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StrzeGom 
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 
Bazylika  
Pomnikiem 

Strzegomska perła rycer-
skiego gotyku otrzymała 
prestiżowy tytuł Pomnika 
Historii 

 str.2 

StrzeGom

Była sesja 
o podatkach 

Radni podjęli decyzje m.in. 
o wysokości stawek podat-
ków lokalnych i w wielu 
innych ważnych sprawach

 str. 6
 

SPort
W chłopakach 
jest potencjał! 

Drużyna z Goczałkowa 
zaskoczyła wszystkich i zo-
stała wiceliderem rozgry-
wek. To najlepsze miejsce 
wśród gminnych drużyn 
piłkarskich 

 str. 10  

Od czwartku (6.12) strzegom-
skie lodowisko przy Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji pęka 
w szwach. Na jego otwarcie 
z niecierpliwością czeka-
li mieszkańcy całej gminy. 
W inauguracji tegorocznego 
sezonu łyżwiarskiego wzięło 
udział ponad stu uczniów ze 
strzegomskich szkół i wielu 
dorosłych mieszkańców. 

Na ten dzień z utęsknieniem 
czekali sympatycy lodowych 
popisów i piruetów. Radosnej 
i żywiołowej atmosferze towa-
rzyszyła mroźna, zimowa aura. 
Wszystkich zgromadzonych po-
witał pełniący obowiązki dyrek-
tora OSiR – Marek Walczuk.

Sygnał do wejścia na lodowisko 
dał uczniom burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta, który 
życzył użytkownikom obiektu 
miłej i radosnej zabawy, przy oka-
zji prosił o zachowanie wszelkich 
zasad bezpieczeństwa w trakcie 
jazdy na łyżwach.

Widząc zapał i werwę, z jaką 
dzieci i młodzież wjechały na 
lodowisko, można być pew-
nym, że pomysł powstania 

obiektu był przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę” i na-
leży go kontynuować w przy-
szłości. 

- Uwielbiam jeździć na łyż-
wach i bardzo się cieszę, że 
w Strzegomiu po raz drugi 
będę mogła korzystać z lodo-
wiska – mówiła Natalia z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu. – W tym 
roku kupiłem sobie specjalnie 
na tę okazję łyżwy i nie będę 
musiał ich już wypożyczać – 
dodał Kuba ze strzegomskiej 
„czwórki”. 

Miejmy nadzieję, że frekwencja 
na lodowisku w czasie nadcho-
dzącej zimy będzie równie duża, 
a może nawet większa, niż w roku 
ubiegłym.

Dodajmy, że atrakcją czwartko-
wego popołudnia była wizyta Św. 
Mikołaja, który wraz z Królową 
Zimą wręczał wszystkim słodkie 
łakocie.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Szanowni Państwo,

Długo nie zabierałem głosu 
w sprawie zmiany warunków 
pracy i płacy byłego dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, ale nie chciałem 
wypowiadać się przed wyro-
kiem sądu. Wiele naczytałem 
się na temat politycznej decyzji, 
robienia czystek – to śmieszne 
po dwóch latach pracy.

Sąd przyznał mi rację, że 
miałem konkretne podstawy 
do zmiany warunków pracy 
i płacy i w dniu 5 grudnia 2012 
r. wydał wyrok potwierdzający 
moją decyzję. Ja wiem, że 
miałem podstawy, żeby nawet 
zwolnić dyrektora, ale tego nie 
zrobiłem. 

To teraz trochę faktów. Kiedy 
objąłem funkcję burmistrza, 

rozpocząłem swoją pracę od 
przeglądu funkcjonowania 
jednostek i zakładów budże-
towych. Kiedy poprosiłem 
o przygotowanie zestawień 
płac, jedynym, który mi tego 
odmówił był pan Andrzej Raj-
tar. Dlaczego? Okazało się, że 
wśród 19 pracowników mamy 
dyrektora, dwóch zastępców 
dyrektora, dwie panie pracujące 
w administracji. Świetne zesta-
wienie. Nastąpiły zmiany sche-
matu organizacyjnego i dwóch 
zastępców dyrektora powróciło 
na swoje wcześniejsze stano-
wiska. Przez cały czas nie było 
pomysłu wśród kierownictwa 
OSiR na jego funkcjonowanie 
ani administrowanie. Biały 
Orlik czy dodatkowe toalety 
na basenach to nie pomysł 
dyrektora. Trzeba też zazna-

czyć, że wszystkie inwestycje 
na terenie OSiR realizowali 
pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Wielu mieszkańców 
gminy w rozmowach i na mojej 
stronie internetowej pytało – 
kiedy zmiany? Pisało, że tak 
dalej być nie może, przekazując 
uwagi co do funkcjonowania tej 
instytucji.

W marcu 2011 r. skiero-
wałem audyt- kontrole do 
OSiR-u i po nim pan dyrek-
tor powinien stracić pracę, 
nie stanowisko. Przeczytać 
tam można, jak to zapłacono 
za bramę - której nie było, 
zapłacono za media bez fak-
tury, wykonywano remonty bez 
umów, wypłacano nienależne 
kierownictwu ekwiwalenty, po-
bierano należności za wynajmy 
hali, dokumentując te wpłaty 

na kwitach KP nierejestro-
wanych, a w nagłówkach pi-
sano klient indywidualny. Nie 
było obszaru kontrolowanego, 
gdzie by nie było znaczących 
uwag i zastrzeżeń. Czy to jest 
działanie polityczne, kiedy 
dyrektor otrzymuje zalece-
nia, instrukcje, jak ma działać 
i nawet nie zostaje ukarany 
z nadzieją na poprawę jakości 
pracy. Wielokrotnie rozmawia-
łem z dyrektorem, ale po krót-
kiej mobilizacji znowu działo 
się źle. Dyrektor otrzymywał 
pisemne polecenia o koniecz-
ności uzyskania akceptacji 
i konieczności podpisywania 
umów na wykonywane prace, 
a w maju 2012 r. okazało się, 
że nie realizuje tych zaleceń, 
bo on nie musi, ponieważ - jak 
słyszeliśmy - jest dyrektorem. 

Można by wiele pisać na temat 
współpracy, a właściwie jej bra-
ku, bo każde uwagi i sugestie 
były odbierane jako złośliwość 
nowych szefów.

Znam pana Andrzeja Rajtara 
wiele lat i w dowód uzna-
nia za wiele pozytywnych 
działań w minionych latach 
wypowiedziałem mu warunki 
pracy i płacy, a nie zwolniłem 
z pracy. Ja jestem świadom, że 
żadne funkcje i stanowiska nie 
są wieczne i nie otrzymuje się 
ich na stałe, więc i stanowi-
sko dyrektora OSiR nie było 
przypisane panu Rajtarowi 
dożywotnio.

Informuję, że rozpoczęta 
została procedura przygoto-
wawcza do ogłoszenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. 

Zbigniew Suchyta, 
Burmistrz Strzegomia

„Biały Orlik” otwarty i oblegany!

A. Rajtar przegrał z gminą w sądzie

Lodowisko zakupione w minionym roku dla Strzegomia okazało się strzałem w dziesiątkę. Przychodzą tu tłumy 

Ceny wstępu i wypożyczalni na jedno wejście - czas 45 min: 
1.	Dzieci	do	lat	7	-	bezpłatnie	
2.	Dzieci,	młodzież	szkolna	i	studenci	do	lat	25	-	1,00	zł	
3.	Dorośli	-	5,00	zł	
4.	Wypożyczenie	1	pary	łyżew	-	3,00	zł	
5.	Ostrzenie	1	pary	łyżew	-	5,00	zł	

Dni i godziny otwarcia lodowiska i wypożyczalni:
Pn	-	Pt:	8:00	-	20:00	(ostatnie	wejście	na	lodowisko	o	godz.	19:00)
So	-	N:	10:00	-	21:00	(ostatnie	wejście	na	lodowisko	o	godz.	20:00)
Codziennie	w	godz.	15:00	-	16:00	przerwa	techniczna.
Jedno	wejście	na	lodowisko	trwa	45	min.
Korzystających	z	lodowiska	zachęcamy	do	zakładania	kasków	ochronnych	na	
głowę	oraz	ochraniaczy	na	dłonie	i	kolana.	Można	korzystać	z	własnych	łyżew.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74) 8560-500
sekretarz gminy – (74) 8560-
503
skarbnik gminy – (74) 8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74) 8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – (74) 
8560-557
wydział oświaty – (74) 8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74) 8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74) 8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74) 8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74) 8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74) 8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74) 
8560-553
wydział organizacyjny – 
(74) 8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74) 8560-576
referat Budżetowy – (74) 
8560-505
wydział Podatkowy – (74) 
8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74) 8560-547
Biuro rady – (74) 8560-550
zespół ds. Kontroli – (74) 
8560-517
urząd Stanu Cywilnego 
(ul. Świdnicka 15-17) – (74) 
8550-730
rzecznik Prasowy – (74) 
8560-514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74) 649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74) 855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74) 855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74) 855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74) 855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74) 855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – (74) 
854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74) 649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza – (74) 649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74) 855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74) 855 85 
24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74) 855 03 78

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74) 855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74) 855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74) 855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74) 855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa tysiąclecia – (74) 
649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74) 855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74) 855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie
(74) 855 95 90 – zespół Szkół 
Specjalnych w Strzegomiu – 
(74) 855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74) 855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74) 649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74) 649 44 50, (74) 649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. 
armii Krajowej 23 – (74) 649 
44 21, (74) 649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74) 649-22-77
Strzegomskie Centrum me-
dyczne ul. legnicka 18 – (74) 
855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. le-
gnicka 14 – (74) 649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74) 855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74) 855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74) 649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74) 649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74) 855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74) 851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74) 649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74) 661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – (74) 
855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74) 855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74) 64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074) 8551-991, 997

Ważne telefony
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Uroczyste wręczenie roz-
porządzenia prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego 
w sprawie uznania Bazyliki 
za Pomnik Historii odbyło 
się w 28 listopada br. w Pała-
cu Prezydenckim w Warsza-
wie. To tytuł przyznawany 
zabytkom o największym 
znaczeniu w skali Polski.

Dokument z rąk prezydenta 
RP odebrali: ks. prałat Marek 
Babuśka kustosz Bazyliki oraz 
Barbara Obelinda dyrektor 
Oddziału Dolnośląskiego Kon-
serwatora Zabytków w Wał-
brzychu. Świadkiem tego wyda-
rzenia był burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta.

Pomnik Historii to status 
przyznawany zabytkom o naj-
większym znaczeniu w skali 
Polski. Dotychczas na terenie 
kraju było ich 48. Bazylika 
Strzegomska jako pierwsza 
w Diecezji Świdnickiej i jako 
czwarty z kolei obiekt na Dol-
nym Śląsku jest w gronie pięciu 
unikatowych zabytków archi-
tektonicznych, które w tym dniu 
dostąpiły takiego zaszczytu.

Są wśród nich: Łowicz – 
Bazylika Katedralna pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, Pacz-
ków – Zespół Staromiejski ze 
średniowiecznym systemem 
fortyfikacji, Sulejów – Zespół 
Opactwa Cystersów, Strzegom 
– Kościół pod wezwaniem św. 
Apostołów Piotra i Pawła, Bo-
honiki i Kruszyniany – meczety 
i mizary.

- Rangę Pomnika Historii 
jakim już jest nasza Bazyli-
ka podkreśla fakt, że jest on 
ustanawiany przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej 
specjalnym rozporządzeniem 
na wniosek Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Jest to forma wyróżnienia, 
która pomocna będzie w za-
chowaniu unikatowych wartości 
historycznych, artystycznych, 
materialnych i niematerialnych 
kościoła o doskonale zacho-
wanym i niezwykle bogatym 
detalu rzeźbiarskim- mówi ks. 
prałat Marek Babuśka.

- Status Pomnika Historii na 
pewno pomoże nam w promo-
cji Strzegomia i jego gotyckiej 

świątyni, będącej spuścizną 
siedmiu wieków. Liczymy na to, 
że odwiedzi nas jeszcze więcej 
turystów. Mając status Pomnika 
Historii, będziemy też mieli 
większe możliwości, by starać 
się o środki na renowację świą-
tyni, którą przykrywa hektar 
dachu, a jej kubatura należy do 
największych na Dolnym Ślą-
sku – mówi Zbigniew Suchyta 
burmistrz Strzegomia.

Prezydent podczas uroczysto-
ści podkreślił współzależność 
sfery materialnej z niemate-
rialną, z którą wiążą się emocje, 
uczucia, modlitwy tak ważne dla 
funkcjonowania społeczności 
lokalnej i całego narodu. Doce-
nił ciężką pracę ludzi dbających 

o zabytki i tym samym o naszą 
tożsamość narodową oraz skie-
rował słowa podziękowania 
do wszystkich osób, instytucji, 
władz samorządowych i ko-
ścielnych za aktywność na 
rzecz chronienia tych ważnych 
źródeł naszej wiedzy o sobie 
i narodzie. 

Ważnym dla nas momentem 
uroczystości było przekazanie 
przez burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchytę prezyden-
towi RP Bronisławowi Ko-
morowskiemu symbolu Strze-
gomia - Granitowego Serca 
Polski. Teraz bije ono także 
w Warszawie. 

Grażyna Kuczer
fot. Piotr molęcki / KPrP

Burmistrz Strzegomia, Rada 
Sołecka wsi Godzieszówek oraz 
Bank Spółdzielczy w Jaworze, 
Oddział w Strzegomiu zwracają 
się z prośbą do wszystkich ludzi 
dobrej woli o udzielenie pomocy 
finansowej dla rodzin Państwa 
Krupnik, które w wyniku pożaru 

10 listopada br. utraciły dorobek 
całego życia. W tym celu zostały 
uruchomione konta. 

- Przywróćmy pogorzelcom 
wiarę w sens życia i w drugiego 
człowieka, by mieli siłę odbudo-
wać rodzinny dom, w którym za-
mieszkiwała wielopokoleniowa 
rodzina, składająca się z 10 osób 
– apeluje burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. 

Nasza świątynia wśród bezcennych

Pomóżmy!

Bazylika Strzegomska - perła rycerskiego gotyku na Dolnym Śląsku – zyskała prestiżowy status 

Bazylika Strzegomska i pałac w Mo-
rawie są od 23 września 2012 r. 
partnerami projektu „Via Sacra“. 
Spotkanie przedstawicieli stacji 
leżących na szlaku,, Via Sacra” 
z Czech, Niemiec i Polski odbyło 
się 6 grudnia br. w domu Biskupa 
Benno w Schmochtitz koło Bautzen. 

W skład delegacji ze Strzegomia, 
uczestniczącej w spotkaniu weszli: 
ks. prałat Marek Babuśka - kustosz 
Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu, 
Wioletta Urban - naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz Jerzy 
Krzywda - z-ca przewodniczącego 

Duszpasterskiej Rady Parafialnej 
przy parafii pw. Św. Apostoła Piotra 
i Pawła w Strzegomiu.
Podczas spotkania omówiono do-
tychczasowe dokonania na poszcze-
gólnych przystankach szlaku „Via 
Sacra” i określono kierunki działań 
na lata 2013 - 2014. Dyskusja 

toczyła się na temat poprawy atrak-
cyjności i dostępności obiektów 
turystycznych, będących częścią 
międzynarodowego szlaku tury-
stycznego „Via Sacra”, na którym 
leży także nasze miasto Strzegom.
Kustosz Bazyliki Mniejszej w Strze-
gomiu, ks. prałat Marek Babuśka, 
w trakcie wywiadu dla miejscowego 
radia w Bautzen zapoznał słuchaczy 
z walorami architektonicznymi Ba-
zyliki Strzegomskiej, poinformował 
o nadaniu jej zaszczytnego tytułu 
Pomnika Historii oraz przedstawił 
atrakcje turystyczne gminy Strze-
gom.
Kolejne podobne spotkanie odbędzie 
się 13 i 14 listopada 2013 r. w Bazy-
lice Mniejszej w Krzeszowie. 
Przypomnijmy, że na szlaku „Via 
Sacra“ znajdują się perły architek-
toniczne, świadczące o tysiącletniej 
kulturze i kulcie religijnym Europy 
Środkowej. Są one świadectwem 
wielowiekowego współżycia Niem-
ców, Polaków i Czechów, na obsza-
rze po obu stronach Nysy. 

jerzy krzywda

Granitowe serce bije teraz także w warszawie

Oto konta, na które można wpłacać pieniądze: 
1. Krupnik Stanisław i Maria

Godzieszówek 1, 58-150 Strzegom
Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział w Strzegomiu:

67 8647 1046 0586 0159 3000 0001
2. Krupnik Maciej i Krupnik Angelika

Godzieszówek 1, 58-150 Strzegom
Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział w Strzegomiu:

05 8647 1046 0586 0162 3000 0001 
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Oto wykaz numerów alar-
mowych, pod które można 
dzwonić w kryzysowej sytu-
acji na drogach. 

Odcinki dróg krajowych 
tel. 71 334 73 00, dyżur AZ 
74 84 00 820 i 74 84 10 365

Odcinki dróg wojewódz-
kich tel. 71 391 71 00, dyżur 
AZ 71 391 71 09 i 74 845 
33 57

Odcinki dróg powiatowych 
tel. 74 662 29 20, dyżur AZ 
74 662 29 20

Odcinki dróg gminnych 
74 85 51 051, dyżur AZ 601 
808 942

Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości, właściciel nieru-
chomości nie jest obowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na 
którym jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych.

Pełną parą ruszyła akcja zbie-
rania podpisów pod projektem 
ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Nowa ustawa sta-
nowi kompleksową regulację 
funkcjonowania ogrodnictwa 
działkowego, a przy tym chroni 
działkowca, jego prawa do działki i 
zachowuje zwolnienia podatkowe 
utrzymane przez Trybunał. Pro-
jekt nie wprowadza w ogrodach 
rewolucji, ale umożliwia ewolucję. 
Zawarte w tym projekcie rozwią-
zania powinny znaleźć uznanie w 
oczach każdego działkowca i nie 
tylko. Dlatego obywatelski projekt 
ustawy o ROD powinien zyskać 

poparcie każdego, komu napraw-
dę bliskie jest dobro działkowców 
oraz zachowanie ogrodów w kra-
jobrazie polskich miast. Podpisy 
zbierane są również przez Zarząd 
Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych „Stokrotka” w Strzegomiu 
przy ul. Promenada 1 jeszcze do 
16 grudnia 2012 r. w poniedziałki, 
środy, czwartki i piątki w godz. od 
12.00 do 14.00 oraz we wtorki w 
godz. od 16.00 do 18.00. Nato-
miast po 16 grudnia swoje podpisy 
będzie można składać w każdy 
wtorek  od godz. 16.00 do 18.00 
aż do 5 lutego 2013 r. 

(red)

Akcja zima Ocalmy ogrody
Szczególną opieką w okresie 

zimowym powinniśmy otoczyć 
bezdomnych. Niska temperatura 
w nocy może być groźna dla osób, 
które nie mają przysłowiowego 
dachu nad głową. 

Ośrodek Pomocy Społecznej i 
stołówka charytatywna są gotowe 
do niesienia pomocy osobom bez-
domnym przed tegoroczną zimą. 
OPS zapewnia darmowe miejsca w 
schroniskach oraz dofinansowanie 

zakupu opału. Dodatkowo opłaca 
koszt transportu drewna osobom 
spełniającym kryteria ustawy o pomo-
cy społecznej. Stołówka charytatywna 
zapewnia z kolei ciepłe posiłki. 

Osoby nadużywające alkoholu i 
tym samym narażone na zamarz-
nięcie, zostaną skierowane do po-
mieszczeń dla osób zatrzymanych 
na terenie komisariatu Policji w 
Strzegomiu, a następnie do instytu-
cji, które udzielą dalszej pomocy.

Każdy człowiek jest ważny

Osoby bezdomne, potrzebujące pomocy proszone są o kontakt:
1) ze Strażą Miejską Gminy Strzegom, ul. Kościuszki 2 dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00, tel. 74-649-12-94. 
2) z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 23,dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 74-647-71-80. 
3) z Policją, ul. Czerwonego Krzyża 1, kontakt całodobowy, tel. 074/8551-991, 997 

Na terenach sołectw gmi-
ny Strzegom rozpoczyna się 
wspólna akcja pracowników 
WiK oraz strażaków z tere-
nowych jednostek OSP gminy 
Strzegom. O tym poinfor-
mował burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta w dn. 
27.11.2012 r. na spotkaniu 
z prezesem WiK Dorotą Bor-
kowską oraz prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP RP Urszulą Olszewską 
i wiceprezesem Ryszardem 
Wiklińskim.

-Chcemy oprócz wykony-
wanych systematycznie przez 
WiK przeglądów sieci wodo-
ciągowej wraz z hydrantami 
przeprowadzić wspólną akcję ze 
strażakami z OSP. Wzajemne 
korzyści wynikające z tej akcji 
będą wymierne. Przede wszyst-

kim chodzi nam o wspólną 
kontrolę hydrantów – mówi 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta. 

Oprócz kontroli stanu hy-
drantów, ich lokalizacji i spe-
cjalnego oznakowania, strażacy 
będą mieli możliwość zaznajo-
mienia się z rozmieszczeniem 
hydrantów w poszczególnych 
wsiach, wyznaczyć strategiczne 
hydranty z dużym ciśnieniem 
dla każdej wsi i sprawdzić ich 
stan techniczny. Pokaz ob-
sługi hydrantu w sytuacjach 
krytycznych pozwoli uniknąć 
błędów wynikających z pośpie-
chu i z działań prowadzonych 
w atmosferze strachu i paniki 
otoczenia. 

Istotnym elementem dla jed-
nostek straży pożarnej przy-
jeżdżających z zewnątrz jest 
odblaskowe, z dala widoczne 
oznakowanie hydrantów. Takie 

oznakowanie zostanie wykona-
ne dla wyznaczonych punktów 
poboru wody. Z tego też po-
wodu prosi się mieszkańców 
sołectw o przeciwdziałanie 
kradzieży oznakowań hydran-
tów, baczne zwracanie uwagi na 
stan hydrantów, informowanie 
o niewłaściwym użytkowaniu, 
nielegalnych poborach wody, 
które wiążą się z uszkodzeniami 
hydrantów. 

 Zwiększy to bezpieczeń-
stwo wsi i zapewni możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
i szybkiej akcji gaśniczej.

W trybie pilnym burmistrz 
poprosił obie strony o podjecie 
działań celem przygotowania 
grafiku i rozpoczęcia kontroli.

Grażyna Kuczer

Sprawdzą i oznakują hydranty
Wspólne akcje pracowników WiK i strażaków z OSP gminy Strzegom zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców

Dobiegły końca prace przy 
budowie, tak bardzo wyczeki-
wanego boiska przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu. Ich wykonawcą 
była wyłoniona w drodze prze-
targu firma „Dabro-Bau” ze 
Świdnicy. Prace rozpoczęły się 
2 sierpnia 2012 r., a zakończyły 
30 listopada 2012 r. 

- Nawierzchnia boiska zyska-
ła warstwę poliuretanową oraz 
została odpowiednio oznako-
wana. Na boisku zamontowane 
zostały również urządzenia 
sportowe – mówi Jerzy Kościk 
z Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Teren boiska został ogrodzony 
i odpowiednio zagospodaro-
wany. 

W zakresie robót znalazło się 
rozebranie ogrodzenia od stro-
ny ul. Szkolnej oraz rozebranie 
obrzeży i płyt chodnikowych 
przy budynku szkoły, wykona-
nie niwelacji terenu, wykonanie 
odprowadzenia wód opado-
wych z terenu szkoły w celu 
odwodnienia boiska, przyłącze 
deszczowe, ogrodzenie boiska 
wysokości 4 m, piłkochwyty 
o wysokości 6 m, ogrodzenie 
terenu szkoły od strony ul. 
Szkolnej, chodniki i ciągi ko-
munikacyjne z kostki brukowej 
betonowej. 

Boisko przy „Czwórce” jest gotowe. 
Oficjalne otwarcie już 14 grudnia 

Uczestnikami spotkania byli 
przedstawiciele samorządów 
województwa dolnośląskiego 
oraz mediów. Powiat świdnic-
ki reprezentowali Zygmunt 
Worsa - starosta świdnicki 
oraz Wioletta Urban - na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Spotkanie prowadzili: Janusz 

Barszcz - dyrektor Muzeum 
Gross-Rosen, Piotr Koral 
- prezes Zarządu Fundacji 
Kamieniołomy Gross Ro-
sen oraz Mirosław Nizio 
- wybitny polski architekt, 
który opracował koncepcję 
pomnika.

Projekt „Kamienne Piekło” 
składa się z dwóch etapów. 
Pierwszy z nich już zakoń-

czono, drugi jest na etapie 
przygotowanej dokumen-
tacji projektu. O wspólnej 
realizacji II części projektu 
zdecydowali, w podpisanym 
7 lipca 2008 r. liście inten-
cy jnym, minister  kultur y 
i  dziedzictwa narodowe-
go, B o gd a n  Z d ro j e w s k i , 
S amorząd  Województwa 
Dolnośląskiego, Muzeum 
Gross-Rosen oraz Funda-
cja „Kamieniołomy Gros-
s-Rosen”. Ponadto poparcia 
temu przedsięwzięciu udzie-
lili m.in.: środowisko byłych 
więźniów KL Gross-Rosen, 
ówczesny wicepremier RP, 
Grzegorz Schetyna, mini-
ster w Kancelarii Premiera 
RP, Władysław Bartoszew-
ski, ambasadorowie Izraela, 
USA, Holandii, polscy par-

lamentarzyści, samorządow-
cy i ludzie kultury.

Muzeum Gross-Rosen roz-
strzygnęło właśnie przetarg 
na wykonanie dokumentacji 
architektonicznej pomnika. 
Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w oficjal-
nym liście podtrzymał chęć 
realizacji projektu. Potrzeba 
jedynie 380 tys. złotych na 
początkowe projektowanie 
architektoniczne. Muzeum 
złożyło wniosek w tej sprawie 
do władz samorządowych 
Województwa Dolnośląskie-
go.

Ankieta poparcia projektu: 
http://www.gross-rosen.eu/
projekty/kamienne-pieklo-2/
ankieta-poparcia/. Liczymy 
na Państwa poparcie. 

Wioletta Urban 

Kamienne Piekło
Muzeum Gross-Rosen rozstrzygnęło właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji architektonicznej pomnika 

Dzięki tej inwestycji uczniowie będą mieli do swojej dyspozycji bo-
isko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 544 
m2 i wymiarach 17x32 z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową, 
siatkówkę oraz do piłki ręcznej. Koszt wykonania boiska to 387 tys. 
zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to 418 140,00 zł. 
Uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na 14 grudnia 2012 r. na 
godz. 12.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

29 listopada br. w Amerykańskim Centrum Informacji 
i Kultury AMERICAN CORNER we Wrocławiu odbyła 
się konferencja podsumowująca starania o upamiętnienie 
martyrologii ponad 120 tysięcy więźniów KL Gross-Rosen 
- jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych II wojny 
światowej, w postaci monumentu „Kamienne Piekło KL 
Gross-Rosen II”. 
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Zamknięcia dopływu wody 
nie będzie, jednak problem 
trzeba rozwiązać. W naszej 
gminie wciąż nie rozwiązana 
pozostaje kwestia różnic wo-
domierzowych we wspólno-
tach mieszkaniowych, a spra-
wa ciągnie się już od roku 
2001, kiedy w życie weszła 
ustawa o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę. Co ciekawe, 
sąsiednie przedsiębiorstwa 

wodno-kanalizacyjne dość 
sprawnie i szybko, przy ak-
ceptacji właścicieli, dopro-
wadziły do uregulowania tego 
problemu – mówi Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia. W Strzego-
miu ponad 100 wspólnot ure-
gulowało sprawy, podpisując 
nowe umowy z WiK-iem i tak 
problem ten praktycznie nie 
istnieje w budynkach Spół-

dzielni Mieszkaniowej czy 
Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej administrowanych 
przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej sp.z.o.o. 

Pomimo wie lokrotnych 
prób i wezwań, wciąż jednak 
wiele wspólnot nie zawarło 
nowych umów. Sprawa budzi 
wiele emocji, bo nikt nie 
chce płacić za innych, jak już 
wielokrotnie dało się słyszeć, 

ale czy o to tylko chodzi. 
Bezsprzecznie za instalację 
od wodomierza głównego do 
wodomierza lokalowego od-

powiadają właściciele, dlatego 
WiK dąży do rozliczenia na 
wodomierzu głównym, który 
z reguły jest zakończeniem 

instalacji należącej do przed-
siębiorstwa. I na podstawie 
wskazań tego wodomierza 
WiK chce docelowo doko-
nywać rozliczeń. – Powszech-
nym modelem w całej Polsce 
jest to, że rozliczeń wody na 
poszczególne lokale dokonuje 
zarząd lub zarządca, usta-
lając wcześniej sposób do-
konywania rozliczeń różnic. 
W zdecydowanej większości 
budynków różnica taka nie 
występuje, pod warunkiem, 
że instalacja jest sprawna i nie 
ma nieuczciwych prób oszu-
kania wodomierzy. Całość 
działań nie jest zamachem 
na odbiorcę wody, tylko pró-
bą dostosowania umów do 
obowiązujących standardów. 
Skoro zatem wszyscy dekla-
rujemy, że jesteśmy uczciwi, 
to czego się boimy – dodaje 
Wiesław Witkowski. 

UM

Główne wodomierze zostaną
Zamknięcia dopływu wody nie będzie, jednak problem różnic na wskaźnikach poboru wody trzeba w gminie rozwiązać

Przedstawiciele związków 
zawodowych NSZZ „ Soli-
darność” i Wolnego Związ-
ku Zawodowego Pracow-
ników Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska O/ 
Strzegom, działających przy 
ZUK w Strzegomiu, troszczą 
się o zabezpieczenia socjalne 
pracowników, w związku 
z przeobrażeniem zakładu 
w spółkę prawa handlowego. 

Z obawy, że świadczenia 
socjalne w przyszłości nie 
będą wypłacane, związkowcy 
przygotowali projekt pakie-
tu socjalnego, czyli umowy 
dotyczącej gwarancji pracow-
niczych i socjalnych dla pra-
cowników Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu, 
który przedłożyli władzom 
miasta na spotkaniu w dniu 26 
listopada 2012 r. 

Na spotkaniu obecni byli 
burmistrzowie Strzegomia, 
radni Rady Miejskiej, pra-

cownicy merytoryczni Urzędu 
Miejskiego oraz dyrekcja ZUK. 
Podczas dyskusji padały pytania 
dotyczące reorganizacji ZUK, 

zasad funkcjonowania spół-
ki, losów pracowników i ich 
przyszłościowych zabezpie-
czeń socjalnych. Związkowcy 
podejmowali w szczególności 
tematy świadczeń w formie na-
gród jubileuszowych, trzynastek 
i odpraw emerytalnych. 

- Powstanie spółki jest inten-
cją gminy. Chcemy utrzymać 
w przyszłości miejsca pracy. 
Zarząd spółki bierze na siebie 
ciężar jej funkcjonowania, 
a kodeks pracy gwarantu-
je zabezpieczenia- wyjaśnił 

Zbigniew Suchyta burmistrz 
Strzegomia.

- Wszystkie interesy pracow-
ników ZUK zostaną zabezpie-
czone, ponieważ właścicielem 
ZUK była gmina i właścicie-
lem spółki w 100 proc. będzie 
gmina. O pakietach socjalnych 
mówi się w przypadku zmiany 
właściciela - poinformowa-
ła Justyna Woźniak, radca 
prawny Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Tekst i fot. 
Grażyna Kuczer

W trosce o pracowników ZUK
Związkowcy podejmowali tematy nagród jubileuszowych, trzynastek i odpraw emerytalnych

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, która 
odbyła się 4 grudnia br., radni 
mieli głosować nad uchwałą 
w sprawie likwidacji Straży 
Miejskiej w Strzegomiu. Do 
głosowania jednak nie doszło, 
bo zgodnie z przepisami właśnie 
4 grudnia 2012 r. mijał termin 
składania opinii związków za-
wodowych. Wynika to z usta-
wy o związkach zawodowych. 
Ustawa mówi również, że po 
terminie wysłania takiej opinii 
urząd musi odczekać co najmniej 
siedem dni na dotarcie takiej 

opinii w przypadku wysłania 
jej listownie. Istniało więc ry-
zyko, że nie zachowanie tego 
terminu mogłoby skutkować 
unieważnieniem uchwały przez 
Wojewodę Dolnośląskiego. 

Radni zdają sobie jednak spra-
wę z tego, jaki wydźwięk spo-
łeczny ma podjęcie tej uchwały, 
dlatego Henryk Radkowski 
złożył wniosek formalny o zwo-
łanie w sesji nadzwyczajnej 
12 grudnia br. na godz. 14:00. 
Wniosek został podpisany przez 
25 proc. radnych. 

MK

Uchwała w sprawie Straży wycofana

Z okazji Dnia Patrona 10. 
Brygady Logistycznej w Opolu 
– pułkownika Piotra Wysoc-
kiego i 182. rocznicy wybu-
chu Powstania Listopadowego 
w dniu 29 listopada br. w Opolu 
odbyły się uroczystości na-
wiązujące swoją tematyką do 
wydarzeń sprzed prawie 200 lat. 
Wśród licznie zgromadzonych 
gości była również delegacja 
z naszego miasta. W jej skład 
weszli: burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta, zastęp-
ca burmistrza Wiesław Wit-
kowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn, 
ks. prałat Marek Babuśka oraz 
Jerzy Orabczuk, prezes Koła 
Sybiraków w Strzegomiu.

Obchody w Opolu były po-
dzielone na dwie części. Pierw-
sza z nich odbyła się przed 
pomnikiem patrona opolskich 
logistyków – Piotra Wysoc-
kiego, inicjatora i bohatera Po-
wstania Listopadowego, który 
kierował się w swoim życiu 
dewizą „Wszystko dla Ojczy-
zny – nic dla mnie”. Dowódca 
brygady – płk Adam Słodczyk 
podkreślił rolę i znaczenie, 
jaką odgrywa postać patrona 
w życiu jednostki i jej żołnierzy. 
Po „Apelu Pamięci”, salwie 
honorowej i przemówieniach 
zaproszonych gości, delegacje 
uczestniczące w obchodach, 
w tym oczywiście strzegom-
ska, złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem. Do-
dajmy, że prezes Jerzy Orab-
czuk ufundował kamienny wa-
zon z logo Związku Sybiraków, 

który został posadowiony obok 
złożonych wiązanek.

W Klubie 10 Brygady Logi-
stycznej miała miejsce konty-
nuacja opolskich uroczystości. 
Prelekcję na temat postaci Pio-
tra Wysockiego i jego losach po 
upadku powstania przedstawił 
Juliusz Maria Krawacki - pre-
zes Okręgu Opolskiego Regio-
nu Śląskiego Związku Oficerów 
Rezerwy RP. W ramach uroczy-
stości uhonorowano medalami 
za zasługi dla Związku Ofi-
cerów Rezerwy RP im. Józefa 
Piłsudskiego oraz odznakami 
honorowymi związku żołnierzy 
oraz pracowników wojska. 

Podczas uroczystych obcho-
dów w Klubie 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej prze-
wodniczący RM w Strzego-
miu – Tadeusz Wasyliszyn 
złożył w imieniu strzegomskiej 
społeczności okolicznościowe 
życzenia, a burmistrz Zbigniew 
Suchyta wręczył pamiątko-
we medale z okazji 770-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Strzegom pułkownikowi Ada-
mowi Słodczykowi i prezesowi 
Juliuszowi Marii Krawackie-
mu. Z kolei ks. prałat Marek 
Babuśka otrzymał od dowódcy 
opolskiej brygady medal pa-
miątkowy.

Przypomnijmy, że od 2010 r. 
Brygada Logistyczna w Opolu 
uświetnia obchody Narodo-
wego Dnia Niepodległości 
w Strzegomiu, pełniąc w ich 
trakcie Asystę Honorową. 

Tomasz Wanecki 

Pułkownik Piotr Wysocki: 
Wszystko dla mojej Ojczyzny 

Na Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu ciąży obowiązek zawarcia umów w za-
kresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 
tekst jednolity). W związku z powyższym spółka Wodociągi i Kanalizacja, a nie władze 
gminy Strzegom, jak głoszą nieprawdziwe informacje zapowiedziała, że brak podpisanej 
umowy na daną nieruchomość o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków skutkować 
będzie zdjęciem wodomierza głównego. 
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

Władysław: od dłuższego czasu 
nie ma podglądu kamery interne-
towej na rynku strzegomia. Co 
się dzieje ? może trzeba zmienić 
firmę?

Chciałbym poinformować, że 
kamera została sprawdzona i nie 
stwierdzono żadnych zakłóceń. 

Katarzyna: W dalszym ciągu nie 
otrzymałam odpowiedzi na moje 
pytanie. Jestem samotną matką, 
nieposiadającą meldunku, co w tej 
sprawie zrobić?

Bardzo proszę o doprecyzowa-
nie pytania, aby móc ustalić kon-
kretną komórkę odpowiedzialną 
za udzielenie odpowiedzi w poru-
szanej przez Panią sprawie. Proszę 
o podanie przyczyny braku zamel-
dowania. Czy wynika ona z braku 
lokalu mieszkalnego, w którym 
mogłaby się Pani zameldować, czy 
też zamieszkuje Pani w konkret-
nym lokalu, którego np. stan praw-
ny jest nieuregulowany i z tego 
powodu nie może Pani dokonać 
zameldowania poprzez zgłoszenie 
pobytu. Proszę o zgłoszenie się do 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Bezpieczeństwa Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. 

Edek: Firma, która układa kostkę 
przy małym kościele używa klejo-
nych krawężników, od spodu mają 
doklejone jakieś płyty !! teraz to 

wmontowali i zakryli cementem, 
ale nie wiadomo jak to się będzie 
zachowywało podczas mrozów. 
Proszę w naszym imieniu wyjaśnić 
tę sprawę i poinformować nas czy 
to nie są przypadkiem chińskie 
krawężniki.

Dziękuję za przedstawienie pro-
blemu. Jest mi niezmiernie miło, 
że mieszkańcy zwracają uwagę 
na to, jak firmy wykonują prace 
zlecone przez gminę Strzegom. 
W związku z zaistniałą sytuacją 
poleciłem w trybie pilnym zająć 
się sprawą inspektorowi nadzoru. 
Przed końcowym odbiorem robót 
firma wykonująca zadanie zobo-
wiązana jest do przedstawienia 
wszystkich atestów zgodnych 
z polskimi normami na materiały 
budowlane. 

irek: Panie Burmistrzu czy ze 
względu na oszczędności nie można 
byłoby wygasić co drugą latarnię 
w nowo wyremontowanym parku. 
Po godzinie 22.00 i tak nikt nie 
będzie przesiadywał na mrozie 
w parku, a co druga świecąca lampa 
da wystarczającą ilość światła do 
komunikacji.

Uważam, że nie można oszczę-
dzać na bezpieczeństwie. Próby 
wyłączenia oświetlenia podejmo-
wały już inne gminy i nie spraw-
dziło się to. W jednej z wiosek (nie 
w naszej gminie) powstała szajka, 
która czekała na wyłączenia, by 
móc dokonywać włamań. Gmina 
Strzegom zaoszczędza ok. 200 
tys. zł na cenach energii, gdyż 
wystartowała z ponad 100 innymi 
gminami w przetargu na energię 
i uzyskała cenę niższą niż w roku 
2012, co przyniesie oszczędności. 

irena: szanowny Panie Burmi-
strzu. mam pytanko. Czy jest 
możliwość założenia oświetlenia 
na boisku szkolnym szkoły Podsta-
wowej nr 3 na Grabach? Jest tam 
fajny placyk zabaw, teraz w okresie 
zimowym otwarta świetlica, ale 
całe boisko pokryte jest strasznym 
mrokiem czego dzieci się boją. 
Wiem, że to nie pora na spacery 
dzieci, ale nawet w okresie letnim 
kiedy wieczory są bardzo przyjem-

ne to nie da się korzystać z placu, 
bo jest tam ciemno. Przecież tuż 
przy szkole są słupy energetyczne, 
postawienie dosłownie 2-3 lamp 
załatwiłoby cała sprawę. Bardzo 
proszę o przyjrzeniu sie tej sprawie 
i wzięcie jej pod uwagę i pozytyw-
nego rozpatrzenia naszej prośby. 
Bardzo Prosimy. a swoją 
drogą dlaczego szkoła się tym nie 
zajęła od tylu lat, ale w to się już 
nie wgłębiam tu chodzi o bezpie-
czeństwo i komfort naszych dzieci. 
Pozdrawiamy.

Poleciłem sprawdzić ten temat. 
Jeśli informacje się potwierdzą, to 
w roku 2013 postaram się załatwić 
tę sprawę. 

irena: Panie Burmistrzu miło się 
czyta że remontujecie wiele dróg, 
a my mieszkańcy ulicy milenijnej 
to się nie doczekamy normalnej 
drogi. Po każdym deszczu nie da 
się wydostać z tej posesji. a też 
jesteśmy podatnikami. dziękuję 
i pozdrawiam. 

Znam temat. Staramy się tę 
drogę naprawiać doraźnie. Nie-
stety środki finansowe są ogra-
niczone. Przyjdzie czas na ulicę 
Milenijną. 

Cross: Witam! tyle się mówi, że 
crossy jeżdżą po Górze Krzyżowej 
oraz po lasach. Czy byłaby taka 
możliwość, aby zrobić jakiś tor 
motocrossowy. Byłoby bezpieczniej 
i przyroda by na tym nie straciła. 
Pozdrawiam!

Odnosiłem się już do tego 
tematu i podjąłem działania. 
Zdaję sobie sprawę, że ten temat 
jest trudny, bo właściciele qu-
adów lubią wyzwania. Gmina nie 
ma środków na takie działania. 
Proponowałem, by może ktoś 
prywatnie zajął się tym tematem. 
Jeden z internautów podpowiadał 
teren pokopalniany w okolicach 
Ruska. 

Przemek: Witam serdecznie, Panie 
Burmistrzu, nie piszę do Pana 
z pytaniem, a jedynie podzięko-
waniem za bardzo miłą obsługę 
w Wydziale Komunikacji (pokój 

nr 7- aż zapamiętałem). Pragnę 
podkreślić, iż pochodzę z Goczałko-
wa dolnego, ale obecnie mieszkam 
i pracuję w opolu. musiałem 
zmienić dowód osobisty i tak mi-
łego załatwienia sprawy, pomocy 
i kompetencji się nie spodziewałem. 
to było we wtorek w tym tygo-
dniu. Wyjechałem z opola o 15:00, 
w urzędzie byłem po 17:00 i jeszcze 
zostałem profesjonalnie i przemiłe 
obsłużony. nie widzę tego, jako 
laurki, ale na znak podziękowania 
dla Pań i Pana Burmistrza, że 
posiada Pan taką kadrę. Gratuluję 
i pozdrawiam serdecznie. miesz-
kaniec Goczałkowa. 

Jest mi bardzo miło. Dziękuję 
bardzo. 

danuta: moje pytanie/refleksję 
związaną z organizacją dostępu 
mieszkańców do udziału w kon-
cercie z okazji dnia niepodległości 
- nie zostało ono upublicznione 
ani skomentowane. W związku 
z tym mam pytanie - dlaczego? 
Pozdrawiam.

Byłem w tym czasie w Strze-
gomskim Centrum Kultury 
i uważam, że pracownicy zrobili 
wszystko, by mieszkańcy byli za-
dowoleni, nawet ci, którzy wcze-
śniej nie wykupili wejściówki za 5 
zł. Trzeba było mieć trochę cier-
pliwości i dla wszystkich znalazło 
się miejsce. Ci, którzy jej nie mieli, 
niestety są niezadowoleni, jednak 
bezpieczeństwo uczestników 
imprezy jest najważniejsze. 

Lucky Luke: Pytanie dotyczy dzia-
łek pod zabudowę wielorodzinną 
oraz pod zabudowę szeregową - 
jak duże są to działki i czy można 
zobaczyć pola rozmieszczenia tych 
działek w internecie?

Plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 3 jest na 
ukończeniu i po konsultacjach. 
Można zapoznać się z nim w Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego (II piętro). 

ala: dziękuję za udzielenie odpo-
wiedzi w sprawie podziękowań za 

festiwal. ale sam Pan wie (bynaj-
mniej tak myślę), że tych osób jest 
dużo i podanie ich wiązało by sie 
z cofnięciem w czasie. Więc te, które 
zostały symbolicznie nagrodzone 
potraktujmy to jako przedstawicieli 
wszystkich. szkoda, że wcześniej 
nie nagradzano takich osób (oczy-
wiście było to nie za Pana kadencji). 
mam nadzieję (choć jest to matka 
głupich), że Pan potrafi pamiętać 
o tych co serce i czas (choć on w waż-
nych sprawach czy też przynoszą-
cych niewspółmierne efekty się nie 
liczy) poświęcali, poświęcają i będą 
poświęcać. i na tym chciałabym 
zakończyć nasz dialog na ten temat 
bo uważam, że jest Pan bardzo 
konsekwentny w działaniu (co 
widać w większości Pana poczy-
naniach) i będzie podtrzymywał 
nawet symboliczne podziękowania 
dla osób zaangażowanych w tej 
tematyce jak i innej. Pozdrawiam 
i życzę dalszej owocnej pracy.

W dalszym ciągu podtrzymuję 
swoją propozycję wskazania kon-
kretnych osób. 

maja: Witam. Chciałabym się 
dowiedzieć czy istnieje możli-
wość zamontowania spowalnia-
cza na ulicy Promenady zaraz 
za pasami?

Początkiem 2013 r. postaram 
się zamontować tam spowal-
niacz. Miejsce będziemy jednak 
uwzględniać z odpowiednimi 
służbami. 

zof ia: Panie Burmistrzu, czy 
w planach dot. kanalizacji za-
pomniano o naszej wsi? Jeżeli 
nie, to kiedy można się spodzie-
wać informacji o rozpoczęciu 
inwestycji?

Odpowiadałem już na to py-
tanie. Niestety, jest to sprawa 
odległa, bo na razie musimy 
wykonywać kanalizację w tych 
miejscowościach, na które mamy 
już zrobioną dokumentację. Może 
warto zainteresować się oczysz-
czalniami przydomowymi. Na te 
działania są dotacje unijne. 

andrzej: Panie Burmistrzu 
cieszy mnie widok remontowa-

nych dróg w naszym mieście. 
zwłaszcza chodzi mi o dro-
gi i chodniki przedłużające 
niedawno wyremontowany 
park. Czy nie zasadnym byłoby 
przedłużenie wybrukowane-
go traktu pomiędzy ul. dolną 
i Świdnicką? nadmieniam, iż 
ten odcinek przy strzegomce po 
jego utwardzeniu stanowiłby 
integralną część i przedłużenie 
parku aż do starego przestanku 
PKs. Czy są takie plany? Wydaje 
mi się że nie byłaby to tak droga 
inwestycja. 

Znam temat, ale na razie nie 
możliwości finansowych realiza-
cji tego działania. Fajnie byłoby 
zrealizować ten remont, bo jest to 
bardzo wskazane. 

KmL: Witam, proszę o inter-
wencję dot. prowadzenia prac 
kanalizacyjnych przez f irmę 
soBEt w rogoźnicy. Już pal 
licho, że f irma nic nie robiła 
kiedy były możliwości, a we-
szła na front robót w grudniu. 
Chodzi o braki zapewnienia 
bezpieczeństwa przy ul. Świd-
nickiej: chodnika brak, wykopy 
niezabezpieczone, ruch jednym 
pasem i brak świateł na mijance 
i wieczorem kiedy nikogo na 
budowie nie ma, a auta jadą 
na tzw. czołówkę. rozumiem, 
że kryterium wyboru była cena, 
a f irma ma kłopoty f inansowe, 
ale coś trzeba z tym zrobić. Li-
czę na informacje dot. kar jakie 
zostały nałożone na f irmę, 
m.in. za opóźnienia w budo-
wie, a przy ul. Świdnickiej 
dojdzie zapewne do jakiegoś 
wypadku, dla mnie to niemal 
pewne...

Firma Sobet jest pod naszym 
szczególnym nadzorem. Byłem 
tam 4 grudnia 2012 r. i z wyja-
śnień pani prezes WiK wiem, że 
wzięła się ostro do roboty. Mamy 
nadzieję, że już niedługo zamknie-
my temat kanalizacji siedmiu wsi. 
Trzeba będzie do wiosny pocze-
kać z odnowieniem dróg. Ulica 
Świdnicka ma zostać zrobiona, 
jak tylko będą sprzyjające warunki 
atmosferyczne. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W tym roku Klub Absty-
nenta świętuje 11. rocznicę 
swojego powstania. – Powstał 
on po to, aby - jak to powie-
dział niegdyś ks. prałat Sta-
nisław Siwiec - potrzebujący 
znaleźli pomoc i oparcie do 
zdrowia i życia w trzeźwości. 
Na początku było nas mało, 
ale z czasem przybywało co-

raz więcej osób szukających 
pomocy w swojej chorobie 
– mówi W iesława Zuch-
mantowicz, prezes Klubu 
Abstynenta i osoba niezwykle 
zaangażowana w działalność 
społeczną. – Za swój sukces 
uważamy to, że klub istnieje 
i  l iczy dziś 28 członków. 
Wprawdzie nie mamy gospo-

darza, klub jest czynny jeden 
raz w tygodniu, ludzie nie 
chcą pracować jako wolonta-
riusze, ale jakoś udaje nam się 
wiązać przysłowiowy koniec 
z końcem między innymi 
dlatego, że nasza działalność 
jest  dofinansowywana ze 
środków przeznaczonych na 
profilaktykę i przeciwdziała-

nie alkoholizmowi w naszej 
gminie – dodaje. 

Członkowie Klubu biorą czyn-
ny udział w Ogólnopolskich 
Spotkaniach Trzeźwościowych 
w Częstochowie i Licheniu, 
które są dofinansowane przez 
gminę Strzegom, organizowany 
jest tradycyjny opłatek, terapia, 
zajęcia ze specjalistami. 

- Klub wspiera ludzi w po-
trzebie, a często właśnie dobre 
słowo, porada, czy po prostu 
poświęcenie czasu i rozmowa 
pomagają komuś przetrwać 
i dają siłę w trudnych, a często 
najtrudniejszych momen-
tach życia – mówi Wiesława 
Zuchmantowicz. 

Magdalena Kuczyńska

Prezentujemy organizacje pozarządowe gminy Strzegom, które działają na rzecz swojej małej Ojczyzny. Oto kolejna z nich: 

Klub Abstynenta „Arka” krzewi trzeźwość i abstynencję, oddziałuje na osoby nadużywa-
jące alkoholu poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, imprezy abstynenc-
kie, współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto 
prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla rodzin 
z problemem alkoholowym.

Do klubu może przyjść każdy uzależniony i współuzależniony. Drzwi „Arki” 
otwarte są w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00. W Domu Parafialnym 
działa grupa dla osób uzależnionych od alkoholu AA. Mitingi odbywają się 
w każdą środę w godz. 17.00 – 19.00, Dla osób współuzależnionych jest 
grupa AL ANON – mitingi są w każdy poniedziałek w godz. 18.00 – 20.00. Przy 
Klubie Abstynenta działa również Grupa Motywacyjna dla Osób z Problemem 
Alkoholowym. Zainteresowani mogą przyjść w każdą środę w godz. 16.00 – 
19.00 i piątek w godz. 16.00 – 19.00.

Klub Abstynenta „Arka”
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Do momentu wyboru pre-
zydium nowo powstałej rady, 
sesję prowadził Tadeusz Wa-
syliszyn – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
W swoim przemówieniu bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta powiedział: 

-  To święto demokracj i 
i wielka chwila w naszej gmi-
nie. Moje wielkie oczekiwania 
zostały w dniu dzisiejszym 
spełnione. Mogę Was, drodzy 
radni, zapewnić, że zarówno 
ja, jaki i mój zastępca bę-
dziemy do Waszej dyspozy-

cji. Życzę, żebyście nie byli 
tylko radą na papierze i za-
pewniam Was, że będziecie 
dla nas organem doradczym 

i opiniującym różne kwestie 
w gminie  S trzegom. Nie 
bójcie się mówić o swoich 
pomysłach! – Bycie radnym 

to wdzięczna praca. Rolą 
radnego jest poprawianie ży-
cia mieszkańców. Wierzę, że 
właśnie tak będziecie czynić 
– dodał przewodniczący T. 
Wasyliszyn.

Niezwykle podniosłym mo-
mentem pierwszych obrad 
było ślubowanie młodych 
radnych: „Ślubuję uroczyście 
obowiązki  radnego Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie”. 

Uchwała w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Strzegomiu zo-
stała podjęta w dniu 28 lutego 
2012 r.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Radni / w ydaRzenia

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, która 
odbyła się 4 grudnia 2012 r., 
radni podjęli decyzje o wysoko-
ści stawek podatków lokalnych, 
przekształceniu Zakładu Usług 
Komunalnych w spółkę i wielu 
innych sprawach. 

Na początku obrad zgłoszono 
powstanie nowego klubu rad-
nych – Strzegomska Wspólnota 
Samorządowa, w skład którego 
weszli Jan Figurak, Piotr Szmidt, 
Tomasz Dziurla oraz Ryszard 
Nabiałek.

Następnie przystąpiono do gło-
sowania nad uchwałami w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Strzegom oraz zmian 
budżetu gminy na rok 2012. 

Przed głosowaniem nad uchwałą 
w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego, głos zabrał Bo-
gumił Wieszewski, przewodni-
czący Rady Powiatowej NSZZ 
RI „Solidarność” i jednocześnie 
sołtys Stawisk, który apelował do 
radnych o pozostawienie stawki 
podatku z ubiegłego roku. Radni 
jednak zadecydowali o obniżeniu 
ceny skupu żyta z kwoty 75,86 
zł na kwotę 62,40 zł za 1 dt. 
Efektem tego było uchwalenie 
stawek podatku rolnego niższych 
od maksymalnych, tj. dla gruntów 
gospodarstw rolnych (równowar-
tość 2,5 dt żyta) – 156,00/ 1 ha 

przeliczeniowy, pozostałe grunty 
rolne (równowartość 5 dt żyta) – 
312 zł/1 ha fizyczny. 

Następnie radni głosowali nad 
stawkami podatku od nierucho-
mości. Od budynków mieszkal-
nych zastosowano stawkę o 10 
groszy niższą od górnej granicy. 
Wzrostowi o 29 groszy uległa 
stawka podatku od budynków 
pozostałych. Kolejny raz z rzę-
du utrzymana została znacznie 
obniżona stawka dla komórek 
i budynków składowych (o 3,50 zł 
niższa od maksymalnej). Stawka 
podatkowa od budynków lub ich 
części związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych uległa 
wzrostowi z kwoty 4,45 zł do 
kwoty 4,63 zł. 

Stawka podatku od budynków 
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym uległa 
wzrostowi z kwoty 10,24 zł do 
kwoty 10,65 zł. Na niezmienionym 
poziomie pozostawiono stawkę od 
budowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 
W odniesieniu do gruntów pozo-
stałych zastosowano stawkę 0,31 
zł. Nieznacznej zmianie uległa 
stawka podatku dotycząca grun-
tów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – wzrosła 
o 3 grosze. 

Głosowano również nad staw-
kami podatku od środków trans-
portowych, który podniesiono 

o 4 procentowy wskaźnik inflacji. 
Podczas sesji ustalono również 
nową stawkę opłaty od posiadania 
psów, która od 2013 r. wynosić 
będzie 42 zł. 

Radni zgodnie głosowali także 
nad uchwałami w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Strzegom, 
w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty, w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez wła-
ściciela nieruchomości, w sprawie 
określenia szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

W trakcie obrad, w drodze 
uchwały zadecydowano o prze-
kształceniu Zakładu Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu w spół-
kę prawa handlowego. Powstała 
z przekształcenia Zakładu spółka 
przejmie jego działalność oraz 
zapewni ciągłość świadczenia 
usług na terenie gminy. Zmiany 
przepisów w zakresie gospodarki 
odpadami ograniczają możliwość 
wykonywania zadań z zakresu 
utrzymywania i eksploatacji regio-

nalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych oraz or-
ganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w formie zakładu 
budżetowego. Przekształcenie 
w spółkę prawa handlowego ma 
umożliwić przystąpienie do prze-
targu w przyszłości oraz podjęcie 
próby kontynuacji wykonywania 
tych zadań. 

W bogatym planie sesji nie 
zabrakło głosowania nad uchwałą 
w sprawie wymagań, jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 
Zmieniono również uchwałę 
w sprawie określenia warunków 
i zasad korzystania z dworca au-
tobusowego w Strzegomiu przy 
ul. Dworcowej i przystanków 
komunikacyjnych w Strzegomiu 
i na terenie gminy Strzegom, 
których właścicielem jest gmina 
Strzegom oraz zaliczono do 
kategorii dróg gminnych drogi 
wewnętrznej o przebiegu od 
drogi gminnej dz. Nr 410, AM-
36, Obr. Grabina 5 do drogi 
krajowej nr 5. 

Radni podjęli ponadto decyzję 
o nadaniu nazwy „Piekarnicza” 
kolejnej strzegomskiej ulicy, przy 
której będzie mieścił się pierwszy 

nowo budowany zakład na pod-
strefie ekonomicznej. 

Zgodnie głosowano również 
nad przyjęciem raportu z realizacji 
w latach 2010-2011 „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gmi-
ny Strzegom na lata 2010-2013 
z uwzględnieniem lat 2014-2017”, 
zatwierdzeniem Planów Odnowy 
wsi Olszany i Rusko oraz nad 
zmianą uchwały nr 80/08 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
22 grudnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Strzegom. 

Sesję tradycyjnie zakończyły 
wnioski i interpelacje składane 
przez radnych.

Małgorzata Kus- Pożoga   

Ważne uchwały i nowy klub

Młodzi radni zadebiutowali w swojej roli

Radni przegłosowali m.in. wzrost podatków lokalnych o 4 procentową stawkę inflacji. Podjęto też decyzję o zmianach w tegorocznym budżecie

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyła się w piątek, 7 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu: 
Zespół Szkół w Strzegomiu w Strzegomiu: Wojciech Głowacki, Dominika Kmiecik, Damian Kołkowski, Piotr Kruk, 
Grzegorz Kudłacz, Klaudia Wołczańska
Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu: Natalia Chyłek, Bartosz Bajda, Jakub Horbacz, Tomasz Okła, Michał 
Świstek, Jakub Zajadły
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu: Justyna Popielas, Paweł Wroński, Katarzyna Zalewska
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu: Monika Kołdacha, Weronika Pasek, Paulina Wojdak
Zespół Szkół w Goczałkowie: Aleksandra Dudyk, Magdalena Hawro, Karolina Witka
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goczałkowie: Błażej Kołodziej, Tomasz Kowalczyk, Kinga Kuszej

24 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszej gminy zadebiutowało 
w roli radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. Przewodniczącą rady została 
Natalia Chyłek z Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu, wiceprzewodniczącymi: 
Klaudia Wołczańska z Zespołu Szkół w Strzegomiu i Bartosz Bajda z LO, a sekretarzem 
rady Jakub Horbacz, również z LO. Opiekunem MRM został radny Tomasz Marczak, 
który od początku wspierał działania młodzieży. 
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Kolejny raz przekonali-
śmy się, że Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jaroszowie 
ma wspaniałych rodziców. 
To dzięki ich zaangażowaniu 
i ciężkiej pracy wypiękniała 
nasza szkoła. Z inicjatywy 
przewodniczącej Rady Ro-
dziców Adrianny Kowalczyk 
w sobotę (17 listopada) został 
pomalowany korytarz Szkoły 
Podstawowej. Tę ciężką pracę 
wykonali rodzice: Henr yk 
Kowalczyk, Robert Kowal-
czyk, Piotr Skolimowski, 
Tomasz Bekar . Pomagal i 
im nasi młodzi absolwenci: 
Mikołaj Pietranek, Łukasz 
Kowalczyk, Dawid Gacek 
oraz pracownicy Państwa 
Sypko. 

W atmosferze miłej i twór-
czej pracy wypiękniał nie 
tylko korytarz szkolny, ale 
również trzy sale lekcyjne. 
Uczniowie klasy I i III mają 
swoje nowe szafki, więc ich 
tornistry nie są już tak ciężkie. 
Kolorowe meble, nowe dywa-
ny, a także odnowione ściany 
sprawiły wielką radość małym 
uczniom. 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego i nauczyciele 
wszystkim rodzicom, którzy 
poświecili swój czas, składają 

wielkie podziękowania za 
włożoną prace na rzecz naszej 
szkoły. 

Szczególnie dziękujemy: 
Beacie Wnęk , Adr iannie 
Kowalcz yk , Aleksandr z e 
Kebłesz, Magdalenie Siem-
brzuch, Jolancie Bartusiak, 
Romanowi Michałowskie-
mu, Jakubowi Michałow-
skiemu, Andrzejowi Kowa-
likowi, Annie i Tomaszowi 
Peszek, Adamowi Dubiel-
czyk, Tomaszowi Włodkow-
skiemu, Dariuszowi Lasko, 
Izabeli Marek, Sławomirowi 
Tomiczkowi, Sylwii i Seba-
stianowi Przepłatom.

 Sylwia Chrut-Rudnicka 

Wspaniali rodzice z Jaroszowa

Kwestię spełniania obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
reguluje ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.). - Nauka jest obowiązkowa do 
ukończenia 18 roku życia. Obowią-
zek szkolny dziecka rozpoczyna się 
z początkiem roku szkolnego w 
tym roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat oraz trwa 
do ukończenia gimnazjum, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 
18 roku życia. Obowiązek szkolny 
spełnia się przez uczęszczanie do 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
publicznych albo niepublicznych 
– mówi Urszula Podsiadły – 
Szubert, naczelnik Wydziału 
Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Po ukończeniu gimnazjum obo-
wiązek nauki spełnia się przez 
uczęszczanie do publicznej lub 
niepublicznej szkoły ponadgim-
nazjalnej oraz przez realizowanie, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 
przygotowania zawodowego  u 
pracodawcy. Uczeń, który ukoń-
czył szkołę ponadgimnazjalną 
przed ukończeniem 18 roku życia, 
może również spełniać obowiązek 
nauki przez uczęszczanie do szkoły 
wyższej. Za spełnianie obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
uznaje się również udział dzieci i 
młodzieży upośledzonych umysło-
wo w stopniu głębokim w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych, 
organizowanych zgodnie z od-
rębnymi przepisami – wyjaśnia 
Urszula-Podsiadły. 

Dyrektorzy publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów kon-
trolują spełnianie obowiązku szkol-
nego przez dzieci zamieszkałe w 
obwodach tych szkół, a gmina 
kontroluje spełnianie obowiązku 
nauki przez młodzież w wieku 
16-18 lat zamieszkałą na jej terenie 
i prowadzi ewidencję spełniania 
tego obowiązku.

Dyrektorzy publicznych i niepu-
blicznych szkół ponadgimnazjal-
nych, osoby prawne lub fizyczne 
prowadzące działalność oświatową,  
pracodawcy oraz osoby kierujące 
podmiotami prowadzącymi kwali-
fikacyjne kursy zawodowe, są obo-
wiązani powiadomić burmistrza 
gminy, na terenie której mieszka 
absolwent gimnazjum, który nie 
ukończył 18 lat, o przyjęciu go 
odpowiednio do szkoły, placówki, 
na zajęcia, w celu przygotowania 
zawodowego albo na kwalifikacyj-
ny kurs zawodowy, w terminie 14 
dni od dnia przyjęcia absolwenta, 
oraz informować burmistrza  o 
zmianach w spełnianiu obowiązku 
nauki przez absolwenta gimna-
zjum, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tych zmian.

Więcej na ten temat w następ-
nym wydaniu gazety.

Oprac. MK

O obowiązku szkolnym 
oraz obowiązku nauki

Powyższe hasło było prze-
wodnim tematem w reali-
zacji projektu ekologicz-
nego „Eko – przedszkolak 
mały i duży, wie jak naturze 
i zdrowiu służyć”, w którym 
brały udział dzieci, rodzice, 
nauczyciele Publicznego 
Przedszkola Nr 4 w Strze-
gomiu oraz społeczność 
lokalna.

Projekt obejmował trzy 
bloki tematyczne: Woda 
niezbędna do życia ludzi, 
zwierząt i roślin oraz Chroń-
my wody i Woda źródłem 
przyjemności.

Oczekiwane efekty osiągnę-
liśmy poprzez: spacery i wy-
cieczki w celu obserwowania 
przyrody – bliższe (rzeka), 
autokarowe (ZOO, Uzdrowi-
sko w Szczawnie Zdroju, Lu-
bachów- Elektrownia wodna, 
tama). Wykorzystywaliśmy też 
materiały, zgromadzone w kąci-
kach badawczych do prowadzenia 
obserwacji i doświadczeń. Były 
konkursy: plastyczne, wokalne, 
wiedzy, fotograficzne, uczestni-
czyliśmy w spotkaniach z cieka-
wymi ludźmi (ornitolog, lekarz, 

chemik), w akcjach: Sprzątanie 
Świata, Dni Ziemi, Pomocna 
Dłoń dla dzieci z rogu Afryki, 
zbiórka pokarmów dla zwierząt 
żyjących w środowisku wodnym. 
Dzieci, rodzice i nauczyciele brali 
też udział w zajęciach eduka-
cyjnych i zabawach twórczych, 
inscenizacjach, opowieściach 
muzycznych.

 Realizując zadania, przed-
szkolaki zapoznały się z podsta-

wowymi zasadami ochrony przy-
rody oraz znaczeniem wody dla 
rozwoju życia na ziemi, poznały 
niektóre przyczyny degradacji 
środowiska wodnego, rozwijały 
umiejętności obserwowania 
przyrody oraz umiejętności sto-
sowania zachowań chroniących 

wodę oraz środowisko wodne; 
tym samym pogłębiły wiedzę na 
temat roślin i zwierząt.

Projekt był dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu oraz gminę 
Strzegom. Dzięki pozyskanym 
funduszom baza przedszkolna 
wzbogaciła się o: nowe mate-
riały niezbędne do prowadzenia 
zabaw i doświadczeń z wodą 

(menzurki, lupy, fartuszki, 
szklane naczynia), akwarium 
wraz z wyposażeniem (ryby, 
rośliny, żwirek, osprzęt), ta-
blice edukacyjne, szafki do 
kącików badawczych, gry, 
układanki, książki o tematyce 
ekologicznej oraz nagrody na 
organizowane konkursy.

Zamierzeniem wdro-
żonego projektu eko-
logicznego było przy-
zwyczajanie już od naj-
młodszych lat dzieci do 

troszczenia się o zwierzęta, 
rośliny oraz własne otoczenie 
a tym samym kształtowanie 
pozytywnej postawy wobec 
środowiska naturalnego i jego 
ochrony. 

Publiczne Przedszkole 
nr 4

Dzieci wiedzą, jak chronić Ziemię
Udał się projekt „Przedszkolak mały i duży wie, do czego woda służy!” Sportowe zmagania 

dla przedszkolaków 
Już wkrótce, 12 grudnia br., o 

godzinie 16.00 w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (ul. Mickie-
wicza) w Strzegomiu odbędzie 
się już VIII Turniej Sportowy 
Przedszkolaka o Puchar Bur-
mistrza Strzegomia. 

W turnieju wezmą udział 
dzieci ze wszystkich przed-
szkoli, działających na terenie 
gminy Strzegom i - jak po-
kazują poprzednie edycje tej 
imprezy -  przyniesie on wiele 
emocji, radości i dumy z naj-
młodszych mieszkańców ziemi 
strzegomskiej. 

- Moja córeczka będzie brała 
udział w tych zawodach już 
po raz drugi. W zeszłym roku 
turniej bardzo jej się podobał 
i teraz nie może doczekać się 
kolejnej imprezy. Cieszę się, że 
w Strzegomiu organizowane 
są zawody  sportowe także dla 
najmłodszych – mówi jedna 
z mam.  

- Serdecznie zapraszamy 
wszystkich, którzy lubią się 
bawić i chcą dopingować do 
walki rywalizujące ze sobą 
przedszkola. Warto kibicować 
strzegomskim maluchom! - za-
chęcają organizatorzy turnieju 
przedszkolaka

UM

Tegoroczna edycja konkur-
su stypendialnego „zDol-
ny Śląsk” rozstrzygnięta! 
Miło nam poinformować, 
że w gronie 54 stypendy-
stów z całego województwa 
dolnośląskiego znalazło 
się dwoje młodych strzego-
mian: Małgorzata Kramek 
i Jakub Nejman.

Akty stypendialne zostały 
wręczone w dniu 27 listopada 
br. w Filharmonii Wrocław-
skiej. Wśród gości uroczy-
stej gali byli m. in. Beata 
Pawłowicz  –  dolnoś ląski 
kurator oświaty oraz Do-
minik Kłosowski - zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego we Wro-
cławiu. Wśród strzegomskiej 
delegacji był zastępca burmi-
strza Wiesław Witkowski, 
dyrektor PSP nr 4 – Janina 
Klonowska, a także rodzice 
stypendystów: Beata Nej-
man oraz Barbara i Wiesław 
Kramek.

Jakub Nejman otrzymał 
stypendium w kategorii szkół 
podstawowych za osiągnięcia 
naukowe, Małgorzacie Kra-
mek przyznano tzw. „stypen-
dium pomostowe” również 
w kategorii naukowej. Pro-
gram stypendiów pomosto-
wych przeznaczony jest dla 
absolwentów szkół ponagim-
nazjalnych z miejscowości, 
które nie przekraczają 20 tys. 
mieszkańców. Jakub dedyko-
wał swój sukces mamie, która 
- jak powiedział - zachęca 
go do nauki i podejmowania 
nowych wyzwań, codziennie 
utwierdza w przekonaniu, że 
warto się uczyć i pomagać 
innym. Stypendium planuje 
przeznaczyć na sfinansowanie 

dodatkowych lekcji języków 
obcych. Dla Małgorzaty Kra-
mek było to kolejne wyróż-
nienie. Trzy dni wcześniej, 
po zakończeniu przedsta-
wienia „Hamlet”, otrzyma-
ła bowiem stypendium dla 
jednego z trzech najlepszych 
absolwentów LO. Stypen-
dium planuje przeznaczyć na 
rozwijanie swoich pasji.

Jak poinformowali członko-
wie Zespołu Stypendialnego 
i Kapituły zadanie w tym 
roku było jeszcze trudniej-
sze niż w latach ubiegłych. 
Otrzymano bowiem ponad 
400 wniosków (ponad 15% 

więcej niż w roku ubiegłym), 
a posiadane środki pozwalały 
na przyznanie jedynie ok. 50 
stypendiów. Warto dodać, że 
ocena nie polegała na pro-
stym rankingu średnich ocen 
kandydatów i ilości zdoby-
tych przez nich dyplomów. 
W konkursie „zDolny Śląsk” 
najwyżej oceniani są „kandy-
daci z osobowością”, ucznio-
wie wytrwale pracujący nad 
rozwojem własnych talentów 
i zaangażowani w działalność 
na rzecz lokalnych społecz-
ności.

W sumie przyznano 54 
stypendia: w 4 kategoriach - 

za osiągnięcia naukowe (28), 
sportowe (14), artystyczne (7) 
i za działalność społeczną (5), 
dla uczniów w trzech grupach 
wiekowych - uczniowie szkoł 
podstawowych (15), gimna-
zjów (22) i szkół ponadgim-
nazjalnych (17) .

K o n k u r s  s t y p e n d i a l n y 
„zDolny Śląsk” jest orga-
nizowany od 2002 r. przez 
Fundację Edukacji Między-
narodowej, a stypendia finan-
sowane są m. in. ze środków 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. 

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Stypendia dla naszych prymusów
Jakub Nejman i Małgorzata Kramek zostali wyróżnieni za osiągnięcia naukowe w konkursie „zDolny Ślązak”
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W obdarowywaniu dzieci 
pomagały śnieżynki, a Królowa 
dbała o odpowiednią scenerię. 
Posypała śniegiem i pomalo-
wała okna przedszkolne zi-
mowymi pejzażami. Następnie 
Mikołaj i Królowa przejechali 
ulicami Strzegomia, zaprasza-

jąc mieszkańców na otwarcie 
lodowiska, spotkanie na Ryn-
ku i po raz pierwszy na film 
w mikołajkowym kinie SCK. 
Na lodowisku było również 
wesoło i nie zabrakło słody-
czy. Kolejny etap wizyty to 
ponowna przejażdżka ulicami 

miasta. Tuż przed godz. 16.00 
Św. Mikołaj na chwilę pojawił 
się w SCK, aby obdarować 
dzieci biorące udział w zaję-
ciach tanecznych słodyczami 
i porozmawiać z ich rodzicami. 
W tym czasie na Rynek przy-
chodzili już najmłodsi strzego-
mianie z rodzicami, babciami 
i dziadkami, aby spotkać się 
z gośćmi. Oczekiwany przez 
wszystkich Mikołaj pojawił 
się na balkonie Ratusza przy 
głośnych efektach muzyczno-
wizualnych. Na scenie prze-
piękną świąteczną pastorałkę 
zaśpiewały siostry Ada i Ania 
Rakowskie z Rogoźnicy. Było 
też wspólne odliczanie i zapa-
lenie światełek na największej 
strzegomskiej choince. Oczy-
wiście nie zabrakło wspaniałej 
zabawy przy niezwykle klima-
tycznych piosenkach zespołu 
Fenix. Św. Mikołaj, Królowa 

Zima i śnieżynki częstowały 
dzieci słodyczami i zachęcały 
do wspólnych zabaw. 

S trzegomskie  Centrum 
Kultury dziękuje zarówno 

wszystkim dzieciom, jak i ich 
rodzicom, ale też mieszkań-
com Strzegomia za niezwykle 
ciepłe i serdeczne przyjęcie 
Świętego Mikołaja i Królowej 

Zimy, którzy do Strzegomia 
przybyli na specjalne zapro-
szenie SCK. 

Strzegomskie Centrum 
Kultury

Przybył Mikołaj i Królowa Zima
Wrażeń i przeżyć było co nie miara, które pozostawiły same miłe wspomnienia. W tym roku nowością było mikołajkowe kino w SCK

Na scenie zaprezentowa-
ły się dzieci z 13 świetlic 
wiejskich i jednej osiedlo-
wej na Grabach. Łącznie 
na scenie wystąpiło około 
130 dzieci. Na widowni nie 
zabrakło przedstawicieli wsi 
gminy Strzegom, sołtysów 
oraz rodziców, którzy do-
pingowali brawami swoich 
artystów. Publiczność oraz 
grupy artystyczne powitała 
Bożena Bojanowska–Czuk 
- dyrektor Strzegomskie-
go Centrum Kultury, która 
niezwykle ciepłymi słowami 
dodała otuchy stremowanym 
dzieciom i młodzieży, życząc 
jednocześnie wielu wspania-
łych doznań artystycznych. 
Przedstawiła też jury: Ka-
tarzynę Wójcik - dyrektor 
Biblioteki Miejsko-Gminnej 
w Strzegomiu i Małgorzatę 
Król - plastyka SCK. 

Na scenie było kolorowo 
i radośnie. Dzieci zaprezento-
wały scenki teatralne, układy 
taneczne, piosenki oraz ske-
cze. Tuż za kulisami, równie 
stremowane jak i podopiecz-
ni, panie świetlicowe starały 
się jak najlepiej wspomagać 
artystów. 

Wszystkie grupy artystycz-
ne z poszczególnych świetlic 
wiejskich otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy. Wyróżnione 
zostały prezentacje z Ko-
strzy, Modlęcina i Rogoźnicy. 
Pierwsze miejsce przyznano 
świetlicy w Jaroszowie, dru-
gie - Tomkowicom, a trze-
cie - Żółkiewce. W ocenie 
poszczególnych prezentacji 
jury kierowało się ogólnym 
wrażeniem artystycznym. Po 
ocenie występów burmistrz 
podziękował wykonawcom 
oraz osobom, które pomogły 

w przygotowaniach prezen-
tacji. Zaproponował też, aby 
kolejne konfrontacje odbyły 
się już na wiosnę. 

II Konfrontacje Artystycz-
ne Świetlic Wiejskich, jak 
stwierdzili sami uczestnicy, 
były okazją, aby nie tylko 
zaprezentować swoje umiejęt-

ności taneczne, wokalne, czy 
teatralne, ale przede wszyst-
kim aby się spotkać, lepiej 
poznać, wymienić uwagi , 
a co najważniejsze wspaniale 
spędzić czas.

Tekst i zdjęcia: 
Strzegomskie Centrum 

Kultury

Wystąpiło aż 130 artystów!
Konfrontacje Artystyczne Świetlic Wiejskich pokazały, jak wiele mamy utalentowanych dzieci 

Chociaż Strzegom i Nowy 
Jork dzielą tysiące kilome-
trów, w sobotnie popołudnie 
(24 listopada br.) mieszkańcy 
miasta, licznie zebrani w sali 
widowiskowej Strzegomskiego 
Centrum Kultury, mogli po-
czuć atmosferę Stolicy Świata. 
Okazją do spotkania było 
wydanie książki Bazylego 
Maliniaka pt.: „Smak Wielkie-
go Jabłka”, w której opisał on 
swoje przeżycia z trzyletniego 
pobytu w Nowym Jorku. 

Spotkanie, jak na taką tema-
tykę przystało, miało formułę 
popularnego w amerykańskiej 
telewizji talk-show. Zgro-
madzonych gości przywita-
ła dyrektor SCK - Bożena 
Bojanowska-Czuk. Sporą 
niespodzianką dla autora była 
obecność poseł na Sejm RP - 
Moniki Wielichowskiej, która 
postanowiła osobiście złożyć 
gratulacje panu Bazylemu 
z okazji wydania książki.

Dalszą część spotkania po-
prowadził Krzysztof Kalinow-
ski. Publiczność mogła obej-
rzeć przygotowaną specjalnie 
na tę okazję prezentację przy-
bliżającą sylwetkę autora, jego 
życie rodzinne, sportową pasję 

i ogrodnicze hobby. Bazyli Ma-
liniak opowiadał o emocjach 
towarzyszących podróży za 
ocean, swoich przygodach tych 
dobrych, ale też tragicznych, 
jakie przeżył będąc w Stanach 
Zjednoczonych m.in. kiedy stał 
się ofiarą napadu na ulicach 
Bronxu.

O wprowadzenie publiczno-
ści w swingowy nastrój nowo-
jorskich pubów zadbał Bartosz 
Warkoczyński, grając utwór 
z repertuaru Franka Sinatry 
„New York, New York”. Nie 
był to jedyny liryczny moment 
sobotniego wieczoru. Swoje 
wiersze recytował w aktorski 
sposób sam autor, zbierając 
za deklamacje burzę okla-
sków. Nie zabrakło gratulacji 
ze strony publiczności oraz 
słów podziękowań pod ad-
resem osób zaangażowanych 
w doprowadzenie do wydania 
wspomnień.

Na zakończenie autor wrę-
czył osobom, które wspiera-
ły go na wszystkich etapach 
wydawniczego procesu, eg-
zemplarz swojej książki ze 
specjalną dedykacją.

Strzegomskie Centrum 
Kultury

W dniach 19 listopada – 10 
grudnia br. w Strzegomskim 
Centrum Kultury miała miejsce 
wystawa prac Patryka Niecza-
rowskiego pt.: „Bestie”. Wystawę 
tworzył cykl temper na papierze 
kredowym, wykonanych przez 
autora jeszcze podczas studiów. 
Prace powstały w pracowni ry-
sunku prof. Leszka Mickosia.

Jak mówi artysta, tematem 
przewodnim cyklu jest bestia 
inspirowana wilkiem, ukazanym 
w sposób umowny, przybiera-
jącym niekiedy formy wręcz 
abstrakcyjne - Bestia ma sym-

bolizować mroczną stronę natury, 
zarówno w odniesieniu do przy-
rody i praw, którymi się rządzi, 
jak również w rozumieniu natury 
ludzkiej – mówi autor prac.

Patryk Nieczarowski jest ab-
solwentem Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Miesz-
ka w Rogoźnicy. Jest jedynym 
w Polsce rzeźbiarzem - płatne-
rzem, wykuwającym w metalu 
artystyczne hełmy portretowe, 
inspirowane odkryciami arche-
ologicznymi. Jego prace zdobią 
kolekcje w Europie i Australii. 

SCK Strzegom

Promocja niezwykłej książki 
„Smak Wielkiego Jabłka” 

Bestia... namalowana temperą

Poprzednia edycja Konfrontacji Artystycznych Świe-
tlic Wiejskich, ze względu na remont Strzegomskiego 
Centrum Kultury, odbyła się w Świetlicy Wiejskiej 
w Rogoźnicy. Tegoroczne konfrontacje, już na scenie 
SCK, miały odpowiednią oprawę nagłośnieniowo – 
oświetleniową i scenograficzną. 

W czwartkowe południe (6 grudnia br.) na parking Strzegomskiego Centrum Kultury 
przybył Święty Mikołaj w towarzystwie dostojnej Królowej Zimy, aby z tego miejsca 
wyruszyć powozem ulicami Strzegomia i rozdać słodycze. Odwiedził też Publiczne 
Przedszkole nr 2 z ogromnym workiem prezentów. 
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Na ukończeniu są prace przy 
budowie kanalizacji sanitarnej 
w tej wsi. Wykonawcą jest, 
wyłoniona w drodze przetargu, 
firma Z.U.B.-B.iI. Jan Chroż-
nowski z Wojcieszyc. Wartość 
kontraktu przed przetargiem 
wynosiła 8 776 777,04 zł brut-
to i była to wartość określona 
w kosztorysie inwestorskim. 
Natomiast zatwierdzona kwota 
kontraktowa to 6 312 033,68 
zł brutto, co stanowiło 71,9 
proc. wartości tego kosztorysu 
- wyjaśnia Waldemar Jawor-
ski, pełnomocnik ds. projektu. 
Pierwotnym terminem zakoń-
czenia kontraktu był 15 czerw-
ca 2012 r. Zakres rzeczowy 
ogółem - 10,8 km kanalizacji 
sanitarnej, w tym: kanalizacja 
grawitacyjna o śr 200mm - 5,1 
km, kanalizacja tłoczna o śr 
125/110mm - 4,1 km, przy-
łącza o śr 200/160mm - 1,6 
km, tłocznia ścieków - 1 szt., 
przepompownia ścieków - 4 szt. 
- W chwili obecnej wykonane 
jest ok. 99,6 proc. kan. sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej oraz ok. 
98 proc. ogólnej ilości przyłączy 
– mówi Waldemar Jaworski. 

Aktualnie trwają prace mon-
tażowe i podłączeniowe tłocz-
ni i przepompowni ścieków, 
wraz z wykonaniem podłączeń 
energetycznych. Równolegle 
z pracami montażowymi trwa 
zagospodarowanie terenu. Wy-
konywane są również przeglądy 
sieci i prace odbiorowe. - Prace 
w Goczałkowie przebiegały 
planowo. Wydłużenie terminu 
spowodowane zostało pracą 
komisji rozjemczej, która roz-
patrywała spór zamawiającego 
z wykonawcą w kwestii propo-
nowanych urządzeń, tj. tłocznie 
i przepompownie – tłumaczy 
pełnomocnik. Aktualny termin 
zakończenia budowy kanalizacji 
w Goczałkowie to 11 grudnia 
br. Natomiast zatwierdzona 
kwota kontraktowa to 6 335 
223,75 zł brutto, której zmiana 
wynika z nowych stawek po-
datku VAT.

- Bardzo długo czekaliśmy 
na budowę kanalizacji w naszej 
wiosce, dlatego cieszymy się, 
że już jest ona na ukończeniu 
– mówią mieszkańcy Goczał-
kowa. 

Małgorzata Kus-Pożoga 

Goczałków już ma kanalizację

Zbigniew Kołodziej – soł-
tys wsi Jaroszów, lat 39, żona 
Agnieszka, syn Błażej, córka 
Łucja. Wykształcenie średnie. 
Od 1981 r. mieszkam w Jaro-
szowie. Jestem pracownikiem 
WiK Strzegom. Funkcję soł-
tysa pełnię drugą kadencję. 
Żeby być sołtysem, trzeba żyć 
życiem wsi, być jej oddanym 
i  mocno zaangażowanym 
w sprawy i bolączki miesz-
kańców. Nie ukrywam, że ży-
cie rodzinne na tym cierpi, ale 
mam bardzo kochaną i wyro-
zumiałą żonę, która zawsze 
mnie wspiera. Nie szczędzę 
swego czasu i zdrowia. Dzia-
łam po to, aby mieszkańcom 
naszej wsi żyło się lepiej. Je-
stem społecznikiem, chętnie 
i aktywnie pracuję na rzecz 
rozwoju naszej miejscowości. 
Bardzo dobrze pracuje mi 
się z władzami naszej gminy, 
ZUK-iem, WiK-iem, Strażą 
Miejską i policją oraz pra-
cownikami poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. 

W ielkie  podziękowania 
i szacunek składam całej ra-
dzie sołeckiej, panu radnemu 
Tomasz owi D ziur li  oraz 
pani świetliczance Wioletcie 

Kuczerce, którzy na co dzień 
wspierają mnie, służą pomocą, 
dobrą radą oraz ciężką pracą 
i  swoim doświadczeniem. 
Zawsze mogę na nich liczyć. 
Razem reakt ywowal i śmy 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
Dzisiaj razem z tymi paniami 
chętnie i w miłej atmosferze 
pracujemy. Nie będę wymie-
niał zasług, gdyż mieszkańcy 
wiedzą i widzą, co się dzieje 
na wsi, ale muszę powiedzieć 
o nowo powstałym „Orliku 
2012”. Jest to nowoczesny 
obiekt, który mam nadzieję, 
będzie długo służył dla dobra 
mieszkańców oraz rozwoju 
naszych dzieci i młodzieży. 

Korzysta jąc  ze  sposob-
ności, pragnę podziękować 
sprzymierzeńcom, którzy 
wspierali  nas w realizacji 
tego zadania, począwszy od 
pana burmistrza Strzegomia, 
poprzez wszystkich którzy 
służyli pomocą, dobrą radą 
i  wsparciem finansowym. 
Dziękuję przede wszystkim 
tym, którzy włączyli się w or-
ganizację otwarcia obiektu, 
tj. radzie sołeckiej, radnym, 
paniom z Koła Gospodyń, 
pani Beacie Jankiewicz – 
dyrektorowi ZSP w Jaroszo-
wie, nauczycielom i uczniom 
tutejszej szkoły. Za wszelkie 
dobro serdecznie dziękuję. 

Moim wielkim marzeniem 
jest budowa budynku wielo-
funkcyjnego, nowoczesnego 
ośrodka zdrowia, a przede 
wszystkim integracja miesz-
kańców. Choć otacza mnie 
niewielka grupa sceptyków, 
którzy nie do końca wierzą, 
że wspólnie uda nam się 
to wszystko zrealizować, to 
żywię nadzieję, że niebawem 
zmienią oni swoje zdanie 
i zaczną z większym optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. 
Moje motto życiowe brzmi: 
Wspólnie możemy zrobić 
wiele dla naszej pięknej miej-
scowości.

UM

Prezentujemy sołtysów:
Zbigniew Kołodziej z Jaroszowa

Spotkanie było okazją do 
podsumowania tego, co już 
zrobiono, ale przede wszystkim 
celem było wskazanie obszarów 
przyszłościowych działań, zmie-
rzających do poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców, a także 
polepszenia życia społecznego, 
kulturalnego i sportowego wsi.

Jedną z takich potrzeb, na 
które wskazywali mieszkańcy 

wsi jest wsparcie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tomkowi-
cach, zrzeszającej 37 młodych 
i aktywnych strażaków, którzy 
już od wielu lat niosą pomoc 
ofiarom nieszczęśliwych wy-
padków, gaszą pożary, ratują 
życie i mienie ludzkie oraz 
uczestniczą w szkoleniach, 
podnoszących ich kwalifika-
cje i umiejętności.

W trosce o rozwój fizyczny 
dzieci i młodzieży poproszo-
no również o zakup kontenera 
sportowo-sanitarnego na bo-
isko wiejskie, na którym gra 
i trenuje również młodzież 
z okolicznych wsi. Proble-
mem w tym zakresie jest brak 
możliwości przechowywania 
sprzętu sportowego, który 
jest każdorazowo dowożony. 
Istnieje także potrzeba ogro-
dzenia boiska.

Mieszkańc y  sk i e rowa l i 
również poprzez burmistrza 
prośbę do firmy „Montibud”, 
by ta wykonała przeoczony po 
ukończeniu kanalizacji zjazd 
z drogi powiatowej do posesji 
nr 26A celem doprowadzenia 

tego odcinka drogi gminnej 
do poprzedniego wyglądu. 
Burmistrz obiecał wrócić 
do tematu po ukończeniu 
kanalizacji w Goczałkowie 
Górnym.

W trakcie spotkania uwy-
datniła się prężna działalność 
Stowarzyszenia Mieszkańców 
Wsi Tomkowice, poczucie 
zbiorowej odpowiedzialności 
mieszkańców za swoją wieś 
i przewijająca się w ich wy-
powiedziach idea samorząd-
ności, wypracowana przez 
społecznika i charyzmatycz-
nego sołtysa wsi Andrzeja 
Szczepanika.

Grażyna Kuczer
Fot. Grażyna Kuczer 

Rozmawiali w Tomkowicach
Było o potrzebie wsparcia strażaków z OSP, kontenerze na boisko, czy o budowie zjazdu 

Projektowane na rok 2013 r. działania inwestycyjne 
w Tomkowicach, obejmujące remont świetlicy wiejskiej 
i budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, biegnącej 
przez wieś, poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców, 
to najważniejsze zagadnienia, podejmowane pod-
czas konsultacji społecznych burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty, które odbyły się 26 listopada br. 
w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach. 
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Zwycięzcą turnieju zostali 
gimnazjaliści z popularnej 
„1”, którzy wygrali wszystkie 
spotkania. Drugą lokatę zajęli 
przedstawiciele Gimnazjum 
nr 2, a trzecią uczniowie 
z Jaroszowa.

Dziękujemy wszystkim za 
udział i miłą atmosferę pod-
czas turnieju.

Gimnazjaliści z „Jedynki” najlepsi
Zawody odbywały się w sportowej atmosferze bez złośliwych fauli Paweł Krysiak  

dziękuje za pomoc
Tegoroczny sezon w rajdach 

samochodowych dobiegł końca. 
Okres odpoczynku od startów 
Paweł Krysiak – strzegomski kie-
rowca rajdowy - wykorzystuje, aby 
podziękować swoim sponsorom.

W dniu 3 grudnia br. Paweł 
Krysiak spotkał się w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu z burmi-
strzem Strzegomia – Zbigniewem 
Suchytą i zastępcą burmistrza 
– Wiesławem Witkowskim, aby 
podziękować za wsparcie finan-
sowe gminy Strzegom i poinfor-
mować o wynikach w niedawno 
zakończonym sezonie. – Dzięki 
wydatnej pomocy finansowej ze 
strony gminy Strzegom mogłem 
z powodzeniem walczyć w tym 
roku w klasie Opel Cup (w parze 
z Pawłem Gackiem – dop. red.) – 
mówi Paweł Krysiak. - W sposób 
szczególny dziękuję za wsparcie 
mojego udziału w Rajdzie Wisły, 
ponieważ niewiele brakowało, 
abym w ogóle w nim nie wy-
startował.

Dla porządku dodajmy, że 
w tym roku para Krysiak/ Gacek 
zajęła 5. miejsce w klasyfikacji 
końcowej w klasie OPEL CUP, 
wygrywając m. in. wspomniany 
Rajd Wisły. 

Tomasz Wanecki

Podopieczni Przemysława 
Stempniewicza doskonale spi-
sują się w piłkarskich rozgryw-
kach klasy okręgowej juniorów. 
W 15 kolejkach odnieśli aż 13 
zwycięstw, tylko dwukrotnie 

schodząc z boiska pokonani 
(z Bielawianką Bielawa i Vic-
torią Świebodzice). W tabeli 
zajmują drugie miejsce i tracą 
tylko 1 punkt do Bielawianki. 

opr. Tomasz Wanecki

Juniorzy są wiceliderem  
na półmetku tego sezonu 

Chyba na początku sezonu 
piłkarskiego niewiele osób 
stawiało na WKS Goczał-
ków - beniaminka rozgry-
wek o mistrzostwo klasy B 
podokręgu świdnickiego. 
Drużyna prowadzona jest 
od 2012 roku przez Stowa-
rzyszenie ROLA z Goczał-
kowa. 

- Cieszymy się bardzo, że 
nasz debiut w rozgrywkach 
wypadł tak udanie. Wiemy 
jednak, że to dopiero półmetek 
rozgrywek i prawdziwa walka 
o mistrzostwo rozpocznie się 
na wiosnę - mówi Jakub Ja-
rosiński, kierownik drużyny 
i członek zarządu Stowarzy-
szenia.

- Widzimy duże zaangażo-
wanie zawodników, trenera 
i kibiców, którzy bardzo długo 
czekali na to, żeby w Goczał-
kowie i na wyjazdach oglądać 
drużynę, która jest napraw-
dę skuteczna. WKS Goczał-
ków zdobył najwięcej goli ze 
wszystkich drużyn w klasie B 
- aż 52 bramki! (co daje średnio 
na mecz 3,5 gola). Statystyki 
pokazują, że równie dobrze gra 
defensywa - tylko 20 bramek 
straconych (2. miejsce pod tym 
względem w klasie B). Warto 
wspomnieć, że wygraliśmy 
wszystkie spotkania derbowe 
z drużynami z gminy, co jest 
dla nas ważnym osiągnięciem 
- dodaje Jarosiński.

- Zawodnicy odpowied-
nio prowadzeni przez trenera 
Władysława Majchrowskiego 
mogą stanowić liczącą się dru-
żynę w naszej okolicy - mówi 
Dominik Wojciechowski - 
kierownik techniczny druży-
ny, członek stowarzyszenia 

ROLA.
- Z pełnym przekonaniem 

mogę powiedzieć, że Goczał-
ków stał się małą piłkarską sto-
licą naszej gminy w tym roku. 
Drużyna zawojowała ligę LZS, 
a od lata stawia pewne kroki 
w rozgrywkach klasy B pod-
okręgu świdnickiego w ramach 
rozgrywek PZPN. Dodatkowo 
w Goczałkowie na debacie 
dotyczącej sportu i kibicowania 
pojawili się przedstawiciele 
mistrza Polski w piłce nożnej 
- zawodnicy, działacze WKS 
Śląska Wrocław. To był nasz 
duży organizacyjny sukces! 
Warto wspomnieć też o tym, 
że udało nam się zakupić dwa 
nowe komplety strojów z her-
bami klubu, a w Goczałkowie 

buduje się właśnie nowa sala 
gimnastyczna. To wszystko 
sprawia, że przed nami do-
bre perspektywy. Widzę duże 
zaangażowanie zawodników, 
trenera i prowadzących klub, 
co w połączeniu z dalszym fi-
nansowym wsparciem z gminy 
Strzegom i od lokalnych spon-
sorów może sprawić, że będzie-
my realnie liczyć się w walce 
o wyższą klasę rozgrywkową 
- mówi Paweł Cycuła - prezes 
stowarzyszenia.

- Czy mierzymy się z jaki-
miś problemami? Jak każda 
drużyna mamy lepsze i gorsze 
dni. Ważne jest jednak, że nie 
tylko potrafimy wygrywać ra-
zem, ale także razem wyciągać 
wnioski i motywować się po 

porażce. Dziękujemy zawod-
nikom, trenerowi, ale także 
kibicom, którzy przez cały 
czas mocno wspierają naszą 
drużynę. Zapraszamy też na 
strony internetowe naszej dru-
żyny i Stowarzyszenia ROLA, 
na której można na bieżąco 
śledzić informacje dotyczące 
klubu - podsumowuje Jakub 
Jarosiński.

Drużyna funkcjonuje dzięki 
współfinansowaniu z gminy 
Strzegom w ramach projektu 
„Zabiegani w Goczałkowie”. 
Dodatkowo działalność klubu 
dodatkowo wspomaga Sto-
warzyszenie ROLA dzięki 
darowiznom przekazywanym 
przez firmy i mieszkańców 
Goczałkowa.

W chłopakach jest potencjał!
Zimę drużyna z Goczałkowa spędzi na fotelu wicelidera rozgrywek. To najlepsze miejsce w gminie 

W hali OSiR Strzegom odbył się 3 grudnia br. Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół 
Gimnazjalnych chłopców o Puchar Dyrektora OSiR. W turnieju udział wzięły drużyny 
z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Jaroszowie oraz Gimnazjum w Go-
czałkowie. Zawody rozgrywano w standardowym systemie „każdy z każdym” - 2 x 12 minut. 
Odbywały się one w bardzo sportowej atmosferze, bez złośliwych fauli. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum nr 1 – 9 pkt.
2. Gimnazjum nr 2 – 4 pkt.
3. Gimnazjum Jaroszów – 3 pkt.
4.	Gimnazjum	Goczałków	–	1	pkt.

Wyniki:
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum Jaroszów  7:3
Gimnazjum	nr	1	–	Gimnazjum	Goczałków		 12	:1
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum nr 1 0:5

Gimnazjum	Jaroszów	–	Gimnazjum	Goczałków	 6:5
Gimnazjum	nr	2	–	Gimnazjum	Goczałków	 4:4
Gimnazjum	Jaroszów	–	Gimnazjum	nr	1	 1:6

Dotychczasowe mecze w rundzie jesiennej w sezonie 2012/13:
Piławianka	Piława	Górna	–	AKS	Strzegom		 2:5
AKS	–	Zjednoczeni	Żarów	 	 	 	 8:0
Bielawianka	Bielawa	–	AKS	 	 	 	 3:2
AKS	–	Piast	Nowa	Ruda		 	 	 	 4:3
Cukrownik	Pszenno	–	AKS	 	 	 	 0:1
AKS	–	Unia	Bardo	 	 	 	 	 4:1
Szczyt	Boguszów	Gorce	–	AKS		 	 	 	 0:4
AKS	–	Victoria	Świebodzice	 	 	 	 0:4
Nysa	Kłodzko	–	AKS		 	 	 	 	 2:5
AKS	–	Zamek	Kamieniec	Ząbkowicki	 	 	 2:1
Górnik	Boguszów	Gorce	–	AKS		 	 	 	 0:5
Podgórze	Wałbrzych	–	AKS	 	 	 	 1:3
AKS	–	Polonia	Bystrzyca	Kłodzka		 	 	 	 6:1
Karolina	Jaworzyna	Śl.	–	AKS	 	 	 	 0:1
AKS	–	Śnieżnik	Domaszków	 	 	 	 4:3

STATYSTYKA MECZÓW:  

ogólnie:	15	(13	0	2)	 54-21	 	39	pkt.

u	siebie:	7	(6	0	1)	 28-13		 	18	pkt.

wyjazd:	8	(7	0	1)		 	26-8		 	21	pkt.

Kolejno:	liczba	spotkań,	zwycięstwa,	remisy,	porażki,	bramki	strzelone,	bramki	

stracone,	liczba	punktów
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Następny numer „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” ukaże 
się 18.12.2012 r.

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

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

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

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

Gdzie dostaniesz naszą gazetę 
Gminne Wiadomości

StrzeGom

WIiZP.271.35.2012.MP.6

INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

W UL. KOSZAROWEJ W STRZEGOMIU, 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
mgr inż. Krzysztof Zając

ul. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim
cena 102075,19 zł

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę najko-
rzystniejszą - oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających wykluczeniu 
i odrzuceniu.
W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców oraz przyznano im 
następującą punktację w kryterium oceny ofert – cena 100%: 

oferta 
nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
mgr inż. Krzysztof Zając
ul. Wyszyńskiego 26/1A
58-320 Walim
cena 102075,19 zł - 100pkt

oferta 
nr 2

P.P.H.U. POLREM s.c.
ul. Kolejowa 3
59-150 Grębocice
cena 76000,01 zł -  oferta odrzucona nie podlega ocenie

oferta 
nr 3

Zakład Robót Instalacyjnych „INSTALBUD” Sp. j.
ul. Drohobycka 1
59-220 Legnica
cena 129150,00 zł - 79,04 pkt

oferta 
nr 4

Usługi Montażowe Jan Burzyński
ul. Kamienna 15
58-150 Strzegom
cena 146000,00 zł - oferta odrzucona nie podlega ocenie

oferta 
nr 5

PPUH „DROG-ZIEM”
Zbigniew Wysoczański
ul. Strzegomska 15, Stanowice
58-150 Strzegom
cena 131 610,00 zł - 77,56 pkt

Jak będzie w wyglądała sprawa 
z zawieraniem umów z firmami 
odbierającymi śmieci – pyta pani 
Krystyna z ulicy Parkowej. 

Fakt, że w przyszłym roku 
zaczną obowiązywać nowe 
przepisy nie oznacza, że do-
tychczasowe umowy z firmami 
odbierającymi śmieci zostaną 
automatycznie anulowane.

Właściciele posesji muszą to 
zrobić we własnym zakresie. 
System zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013 r. Biorąc pod 
uwagę, że termin wypowie-
dzenia umowy wynosi zwykle 
trzy miesiące, powinny być 
one wypowiedziane najpóźniej 
w marcu 2013 r. Nowych umów 
nie będzie. Właściciele nieru-
chomości zostaną natomiast 
zobowiązani do wypełnienia 
deklaracji, które niebawem 
zostaną udostępnione do pobra-
nia. Nie dotyczy to właścicieli 
mieszkań w spółdzielniach czy 
wspólnotach. Tę sprawę zała-
twią za nich administratorzy.

Jeszcze raz - jak będzie działał 
system gminny? – pyta pan an-
drzej z alei Wojska Polskiego. 

Gmina ustali stawkę i sposób 
naliczania opłaty za odbieranie 
odpadów, a także tryb, sposób 

i częstotliwość jej wnoszenia. 
Stawka opłaty będzie zależała 
od liczby mieszkańców. Opła-
ta za odpady posegregowane 
będzie niższa, opłaca się więc 
segregować odpady. Gmina 
będzie sprawować nadzór nad 
prawidłowym zagospodarowa-
niem odpadów przez odbiera-
jącego. Zostanie rozbudowany 
punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych 
mieszczący się przy Al. Wojska 
Polskiego 75 w Strzegomiu, 
do którego wszyscy mieszkań-
cy będą mogli oddać niepo-
trzebne odpady, których nie 
można zbierać w pojemnikach 
i workach znajdujących się na 
terenie nieruchomości. Gmina 
poinformuje o regulaminie ko-
rzystania z punktu, godzinach 
jego działania oraz o tym, jakie 
odpady będzie można do niego 
przynieść.

segregacja jest jednym ze spo-
sobów zmniejszenia ilości od-
padów, jakie trafiają na składo-
wiska, pozwala też na powtórne 
wykorzystanie np. makulatury, 
szkła i tworzyw sztucznych, 
dzięki czemu zmniejsza się 
zużycie surowców naturalnych. 
a co i gdzie należy wrzucać? – 

pyta pani Marta ze stanowic. 
Tworzywa sztuczne – po-

jemnik żółty. Można wrzucać 
zgniecione i puste butelki po 
napojach (bez nakrętek), zgnie-
cione i puste butelki po chemii 
gospodarczej (bez nakrętek), 
plastikowe nakrętki, aluminio-
we puszki po napojach i kon-
serwach, torebki, worki, rekla-
mówki, koszyczki po owocach. 
Nie należy wrzucać butelek 
i pojemników z zawartością, 
plastikowych zabawek, opako-
wań po lekach, opakowań po 
wyrobach garmażeryjnych, ole-
jach spożywczych i silnikowych, 
części samochodowych, mebli 
i ich części, jednorazowych 
naczyń, sprzętu AGD. Szkło – 
pojemnik zielony. Można wrzu-
cać butelki ze szkła barwionego 
po napojach (bez nakrętek), 
słoiki ze szkła barwionego (bez 
nakrętek, zacisków, a także gu-
mowych uszczelek). Nie można 
wrzucać szkła okiennego, szkła 
zbrojonego, szkła żaroodporne-
go, fajansu, porcelany, ceramiki, 
doniczek, kryształu, luster, kine-
skopów, szyb samochodowych, 
świetlówek, żarówek, opakowań 
po lekach, termometrów.

do kontenera czy pojemnika 
na surowce wtórne powinni-
śmy wrzucać zawsze odkręcone 
butelki i słoiki. zgnieść opako-
wanie plastikowe i puszki, by 
zajmowały jak najmniej miejsca. 
opakowania szklane starajmy 
się wrzucać ostrożnie – stłuczone 

opakowania trudniej przygo-
tować do recyklingu. Co zrobić 
z odpadami, które nie pasują do 
żadnej z tych grup? – pyta pani 
Beata z ulicy Świdnickiej. 

Zużyte baterie wrzucamy 
do specjalnych pojemników 
ustawionych w sklepach, mar-
ketach.. Przeterminowane leki 

powinny trafić do specjalnych 
pojemników wystawionych 
w aptekach. Natomiast odpady 
problemowe takie jak żelazka, 
suszarki, telefony, telewizory, 
komputery, radioodbiorniki, 
kalkulatory, lampy fluorescen-
cyjne, termometry i inne odpa-
dy zawierające rtęć, resztki farb 

i rozpuszczalników, zużyte oleje 
silnikowe, przekładniowe oraz 
hydrauliczne, filtry olejowe, za-
olejone tkaniny i ścierki, odpady 
wielkogabarytowe należy za-
wieźć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych przy Al. Wojska Polskiego 
75 w Strzegomiu.

Ustawa śmieciowa – co się zmieni?
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Strzego-
mia dotyczącymi ustawy śmieciowej, udzielamy odpowiedzi 
na pytania, które wpłynęły do naszej redakcji. Na pytania 
odpowiada Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
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granitowe serce
strzegom

Kiedy chodzimy po granitowym 
bruku, spoglądamy na granitowe 
rzeźby zdobiące nasze miasta, place 
i ulice, cieszymy się kamiennym 
wystrojem naszych domów często ze 
zdumieniem uzmysłowiamy sobie, jak 
długa była droga kamienia, by znalazł 
się właśnie w tym miejscu- wydoby-
cie, obróbka, transport, położenie, 
myśl i dłuto artysty, którego ostrze 
zastępują obecnie specjalistyczne 
maszyny. Ilu ludzi go dotknęło, by 
mógł cieszyć nasze oczy!

W takich chwilach refleksji uświa-
damiamy sobie, że nasz kamień- gra-
nit jest największym dobrem Ziemi 
Strzegomskiej. Dobrem, które za-
pewnia wielu naszym mieszkańcom 
godne warunki życia.

Na 31 obszarach górniczych gminy 
Strzegom, w 14 czynnych kamienio-
łomach, w ponad 300 firmach, specja-
lizujących się w  wydobyciu i obróbce 
kamienia znalazło zatrudnienie 4 
tys. ludzi, z charakterem, mężnych, 
pracowitych, wytrwałych.

 Ciężka praca w kamieniołomach 
uczy pokory wobec natury i drugiego 
człowieka, którego wyciągnięta ręka 
często ratuje życie w sytuacjach kry-
tycznych. Jest to specyficzna szkoła 
pracy zespołowej. Ta praca zespo-
łowa przekłada się na zrzeszanie się 
w związki, stowarzyszenia, fundacje, 
z których osiągnięć i doświadczeń 
korzystają inni. Wszystkie te działa-
nia prowadzą do kreowania właściwej 
polityki górnictwa odkrywkowego 
i promocji miasta. Cieszy nas, że 
branża kamieniarska jest prężną 
branżą nie tylko w gminie, ale tak-
że w kraju. Świadczą o tym wasze 
osiągnięcia, ale także lokalizacja 
znaczących związków, stowarzyszeń 
i fundacji właśnie w Strzegomiu: 
Związku Pracodawców Branży Ka-
mieniarskiej, Stowarzyszenia Ka-
mieniarzy Ziemi Strzegomskiej, 
Stowarzyszenie Kierowników Ruchu 
Zakładów Górniczych, Fundacji Ba-
zalt, która kolejną już edycją Szkoły 
Projektowania w Kamieniu aranżuje 

naszą przestrzeń publiczną i pro-
wadzi akcję edukacyjną, zapraszając 
środowisko akademickie do udziału 
w warsztatach. Udowodniliście Pań-
stwo, że granit jest sztuką.

 Dzięki Państwa inicjatywom 
i przedsięwzięciom granit kojarzy się 
w świecie już nie tylko z materiałem 
budowlanym, ale przede wszystkim 
z ekspresyjnym dziełem sztuki, które 
dzięki mistrzowskim rękom artystów 
przeobraża myśl i zamyka ją w ka-
mieniu. Państwa dzieła znajdują się 
w najodleglejszych miejscach świata, 
będąc najwybitniejszymi ambasado-
rami Strzegomia.

Wydobycie piękna granitu i jego 
ekspresji w sztuce następuje przede 
wszystkim w trakcie realizacji 
pionierskiej idei Strzegomskiego 
Pleneru Rzeźby w Granicie, który 
od 2006 r. wpisał się w kalendarz 
imprez kulturalnych gminy, tak jak 
Święto Granitu Strzegomskiego. 
Wystawy poplenerowe we Wro-
cławiu pozwalają zakreślić szersze 

kręgi promocyjne strzegomskiego 
granitu.

Z Państwa inicjatywy szkolimy dzisiaj 
w jedynym w Polsce Technikum Gór-
nictwa Odkrywkowego młode kadry 
dla przemysłu odkrywkowego. Lista 
zasług i osiągnięć branży kamieniarskiej 
jest długa. Nie sposób ich wymienić, ale 
wszystkie przedsięwzięcia chowamy 
w naszej wdzięcznej pamięci. 

W tym radosnym dniu święta 
górniczego stanu nasze myśli kie-
rujemy w stronę Państwa z szacun-
kiem, podziękowaniem i najlepszymi 
życzeniami. Kłaniamy się nisko 
wszystkim, bo każdy z Was bez wy-
jątku zostawił cząstkę swojego serca 
w naszym wspólnym Granitowym 
Sercu Polski.

Niech żyje nam górniczy stan, a św. 
Barbara ma go w swojej opiece!

Szanowni Państwo, drodzy Górnicy, 
Skalnicy naszej Ziemi Strzegomskiej!

Tadeusz
Wasyliszyn

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Strzegomiu

Zbigniew 
Suchyta

Burmistrz 
Strzegomia

Rozpoczęły się one od prze-
marszu Orkiestry Górniczej z 
Wałbrzycha, która wyruszyła 
spod Strzegomskiego Centrum 
Kultury, następnie zatrzymała 
się na chwilę przy Zespole Szkół 
w Strzegomiu (tam odbywa-
ła się uroczystość oddania do 
użytku nowej sali dla uczniów 

Technikum Górnictwa Od-
krywkowego), a zakończyła swój 
pochód w restauracji „As Bohu-
na”, gdzie odbyła się dalsza część 
Barbórki. Piątkowe uroczystości 
zakończyła tradycyjna karczma 
piwna.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

To było Święto Górnicze !
Strzegomscy kamieniarze uroczyście obchodzili swoje święto. Nie zabrakło medali i odznaczeń

Nie zabrakło odznaczeń i medali dla 
zasłużonych przedstawicieli branży 
kamieniarskiej.
Minister Gospodarki na wniosek 
burmistrza Strzegomia nadał odznaki 
„Zasłużony dla Górnictwa RP” w uzna-
niu zasług dla rozwoju górnictwa, które 
wręczono: Antoniemu Kubackiemu, 

Krzysztofowi Molendzie, Wandzie 
Rudnik, Andrzejowi Józefowi Sła-
bemu i Józefowi Tokarzowi.

Medale z okazji 770-lecia nadania praw 
miejskich miastu Strzegom otrzymali:
Andrzej Białous, Ryszard Chęciński, 
Zbigniew Hernik, Kazimierz Ka-

sperowicz, Zenon Kiszkiel, Jolanta 
Konieczna, Antoni Kubacki, Antoni 
Larczyński, Ryszard Łobodziec, Jan 
Makara, Kazimierz Misek, Krzysztof 
Molenda, Roman Nayda, Bogdan 
Pieprzyk, Zenon Piekielny, Stanisław 
Paluch, Wanda Rudnik, Stanisław 
Sitarz, Bogusław Skolak, Krzysztof 

Skolak, Bogusław Solima, Stanisław 
Szałecki, Józef Tokarz, Zbigniew 
Zieliński, Miranda Ptak - wicedyrektor 
Okręgowego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu, Jan Skorodecki - dyrektor 
ds. Robót Górniczych i Transportu 
Węgla - Kopalni Węgla Brunatnego w 
Bełchatowie.

Prezentujemy 
strzegomskich  
artystów 
Strzegom granitem stoi - to 
wiadomo od dawna. Skała ta 
jest nie tylko wykorzystywana 
przy budowie dróg czy chodni-
ków, ale również jest wdzięcz-
nym materiałem, z którego 
artyści tworzą swoje dzieła.

Adam Ratkowski - urodził 
się i rzeźbi w Strzegomiu. Jest 
członkiem Dolnośląskiego Sto-

warzyszenia Artystów Plastyków. 
Bierze czynny udział w plenerach 
i konkursach rzeźbiarskich. Two-
rzy rzeźby w kamieniu naturalnym 
– granicie i marmurze, które jako 
materiał dają wielkie możliwości 
wyrazu poprzez swoją barwę i fak-
turę. W swoim dorobku posiada 
rzeźby kameralne, monumentalne, 
ogrodowe i użytkowe. 

Jest autorem pomnika księżnej 
Anny, zlokalizowanego na Strze-
gomskich Plantach oraz nowej 
odsłony pomnika Ignacego Jana 
Paderewskiego przy parkingu 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury.

Jerzy Zysk  – ukończył w 1999 
r. studium o wydziale artystyczno-
reklamowym we Wrocławiu. Od 

młodych lat interesuje się rzeźbą 
w kamieniu rysunkiem.

Pierwsze kroki pracy w kamieniu 
podjął w 1999 r. i od tej pory stara 
się rozwijać swoje umiejętności 
pod okiem artystów na plenerach, 
a także na plenerach rzeźbiarskich, 
jakie odbywają się na terenie Strze-
gomia. Korzystając z każdej chwili 
wolnego czasu, powiększa swój 
dorobek artystyczny. 

W maju 2010 r. pod okiem 
rzeźbiarza Zbigniewa Kulasa 
powstała jego pierwsza monu-
mentalna rzeźba „Jeleń”, która była 
pokazana na targach w Kielcach. 
Dzieło to można obejrzeć przy 
Dworku w Trzeboszu. W 2012 
r. wykonał rzeźbę Św. Barbary, 
a w październiku pracę kamienną 
pt. ”Instalacja Rzeźbiarska”.

Ponadto jest wykonawcą: „Gra-
nitowych serc Polski”, „Grani-
towych Piór” i „Gadżetów Ka-
miennych”. 

Zbigniew Kulas – urodzony 
w 1952 r. w Górecku. Jest ab-
solwentem Studium Reklamy. 

Uzyskał również dyplom mistrza 
kamieniarskich robót artystycz-
nych. Mieszka w Strzegomiu od 
1974 r. Laureat licznych konkur-
sów rzeźbiarskich. Realizuje liczne 
zlecenia rzeźbiarskie i w dziedzi-
nie malarstwa dekoracyjnego, 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. 
Specjalizuje się w rzeźbie mo-
numentalnej (piaskowiec, granit, 
marmur). Autor pomnika papieża 
Jana Pawła II, który umiejsco-
wiony został w pobliżu Bazyliki 
Mniejszej w Strzegomiu. 

Ewa Solima - jest absolwentką 
Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu na wydziale malar-

stwa i rzeźby. Studia ukończyła 
dyplomem w 2002 r. Praca dy-
plomowa to rzeźba „Granitaur” 
wykonana ze strzegomskiego 
granitu, wielokrotnie wyróż-
niona i uhonorowana medalem 
„Dyplom roku 2002”. Malarstwo 
i rzeźba to jej największe pasje. 
Uwielbia także projektować 
wnętrza. Projektuje i wykonuje 
torebki z metalu pomalowa-
ne w barwne wzory, to one 
właśnie zainspirowały artystkę 
do stworzenia wielkiej torebki 
z granitu. 

Nagrody i wyróżnienia:
2011 – trzecie miejsce w kon-
kursie na pomnik papieża, or-
ganizowanym przez Stowarzy-
szenie na rzecz Zachowania 
Dziedzictwa Jana Pawła II „ 
Pamięć i Wdzięczność” 
2006 – finalistka 16 festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współcze-
snego w Szczecinie
2006 – finalistka konkursu 6 
Triennale z Martwą Naturą, 
BWA Sieradz
2006 – finalistka konkursu, ,ob-
raz roku 2005” organizowanego 
przez czasopismo Art&Busi-
ness
2004 – finalistka konkursu, ob-
raz roku 2003
2003 – finalistka konkursu „ 
Sztuka Ożywiona’’ 
2002 – wyróżnienie w konkursie 
na „Najlepszą rzeźbę w małej 
architekturze” organizowanym 
przez czasopismo „ Świat Ka-
mienia”
2002 – dyplom roku 2002

Tegoroczne obchody barbórkowe w naszej gminie miały 
miejsce w piątek, 30 listopada br. Ich organizatorem było 
Stowarzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górni-
czych, na czele z prezesem Ryszardem Chęcińskim.
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W trakcie Barbórki od-
czytano akt nadania i po-
święcono sztandar dla firmy 
Granit Strzegom S. A. oraz 
wbito honorowe i pamiątko-
we gwoździe. Sztandar został 
ufundowany przez Zarząd 
Granitu Strzegom S. A.

Wa ż ny m  w yd a r z e n i e m 
było wręczenie odznaczeń 
państwowych - Medali za 
Długoletnią Służbę. Złote 
medale otrzymali: Wiesława 
Czyżowska, Andrzej Kon-
czalski, Danuta Koziejska, 

Jarosław Ruciński i Edmund 
Węglarz. Srebrne - Anna 
Wójcik i Joanna Ostrowska. 
Z kolei brązowe: Grzegorz 
Chęciński, Wiesław Kubac-
ki, Adam Biesiada, Mirosław 
Gapa, Marcin Gazda, Daniel 
Grzymek, Zenon Kaszub, 
Tomasz Leśniak, Rafał Maj-
cher, Renata Mieloch i Ma-
riusz Szałański.

Warto dodać, że prezes fir-
my - Janusz Wójcik otrzymał 
Złotą Odznakę Zasłużonego 
dla rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego, którą wręczył 
mu członek zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego - 
Jerzy Tutaj.

Uroczystość była również 
okazją do nadania stopni 
i  odznaczeń  górn icz ych . 
Osobami, którym nadano 
w/w odznaczenia byli: dy-
rektor Tomasz Wójcik - Ge-
neralny Dyrektor Górniczy 
III Stopnia, dyrektor Anna 
Wójcik - Dyrektor Górniczy 
III Stopnia oraz dyrektor 
Mirosław Olejarz - Dyrektor 
Górniczy II Stopnia.

Wiesław Witkowski - za-
stępca burmistrza Strzegomia 
wręczył natomiast okoliczno-
ściowe medale z okazji 770-
lecia nadania praw miejskich 
miastu Strzegom. Wśród 

uhonorowanych byli: Janusz 
Wójcik , Tomasz Wójcik , 
Wiesława Czyżewska, Wie-
sław Kubacki , Krz ysztof 
Molenda oraz Ferdynand 
Wilk. Władze samorządowe 
Strzegomia oczywiście zło-
żyły wszystkim pracownikom 
firmy najlepsze życzenia oraz 
wyrazy szacunku za cięż-
ką, odpowiedzialną pracę, 
wymagającą niezłomnego 
charakteru i prawdziwego 
hartu ducha.

Po części oficjalnej nastą-
piła część artystyczna, którą 
prowadził Krzysztof Hanke 
z niezwykle lubianego i popu-
larnego kabaretu RAK.

Tekst: Tomasz Wanecki
Zdjęcia: Sławomir 

Wójcik

Stowarzyszenie powstało 
w kwietniu 2004 r. i funkcjonuje 
już od ponad 8 lat. Wśród założy-
cieli były 23 firmy zlokalizowane 
na terenie Ziemi Strzegomskiej. 
Prezesem stowarzyszenia jest Ze-
non Kiszkiel – jeden z najwięk-
szych przedsiębiorców w gminie 
Strzegom.

Celem stowarzyszenia jest 
wspólna promocja strzegomskie-
go granitu w kraju i za granicą. 
SKZS dba o dobro pracodawców 
i pracowników branży kamie-
niarskiej, ponadto podejmuje 
wiele działań mających na celu 
integrowanie przedsiębiorstw 
prowadzących działalność 
w zakresie wydobycia, obróbki 
i przerobu granitu na naszym 
terenie. Stowarzyszenie podej-
muje także szereg inicjatyw i ma 
współudział w kształtowaniu 
regulacji prawnych mających 

wpływ na działalność branży 
kamieniarskiej. Członkowie 
stowarzyszenia współpracują 
także z organami administracji 
państwowej i samorządowej, 
dbają o wysoką pozycję i prestiż 
nowych członków. – Staramy się 
powiększać nasze grono, swoją 
działalnością zachęcamy kolejne 
firmy, aby przyłączały się do sto-
warzyszenia – mówi Stanisław 
Szałecki, członek SKZS.

Stowarzyszenie jest organiza-
torem lub współorganizatorem 
szeregu przedsięwzięć, takich 
jak: Święto Granitu Strzegom-
skiego, Plener Rzeźby w Gra-
nicie, Barbórka, Biesiady Piwne 
oraz inne spotkania okolicz-
nościowe. Szczególnie mocno 
angażuje się w realizację Pleneru 
Rzeźby w Granicie, przekazując 
od wielu lat materiał, narzędzia 
i udostępniając całe zaplecze 
logistyczne.

II

Potrzeba integracji środo-
wiska kierowników ruchu od-
krywkowych zakładów górni-
czych, w celu podejmowania 
działań podkreślających ich 
rolę i znaczenie w zarządzaniu 
kopalniami, doprowadziła do 
zarejestrowania 27 sierpnia 
2007 roku, Stowarzyszenia 
Kierowników Ruchu Zakła-
dów Górniczych górnictwa 
odkrywkowego.

Kierownicy ruchu to gre-
mium specjalistów mających 
wpływ na wielkość i profil 
produkcji, stosowane techniki 
i technologie robót, wyposa-
żenie w maszyny i urządzenia, 
a także bezpieczeństwo i orga-
nizację pracy kopalni odkryw-
kowych. Kierownicy ruchu 
stanowią elitę najwyższego 
szczebla w hierarchii służbowej 
branży górniczej. 

Podstawowym celem stowa-
rzyszenia jest wyrażanie dążeń 
i osiągnięć środowiska górni-
czego oraz występowanie w jego 
interesach i potrzebach wobec 
władz państwowych, samorzą-
dowych, przedsiębiorców i orga-
nizacji społecznych. – Zależy nam 
na dbałości o właściwy poziom 
etyki, o godność i solidarność 
zawodową swoich członków - 
mówi prezes Ryszard Chęciński. 
- Zajmujemy się opiniowaniem 
i oceną przepisów związanych 
z działalnością górniczą. Orga-
nizujemy seminaria, sympozja 
i konferencje. Prowadzimy po-
nadto bank informacji dotyczący 
spraw górnictwa – dodaje.

Stowarzyszenie Kierowników 
Ruchu Zakładów Górniczych 
było organizatorem tegorocz-
nych obchodów Święta Górni-
czego w Strzegomiu.

Jest to organizacja założona 
z inicjatywy pracodawców 
w celu zintegrowania polskie-
go środowiska związanego 
z wykorzystywaniem kamie-
nia naturalnego. W opinii 
wielu sceptyków od samego 
początku skazana była na 
los wcześniej nieskutecznie 
podejmowanych tego typu 
działań. Mimo wszelkich 
przeciwności , praca, jaką 
wykonali inicjatorzy tego 
szczytnego przedsięwzięcia, 
doprowadziła do zintegrowa-
nia różnych środowisk branży 
i ich spotkania na I Zjeździe 
Kamieniarzy Polskich, jaki 
odbył się w Szklarskiej Porę-
bie w lutym 1999 roku.

Celem naszego związku – 
mówi prezes Stanisław Sitarz 
– jest integracja środowisk 
kamieniarskich i zakładów 

z całego kraju, ochrona praw 
i reprezentowanie interesów 
branży wobec organów wła-
dzy, administracji państwowej 
i organów samorządowych, 
a także utrzymywanie kon-
taktów z krajowymi uczelnia-
mi i instytutami naukowymi. 
Ponadto promujemy nowo-
czesną technikę i technologie 
stosowane na świecie, organi-
zujemy działalność szkolenio-
wą, doradczą i konsultacyjną, 
organizujemy wystawy i targi 
oraz wydajemy biuletyny 
i informatory, dokumentujące 
najważniejsze wydarzenia 
w naszej branży.

S towar z y sz en ie  na l e ż y 
do Europejskiej Federacji 
Związków Kamieniarzy EU-
ROROCK. Reprezentantem 
ze strony ZPBK w tym gre-
mium jest wiceprezes Bogu-
sław Solima.

Stowarzyszenie Kamieniarzy 
Ziemi Strzegomskiej

* Stowarzyszenia * Stowarzyszenia * Stowarzyszenia *
Stowarzyszenie Kierowników 
Ruchu Zakładów Górniczych

Związek Pracodawców 
Branży Kamieniarskiej

Barbórka w Zamku Książ
Uroczystość, jak co roku, była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz nadania stopni i odznaczeń górniczych

Św. Barbara jest nie tylko patronką górników, ale także 
przedstawicieli branży kamieniarskiej. Każdego roku firmy 
zlokalizowane na terenie gminy Strzegom obchodzą więc 
swoje święto. W tym roku świętowano na terenie Zamku 
Książ pod Wałbrzychem. Imprezę zorganizowała firma 
Granit Strzegom S. A. 

Władze stowarzyszenia:
prezes zarządu – Zenon Kiszkiel
wiceprezes zarządu – Jan Ło-
bodziec

Dane do korespondencji:
Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi 
Strzegomskiej
ul. Kościuszki 2, pokój 19
58-150 Strzegom
(74) 855 22 47
e-mail: 
biuro@kamieniarstwo-strzegom.pl

Władze stowarzyszenia:
prezes zarządu – Ryszard Chę-
ciński
wiceprezes zarządu – Ireneusz 
Biel
wiceprezes zarządu – Leszek 
Mucha

Dane do korespondencji:
Stowarzyszenie Kierowników Ru-
chu Zakładów Górniczych
Rynek 32/36 lok. D4, 
58-150 Strzegom
tel.: (74) 649 14 87
e-mail: stow.krzg@wp.pl

Władze stowarzyszenia:
prezes – Stanisław Sitarz
wiceprezes - Bogusław Solima
wiceprezes - Alfred Marian Sroka

Dane do korespondencji:
Związek Pracodawców Branży 
Kamieniarskiej 
ul. Kościuszki 2, pokój 19
 58-150 Strzegom
 tel.: (74) 855-12-28
 e-mail: poczta@zpbk.pl 
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W Zespole Szkół w Strze-
gomiu uroczyście otwarto 
30 listopada br. nową pra-
cownię Technikum Górnic-
twa Odkrywkowego, która 
powstała dzięki staraniom 
Fundacji Bazalt i Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy. 
Środki na ten cel pozyskano 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

W uroczystości udział wzięli 
m.in.: posłanka Monika Wie-
lichowska, etatowy członek 
Zarządu Powiatu Świdnickie-
go Sabina Cebula, burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, 
zastępca burmistrza Wiesław 
Witkowski, dyrektor Wydziału 
Oświaty i Wychowania Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy 
Stanisław Szelewa, dyrektor 
Spółki Geoservice - Christi we 
Wrocławiu Marzena Kantor 
oraz Jan Skorodecki z Kopalni 
Węgla Brunatnego „Bełchatów”. 
W tym dniu nie mogło również 
zabraknąć przedstawicieli Związ-
ku Pracodawców Branży Kamie-
niarskiej, Stowarzyszenia Ka-
mieniarzy Ziemi Strzegomskiej, 
Stowarzyszenia Kierowników 
Ruchów Zakładów Górniczych 
oraz Fundacji „ Bazalt”.

W roku 2010/2011 po wie-
loletnich staraniach władz 

Strzegomia, Zarządu Powiatu 
Świdnickiego oraz ogrom-
nym udziale przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
wydobywczą związanych ze 
Stowarzyszeniem Kamie-
niarzy Ziemi Strzegomskiej 
w Zespole Szkół w Strzego-
miu uruchomiono nowy kie-
runek: Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego.

Od początku lat dziewięć-
dziesiątych nie prowadzono 
kształcenia w tym zawodzie. 
Przerwa w naborze na ten kie-
runek spowodowała niedostatki 
w kadrach zarówno na rynku 
lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Na Dolnym Śląsku znajduje 
się największe w Polsce sku-
pisko kopalin odkrywkowych 
zajmujących się eksploatacją 
różnego rodzaju skał wykorzy-
stywanych w budownictwie, 
w tym granitów wydobywanych 
i przerabianych na najwięk-
szą skalę właśnie w okolicach 
Strzegomia.

Przedsiębiorcy prowadzący 
działalność wydobywczą zobo-
wiązani są do zatrudniania osób 
dozoru posiadających wykształ-
cenie średnie lub wyższe w spe-
cjalności technik lub inżynier 
górnictwa odkrywkowego.

W związku z tym istniejący 
od trzech lat nowy kierunek 
w Zespole Szkół w Strzegomiu 
jest idealną odpowiedzą na 

oczekiwania lokalnego rynku 
pracy.

W chwili obecnej kształcenie 
w tym zakresie odbywa się 
w dwóch typach szkół: w trybie 
dziennym w ramach 4-letniego 
technikum górnictwa odkryw-

kowego dla młodzieży kończą-
cej gimnazjum(75 uczniów) 
oraz w ramach 3-letniego 
technikum górnictwa odkryw-
kowego na podbudowie szkoły 
zawodowej (92 słuchaczy) 
i 2-letniej szkole policealnej 

(34 słuchaczy) w systemie 
zaocznym 

Przyszli absolwenci prio-
rytetowego kierunku TGO 
otrzymali zapewnienie ze stro-
ny pracodawców branży ka-
mieniarskiej i wydobywczej 

o zatrudnieniu po uzyskaniu 
kwalifikacji w tym zakresie, 
ponieważ ciągle widoczny jest 
deficyt pracowników średniego 
dozoru.

Tekst i zdjęcia: Zespół 
Szkół w Strzegomiu

Nowa pracownia już otwarta!
Nowy kierunek w Zespole Szkół w Strzegomiu jest idealną odpowiedzą na oczekiwania lokalnego rynku pracy

Pod takim hasłem prze-
wodnim funkcjonuje założona 
w 2011 r. w Strzegomiu fun-
dacja „Bazalt”, której głównym 
celem jest realizacja projektu 
rekultywacji i zagospodaro-
wania terenu kamieniołomu 
„Bazalt”.

Znany wszystkim strzego-
mianom kamieniołom „Bazalt”, 
zlokalizowany w masywie Góry 
Krzyżowej, eksploatowano do 
początku lat 80 ubiegłego wie-
ku. Później miejsce to zaczęło 
zapełniać się wodą i zarastać 
roślinnością. Jak mówią założy-
ciele fundacji, powstała ona po 
to, żeby temu malowniczemu 
zakątkowi nadać nową funkcję. 
- Naszym marzeniem jest, aby to 
miejsce ponownie zaczęło służyć 
ludziom, teraz już nie jako złoże 
kamienia, ale jako bezpieczne 
miejsce spacerów, rekreacji i po-
południowego wypoczynku – 
mówi prezes fundacji, Krzysztof 
Skolak. - Niejako przy okazji, 
wykorzystując naturalny poten-
cjał florystyczny i abiotyczny, 
chcemy rozwinąć funkcję edu-
kacyjną i krajoznawczą.

Spektrum działalności fun-
dacji jest bardzo duże. Jej 

członkowie organizują szereg 
przedsięwzięć związanych 
z szeroko pojętą tematyką 
kamienia i bardzo aktywnie 
włączają się w różne działania 
mające na celu jego promocję. 

Fundacja „Bazalt” prowadzi 
samodzielnie lub włącza się 

w projekty ekologicz-
ne, w ramach których 
m. in . wy posaż ono 
pracownię górniczo-
geo log iczną  Tech-
n i k u m  G ó r n i c t w a 
Odkrywkowego, zor-
ganizowano semina-
rium na temat wpływu 
kamieniołomów na 
środowisko przyrod-
nicze, przeprowadzo-

no wycieczki dla młodzieży, 
zorganizowano kilka edycji 
Eko-Gry miejskiej. Ciekawą 
inicjatywą jest organizacja 
wspólnie z Instytutem Ar-
chitektury Krajobrazu Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu Letniej Szkoły 
Projektowania w Kamieniu, 
w której udział biorą studenci 
i młodzi absolwenci architek-
tury z całej Polski.

Fundacja bardzo chętnie 
włącza się w organizację Świę-
ta Granitu Strzegomskie-
go – sztandarowej imprezy 
promującej granit i branżę 
kamieniarską. 

Tekst: Tomasz Wanecki

Stary kamieniołom – Nowe życie

Dotychczas odbyło się 10 edycji. 
Pierwszych siedem pod nazwą – 
Festyn Kamienia, ósma – Święto 
Kamienia, dwie ostatnie – jako 
Święto Granitu Strzegomskiego. 
Z roku na rok impreza organizo-
wana jest z coraz większym roz-
machem i gromadzi coraz więcej 
uczestników. Nic więc dziwnego, 
że przedsiębiorcy z branży kamie-
niarskiej chętniej włączają się w jej 
organizację. W chwili obecnej jest 
to naprawdę sporej rangi przed-
sięwzięcie, niemające swojego 
odpowiednika w Polsce.

Pomysłów na promocję strze-
gomskiego granitu było w tym 
okresie sporo. Mocnym, grani-
towym akcentem strzegomskich 
uroczystości stała się prezentacja 
dorobku gminnych firm branży 
kamieniarskiej. Strzegomianie 
i nasi goście mogli oglądać na 
strzegomskim Rynku sprzęt uży-
wany do pracy w kamieniu oraz 
zapoznać się ze sposobami jego 
obróbki. Ciekawą inicjatywą były 
seminaria naukowe nt. granitu, 
sesje Rady Miejskiej w Strzego-
miu, w trakcie których wręczano 
okolicznościowe odznaczenia 
osobom zasłużonym dla polskiego 
kamieniarstwa i nagradzano arty-
stów-rzeźbiarzy uczestniczących 

w Plenerach Rzeźby w Granicie.
Wystawy tematyczne fotografii, 

konkursy fotograficzne, układanie 
mozaiki i „Granitowego Serca 
Polski” z granitowych kosteczek, 
pokazy wybuchów wulkanów, gra-
nitowe rzeźby znanych artystów 
posadowione na strzegomskim 
Rynku – to kolejne z propozycji 
organizatorów imprezy. Integralną 
częścią święta granitu jest także 
Regionalna Giełda Mine-
rałów, organizowana przez 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej.

Dopełnieniem organi-
zowanej od 10 lat imprezy 

są artystyczne pokazy i kon-
certy, a także zawody sportowe. 
Wspomnijmy tylko o koncertach 
w Strzegomiu takich artystów 
jak: Hey, Farben Lehre, Maryla 
Rodowicz, Elektryczne Gitary, 
Paweł Kukiz, Bad Boys Blue, 
Anna Wyszkoni czy Pectus. Z wy-
darzeń sportowych wymieńmy: 
mistrzostwa Polski strongmenów 
z udziałem Mariusza Pudzianow-
skiego, turnieje piłkarskie firm ka-
mieniarskich i Turniej Szachowy 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.

Należy się cieszyć, że udało się 
przekonać regionalne i ogólnopol-
skie media do tego, aby w więk-
szym niż do tej pory zakresie 
relacjonowały przebieg imprezy, 

bo dzięki temu o naszym 
mieście i strzegomskim 
granicie mogła dowiedzieć 
się cała Polska.

Tomasz Wanecki

Święto ludzi i kamienia
Promocja strzegomskiego granitu trwa od niemal dekady Statuetka  

dla Pramidy

Gala Firm Rodzinnych odbyła 
się 14 listopada br. we Wrocławiu. 
Podczas uroczystości Newswe-
ek nagrodził najlepsze rodzinne 
przedsiębiorstwa województwa 
dolnośląskiego. Spotkanie prowa-
dziła Karolina Jaroszewicz, szefo-
wa wydań specjalnych tygodnika 
Newsweek. Laureaci rankingu 
otrzymali dyplomy i statuetki.

Wśród tegorocznych laureatów 
znalazła się Spółka z o.o. „PRA-
MIDA” z siedzibą w Kostrzy, 
zarządzana przez dr inż. Bogusła-
wa Solimę. Nasza lokalna firma 
została nagrodzona w kategorii 
najszybciej rozwijających się firm 
rodzinnych w województwie 
dolnośląskim o zatrudnieniu od 
50 do 200 osób.

Nadmieńmy, że znalezienie się 
na łamach rankingu to wielkie 
wyróżnienie i przede wszystkim 
szansa, aby firma stała się ona 
rozpoznawalna w całej Polsce. Jest 
to również niepowtarzalna okazja 
do spotkania z przedstawicielami 
innych firm rodzinnych, które 
odniosły sukces na rynku.

Gratulujemy Spółce Piramida 
i życzymy dalszych sukcesów. 
Mamy nadzieję, że odniesiony 
w bieżącym roku sukces przyczyni 
się do dalszego wzrostu rodzi-
mego biznesu lokalnego. Dobry 
wizerunek naszego przedsiębiorcy 
to dobry wizerunek gminy. Po-
wodzenia!

Grażyna Kuczer

Fundacja BAZALT
ul. Niepodległości 22
58-150 Strzegom
bazalt@bazalt.org.pl

Święto granitu, pracodawców branży kamieniarskiej oraz 
tych wszystkich, którzy są związani z kamieniem odbywa 
się w naszym mieście od 2003 r., kiedy to z inicjatywy Pra-
codawców Branży Kamieniarskiej Ziemi Strzegomskiej, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i redakcji dwumiesięcz-
nika branży kamieniarskiej „Świat Kamienia” postanowiono 
promować najistotniejsze dobro Ziemi Strzegomskiej.
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Rzeźby, które powstały 
w trakcie strzegomskich plene-
rów niejednokrotnie zadziwiały 
swoją formą i sugestywnością 
przekazu. Dzieła te zachwy-
ciły nie tylko mieszkańców 
Strzegomia, ale również wielu 
turystów przyjeżdżających do 
naszego miasta.

Dotychczas odbyło się V edy-
cji tej imprezy – w latach 2006-
2007, 2009-2010 i 2012. 

Od samego początku plener 
gromadził znanych artystów-
rzeźbiarzy z Polski, dwukrotnie 
zaproszono także gości z zagra-
nicy – z Japonii i Czech.

Rzeźbiarze, którzy wykony-
wali swoje prace w Strzegomiu 
zawsze podkreślali miłą i ser-
deczną atmosferę, jaka pano-
wała w trakcie plenerów. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
firm kamieniarskich z całej gmi-
ny, strzegomskiego samorządu, 
a także instytucji kultury oraz 
wsparciu finansowym z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i gminy 
Strzegom impreza z roku na 

rok zwiększa swoją rangę, do-
ceniana jest przez obiektywnych 
obserwatorów, a o jej przebiegu 
chętnie informują media, nie 
tylko regionalne.

Organizatorzy robią wszystko, 
aby artyści czuli się w Strzego-
miu, jak u siebie w domu. Rzeź-
biarze w tym roku uczestniczyli 
w spotkaniach z mieszkańcami, 
w wydarzeniach kulturalnych 
i rozrywkowych: m. in. w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Folk-
loru i w Turnieju Wsi Granica-
Grochotów. Niektórzy z nich 
spotkali się z dziećmi w trakcie 
wakacyjnego odpoczynku.

Zwieńczeniem poszczegól-
nych plenerów są wernisaże 
prac, które cieszą się niesłabnącą 
popularnością. Kapitalnym po-
mysłem są poplenerowe wysta-
wy rzeźb we Wrocławiu, dzięki 
czemu nasze miasto i branża 
kamieniarska mogą doskonale 
promować się w stolicy Dolne-
go Śląska.

Tekst: Tomasz Wanecki
foto: UM Strzegom 

Piękno ukryte w kamieniu

Warto w tym miejscu podziękować za organizację dotychczasowych plenerów. 
Szczególne podziękowania należą się firmom kamieniarskim (m. in. należą-
cym do Stowarzyszenia Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej) za przekazywanie 
granitowych bloków, specjalistycznych narzędzia do obróbki kamienia oraz za 
udostępnianie zaplecza logistycznego, fundacji Monolit na czele z kilkukrotnym 
komisarzem pleneru – Adamem Wyspiańskim za podjęcie trudu organizacji 
przedsięwzięcia w latach ubiegłych oraz Stowarzyszeniu Wspierania Kultury 
„Akcja” ze Strzegomia, które było organizatorem tegorocznej edycji.
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