje 
pani dyrektor. 

MK 

W tym numerze opowiada 
o swojej dotychczasowej 
pracy Beata Ślipko, dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu. 

Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu zawsze było szkołą 
nowoczesną i nadal rozwija się 
w tym kierunku. Od początku 
tego roku szkolnego dziennik 
lekcyjny funkcjonuje w szkole 
wyłącznie w formie elektronicz-
nej, co umożliwia uczniom i ro-
dzicom bieżący wgląd w oceny, 
obecność, planowane formy 
sprawdzania wiedzy, a także 
zapewnia bezpośredni kontakt 
z nauczycielem.

Część zajęć odbywa się w no-
woczesnej pracowni multime-
dialnej, której zasoby umoż-
liwiają większą aktywizację 
ucznia w procesie dydaktycz-
nym. Wykorzystywana jest 
także platforma edukacyj-
na Fronter, która umożliwia 
m.in. umieszczanie zadań dla 
uczniów online oraz przesyłanie 
nauczycielowi zwrotnie prac 
i zadań domowych. Stosuje 
się również nowoczesne formy 
sprawdzania wiedzy za pomocą 
systemu Testico. W grudniu 
2012 r. szkoła znalazła się wśród 
placówek wyróżnionych certyfi-
katem „Innowacyjna e-szkoła”. 
Kontynuowane, modyfikowane 
i rozwijane są wewnątrzszkolne 
inicjatywy i przedsięwzięcia 
służące rozwojowi uczniów 
i wspieraniu uzdolnień. Nowo-

ścią jest zdobycie tytułu 
Szkoły Odkrywców 
Talentów oraz prezen-
tacja talentów wybra-
nego ucznia na Regio-
nalnej Gali Talentów 
w Nowej Rudzie. Nasi 
uczniowie zmierzyli 
się także z najlepszymi 
w finale Dolnośląskiej 
Ligii Naukowej.

Po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy Gmin-
ną Międzygimnazjalną 
Olimpiadę Języka An-
gielskiego, rozgrywano 
ją w trzech etapach 
– drugi za pośrednic-
twem platformy edu-
kacyjnej Fronter. 

Uczniowie uzdolnieni 
w zakresie nauk przyrodniczych 
kontynuowali udział w projekcie 
realizowanym przez Fundację 
Edukacji Międzynarodowej 
przy współpracy z Dolnośląskim 
Urzędem Marszałkowskim oraz 
wrocławskimi uczelniami wyż-
szymi „Szlifiernia diamentów” (2 
osoby – biologia, geografia); pro-
jekt zakończono w marcu 2013. 
Proponujemy naszym uczniom 
także szeroką ofertę konkur-
sów wewnątrzszkolnych m.in. 
Matematyk Roku, Germanista 
Roku. Gimnazjalny Erudyta 
czy Łamigłówka Przyrodnicza. 
Tradycyjnie wiosną odbędzie 
się X Jubileuszowy Festiwal Pio-
senki Obcojęzycznej „Muzyka 
łączy Europę” z udziałem szkół 
z gminy Strzegom oraz szkół 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Szkół Innowacyjnych Regionu 
Wałbrzyskiego. 

W maju br. sfinalizowany 
zostanie wyjazd dwóch uczniów 
pod moją opieką do Brukse-
li w nagrodę za zwycięstwo 
w konkursie historycznym pn. 
„Niezłomni – zapomniani”. 
Po powrocie zaproponujemy 
uczniom gimnazjów i starszych 
klas szkół podstawowych forum 
edukacyjne pod hasłem „Polskie 
ścieżki – historia i współcze-
sność”. 

Po raz pierwszy zorganizowa-
liśmy Zimowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej jako propozycję 
spędzania ferii. Pomysł spodobał 
się i zamierzamy kontynuować 
go w wersji rozbudowanej po 

założeniu Uczniowskiego 
Klubu Sportowego, który 
rozpocznie działalność od 
nowego roku szkolnego. 

Jeszcze przed wakacja-
mi, 3 czerwca, odbędzie 
się w naszej szkole Dzień 
Promocji Zdrowia, zaś 
w nowym roku szkolnym 
uruchomimy nową formę 
aktywności fizycznej dla 
uczniów – zespół taneczny. 
Odbyły się już warsztaty, 
przeprowadzone przez pro-
fesjonalnych instruktorów.

Angażuję społeczność 
szkolną w przedsięwzięcia, 
uroczystości, wydarzenia 
i konkursy o zasięgu środo-
wiskowym, m.in. w Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu 

odbyła się gminna inauguracja 
roku szkolnego 2012/2013, we 
współpracy z Publiczną Szkołą 
Podstawową nr 4 w Strze-
gomiu przygotowywaliśmy 
gminne obchody Święta Nie-
podległości, zorganizowaliśmy 
Kiermasz Bożonarodzeniowy 
oraz Dzień Dawcy Szpiku, 
który spotkał się z dużym od-
zewem środowiska - 88 osób 
zarejestrowanych w Banku 
Dawców. 

Społeczność uczniowska 
ma też swoją reprezentację 
w Młodzieżowej Radzie Mia-
sta – 3 uczniów, którzy pracują 
w wybranych komisjach Rady. 
W swojej pracy troszczę się 
również o poprawę bazy i este-
tyki szkoły.

Wyróżnieni Herbem Optymizmu

Beata Ślipko stawia na nowoczesność

Herb to elitarny znak ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”. Dostali go nieliczni 

Prezentujemy osiągnięcia nowych dyrektorów szkół, wybranych w minionym roku 

Herb Optymizmu podzielony jest na cztery części, fundamentalne kolory 
wynikające z założeń programu. Czerwony – wychowanie, zielony – diagnoza 
umiejętności dziecka, żółty – sukces każdego dziecka, granatowy z inicjałami 
(ID – Irena Dzierzgowska, MR- Mirela Nawrot – autorki programu), liście 
i owoce dębu – to siła, długotrwałość i potęga programu, lilijki w tle – to 
niewinność i szlachetność podejmowanych działań. Nad herbem kolorowe 
prostokąciki – to siedem modułów programu. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9 kwietnia 20138 kultur A 

Na uroczystości zgroma-
dzili się m.in. przedstawiciele 
strzegomskiej władzy, w skła-
dzie: burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta, Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia, Maria Mi-
chalec, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu, radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Urszula Pod-
siadł y-Szubert, naczelnik 
Wydziału Oświaty, Dariusz 

Gajecki, prezes Strzegom-
skiego Centrum Medyczno- 
Diagnostycznego, kierownicy 
przychodni wraz ze współ-
pracownikami, przedstawi-
ciele pogotowia w Świdnicy 
i w Strzegomiu

- Bardzo się cieszę, że za-
proszenia PSP nr 3 i PP nr 3 
przyjęli praktycznie wszyscy 
pracownicy medyczni, którzy 
działają na terenie gminy 
Strzegom. Jest to grono, któ-

remu my mieszkańcy Strze-
gomia, dużo zawdzięczamy. 
Dzisiaj obchodzicie swoje 
święto, dlatego wszystkim 
Wam chcemy powiedzieć: 
dziękujemy! Za to, że je-
steście zawsze gotowi słu-
żyć pomocą. Życzymy wam 
zdrowia, szczęścia, pomyśl-
ności i zadowolenia z pracy 
– mówił burmistrz Zbigniew 
Suchyta.

Dzieci przygotowały spo-
ro atrakcji dla przybyłych 
gości. Wszystko to w celu 
upamiętnienia rocznicy po-
wołania w 1946 roku, Świa-
towej Organizacji Zdrowia. 
Światowy Dzień Zdrowia 

jest obchodzony co roku, pod 
innym hasłem. Tegorocznym 
tematem przewodnim było 
nadciśnienie tętnicze. 

Po licznych wystąpieniach 
nastąpiła część artystyczna, 
przygotowana przez najmłod-
szych przedstawicieli PSP nr 
3 raz PP nr 3 w Strzegomiu. 
Na koniec, prezes Strzegom-
skiego Centrum Medyczno- 
Diagnostycznego Dariusz 
Gajecki, podziękował orga-
nizatorom za tak życzliwe 
przyjęcie i piękny spektakl, po 
zakończeniu którego goście 
zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.

Kw 

Zdrowie jest najważniejsze!
W Dniu Służby Zdrowia dzieci podziękowały pracownikom medycznym za ich codzienną gotowość niesienia pomocy innym

Świętowali Dzień 
Patrona Szkoły 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Strzegomiu obchodziło 
27 marca 2013 r. Dzień Patrona 
Szkoły. O godzinie 9.00 odbyła się 
uroczysta msza święta w kościele 
Najświętszego Zbawiciela i Matki 
Boskiej Szkaplerznej Strzegomiu. 
Następnie uczniowie przenieśli 
się do Strzegomskiego Centrum 
Kultury, aby obejrzeć przedstawie-
nie, przygotowane przez swoich 
kolegów, pt.: „Śpieszmy się kochać 
ludzi”. Poważne i wzruszające sce-
ny przeplatane były piosenkami, 
wykonywanymi przez młodych, 
uzdolnionych artystów z tejże szko-
ły. Przedstawienie ukazywało różne 
rodzaje miłości na przestrzeni wie-
ków. Widzowie mieli także okazję 
obejrzeć prezentację multimedialną, 
której tematem było życie wybitne-
go człowieka – Karola Wojtyły, na 
zakończenie której złożono znicze 
pod jego portretem. 

red

w Strzegomiu 
powstanie DKF

Na wrzesień tego roku pla-
nowane jest powstanie Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego 
w Strzegomiu. Będą w nim 
ukazywane filmy, których nie 
można zobaczyć w multiplek-
sach. Celem powstania Klubu 
jest przedstawianie repertuaru 
kina studyjnego połączonego 
z dyskusją. Stworzone zostaną 
dwie przeciwstawne grupy: 
jedna będzie składała się z 2 
prowadzących i oni udowadniać 
będą, że przedstawiony film 
jest dziełem, natomiast druga 
z 2 osób wyłonionych spośród 
publiczności, będzie tę tezę sta-
rać się obalić. Na koniec każdej 
dyskusji odbędzie się głosowa-
nie, w którym to zgromadzona 
w sali kinowej Strzegomskiego 
Centrum Kultury publiczność, 
zdecyduje, która z grup miała 
rację.  

Kw

Każdy, kto lubi aktywnie spę-
dzać czas, ma wolne soboty 
i niedziele, może udać się na 
wspaniałą wyprawę po gó-
rach Dolnego Śląska razem 
ze strzegomskim Klubem 
Miłośników Gór!

Strzegomski Klub Miłośników 
Gór powstał półtora roku temu, 
a dokładniej w połowie listopada 
2011 roku. Chęć założenia klubu 
wyszła od Krzysztofa Matusiaka 
i Tomasza Smagłowskiego. 
Spotkania odbywają się w każdy 
czwartek w Strzegomskim Cen-
trum Kultury w godzinach od 
18-20. Osób, które uczestniczą 
w 80% wycieczek, jest około 20 
i cały czas przybywa nowych. 
W klubie preferowana jest tu-

rystyka wspólna dla wszystkich 
kategorii wiekowych: jeżdżą 
rodziny z dziećmi i osoby starsze. 
Strzegomski Klub Miłośników 
Gór czynnie współpracuje z gru-
pami ze Świdnicy i Wałbrzycha 
i wspólnie z nimi organizuje wy-
cieczki. Motto naszego lokalnego 
turysty brzmi: „chodzi o to, żeby 
pojechać najtaniej, dzięki czemu 
możemy jeździć jak najczęściej”. 
Ludzie często zachwycają się 
tym, co do tej pory było im obce. 
Nie doceniają natomiast tego, co 
ich otacza, dlatego KMG organi-
zuje wycieczki po Dolnym Śląsku 
i terenach przygranicznych np. 
w Czechach. Jedynym kosztem, 
jaki ponoszą wycieczkowicze, 
jest koszt transportu. Wyjazdy 
odbywają się co tydzień. Najbliż-

sza wycieczka planowana jest do 
ośrodka Czarna Góra, na którą 
wszyscy są serdecznie zaprasza-
ni. – A już w okresie letnim bę-

dziemy organizować wyjazdy do 
miejscowości uzdrowiskowych 
– mówi Krzysztof Matusiak. 

Kw

Z nimi zdobędziesz szczyty!
Strzegomski Klub Miłośników Gór to grupa głodna przygód, kochająca wycieczki i góry 

Tuż przed Świętami Wiel-
kanocnymi, dzieci z przed-
szkola w Stanowicach, wyko-
nywały zadania przygotowane 
przez „Zajączka Szarusia”.

O co  chodzi?  Otóż  26 
marca, grupę „starszaków” 
z przedszkola w Stanowicach, 
odwiedziła bibl iotekarka, 
która przyniosła list od „Za-
jączka Szarusia”. Zajączek 
bowiem miał dla dzieci spe-
cjalne zadania wielkanocne, 
za których wykonanie, obiecał 

je nagrodzić. Przedszkolaki 
musiały m.in. przyozdobić 
wielkanocne pisanki, dopa-
sowywać elementy do krajo-
brazu wiosennego, czy przy-
gotować koszyk wielkanocny. 
Było przy tym wiele zabawy 
i  radości . Zajęcia odbyły 
się w ramach projektu „Od 
przedszkola do biblioteki”, 
a pomysły czerpane były dzię-
ki programowi „Akademia 
Orange dla Bibliotek”.

red

Zajączek w Stanowicach

W miniony piątek (5 kwietnia 2013 r.) w Strzegomskim 
Centrum Kultury odbyło się przedstawienie z okazji 
Dnia Służby Zdrowia, zorganizowane przez Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 3 oraz Publiczne Przedszkole nr 
3 w Strzegomiu.
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W związku z organizo-
wanym przez burmistrza 
Strzegomia konkursem pn. 
„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
po łoż onych  na  t e renach 
wiejskich gminy Strzegom”, 
informujemy, że karty zgło-
szenia do konkursu można 
otrzymać w Wydziale Ob-
sługi  Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Wydziale Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu oraz u soł-
tysów wsi gminy Strzegom. 

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach: za-
groda wiejska oraz ogródek 
przydomowy. Jego uczestni-
kami mogą być właściciele 
zagród wiejskich lub ogród-
ków przydomowych położo-
nych na terenach wiejskich 
gminy Strzegom. 

Komisja konkursowa po-
wołana przez burmistrza 
Strzegomia przeprowadzi 
dwukrotny przegląd zgło-

s z o n yc h  p r z e d s i ę w z i ę ć : 
I wiosenna – do 30 czerwca 
danego roku, II jesienna – do 
30 września danego roku. 

Warunkiem przystąpienia 
do konkursu jest złożenie 
w terminie od 15 kwietnia 
d o  1 5  m a j a  2 0 1 3  r. , wy-
pełnionej karty zgłoszenia, 
w Wydziale Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, pokój nr 15, 
58-150 Strzegom, Rynek 
38.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nas tąp i  do  dnia  31  paź-
dziernika br., a uroczyste 
podsumowanie i wręczenie 
nagród do dnia 15 listopada 
w miejscu wskazanym przez 
organizatora konkursu.

Szczegółowy regulamin 
i karta zgłoszenia do kon-
kursu znajduje się również 
na stronie www.strzegom.
pl. Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w kon-
kursie.

red

Krystyna Gielata zaszczytną 
funkcję sołtysa Modlęcina pełni 
od 1999 r. Wcześniej była m. in. 
przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w tej wsi. Jest konkret-
na i twardo stąpa po ziemi. Ma 
opinię osoby skutecznej, w 100-
procentach zaangażowanej w swoją 
pracę, łączącej i jednoczącej społe-
czeństwo.

Modlęcin jest małym sołectwem, 
liczącym ok. 300 osób. Dużą grupę 
stanowią dzieci i młodzież. - Jak 
każde sołectwo chcemy się rozwijać 
i realizować niezbędne potrzeby dla 
mieszkańców, także tych najmłod-
szych i najbardziej potrzebujących. 
A tych potrzeb jest wiele. Mam 
oczywiście świadomość, że nie 
wszystko uda się zrealizować, a już 
na pewno nie tak szybko, jakby 
niektórzy chcieli. Stoję na stano-
wisku, że gmina Strzegom musi 
pomagać wszystkim sołectwom 
po równo. Nie może jednym dać 
więcej, a drugim mniej –mówi. 

Pani Krystyna wsłuchuje się 
w potrzeby mieszkańców Modlę-
cina, chętnie – jako osoba z dużym 
doświadczeniem - udziela rad 
i wskazówek. Jest ceniona przez 
lokalne społeczeństwo, nic więc 
dziwnego, że już od 14 lat jest soł-
tysem i reprezentantką Modlęcina 
na zewnątrz. 

Dzięki jej staraniom udało się 
wyremontować duży odcinek 
drogi powiatowej, przełożyć dach 
w świetlicy wiejskiej, wymienić tam 
okna, czy też zabezpieczyć brzegi 
Potoku Szymanowskiego poprzez 
wybudowanie murków. Środki 
z funduszu sołeckiego przezna-
czone były na zakup huśtawek dla 

dzieci, a także stołów i krzeseł do 
świetlicy wiejskiej.

Krystyna Gielata ceni sobie 
współpracę z władzami samo-
rządowymi Strzegomia. Równie 
ciepło mówi o sołectwie Olszany. – 
Nasi najbliżsi sąsiedzi nie zapomi-
nają o nas. Ja mogę mówić o nich 
tylko w samych superlatywach. 
Modlęcin i Olszany wspólnie orga-
nizują wiele imprez i spotykają się 
z okazji różnych świąt kościelnych 
i państwowych – dodaje. - Trochę 
smuci mnie fakt, że nasza młodzież 
nie widzi większej potrzeby an-
gażowania się w różne inicjatywy. 
Wspólnymi siłami na pewno 
udałoby się więcej zrobić – uważa 
Pani sołtys.

A o czym marzy pani Krystyna? 
- Marzy mi się, aby udało się ska-
nalizować naszą wieś, doprowadzić 
remont drogi do końca, otynkować 
świetlicę, tak aby nie tylko w środku 
prezentowała się korzystnie. Znając 
Panią sołtys jesteśmy pewni, że uda 
się jej doprowadzić wiele z tych 
spraw do końca.

tw

Zadbajmy o estetykę wsi 

Prezentujemy sołtysów:  
Krystyna Gielata z Modlęcina

Ta informacja na pewno 
ucieszyła mieszkańców Go-
czałkowa i Rogoźnicy. Firma 
Berger Surowce postanowiła 
zrealizować swoje obietnice 
i wybudować drogę, dzięki 
której transport kruszyw 
z pobliskiej kopalni „Wie-
śnica” będzie omijał ich naj-
bliższe domostwa.

Chodzi konkretnie o budo-
wę łącznika między kopalnią 
i bocznicą na terenie firmy 
Dolkom w Goczałkowie o dłu-
gości ok. 500 m. Dotychczasowy 
transport odbywał się drogą 
powiatową prowadzącą przez 
te dwie wsie, co było punktem 
spornym między firmą Berger 
Surowce a samorządowcami 
z powiatu, gminy Strzegom 
i mieszkańcami. Samorządowcy 
chcieli, aby firma remontowała 
drogę, która była niszczona pod 
wpływem ciężkiego transportu, 
stawiano również tam znaki 
ograniczające tonaż. Żadnych 
zadowalających efektów nie 
było, jednak prezes firmy Ber-
ger, Manfred Weiss obiecywał, 
że prędzej czy później sfinansuje 
wybudowanie nowej drogi.

Sprawa ciągnęła się długi 
czas, a mieszkańcy Goczałko-
wa i Rogoźnicy wielokrotnie 
narzekali na zbyt duży hałas 
i zapylenie w momencie prze-
jazdu samochodów przez wieś, 
a także na dziury i zapadnięte 
chodniki. – W ciągu lata potra-
fiło przejechać tamtędy 100-150 

samochodów dziennie - twier-
dzi sołtys Goczałkowa, Stefan 
Dudyk. - Jesteśmy szczęśliwi, 
że w końcu pozbędziemy się 
wszelkich uciążliwości. Są to 
dla nas bardzo korzystne in-
formacje.

Realizacja inwe-
stycji rozpoczęła się 
niedawno i potrwa 
do połowy maja br. 
Koszt przedsięwzięcia 
wyniesie 1,5 mln zł.

- Cieszę się, że pre-
zes Berger Surowce, 

Manfred Weiss jest słowny. 
Sprawa, której realizacja wyda-
wała się niemożliwa, zostanie 
w końcu załatwiona – mówi 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. – Wpłynie 

to w ogromnym stopniu na 
poprawę warunków życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców na 
terenie tych dwóch sołectw.

Dużą przeszkodą w szybszej 
realizacji inwestycji – jak za-
znacza prezes Weiss - było ure-
gulowanie kwestii gruntowych. 
Dzięki podpisanej umowie 
z właścicielami sąsiadujących 
gruntów (20-letnia dzierżawa 
tych terenów), uda się wybudo-
wać w tym miejscu drogę. 

tw

Mieszkańcy wreszcie odetchną z ulgą?
Dzięki współpracy władz Strzegomia z firmą Berger Surowce rozwiązano ważny problem

Dobiegł końca 5-miesięczny 
projekt organizowany przez 
Stowarzyszenie „RoLA” 
z Goczałkowa „Aktywny 
senior - lubię TO!”, który 
był współfinansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej. Program miał 
na celu pobudzić aktywność 
seniorów z terenu Goczał-
kowa oraz polepszyć więzi 
międzypokoleniowe. 

Nie straszny był dla nich 
świat komputera i internetu. 
Przez cały ten okres uczestnicy 
mieli okazję brać udział w za-
jęciach ruchowych o charak-
terze rehabilitacyjno-uspraw-
niających oraz w zajęciach in-
formatycznych, dzięki którym 
nauczyli się obsługi komputera 
i surfowania w sieci. Dwa razy 
w miesiącu organizowane były 
wycieczki do instytucji kultury 
oraz wycieczki turystyczno-
rekreacyjne.

- Nasi seniorzy mieli oka-
zję uczestniczyć w musicalu 
„Frankenstein” w Operetce 
Wrocławskiej, w spektaklu 
„Sorry, Winnetou” w Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzy-
chu, jak i w kinie na emisjach 
polskich filmów „Pokłosie” 
oraz „Syberiada polska” - re-
lacjonuje Karolina Jarosińska, 
koordynator projektu Stowa-
rzyszenia „RoLA”. - W ramach 
wycieczek turytyczno-rekre-
acyjnych uczestnicy zwiedzili 
Palmiarnię w Wałbrzychu, 

przeszli trasę ok. 10 km w An-
drzejówce, zwiedzając ruiny 
zamku Rogowiec. Kolejna 
wycieczka odbyła się do ba-
rokowego Pałacu w Łomnicy, 
gdzie przedstawiony został 
styl życia w różnych epokach 
- dodaje.

Seniorzy zwiedzili historycz-
ne sale oraz wystawę „Dolina 
Pałaców i Ogrodów”, która 
przedstawiała wszystkie oko-
liczne pałace, wraz z ich histo-
rią. Trzeci wyjazd rekreacyjno-
turystyczny zorganizowano do 
parku wodnego „Tropikana” 
w Hotelu Gołębiowski w Kar-
paczu. Do dyspozycji seniorów 
było wiele atrakcji m.in. basen 
rekreacyjny, basen z hydroma-
sażem wodno-powietrznym, 
różnorodne wanny z jacuzzi, 
sauny suche i parowe, grota 
solna i lodowa, tężnia solanko-

wa i siłownia. Ostatni wyjazd 
kończący program odbył się 
do Tajemniczego Podziem-
nego Miasta - Kompleksu 
Osówka. Jest to najbardziej 
rozbudowana kwatera Hitlera, 
budowana na Dolnym Śląsku, 
owiana tajemnicą co do jej 
przeznaczenia.

- Po przemierzeniu dłu-
gich, ciemnych i zimnych 
korytarzy uczestnicy udali 
się do wspaniałej karczmy 
w Łomnicy – „Złota Woda 
Łowisko Pstrąga”, gdzie przy 
posiłku wspominaliśmy cały 
ten wspaniały czas spędzony 
w sposób niezwykle aktywny. 
Bardzo dziękujemy seniorom 
ze te chwile. Udowodniliście 
nam, że młodość trwa tyle, ile 
jej na to pozwolimy - dodaje 
Karolina Jarosińska. 

red

„Aktywny senior – lubię TO”
Seniorzy z Goczałkowa udowodnili, że są bardzo aktywni i otwarci na świat Przyjdź, zadaj pytanie, 

i dowiedz się więcej…
Zapraszamy mieszkańców 

gminy Strzegom na spotkania 
w sprawie gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które 
będzie prowadził Kazimierz 
Chajduga, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi. 

Harmonogram spotkań 
przedstawia się następująco: 
Graniczna – 9.04.2013 r. godz. 
17.00
Rogoźnica – 9.04.2013 r. godz. 
19.00
Kostrza – 10.04.2013 r. godz. 
17.00
Żelazów – 10.04.2013 r. godz. 
19.00
Żółkiewka – 15.04.2013 r. godz. 
17.00
Wieśnica – 15.04.2013 r. 
godz.19.00
Granica – 16.04.2013 r. godz. 
17.00
Godzieszówek – 16.04.2013 r. 
godz. 19.00
Tomkowice – 17.04.2013 r. 
godz. 17.00
Grochotów – 17.04.2013 r. 
godz. 19.00
Modlęcin – 18.04.2013 r. godz. 
17.00
Olszany i Stawiska – 19.04.2013 
r. godz. 17.00
Stanowice – 19.04.2013 r. godz. 
19.00
Jaroszów – 23.04.2013 r. godz. 
19.00
Dotychczasowe spotkania od-
były się w Goczałkowie, Wie-
śnicy, Międzyrzeczu, Morawie, 
Skarżycach, Rusku, Bartoszów-
ku i Goczałkowie Górnym. 

red
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W wyjazdowym spotkaniu 
rozegranym w Wielką So-
botę (30.03) na stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu 
nasza drużyna zmierzyła 
się z Sokołem Wielka Lipa. 
Po ciekawej i interesującej 
grze strzegomianie zwy-
ciężyli 4:1.

Sobotni rywal AKS-u Strze-
gom po rundzie jesiennej 
zajmował wysokie 4. miejsce 
w tabeli, gromadząc w sumie 
29 punktów, o 1 oczko więcej 
od naszego zespołu. W pierw-
szym pojedynku tych drużyn 
w tym sezonie, w sierpniu 
2012 r., zawodnicy z Wielkiej 
Lipy trochę niespodziewanie 
wywieźli komplet punktów 
ze Strzegomia (wygrali 3:1), 
a nasi piłkarze rozegrali wtedy 
chyba jedno z najsłabszych, 
o ile nie najsłabsze spotkanie 
w pierwszej fazie rozgrywek.

Mecz we Wrocławiu rozstrzy-
gnął się już w pierwszej połowie. 
Drużyna AKS-u szybko wzięła 
sprawy w swoje ręce i udo-
wodniła, że wynik konfrontacji 
z sierpnia ubiegłego roku był 
tylko dziełem przypadku, a nie 
wyznacznikiem formy. Strze-
gomianie trzykrotnie pokonali 
bramkarza z Wielkiej Lipy, 
a na listę strzelców wpisali się: 
Marcin Traczykowski i dwu-

krotnie Robert Borkowski. 
W tym okresie drużyna gości 
zagrała bardzo konsekwent-
nie i  mądrze, obrona nie 
popełniała większych błędów, 
choć także „gospodarze” mieli 
swoje szanse.

Druga połowa była w miarę 
wyrównana, a pod sam koniec 
meczu padły jeszcze dwa 
gole. Na 4:0 dla przyjezd-
nych podwyższył świetnie 
tego dnia grający Traczy-
kowski. Gdy wydawało się, że 
strzegomski team zakończy 
spotkanie bez żadnych strat, 
piłkarzom Sokoła udało się 
strzel ić honorowego gola 
z rzutu karnego w 89 minucie 
(faul Rafała Wiśniewskie-
go).

Jedyną niepokojącą wiado-
mością, która dotarła w sobo-
tę z Wrocławia jest kontuzja 
najlepszego strzelca naszego 
zespołu - Mateusza Wernera. 
Zawodnik musiał zejść z bo-
iska już w 35 minucie, a na 
jego miejsce wszedł Jakub 
Pospiszyl. Po zwycięstwie 
w Wielką Sobotę, strzegom-
ska drużyna awansowała na 
2. miejsce w tabeli IV ligi 
dolnośląskiej.

Mecz AKS-u z Orlą Wą-
sosz (06.04) został odwołany 
z powodu złych warunków 
atmosferycznych.

tw

Świetnie zainaugurowali wiosnę
Po ponad czteromiesięcznej przerwie piłkarze AKS-u Granit Strzegom S. A. wreszcie wrócili na boiska. Pierwszy mecz wygrali! 

W dniach 25-26 marca br. 
rozegrano kolejne mecze 
Strzegomskiej Ligi Siatkówki 
Szkół Podstawowych i Gim-
nazjalnych. 

W siatkarskiej lidze biorą udział 
ekipy z Gimnazjum nr 1, Gimna-
zjum nr 2, Gimnazjum w Jaroszo-
wie i Gimnazjum w Goczałkowie 
oraz PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, 
PSP Olszany, PSP Jaroszów i PSP 
Stanowice.
- Po ostatniej kolejce widać, że 

drużyny jeszcze nie złożyły broni, 
a rywalizacja o czołowe lokaty 
będzie trwała do samego końca - 
mówi dyrektor OSiR-u w Strze-
gomiu, Grzegorz Luszawski. - Po-
ziom spotkań stale rośnie, dzięki 
czemu mecze są bardzo atrakcyjne. 
Dzieci i młodzież doskonale znają 
zasady gry i z pomocą nauczycieli 

stosują je podczas rozgrywek. 
Dziękujemy serdecznie nauczy-
cielom za pomoc w przeprowa-

dzaniu zawodów - dodaje dyrektor 
Luszawski.

red

Ligi siatkówki ciąg dalszy
Poziom spotkań stale rośnie, dzięki czemu mecze są bardzo atrakcyjne – mówi Grzegorz Luszawski

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu zaprasza ko-
biety i mężczyzn do udziału 
w nieodpłatnych zajęciach 
sportowo -rekreacyjnych. 

Planowane są zajęcia z se-
niorami (powyżej 50 lat) w za-
kresie zajęć indywidualnych 
i grupowych w następujących 
blokach rekreacyjnych:
– gry i zabawy rekreacyjne 

z gier zespołowych (siat-
kówka, koszykówka, piłka 
nożna )

– tenis ziemny lub tenis sto-
łowy

– nordic walking (marsz ze 
specjalnymi kijkami)

– zajęcia na siłowni
oraz w okresie letnim zajęcia 
na basenie kąpielowym

W kwietniu zapraszamy 
wszystkie zainteresowane oso-
by o zgłaszanie się do OSi-
R-u w celu zapisania się do 
grupy ćwiczebnej lub na zajęcia 
indywidualne z wybranych 
zajęć rekreacyjnych.

red

oSir Strzegom zaprasza

Druga połowa marca br. była 
udana dla przedstawicieli 
strzegomskiej sekcji judo. 
Z tarczą wrócili z zawodów 
w Suchym Lesie oraz w au-
striackim Rohrbach.

W dniach 23-24 marca br. 
w miejscowości Suchy Las od-
był się Międzynarodowy Turniej 
Judo Młodzików i Młodziczek. 
Strzegomscy judocy wywalczyli 
tam dwa medale - srebrny 
i brązowy. 

W turnieju wzięło udział 
blisko 900 zawodniczek i za-
wodników ze 130 klubów z całej 
Polski (startowali w kategoriach 
U13, U15 i U18). Była to im-
preza rankingowa wpisana do 
kalendarza Polskiego Związku 
Judo na rok 2013, a judocy 

na podstawie wyników z tego 
turnieju będą rozstawieni do 
kwietniowych mistrzostw Pol-
ski.

W Suchym Lesie sekcję AK-
S-u Strzegom reprezentowało 
3 zawodników. Aleksandra 
Kawecka (waga do 40 kg) 
zajęła 2. miejsce, przegrywając 
decydującą walkę z aktualną 
mistrzynią Polski. Krystian 
Perchun (waga do 42 kg) 
uplasował się ostatecznie na 
najniższym stopniu podium 
- przegrał walkę o wejście do 
finału, a w pojedynku o trzecie 
miejsce zdecydowanie wygrał, 
wykonując efektowny rzut. 
Mniej szczęścia miał z kolei 
Miłosz Sadowski, który po 
wygraniu pierwszej walki, na-
stępną przegrał i odpadł z tur-

nieju. Strzegomski klub zdobył 
w sumie 7 punktów.

23 marca grupa judoków 
z AKS-u Strzegom wyjecha-
ła na zawody do Austrii, do 
miejscowości Rohrbach na 
Międzynarodowy Turniej Judo 
o Mistrzostwo Górnej Austrii 
w kategorii młodzików i dzieci. 
Młodzi strzegomianie wywal-
czyli w sumie 4 medale.

Jak co roku poziom sportowy 
turnieju był bardzo wysoki. 
W zawodach wystartowało kil-
kadziesiąt klubów z Europy m. 
in. z: Austrii, Niemiec, Czech, 
Słowacji, Ukrainy i Polski. Nasz 
kraj reprezentowała sekcja judo 
AKS-u Strzegom.

W swoich kategoriach wa-
gowych i wiekowych srebrne 
medale wywalczyli: Hanna 

Fedyczkowska i Sandra Ba-
ranowska, a brązowe: Gracjan 
Poterała i Jakub Miszkiewicz.

Mimo dobrego przygotowa-
nia technicznego i kondycyjne-
go pod okiem doświadczonych 
trenerów Andrzeja Rozwałki 
i Józefa Smotera, Patrycja 
Duszak, Dawid Hypta, Antoni 
Wojtasik, Maksymilian Paw-
lica, Mateusz Sikora, Dawid 
Marcin, mieli mniej szczęścia 
i uplasowali się tuż za podium.

Podczas zawodów naszych 
judoków przywitał prezes Po-
lonii Górnej Austrii - Mariusz 
Wojciów, były zawodnik oraz 
przyjaciel sekcji judo.

Młodym judokom życzymy 
wielu sukcesów na matach 
w kraju i za granicą!

red

Kolejne medale strzegomskich judoków
Młodzi sportowcy kolejny raz udowodnili, że nie mają sobie równych. Z zawodów w Suchym Lesie oraz w austriackim Rohrbach wrócili z wieloma nagrodami

30 marca 2013 r. - Wrocław (Stadion Olimpijski)
Sokół Wielka Lipa - AKS Granit Strzegom S. A. 1:4 (0:3)
bramki: Traczykowski 10’, Borkowski 13’, Borkowski 29’, Traczykowski 
89’
skład AKS-u: Trawka - Wiśniewski, Sudoł, Bęś, Marszałek, Buryło, Doma-
radzki (85’ Kozioł), Borkowski (73’ Rogowicz), Traczykowski, Dobrowolski 
(80’ Lenio), Werner (35’ Pospiszyl)

LIGA SIATKÓWKI SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH - KLASYFIKACJA PO 5 
TURNIEJACH
chłopcy
1. PSP Jaroszów - 53 pkt.
2. PSP 4 Strzegom - 43 pkt.
3. PSP 3 Strzegom - 43 pkt.

dziewczęta
1. PSP 2 Strzegom - 43 pkt.
 2. PSP 3 Strzegom - 32 pkt.
 3. PSP 4 Strzegom - 16 pkt.

LIGA SIATKÓWKI SZKÓŁ GIMNA-
ZJALNYCH - KLASYFIKACJA PO 4 
TURNIEJACH
chłopcy
1. Gimnazjum nr 1 - 26 pkt.
 2. Gimnazjum nr 2 - 23 pkt.
 3. Gimnazjum Jaroszów - 6 pkt.
 
dziewczęta
1. Gimnazjum nr 1 - 26 pkt.
2. Gimnazjum nr 2 (1) - 16 pkt.
3. Gimnazjum nr 2 (2) - 14 pkt.

KADRA - seniorzy
Alan Adham, Arkadiusz Arendarczyk, Sebastian Bęś, Szymon Bielawski, 
Michał Bobowski, Robert Borkowski, Marcin Buryło, Dawid Domaradzki, 
Wojciech Kozioł, Rafał Kretkowski, Karol Lenio, Mirosław Marszałek, 
Jakub Pospiszyl, Karol Rogowicz, Michał Sudoł, Marcin Traczykowski, 
Bartosz Trawka, Mateusz Werner, Rafał Wiśniewski. Grający trener - Marcin 
Dobrowolski. 
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GNIAZDA SELEKTyWNEJ  
ZBIóRKI ODPADóW:

•	 pojemniki	na	plastik					•	pojemniki	na	szkło

ODPADy KOMUNALNE ZMIESZANE  – 
POJEMNIK KOLORU CZARNEGO LUB 
CIEMNOZIELONEGO LUB POJEMNIK 

METALOWy (CyNKOWy ):

WRZUCAMy:
•	 odpady,	które	nie	znalazły	się	w	pojemnikach	na	od-

pady surowcowe i biodegradowalne, 
•	 tutaj	wrzucamy	również	zimny	popiół	

nowe zAsAdy segregAcji śmieci / ogłoszeniA

Jak segregować odpady?

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina 
Strzegom informuje, że w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu  nieograni-
czonego pn.: Uzbrojenie terenu pod 
budownictwo mieszkaniowe przy ul. 
Krótkiej w Strzegomiu.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
Wykonawcy:

8 Oferta
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlo-
we „MONTIBUD” Sp. jawna
Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, 
Sylwester Łazarz
ul. Wrocławska 213 a
59-220 Legnica
Cena ofertowa 1.543.650,00 zł brut-
to

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 
1 w/w ustawy – wybrano ofertę najko-
rzystniejszą - oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty nastę-
pujących Wykonawców: 

1 Oferta
WODROL Teodor Świątecki 
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów
Cena ofertowa 2.275.500,00 zł brutto

2 Oferta
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
Cena ofertowa 1.801.690,21 zł brutto
3 Oferta

Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN 
L. Walkiewicz, Z. Warwarko Sp. jawna
ul. 3 Maja 8 b
57-410 Ścinawka Średnia
Cena ofertowa 1.597.770,00 zł brutto

4 Oferta: Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum
SANLEG Sp. z o.o.
ul. Chojnowska 96 B/3
59-220 Legnica

Partner Konsorcjum
INSTAL – METAL s.c.
ul. Kaczawska 11
59-220 Legnica
Cena ofertowa 1.598.108,24 zł brutto

5 Oferta: Konsorcjum Firm 
Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyj-
ne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor

Partner Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyj-
no – Rolne „Sady Dolne” Sp. z o.o.
Sady Dolne 16
59-420 Bolków

Partner Konsorcjum
Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 26
58-560 Jelenia Góra
Cena ofertowa 1.860.000,00 zł brutto

6 Oferta
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe
„Drog-Ziem” Zbigniew Wysoczański
Stanowice ul. Strzegomska 15

58-150 Strzegom
Cena ofertowa 1.654.800,00 zł brutto

7 Oferta
Zakład Robót Instalacyjnych „INSTAL-
BUD” Sp. jawna
ul. Drohobycka 1
59-220 Legnica
Cena ofertowa 2.108.220,00 zł brutto

8 Oferta
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
„MONTIBUD” Sp. jawna
Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Syl-
wester Łazarz
ul. Wrocławska 213 a
Cena ofertowa 1.543.650,00 zł brutto

9 Oferta: Konsorcjum Firm
Zakład Inżynieryjny MUFKAS Katarzyna 
Burzyńska
ul. Leśna 4
58-150 Strzegom
BUDROMAX S.C.
Rzęsiny 104
59-620 Gryfów Śląski
Cena ofertowa 1.644.500,00 zł brutto

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

Nr oferty punktacja
1 67,84

2 85,68

3 96,61

4 96,59

5 82,99

6 93,28

7 73,22

8 100,00

9 93,87
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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe

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

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 74/B/2013, 
Nr 75/B/2013, Nr 76/B/2013, 
Nr 77/B/2013, Nr 78/B/2013, 
Nr 79/B/2013, Nr 80/B/2013, 
Nr 81/B/2013, Nr 82/B/2013, 
Nr 83/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 20 marca 
2013 r.

-  oddania w dzierż awę 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 
73/B/2013 Burmistrza Strze-
gomia z dnia

 20 marca 2013 roku. 
- oddania w najem zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 85/B/2013, 
Zarządzeniem Nr 86/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
20 marca 2013 roku.

Na podstawie ar t .  92 
ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo za-
mówień publicznych (Dz.U. 
2010r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Gmina Strze-
gom informuje, że w po-
stępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograni-
czonego pn.:

Dostawę paneli filtracyj-
nych do filtra typu: TYP 
DP/D-150-240, TYP DP/D-
80-120.

jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę Wykonawcy:

2 Oferta
Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno – Usługowo – 
Handlowe
TRANSCOM Sp. z o. o
ul. Józefowska 81
40-145 Katowice
Cena ofertowa 75.962,34 
zł. brutto

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

1 Oferta
AC-INSTAL Artur Chomi-
czewski
Czersk ul. Bielińskiego 2
05-530 Góra Kalwaria
Cena ofertowa 159.900,00 
zł. brutto – 47,51 pkt

2 Oferta
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno – Usługowo – Han-
dlowe
TRANSCOM Sp. z o. o
ul. Józefowska 81
40-145 Katowice
Cena ofertowa 75.962,34 
zł. brutto – 100 pkt
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InFormACJA o wYBorze 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Śmieciowa rewolucja budzi wciąż wiele pytań wśród strzegomian. Liczne z nich dotyczą sposobu segregacji. Dlatego w tym numerze „Gminnych Wiado-
mości” zapraszamy do zapoznania się z jej podstawowymi zasadami. 

ODPADy ULEGAJąCE BIODEGRADACJI 
– POJEMNIK KOLORU BRąZOWEGO LUB 

PRZyDOMOWy KOMPOSTOWNIK

WRZUCAMy:
Odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni, odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, w tym: 
• odpady kuchenne, 
•	 resztki	i	obierki	z	owoców	i	warzyw,	
•	 skoszona	trawa	i	zgrabione	liście,	
•	 rośliny,	ziemia	po	kwiatach,	
•	 trociny,	
•	 drewno	 (o	gabarytach	umożliwiających	umieszczenie	w	

pojemniku) 
•	 fusy	z	kawy	i	herbaty,	
•	 skorupki	jajek,	
•	 pozostałości	po	domowej	hodowli	zwierząt	 (psów,	kotów,	

ptaków, gryzoni), 
•	 inne	odpady	nadające	się	do	kompostowania,	czyli	biodegra-

dowalne. 

NIE WRZUCAMy:
•	 zepsutej	żywności,	mięsa,	kości,
•	 resztek	jedzenia	w	płynie,
•	 odchodów	zwierzęcych,
•	 popiołu	z	kominka	lub	pieca,
•	 papierosów	oraz	niedopałków,
•	 roślin	i	owoców	zaatakowanych	różnymi	chorobami,
•	 resztek	metali,	plastiku	i	folii	aluminiowych,
•	 materiałów	sprzężonych	(pieluchy	1-razowe),
•	 kartony	po	mleku,
•	 pełnych	woreczków	z	odkurzacza,
	•	torebek	plastikowych,	np.	tych,	w	których	wynosicie	śmieci.

ODPADy SUROWCOWE „SUCHE” - 
POJEMNIK KOLORU ŻółTEGO LUB WOREK

WRZUCAMy:
Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche, 
w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak: 
• papier, 
• tworzywa sztuczne (w tym butelki pet zgniecione), 
• wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, 
• makulatura, gazety, 
• opakowania wielomateriałowe, 
• opakowania z metali żelaznych, 
• opakowania z metali nieżelaznych; 
• pojemniki po kosmetykach (czyste), 
• tekstylia, 
• reklamówki, woreczki foliowe, 
• kartony, torebki po mleku, sokach, itp.

NIE WRZUCAMy:
•  opakowań szklanych,
•  opakowań po medykamentach,
•  opakowań i butelek po olejach i smarach,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych 

Zasady prawidłowej segregacji odpadów: 
- opróżnij opakowania z jego zawartości, wylej płyny z butelek, słoików usuń pozostałości z innych opakowań; 
- wyczyść w miarę możliwości segregowane opakowanie - odkręć z butelek nakrętki, kapsle, 
-  usuń elementy plastikowe z odpadów makulatury, 
-  w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych minimalizuj (zgnieć) opakowania jednorazowe oraz podejmuj 

działania zmierzające do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów. 
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