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w numerze:

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

w numerze:

StrzeGom 

Straż Miejska 
rozwiązana 

Decyzją radnych od 1 
kwietnia 2013 roku Straż 
Miejska w Strzegomiu bę-
dzie funkcjonowała jako 
wydział 

 str. 3

StrzeGom 

Rok wielkich 
inwestycji
Największe inwestycje, 
które udało się zrealizować 
w 2012 roku 
 str. 6 i 7 

SPort 

Sportowe  
sukcesy roku
Które z wydarzeń spor-
towych były największą 
promocją gminy Strzegom? 
 str.10

Jeszcze do niedawna wyda-
wało się, że teren strzegom-
skiej strefy ekonomicznej 
będzie świecił pustkami. Na 
szczęście obawy okazały się 
nieuzasadnione i na naszych 
oczach dobiega końca budo-
wa nowoczesnego przedsię-
biorstwa – FSB Piekarnie 
– w którym zatrudnienie 
znajdą strzegomianie. 

Kamień węgielny pod bu-
dowę pierwszego zakładu w 
strzegomskiej podstrefie ekono-
micznej wbudowano w kwietniu 
2012 r. Strzegomska piekarnia 
o wartości ponad 110 mln zł 
ma być gotowa na początku 
2013 roku. Mimo, że terminy 
były bardzo napięte, realizacja 
inwestycji przebiegała zgodnie 
z harmonogramem.

Piekarnia w Strzegomiu bę-
dzie produkować nie tyko na 

rynek krajowy, ale też i na 
rynek zagraniczny. Będzie za-
opatrywać centra dystrybucyjne 
HAVI Logistics Sp. z o. o. w 
Poznaniu, Berlinie i Lever-
kusen. Nie będzie opierać się 
tylko na McDonald’s -będzie 
zaopatrywać również innych 
odbiorców. Produkcja: 24 go-
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
na trzech liniach produkcyjnych 
- na linii bułek mrożonych dla 
McDonalda, tortilli i croissanta. 
Zamówiona nowa linia do cro-
issanta przyjedzie w kwietniu ze 
Stanów Zjednoczonych. Roz-
miar produkcji naszej piekarni 
ukażą poniższe dane. Rocznie 
w Duisburgu produkuje się 
400 mln bułek, a w Strzego-
miu będzie produkowane 550 
mln bułek w dwóch rodzajach 
opakowań produktów: duże dla 
McDonald’s, małe -dla polskich 
i niemieckich odbiorców. Ilość 
wyprodukowanych bułek na 

godzinę w Strzegomiu będzie 
wynosić 67 tys., a w Duisburgu 
- 45 tys. Z powyższych danych 
wynika, że w Strzegomiu na 
jednego mieszkańca przypadną 
4 bułki wyprodukowane w ciągu 
godziny. Skala przedsięwzięcia 
jest więc ogromna. 

Najważniejszą korzyścią  z 
budowy fabryki dla Strzegomia 
ogromna szansa na zatrudnie-
nie dla naszych mieszkańców. 
Strzegomianie są przygoto-
wywani do pracy w piekarni w 
trakcie szkoleń, które odbywają 
się w Niemczech, Anglii oraz 
Hiszpanii. 

- Cieszę się, że mamy pierw-
szych inwestorów i wierzę w 
to, że za nimi przyjdą kolejni. 
Bardzo potrzebujemy nowych 
miejsc pracy i robimy wszystko, 
by takie miejsca stworzyć. Cały 
czas szukamy nowych inwesto-
rów – mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 

Warto podkreślić, że firma 
FSB Piekarnie  zamierza się 
w kolejnych latach rozbu-
dowywać się w Strzegomiu. 
To oznacza, że powstanie 
kolejnych 70 miejsc pracy, 
zarówno na stanowiskach 
produkcyjnych, jak i kierow-
niczych. 

- Budowa tej fabryki może 
być zachętą d la  młodych 
ludzi, żeby nie wyjeżdżali z 
naszego miasta, bo tu, jak wi-
dać, też zaczynają się tworzyć 
perspektywy dla nich – mówi 
pani Joanna ze Strzegomia. 

To nie koniec dobrych wia-
domości dla strzegomian. W 
przyszłym roku rozpocznie się 
również budowa McDonald’sa 
w Strzegomiu, który stanie 
równolegle do stacji Shell. Pracę 
w nim znajdzie około 60 osób. 
- Został już przebadany grunt, 
wykonano kanalizację oraz 
przygotowano akt notarialny 
na sprzedaż terenu, a podpi-
sanie powinno nastąpić zaraz 
po Nowym Roku – informuje 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia. 

Mamy pierwszego inwestora w podstrefie. Niebawem będzie m.in. 55 nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy Strzegom 

Zakład produkcyjny Piekarnia PL2 wraz z pomieszczeniami biurowymi i zaple-
czem technicznym zaprojektowała firma PM Group, która również sprawuje nad 
inwestycją nadzór autorski i inwestorski. Ogólna powierzchnia zabudowy tej 
pierwszej inwestycji na terenach strzegomskiej podstrefy WSSE „Invest-Park” 
w końcowym etapie wyniesie 11978 m2, natomiast jej kubatura - 132171 m3. 
Roboty budowlane wykonuje spółka Erbud. Symboliczną wiechę na budynku 
chłodni zawieszono we wrześniu 2012 r. 

Inwestycja roku 2012!
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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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- W dniu dzisiejszym spełni-
ły się nasze marzenia – mówiła 
podczas uroczystego otwarcia 
dyrektor PSP nr 4 w Strzego-
miu, Janina Klonowska. – Jest 
to dla nas wspaniały prezent 
z okazji świąt. W imieniu całej 
społeczności szkolnej dzięku-
jemy władzom naszego miasta 
i wykonawcy inwestycji.

- Cieszymy się, że marzenia 

mogą się urzeczywistniać i że 
te święta spędzicie w rado-
snej atmosferze – stwierdził 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, zwracając się 
do uczniów. - Będąc u Was 
z okazji Świąt Wielkanocnych, 
obiecałem, że powstanie nowo-
czesne boisko. Jestem bardzo 
usatysfakcjonowany, że udało 
nam się dotrzymać słowa – 

dodał przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Po okolicznościowych prze-
mówieniach szkolna maskotka 
– Koziołek Matołek - zaprosiła 
wszystkich na teren boiska, 

gdzie dokonano symbolicznego 
przecięcia wstęgi, ks. prałat 
Marek Babuśka poświęcił 
obiekt, a uczniowie obiecali 

przestrzegać regulaminu ko-
rzystania z boiska i dbać o jego 
wygląd.

Dopełnieniem sympatycznej 
uroczystości były występy 
artystyczne szkolnych cheer-

liderek oraz pierwszy, symbo-
liczny, mecz piłkarski.

tekst i zdjęcia:
 tomasz wanecki 

Boisko przy „Czwórce” gotowe!
Na nowym obiekcie sportowym można grać w kosza, piłkę ręczną i w siatkówkę

Boisko o nawierzchni poliuretanowej o pow. 544 m2 i wymiarach 17x32 m jest 
przeznaczone do gry w piłkę koszykową, siatkówkę i piłkę ręczną. Jego koszt 
to 387 tys. zł, natomiast całkowity koszt inwestycji to 418 140,00 zł.

Z udziałem władz samorządowych Strzegomia i Jaworzyny 
Śl. oraz licznie zaproszonych gości 14 grudnia br. odbyło się 
oficjalne otwarcie boiska sportowego przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. 

Na strzegomskich ulicach – 
Paderewskiego, Legnickiej i 
Witosa – w efekcie przepro-
wadzanych tam wcześniej prac 
powstały liczne uszkodzenia i 
zapadliska. Obecnie trwa ich 
naprawa. 

Przy ul. Paderewskiego po raz 
drugi w tym roku, przekładany jest 
chodnik. Prace obecnie prowadzi 
Zakład Robót Teletechnicznych 
TELFA ze Świdnicy. Koniecz-
ność przekładania nawierzchni 
wynika z przeprowadzanych 
inwestycji. Przekładaniu chod-
nika towarzyszy przebudowa 
oświetlenia drogowego. – Obec-
nie prowadzona jest inwestycja, 
która polega na przebudowie 
oświetlenia drogowego w Strze-
gomiu oraz przebudowie części 
obwodów oświetlenia ulicznego. 
Inwestycja jest wykonywana przez 
Zakład Robót Teletechnicznych 

Telfa ze Świdnicy. Firma została 
wyłoniona w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzo-
nego przez Tauron Dystrybucja 
S.A. Ze względu na konieczność 
umiejscowienia kabla w pasie 
drogowym, gmina Strzegom fi-
nansuje wymianę słupów, opraw 
oraz częściowo kabla - informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-

nej Ochrony Środowiska i Wsi.
Prace trwają również przy ul. 

Legnickiej, gdzie chodnik do bu-
dynku Strzegomskiego Centrum 
Kultury został przełożony wcze-
śniej przez firmę Wielobranżową 
ESB-Elektro ze Świebodzic z 
udzielonego pełnomocnictwa 
Tauron Dystrybucja Oddział 
Wałbrzych w ramach inwestycji 
polegającej na wykonaniu linii 

kablowej niskiego napięcia do za-
silania budynku Strzegomskiego 
Centrum Kultury w Strzegomiu. 

To jednak nie koniec. Również 
przy ul. W. Witosa w Strzegomiu 
powstały liczne zapadliska chod-
nika. - Zapadliska są następstwem 
prac związanych z położeniem 
kabla energetycznego w pasie 
chodnika. Kierownik robót Za-
kładu Robót Teletechnicznych 
TELFA w Świdnicy poinfor-
mował, że zakład zobowiązuje 
się do ponownego przełożenia 
nawierzchni całego chodnika na 
odcinku prowadzonych prac – 
mówi Paweł Marchlewski z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Wsi.

 Telfa posiada wszelkie potrzeb-
ne pozwolenia na prowadzenie 
prac w pasie drogowym ul. Wi-
tosa. Prace naprawcze rozpoczęły 
się w tym tygodniu. 

Grażyna Kuczer

Naprawiają strzegomskie chodniki 
Zakład Robót Teletechnicznych TELFA ze Świdnicy wykonuje poprawki do powstałych usterek
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Właściciele nieruchomości za-
pewniają utrzymanie czystości i 
porządku przez uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzie-
loną część drogi publicznej służącą 

dla ruchu pieszego położoną bez-
pośrednio przy granicy nierucho-
mości, właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopusz-
czony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych.

(red)

Akcja zima w gminie Strzegom 

Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu z dniem 1 stycznia 
2013 r. zostanie przekształcony 
w spółkę prawa handlowego ze 
100-procentowym udziałem 
gminy. Zadecydowali o tym na 
listopadowej sesji radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. 

- Konieczność przekształce-
nia dotychczasowego zakładu 
budżetowego jest konsekwencją 
wprowadzenia znowelizowanej 
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw, 
która ograniczała możliwość 
uczestniczenia w przetargach 
na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów i co za tym idzie brak 
wpływów do kasy przedsię-
biorstwa i funkcjonowanie na 
właściwym poziomie – mówi 
Marian Nayda, dyrektor ZU-
K-u. 

ZUK zatrudnia obecnie oko-
ło 90 osób i poza gospodarką 
odpadami, które stanowią ok. 
30 proc. działalności zajmuje 
się jeszcze wieloma innymi za-
daniami wynikającymi z zadań 
gminy wymienionymi w usta-
wach o gospodarce komunalnej 
i samorządzie gminy. 

Po przekształceniu ZUK 
będzie zajmował się gospodarką 
odpadami ciekłymi i stały-
mi, w tym odbiorem nieczy-
stości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości i zarządców 
budynków, przekazywanie do 
zagospodarowania na oczysz-
czalnię ścieków; odbiorem i za-
gospodarowaniem odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy oraz od 
instytucji i przedsiębiorców. 

Do kompetencji spółki będzie 
należało również oczyszczanie 
miasta, w tym oczyszczanie 
ulic i chodników gminnych, 
odbiór i transport zmiotek 
z ulic i chodników, opróżnianie 

koszy ulicznych oraz zimowe 
utrzymanie ulic i chodników, 
sprzątanie placów zabaw i Góry 
Krzyżowej. 

Zakład będzie zajmował się 
ponadto administrowaniem 
i bieżącym utrzymaniem zre-
kultywowanego składowiska 
śmieci w Żółkiewce, utrzyma-
niem technicznym dróg i chod-
ników, w tym cząstkowymi 
i drobnymi naprawami, konser-
wacją, uzupełnianiem ubytków 
nawierzchni ulic i chodni-
ków z mieszanki bitumicznej, 
kostki granitowej, betonowej 
i nieutwardzonych; naprawą, 
konserwacją, malowaniem oraz 
wymianą znaków drogowych 
pionowych i poziomych; czysz-
czeniem, profilowaniem, kosze-
niem poboczy z przyległymi 
rowami. 

- Jako spółka będziemy tak-
że pielęgnować i utrzymywać 
zieleń niską i wysoką oraz 
zapewniać transport drogo-
wy osób i rzeczy. Do naszych 
zadań należeć będzie również 
eksploatacja sieci elektro-ener-
getycznej w zakładzie, jak rów-
nież eksploatacja i utrzymanie 
obiektów budowlanych będą-
cych z zarządzie spółki – wyja-
śnia Marian Nayda.

ZUK będzie obsługiwał po-
nadto dworzec autobusowy, 
kotłownię przy ul. Ofiar Katy-
nia, administrował cmentarze 
komunalne oraz obsługiwał 
i eksploatował urządzenia 
oświetlenia ulicznego i parko-
wego na terenie Strzegomia. 

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

Oprac. MK 

ZUK spółką z.o.o.!

Taką decyzję podjęli na 
nadzwyczajnej sesji radni 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu w dn. 12.12. 2012 r. 
W głoso waniu jawny m 
10 radnych było „za”, 8 
-”przeciw” i 2 się wstrzy-
mało. Ze względu na zapisy 
ustawowe w głosowaniu 
nie brał udziału Ryszard 
Nabiałek, będący radnym 
i funkcjonariuszem Straży 
Miejskiej Gminy Strze-
gom. 

Głosowanie poprzedziła 
dyskusja na temat pozytywów 
i negatywów funkcjonowania 
straży miejskiej. Na prośbę 
Związku Emerytów i Ren-
cistów przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu Ta-
deusz Wasyliszyn udzielił 
głosu prezes Eugenii Zasiń-
skiej, która wypowiedziała się 
w obronie Straży Miejskiej 
Gminy Strzegom, szczegól-
nie akcentując zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa osób 
starszych.

Głos zabrała również z-ca 
p r z e wodn i cz ącego  R ady 
Miejskiej, Maria Michalec, 
która podkreśliła, że decyzję 
o likwidacji Straży Miejskiej 
Gminy Strzegom podejmuje 
się w przeddzień XX- lecia 
jej istnienia ( 1.01.2013 r.) 
Nie wypowiadając się „za” lub 
„przeciw”, przedstawiła fakty 

uzasadniające potrzebę funk-
cjonowania straży miejskiej.

Tomasz Marczak jako prze-
wodniczący Klubu Samorzą-
dowego Radnych „Razem dla 
Strzegomia” zwrócił uwagę na 
złe wewnętrzne relacje inter-
personalne w straży, ogromną 
absencję niektórych funkcjo-
nariuszy i małą skuteczność 
w karaniu wykroczeń man-
datami. - Czy w takiej for-
mie straż ma funkcjonować? 
-zapytał.

Z dużą determinacją bro-
nił potrzebę istnienia straży 
Ryszard Nabiałek, kwestio-
nując wiarygodność wnio-
sku. Mówca przytaczał także 
pozytywne opinie na temat 
straży, cytując m.in. wypowie-
dzi Komendanta Komisariatu 
Policji w Strzegomiu.

Obecny na sesji Marek Ga-
łuszka po udzieleniu głosu 
przez przewodniczącego wy-
stąpił z prośbą o wycofanie 
wcześniej złożonego wniosku. 
Treść prośby odczytał Ryszard 
Nabiałek. Jednak wg opinii 
radców prawnych nie było pod-
staw do wycofania wniosku.

Godną podziwu postawę 
stoickiego spokoju zacho-
wał po głosowaniu Komen-
dant Straży Miejskiej Gminy 
Strzegom, Kazimierz Chaj-
duga, który w wypowiedzi 
podsumowującej zaistnia-
łą sytuację podkreślił do-
brą pracę swojego zespołu, 

o czym świadczą dobre wyniki 
wszystkich kontroli i życzył 
obecnym „Wesołych Świąt”, 
nie odnosząc się do wyników 
głosowania.- Byłem komen-
dantem 12 lat. Dziękuję za 
współpracę. Odchodzę stąd 
jako osoba spełniona, w po-
czuciu dobrze wykonywanych 
obowiązków - dodał.

Do zaistniałej sytuacji odniósł 
się po sesji burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta, który 
zapewnił kontynuację działań, 
zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Strzegom.

- W obecnym kształcie 
Straż Miejska będzie funk-
cjonować do 31 marca 2013r. 
Po konsultacjach z radnymi 
Rady Miejskiej przedstawię 
nowy kształt działania straż-
ników w strukturze wydziału 
Urzędu Miejskiego. Jeśli cho-
dzi o zatrudnienie w pierw-
szej kolejności będą brani 
pod uwagę obecnie pracujący 
strażnicy. Na stanowisko na-
czelnika chciałbym w drodze 
konkursu przyjąć osobę, która 
ukończyła studia prawnicze- 
zaznaczył.

GK 

Wniosek o podjęcie uchwały 
w sprawie rozwiązania Straży 
Miejskiej Gminy Strzegom 
wpłynął do burmistrza Strze-
gomia w dn. 14 września 
2012 r. Pod wnioskiem pod-
pisało się 400 mieszkańców 
gminy, z tego 291 podpisów 
spełniało wymogi formal-
ne. Przygotowując projekt 
uchwały zgodnie ze wszyst-
kimi procedurami dokonałem 
oceny pracy straży, wziąłem 
pod uwagę spływające do 
mnie krytyczne wypowiedzi 
mieszkańców na temat tej 
jednostki budżetowej. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, 
że w 10 - osobowym zespo-
le Straży Miejskiej Gminy 

Strzegom nie było współ-
pracy i istniały wewnętrz-
ne podziały. Wielokrotnie 
podejmowałem inicjatywy 
usprawnienia pracy i poprawy 
atmosfery w tej jednostce. 
Zakup samochodu, czy po-
prawa warunków lokalowych 
miały temu sprzyjać.

Kilkakrotne rozmowy z ko-
mendantem i strażnikami 
nie przynosiły oczekiwanych 
efektów. Biorąc pod uwagę 
wniosek wyborców, powyższą 
sytuację, analizę i ocenę pracy 
Straży Miejskiej w Strzego-
miu uznałem przygotowanie 
projektu uchwały za zasadne. 
Projekt został przekazany do 
Rady Miejskiej 16 listopada 

2012 r. i od tego dnia Rada 
rozpoczęła pracę nad pro-
jektem. Posiedzenia w tym 
temacie odbyły wszystkie 
komisje Rady.

Podjęcie przez Radę Miejską 
tej uchwały w dn. 12.12.2012 r. 
to bardzo ważna decyzja. 
Jako wykonawca decyzji Rady 
pragnę zapewnić, że miesz-
kańcy gminy mogą czuć się 
bezpiecznie, ponieważ mam 
przygotowane rozwiązania. 
W obecnym kształcie Straż 
Miejska będzie funkcjonować 
i realizować swoje zadania do 
31 marca 2013 r.

Po konsultacjach z radnymi 
Rady Miejskiej przedstawię 
nowy kształt działania straży 

jako wydziału w strukturze 
Urzędu Miejskiego, tak jak to 
zrobił prezydent Wałbrzycha. 
Informacje o tym, ilu będzie 
pracowników, jaki będzie 
zakres działania, jak będą 
pracować - jeżeli chodzi o dni 
pracy - przedstawię w zarzą-
dzeniu, organizującym nowy 
wydział Urzędu Miejskiego. 
Jeśli chodzi o zatrudnienie 
będą brani pod uwagę także 
obecnie pracujący strażnicy. 
Na stanowisko naczelnika 
chciałbym w drodze konkursu 
przyjąć osobę, która ukończy-
ła studia prawnicze.

Nacze ln ik  będz ie  mia ł 
wpływ na dobór kadry. Waż-
nym aspektem doboru będzie 
fakt, by strażnicy służyl i 
mieszkańcom, a nie polity-
kowali.

Zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia 

Straż Miejska rozwiązana

Szanowni Państwo!

Strzegomska straż miejska od 1 kwietnia 2013 roku będzie funkcjonowała jako wydział 

Przejazd będzie 
remontowany 

PKP Polskie Linie Kolejo-
we Zakład Linii Kolejowych 
w Wałbrzychu poinformowały 
burmistrza Strzegomia Zbignie-
wa Suchytę, że przejazd kolejowy 
w km 247,101 kategorii „A” linii 
kolejowej nr 137 Katowice – Le-
gnica w ciągu drogi gminnej nr 
110810D w Strzegomiu (od red. 
Aleja Wojska Polskiego), został 
wytypowany i zakwalifikowany 
do I etapu zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa na przejazdach 
kolejowych”. Termin rozpoczęcia 
robót nie jest jeszcze znany. 

(red) 

W dniach 1-2 października 
2012 r. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu został przeprowa-
dzony audit zewnętrzny, którego 
celem było sprawdzenie, czy przy-
jęty System Zarządzania Jakością 
PN-EN ISO 9001:2009 działa 
w Urzędzie prawidłowo. 

Urząd Miejski w Strzegomiu 
posiada Certyfikat Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001 
od 2006 r. Przyjęty system jest 
nadzorowany przez Polską Izbę 
Handlu Zagranicznego „Certyfi-
kacja” w Gdyni. 

Jej przedstawiciele co roku prze-
prowadzają audit w wybranych 

wydziałach, a co trzy lata w całym 
urzędzie. Ostatni audit odno-
wieniowy był przeprowadzony 
w 2009 r. W 2012 r. odbył się drugi 
już audit odnowieniowy, który zo-
stał przeprowadzony przez dwóch 
niezależnych auditorów Grażynę 
Ciuryło i Urszulę Parulską. 

Pozytywna rekomendacja przez 
PIHZ zadecydowała o tym, że 
certyfikat dla Urzędu został prze-
dłużony na kolejne trzy lata, tj. do 
2015 r. Certyfikat jest dowodem 
na to, że system zarządzania 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
spełnia wymagania normy ISO 
9001:2009.

- Wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
serdecznie dziękuję za profesjo-
nalne przygotowanie się do auditu 
odnowieniowego oraz wzorową 
współpracę komórek organiza-
cyjnych Urzędu. Dzięki Państwa 
pracy Certyfikat Jakości został 
odnowiony na kolejne 3 lata, co 
rokuje nadzieję na systematyczny 
wzrost poziomu świadczonych 
usług w Urzędzie, podnoszenie 
standardów jakości i doskonalenie 
komunikacji wewnętrznej – mówi 
Iwona Zabawa- Budziszyn, 
sekretarz gminy Strzegom. 

(red)

Certyfikat ISO na kolejne trzy lata

Oto wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzy-
sowych sytuacjach na drogach. 
Odcinki dróg krajowych tel. 71 334 73 00, dyżur AZ 74 84 00 820 i 74 84 
10 365.
Odcinki dróg wojewódzkich 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.
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Nagrody za piękne budynki
W konkursie „Odnów i wygraj” nagrodzono gospodarne wspólnoty mieszkaniowe 

Tradycyjnie, jak co roku, przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
odbyła się w Strzegomiu Wiecze-
rza Wigilijna dla mieszkańców 
naszego miasta. Organizatorem 
11. edycji tej pięknej uroczysto-
ści było Strzegomskie Centrum 
Kultury.

Tegoroczna wieczerza, na którą 
przybyło wielu strzegomian, 
odbyła się w dniu 16 grudnia w 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”.

Z koncertem przepięknych 
kolęd zaprezentował się chór 
szkolny z Gimnazjum nr 1 w 
Strzegomiu oraz zespół wokal-
no – instrumentalny „Jeruzalem” 
z Jaroszowa. 

Uczestnicy tego wyjątkowego 
spotkania - jak to jest w zwy-
czaju - przełamali się opłatkiem, 
złożyli sobie życzenia, a także 
skosztowali tradycyjnych potraw 
wigilijnych.

Uczestnikom spotkania życze-
nia świąteczne złożyli: burmistrz 

Strzegomia – Zbigniew Suchyta 
oraz ks. Marek Żmuda – pro-
boszcz parafii pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel. 

W świąteczny klimat wieczerzy 
wigilijnej świetnie wpisały się 
stoiska z ozdobami bożonaro-
dzeniowymi przygotowane przez 
uczniów PSP nr 2, PSP nr 3, 
Szkoły Podstawowej nr 7 i Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu.

Cała uroczystość była wspa-
niałym przeżyciem, dostarczyła 
wszystkim wielu wzruszeń, zna-
komicie odzwierciedliła atmosfe-
rę zbliżających się świąt.

Dodajmy, że w tym tygodniu 
zostanie wręczonych 400 paczek 
świątecznych dla rodzin o niskim 
statusie materialnym z terenu 
gminy Strzegom i że odbędzie 
się spotkanie wigilijne dla pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu.

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

Na Wieczerzy Wigilijnej

W sali prezydialnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
władze samorządowe na-
szego miasta 13 grudnia 
wyróżniły i przyznały na-
g rody pieniężne wspól-
notom mieszkaniowym, 
które wzięł y udział w 2. 
edycji konkursu „Odnów 
i wygraj”.

Zgłosz en ia  do  udz ia łu 
w konkursie mogli składać: 
właściciele, współwłaściciele, 
zarządy lub zarządcy bu-
dynków posiadający budynki 
niewpisane do rejestru za-

bytków, które ze względu na 
swoje położenie, architekturę 
albo historię, stanowią cenne 
obiekty kultury materialnej 
gminy Strzegom, warte wy-
różnienia, upowszechnienia 
i ochrony. 

Konkurs obejmował nastę-
pujące kategorie budynków:
1) I kategoria – budynki wie-

lorodzinne,
2) II kategoria – budynki jed-

norodzinne,
3) III kategoria – budynki inne 

niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabyt-
ków, z wyjątkiem wpisanych 
do rejestru zabytków.

D o  k on k u r s u  z g ł o s i ł o 
się w sumie pięć wspólnot 
mieszkaniowych, wszyst-
kie w kategorii budynków 
wielorodzinnych. W wyniku 
pracy komisji konkursowej, 
której przewodniczącym był 
zastępca burmistrza Strze-
gomia – Wiesław Witkow-
ski, nagrodzono następujące 
wspólnoty:

I miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa, Strzegom, Rynek 48, 
nagroda w wysokości 100.000 
zł
I I  mie j s ce  -  Wspó lnota 
Mieszkaniowa, Strzegom, 

ul. T. Kościuszki 26, nagroda 
w wysokości 30.000 zł
III  miejsce  -  Wspólnota 
Mieszkaniowa, Strzegom, Al. 
Wojska Polskiego 37-37A, na-
grody w wysokości 15.000 zł
– Wspólnota Mieszkaniowa, 

Strzegom, ul. Kamienna 8 - 
Wspólnota Mieszkaniowa, 
Strzegom, ul. Kościelna 
11

– Wszystkim nagrodzonym 
wspólnotom serdecznie 
gratulujemy. Jednocześnie 
zapraszamy do udziału 
w następnej edycji konkur-
su. 

RED

Strzegomscy radni 
w nowych klubach 

W klubach strzegomskiej 
Rady Miejskiej doszło do 
zmian. W ostatnich tygo-
dniach powstały dwa nowe 
kluby, rozwiązano jeden. Na 
prośbę naszych Czytelników 
podajemy składy wszystkich 
klubów istniejących w Radzie 
Miejskiej w Strzegomiu. 

Klub Radnych Klub Sa-
morządowy „Razem dla 
Gminy Strzegom” w skła-
dzie: 

Tomasz Marczak , prze-
wodniczący, Aneta Wikliń-
ska, Przemysław Stempnie-
wicz, Marta Zięba, Paweł 
Mosór, Jadwiga Wróblew-
ska, Janusz F laman, Kr y-
styna Lewicka, Józef Starak, 
Bogumiła Skóra, Andrzej 
Gregorczyk. 

Klub Radnych Wspólnota 
Samorządowa w składzie: 

Maria Michalec przewod-
nicząca, Tadeusz Wasyli-
szyn, Natalia Łęska, Hen-
r yk Radkowski, Krzysztof 
Woźniak. 

Klub Radnych „Strzegom-
ska Wspólnota Samorzą-
dowa” w składzie: 

Jan F igurak przewodni-
czący, Piotr Szmidt, Ryszard 
Nabiałek, Tomasz Dziurla. 

Radny niezrzeszony: 
Marian Góra. 

(red) 

Urząd Miejski w Strzegomiu 
jako trzykrotny laureat w ka-
tegorii QI Service - Usługa 
Najwyższej Jakości podczas 
uroczystej gali szóstej edycji 
Ogólnopolskiego Progra-
mu Najwyższa Jakość Qu-
ality International, został 
uhonorowany zaszczytnym 
wyróżnieniem specjalnym 
-Perłą QI. Odebrał również 
tytuł najaktywniejszej firmy 
„Dnia przedsiębiorczości 
2012”. 

Tylko trzy Urzędy Miejskie w 
Polsce zostały wyróżnione tym 
specjalnym tytułem - Perłą IQ: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Bartoszycach i Szczecinie. Je-
steśmy w gronie najlepszych z 
najlepszych. 

Wyróżnienie- Perłę QI i 
złoty medal QI 2012 w imieniu 
wszystkich pracowników Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
odebrali Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia 
i Iwona Zabawa – Budziszyn, 
sekretarz gminy.

-Przyznanie perły jakości 
przez najwyższą kapitułę dla 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu jest dla nas wielkim za-
szczytem, nagrodą za codzienną 
pracę i dowodem na to, że nasze 
działania skierowane do lokalnej 
społeczności są na najwyższym 
poziome. Ta nagroda to po-
dziękowanie dla pracowników 
strzegomskiego ratusza, którzy 
swoim podejściem i zaangażo-

waniem dążą do skutecznego 
sprawowania służebnej roli na 
rzecz klienta – mówi burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta. Organizatorem programu 
realizowanego pod patronatem 
Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, Klubu Polskie Forum 

ISO 9000 i Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
jest redakcja Forum Biznesu, 
promująca w ramach programu 
Najwyższą Jakość QI w trzech 
kategoriach: QI Service, QI 
Product i QI Order.

Grażyna Kuczer

Perła IQ i nagroda dla Strzegomia
 Strzegomski Urząd to najwyższa jakość usług i najaktywniejsza firma 

Wolno przebiegające prace, 
niedotrzymywanie terminów 
i nierealizowanie programu 
naprawczego przez firmę Sobet 
Sp. z o.o., prowadzącą prace  
kanalizacyjne w ul. Szarych 
Szeregów powodują zaniepoko-
jenie władz miasta i wymuszają 
rygorystyczne działania.

Co zatem powoduje 
niepokój?

 -Firma SOBET na spotka-
niu z burmistrzem 07.11.2012 r. 
zobowiązała się do kontynuacji 
robót związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej w ul. 
Szarych Szeregów. 12.11.2012 
r. Wykonawca przedłożył bur-
mistrzowi program naprawczy 
robót kanalizacyjnych w formie 
harmonogramu  rzeczowo-ter-
minowego,  według którego sieć 

kanalizacyjna w ulicy Szarych 
Szeregów powinna być zakoń-
czona do dnia 19 grudnia 2012 
r.- informuje Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Ponieważ program naprawczy 
przedstawiony przez firmę nie 
jest realizowany,  gmina podjęła 
czynności formalno- prawne 
mające na celu odstąpienie od 
umowy z firmą SOBET Sp. 
z o.o.. 

-W związku z niedotrzyma-
niem zobowiązań, odstępując 
od umowy przystępujemy do 
inwentaryzacji  robót w toku i 
przygotowujemy się do ogło-
szenia nowego przetargu – 
informuje zastępca burmistrza 
Wiesław Witkowski.

Grażyna Kuczer

Firma Sobet Sp. z o.o. nie 
realizuje programu naprawczego

Urząd Miejski w Strzegomiu otrzymał również tytuł najaktywniejszej firmy 
„Dnia przedsiębiorczości 2012” za umożliwienie uczniom odbycia praktyk 
w wybranym zawodzie. Gala IX edycji Dnia Przedsiębiorczości, odbyła się 
22 października br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Program „Dzień 
przedsiębiorczości”, organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości, został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 
- Otrzymana nagroda jest dowodem na to, że Urząd Miejski w Strzegomiu jest 
firmą przedsiębiorczą, otwartą na klienta, stwarzającą nowatorską płaszczyznę 
w przekazywaniu wiedzy o funkcjonowaniu urzędu, co ma duży wpływ na wy-
bór kariery zawodowej przez młodych ludzi. Dziękuję wszystkim pracownikom 
UM w Strzegomiu za wielkie zaangażowanie w realizację programu - powie-
działa Iwona Zabawa- Budziszyn, sekretarz gminy Strzegom.
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W Strzegomiu z dniem 1 
stycznia 2012 roku za korzysta-
nie przez dzieci z przedszkola, 
w godzinach przekraczających 
pięć godzin przeznaczonych na 
realizację podstawy programo-
wej, stawka opłat za godzinę 
zmniejszyła się do kwoty 2,25 
zł (wcześniej 4,86 zł za dwie 
pierwsze godziny, 0,86 zł za 
kolejne). Ponadto od stycznia 
nie ma zróżnicowania płatności 
za pierwszą i kolejne godziny 
ponad podstawę programową. 

Głównym argumentem prze-
mawiającym za obniżeniem 
stawki opłat było zachęcenie 
rodziców dzieci z korzystania 
z dłuższego pobytu dzieci 
w przedszkolu. Wielu rodziców 
już zdecydowało się na wydłu-
żenie pobytu swojego dziecka 
w przedszkolu, innych rodzi-

ców serdecznie zachęcamy, 
gwarantując efekty w postaci 
bardzo dobrego przygotowania 
dzieci przez okres całego poby-
tu w przedszkolu do podjęcia 
nauki w szkole.

Zachęcamy również rodzi-
ców do rozważenia możliwości 
zapisania dzieci sześcioletnich 
do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej, mimo, że wydłu-
żono ten obowiązek do 2014 
roku. Zasadniczym powodem 
przemawiającym za tą decyzją 
mogą być trudności dziecka 
przy kumulacji dwóch roczni-
ków w dostaniu się do dobrej 
szkoły ponadgimnazjalnej, 
czy też później przy wyborze 
atrakcyjnego kierunku studiów 
wyższych.

UM

Oświata / POdsumOwanie rOku 2012

Mniejsze opłaty w przedszkolach

Na remonty placówek oświa-
towych w budżecie gminy na 
2012 rok zaplanowano kwotę 
ponad pół miliona złotych. 
Remontów przewidzianych 
do realizacji było naprawdę 
wiele.

Duże zmiany zaszły w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Stanowicach. – Na budynku 
przedszkola przemurowano trzy 
kominy. Ponadto przebudowano 
chodnik i schody przy przedszko-
lu i chodnik przy szkole – mówi 
Urszula Podsiadły-Szubert, na-
czelnik Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Ważną 
rzeczą była adaptacja jednej z sal 
lekcyjnych dla biblioteki szkolnej 
i publicznej. Koszt realizacji tych 
zadań wyniósł łącznie 67.500 zł.

W Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Olszanach wyremontowano 
dach, wymieniono rynny i płotki 
śniegowe oraz wymieniono okna 

w salach lekcyjnych. Prace te 
kosztowały 66.500 zł.

Wyremontowane podłogi, wy-
miana stolarki drzwiowej, po-
łożenie tynków strukturalnych 
i założenie sieci hydrantowej – to 
zakres robót, jakie podczas wakacji 
przeprowadzono w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 3 w Strze-
gomiu.

- W Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Strzegomiu wyre-
montowano toalety i wykonano 
roboty malarsko-konserwatorskie 
w klasach. W Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 przeprowa-
dzono natomiast remont instalacji 
kanalizacyjnej budynku. W Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jaroszowie wyremontowano 
toalety – wylicza Urszula Podsia-
dły-Szubert.

W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 sale dla przedszkolaków 
odmalowano oraz wycyklinowa-
no w nich parkiety. Przeprowa-

dzono ponadto renowację placu 
zabaw. Remontu doczekały się 
przedszkolne toalety.

W Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Kostrzy zaadaptowa-
no pomieszczenia szkolne na 
punkt lekarski, bibliotekę oraz 
pokój nauczycielski i gabinet 
pedagoga. W Gimnazjum nr 1 
przeprowadzano wzmocnienie 
konstrukcji ścian szczytowych 
budynku, a w Gimnazjum nr 2 
wyremontowano korytarze wraz 
z klatkami schodowymi. 
Warto podkreślić, że remonty 
toalet i wymiana okien w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Olszanach oraz w zabez-
pieczenie konstrukcji ścian 
szczytowych w Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu możliwe było 
dzięki wykorzystaniu zwrotu 
z oszczędności poprzetargowych 
i ofertowych.

MK

Remonty za ponad pół miliona
Po wakacjach strzegomscy uczniowie wrócili do odnowionych szkół Nowi dyrektorzy 

gminnych szkół 
W czterech szkołach gminy 

Strzegom zmienili się w roku 
szkolnym 2012/2013 dyrektorzy. 

B a r b a r a 
Asynger objęła 
funkcję dyrek-
tora Zespołu 
Szkół w Go-
czałkowie. 

Beata Jan-
kiewicz została 
nowym szefem 
Zespołu Szkol-
no-Przedsz-
kolnego w Ja-
roszowie. 

Beaty Ślipko 
została dyrek-
torem Gim-
nazjum nr 1 
w Strzegomiu. 

Agnieszka 
Łukaszonek 
objęła funk-
cję dyrektora 
w Publicznej 
Szkole Pod-
stawowej nr 3 
w Strzegomiu. 

MK 

Sylwetki nowych szefów pla-
cówek oświatowych prezen-
towaliśmy szerzej w jednym 
z numerów naszej gazety.

12 grudnia br. w strzegom-
skiej hali sportowej OSiR 
odbył się VII Gminny Tur-
niej Sportowy Przedszkoli 
o Puchar Burmistrza Strze-
gomia. 

W rywalizacji sportowej 
uczestniczyły drużyny ze strze-
gomskich przedszkoli Nr 2, 3, 
4 oraz Jaroszowa i Stanowic. 
Dzieci brały udział w różnych 
konkurencjach, które dostar-
czyły im, jak i widowni wiele 
radości i niezapomnianych 
emocji. Oczywiście przedszko-
laki poradziły sobie doskonale, 
co świadczy o tym, że sportowy 
duch i zdrowa rywalizacja jest 
na co dzień obecna w przed-
szkolach.

Zawodników wspomagał 
doping całych rodzin, dyrekto-

rów w/w placówek, nauczycieli 
oraz rówieśników, którzy tego 
dnia zasiedli na trybunach hali 
sportowej.

Na zakończenie VII Gmin-
nego Turnieju Sportowego 
Przedszkoli wręczono pamiąt-
kowe puchary, medale oraz sło-
dycze dla małych sportowców. 
Dokonali tego: Anna Góralska 
- zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty UM w Strzegomiu 
oraz Marek Walczuk p.o. dy-
rektora OSiR-u.

Wszyscy uczestnicy walczyli z 
wielkim zapałem i wolą zwycię-
stwa. Rozgrywki były świetną 

zabawą, szkołą współzawod-
nictwa sportowego, nauką zasad 
gry fair-play oraz sposobem 
propagowania zdrowego stylu 
życia i czynnego uprawiania 
sportu.

- Dziękujemy burmistrzowi 
Strzegomia za ufundowanie 
pięknych pucharów, medali i 
słodkości oraz wspieranie tej 
bardzo potrzebnej imprezy, któ-
ra nie tylko zachęca dzieci do 
uprawiania sportu, ale przede 
wszystkim integruje nasze śro-
dowisko - podsumowali turniej 
dyrektorzy przedszkoli.

(red)

VII Gminny Turniej Sportowy Przedszkoli
Rozgrywki były świetną zabawą, nauką zasad gry fair-play oraz promocją  zdrowego stylu życia

W Urzędzie Miejskim w 
S t r z egomiu odb yło  s ię 
11 grudnia br.  spotkanie 
dyrektorów szkół z terenu 
gminy Strzegom. Tematem 
były przygotowania się do 
akcji  doż ywiania dzieci 
i  młodzieży od stycznia 
przyszłego roku. 

Jak powszechnie wiadomo, 
kontrowersje w całej Polsce 
wywołuje fakt, że ośrodki 
pomocy społecznej muszą 
ogłaszać przetargi na doży-
wianie uczniów. Tym samym 
zdarza się, że w jednej pla-
cówce posiłki dwudaniowe 
jedzą dzieci, którym obiady 
opłacają rodzice oraz dzieci, 
które jedzą posiłek jedno-
daniowy. 

Przetarg nieograniczony, 
przeprowadzony przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Strzegomiu wyłonił firmę 
Catermed S.A. z Krakowa, 
która od stycznia 2013 r. 

będzie  przygotowywała i 
dostarczała gorące posiłki 
jednodaniowe dla uczniów z 
terenu naszej gminy.

Pamiętać przy tym należy, 
że niska cena, jaką może 
przedstawiać dostawca w 
ofercie przetargu na organi-
zację posiłków w szkołach, 
nie oznacza słabej jakości 
jedzenia, o czym przeko-
nali się uczniowie z wielu 
szkół, korzystający z posiłków 
przygotowywanych przez 
firmę wyłonioną w drodze 
przetargu. 

Problem, któr y dotyczy 
praktycznie szkół w całej 
Polsce, staramy się jak naj-
bardziej zniwelować w gminie 
Strzegom, między innymi po-
przez szeroko zakrojoną akcję 
edukacyjną dotyczącą oka-
zywania szacunku osobom, 
które przejściowo znalazły się 
w trudnej sytuacji.

Urszula Podsiadły-
Szubert 

Rozmawiali o dożywianiu 
uczniów Gminy Strzegom

W czasie spotkania dyrektorów ustalono, że już w miesią-
cu grudniu  dyrektorzy we współpracy z kierownikiem OPS 
oraz przedstawicielami firmy Catermed ustalą godziny 
i miejsce wydawania posiłków, aby to nie wywoływało 
kontrowersji i aby pomoc, w postaci dożywiania, spełniła 
swój główny cel.
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Flesz wydarzeń w gminie S t r ze go m  w  2 012  r.
W nowo wybudowanym 
budynku przy ulicy Świd-
nickiej w Strzegomiu jest 26 
mieszkań. Zainteresowanie 
zamianą na nowe lokale było 
spore. Dziś w budynku nie 
ma już wolnych mieszkań. 

Przeprowadzki poprzedziło 
okazywanie lokali osobom, 
które zakwalifikowały się do 
zamiany. Do wyboru mieszkań 
w pierwszej kolejności mieli 
strzegomianie, których wnioski 
otrzymały najwyższą ocenę 
według punktacji określonej 
w regulaminie zamiany. Nato-
miast tak bardzo upragnione 
przekazanie kluczy nastąpiło 
dopiero po podpisaniu umów 
najmu. 

Co ważne nowe mieszkania 
zrobiły dobre wrażenie na 
lokatorach, tym bardziej, że 
dla wielu osób opuszczanie 
swoich dotychczasowych do-
mów nie było łatwą decyzją, 
ponieważ wiązało się to ze 
zamianą większych mieszkań 
na mniejsze. 

Przypomnijmy. W listopadzie 
2010 roku firma „Art-Bud” 
z Jawora rozpoczęła prace od 
rozbiórki istniejącego budynku 
mieszkalnego przy ulicy Świd-

nickiej, rozbiórki starych gara-
ży, altan, murków oporowych 
i ogrodzenia prefabrykowanego 
i zaczęto w tym miejscu budowę 
nowego budynku mieszkalnego. 
- Oprócz budynku wykonano 
nowe przyłącza, budynek ro-
werowni i osłonę śmietnika, 
z betonowej kostki brukowej 
ułożono chodniki, parkingi 
i dojazdy, zagospodarowano 
teren zieleni. W nowym bu-

dynku o powierzchni zabudowy 
ponad 1490 m2 jest 26 mieszkań 
komunalnych - mówi Irena Ko-
walska, naczelnik Wydziału In-
westycji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Koszt inwestycji to ponad 
2,6 mln zł, z czego kwota ponad 
570 tys. zł to dotacja budżetu 
państwa w ramach wsparcia bu-
downictwa mieszkaniowego.

MK 

Budowa kanalizacji w gminie 
Strzegom to jedno z priory-
tetowych zadań strzegom-
skiego samorządu. 

Rok 2012 r.  był przełomowy, 
jeśli chodzi  o realizację ogrom-
nego projektu pn. „Zapewnie-
nie prawidłowej gospodarki 
ściekowej w gminie Strzegom”, 
który realizowany był na te-
renie gminy Strzegom i objął 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w następujących miejscowo-
ściach: Goczałków, Rogoźnica, 
Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, 
Wieśnica, Jaroszów oraz roz-
budowę oczyszczalni ścieków 
w Strzegomiu. Projekt zakładał 
wybudowanie 49,7 km sieci 
oraz przewodów kanalizacji 
sanitarnej wraz z 11 sieciowymi 
pompowniami ścieków w tych 
wsiach. 

Mimo, że podczas realizacji 
tego przedsięwzięcia, nie obyło 
się bez problemów i utrudnień, 
dziś mieszkańcy poszczegól-
nych wsi podłączają się do ka-
nalizacji i wyliczają same zalety 
tej inwestycji. Przypomnijmy, że 
zadanie to zostało dofinanso-

wane, przez Unię Europejską, 
kwotą prawie 40 mln zł. 

To jednak nie koniec kana-
lizowania gminy Strzegom, 
ponieważ mijający rok przy-
niósł rozpoczęcie, tak bardzo 
wyczekiwanej budowy kanali-
zacji w Goczałkowie Górnym. 
- Realizacja zadania pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Goczałków Górny” ma 
na celu podniesienie standar-
du świadczonych usług przez 
gminę Strzegom i przyczyni 
się do poprawy jakości ży-
cia mieszkańców wsi Goczał-
ków Górny i północnej części 
wsi Graniczna. Na podstawie 
złożonego wniosku gminie 
Strzegom przyznano kwotę 
dofinansowania w wysokości 
2 379 211,00 zł – mówi Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Zakończenie 
i rozliczenie tej inwestycji na-
stąpi w 2013 roku. 

W mieście Strzegom rów-
nież przeprowadzane są in-
tensywne prace kanalizacyjne. 
Przedsięwzięcie „Przebudowa 
kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej miasta Strzegom” jest 
realizowane w kilku etapach. 
W I etapie wybudowano ka-
nalizację sanitarną w ulicach 
Rybnej i ul. Morskiej”, w II 
etapie zakończono odcinek 
w ul. Rybnej, Czarnej i Brac-
kiej. Trwa budowa kolejnego 
odcinka w ul. Szarych Szeregów, 
Wesołej, Reja. Trwa też budowa 
odcinka od ul. Gronowskiej-Ja-
godowej do ul. Armii Krajowej, 
częściowo obejmująca nowe 
osiedle domków jednorodzin-
nych w tym rejonie miasta. 

- W wyniku modernizacji sie-
ci kanalizacji sanitarnej w mie-
ście zniknie zagrożenie awarii 
sieci, zwiększy się możliwość 
przyłączenia nowych obiektów, 
ograniczy się zjawisko infiltracji 
i zmniejszy ilość ścieków do-
pływających do oczyszczalni, 
szczególnie w okresie pogody 
opadowej. W ciągu kilku naj-
bliższych lat musimy osiągnąć 
standardy określone w przepi-
sach krajowych i Dyrektywach 
Unii Europejskiej, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi. 
W przeciwnym wypadku na 
gminy będą nakładane wyso-

W Strzegomiu rozbudowano 
oczyszczalnię ścieków. To 
obiekt nowoczesny, spełniający 
standardy unijne, co z pewno-
ścią wpłynie na podniesienie 
poziomu życia mieszkańców. 

- Oczyszczalnia ścieków, która 
znajduje się przy ulicy Rybnej 
w Strzegomiu, została rozbudo-
wana i zmodernizowana w ra-
mach projektu pn.” Zapewnienie 
prawidłowej gospodarki ściekowej 
w gminie Strzegom” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko – mówi Dorota 
Borkowska, prezes strzegomskiej 
spółki Wodociągi i Kanalizacja. 

Generalnym Wykonawcą 
zadania był Instal Kraków s.a. 
W ramach przedsięwzięcia wy-

konano roboty architektoniczno-
budowlane, drogowe, instalacyj-
no-technologiczne, elektryczne, 
AKPiA, montażowe urządzeń 
technologicznych oraz rozruch 
oczyszczalni wraz z uzyskaniem 
efektu ekologicznego. Prace przy 

Urząd Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu całkowicie 
zmienił swój wizerunek. 

Wszystko to za sprawą prze-
prowadzonego niedawno re-
montu. Wyremontowano salę 
ślubów, salę bankietową, hol, 
pomieszczenia biurowe, ar-
chiwum, wejście do urzędu. 
Wymieniono okna, podłogi, 
grzejniki, drzwi, znaczną część 
instalacji elektrycznej. Poma-
lowano ściany oraz założono 

instalację przeciwpożarową. Re-
mont przeprowadziła, wybrana 
w drodze zapytania o cenę, firma 
remontowo-budowlana Domex 
ze Strzegomia. 

Wraz ze zmianą wystroju wnę-
trza zmienił się wizerunek Urzę-
du Stanu Cywilnego. Zachwyt 
nowożeńców, którzy mieli okazję 
jako jedni z pierwszych składać 

Dobiega końca realiza-
cja  z adania  pod nazwą 
„Przebudowa odcinka na-
wierzchni ul. Kościuszki 
w Strzegomiu wraz z budo-
wą ciągu pieszo-jezdnego 
ul. Czer wonego Krz yża 
i chodników ul. Parkowej 
i Krótkiej”. 

Całkowita wartość robót 
budowlanych wynosi 1 289 
620,22 zł. Wykonawcą prac 
jest firma Jerzy Majorek, 
P. P. U. H . „ S t e i n b u d e x  – 
J.M.”, ul. Wrocławska 50, 
58-100 Świdnica, która zo-
stała wyłoniona w drodze 
przetargu. 

- Zadanie jest współfinan-
sowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach 
Reg iona lnego  Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007- 
2013 - Priorytet 9 – „Odnowa 
zdegradowanych obszarów na 
terenie Dolnego Śląska (Mia-
sta)”, Działanie 9.1 – „Odno-
wa zdegradowanych obszarów 
miejskich w miastach powyżej 
10 tysięcy mieszkańców”. 
Dofinansowanie jest prze-
widziane w wysokości 51,19 
proc. wartości zadania- mówi 

Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 

i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

MK 

Nowe mieszkania przy Świdnickiej Kanalizacja miasta i wsi 

Zmodernizowana o c z y s z c z a l n i a

U S C  t e r a z  w  n o w e j odsłonie

Ulica Kościuszki w przebudowie

Dotychczas w ramach zadania zostały wykonane następujące prace: roboty 
budowlane – kanalizacja deszczowa, ciąg pieszo-jezdny przy ul. Czerwonego 
Krzyża, prace przygotowawcze, nawierzchniowe, roboty wykończeniowe – ciąg 
pieszo-jezdny przy ul. Czerwonego Krzyża, prace przygotowawcze, nawierzch-
niowe, roboty wykończeniowe – ul. Parkowa i Krótka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
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Flesz wydarzeń w gminie S t r ze go m  w  2 012  r.
W mijającym roku na te-
renie gminy Strzegom re-
montom poddane zostały 
liczne drogi i  chodniki. 
W bieżącym roku remon-
tom poddano także dro-
gi polne w Goczałkowie 
Górnym, w Olszanach oraz 
w Żółkiewce. Prace polega-
ły na mechanicznym pro-
filowaniu i wyrównywaniu 
nawierzchni dróg. Roboty 
wykonała firma „Zemar” 
ze Stanowic. Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł 
blisko 69 tys. zł. 

W lipcu trwały roboty ziem-
ne na drodze gminnej nr 
110750D, na odcinku szutro-
wym ul. Górniczej w Strze-
gomiu, będącej łącznikiem na 
trasie Strzegom - Żółkiew-
ka. Zakres prac obejmował 
m.in. wykonanie podbudowy 
z tłucznia kamiennego i wy-
łożenie nawierzchni szutrowej 
z mieszanki granitowej. Dłu-
gość remontowego odcinka 
wyniosła 530 m, zaś jego 
szerokość ok. 6 m. Na tym od-
cinku zostały wykonane dwie 
zatoki postojowe. Wartość 
wykonywanych robót wyniosła 
ok. 56 tys. zł. Wykonawcą za-
dania był Arkadiusz Ratkow-
ski, firma PPHU Drog Art 
w Strzegomiu. Duży wkład 
pracy w początkowym etapie 
robót włożyli  pracownicy 
ZUK w Strzegomiu, zajmując 
się wycinką drzew i krzewów 
oraz karczowaniem zieleni 
rosnącej w pasie staro-no-
wej drogi. Na samym końcu 
uzupełniono oznakowanie 
pionowe drogi. 

W okresie letnim wyre-
montowano również ulicę 
Księdza Prałata Stanisława 
Siwca. Prace rozpoczęły się 
pod koniec czerwca i wyko-
nywała je firma Drog-Ziem 
ze Stanowic. Koszt zadania 
to ok. 166 tys. zł. Zakres 
robót objął m.in. rozebranie 
istniejących nawierzchni drogi 
oraz chodników, oczyszcze-
nie istniejącej nawierzchni 
i uzupełnienie spoin, zmianę 
nawierzchni asfaltowej drogi 
na nawierzchnię wykonaną 
z kamienia granitowego. 

Długo oczekiwany łącznik 
na osiedlu Kamionka między 
ulicami Dębowa i Bukową 
wykonało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Stańczyk” ze 
Świebodzic. Prace rozpoczęły 
się 8 czerwca, a zakończyły 9 
lipca. Wartość wykonanych 
robót wyniosła 46.152,06 zł. 
Dynamicznie przebiegały 
w okresie wakacji prace re-
montowe chodnika przy ul. Si-
korskiego w Strzegomiu. Za-
danie wykonała firma „Usługi 
Brukarskie Adam Dryja” ze 
Strzegomia. W ramach prac 
wykonano nową nawierzchnię 
chodnika z kostki betonowej. 
Wartość robót budowlanych 
wyniosła ok. 50 tys. zł. 

 Również w okresie let-
nim dobiegły końca robo-
ty drogowe na ul. Ceglanej 
w Strzegomiu. W ramach wy-
konywanych prac oczyszczono 
teren, wykoszono chwasty, 
zabezpieczono kable energe-
tyczne i teletechniczne rurami, 
wykonano pionową regulację 
wpustów studzienek ulicznych 
i inne niezbędne podziemne 
prace. Konstrukcję jezdni 
o powierzchni circa 2.000 m2 
wykonano zgodnie z projek-
tem, stosując beton asfaltowy. 
Zjazdy wykonano z czerwonej 
kostki betonowej. Wykonawcą 
robót było Heilit + Woerner 
Sp. z o.o. z Wysokiej. Wartość 
wykonanych prac wyniosła 
blisko 442 tys. zł.

We wrześniu zakończo-
no remont ulicy Kalcytowej 
w Strzegomiu, którego wy-
konawcą było Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów. Została tam 
wykonana nowa nawierzchnia 
z mieszanek mineralno-bi-

tumicznych. Wartość robót 
wyniosła 130.746,28 zł. 

W mijającym roku zakoń-
czono prace przy budowie 
najdłuższego chodnika w gmi-
nie Strzegom. Chodnik o dłu-
gości 320 metrów wykonała 
w Żelazowie firma Fomac Sp. 
z o. o. ze Świdnicy. Chodnik 
wykonano z kostki brukowej. 
Zjazdy z kostki granitowej 
zafundowała gmina Strzegom. 
Dzięki wykonanym chodni-
kom poszerzono także pas 
jezdni, co zapewni bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. 
W tym roku gmina doło-
żyła do chodników 200 tys. 
zł. Dzięki temu wykonano 
chodniki w Goczałkowie, Że-
lazowie i Morawie. W ostat-
nim czasie dokonano także 
odbioru wyremontowanej 
drogi powiatowej nr 2919D 
w miejscowości Modlęcin. 
Prace drogowe na kwotę 288 
448,92 zł wykonała Firma 
Bisek-Asfalt z Kostomłotów, 
wyłoniona drogą przetargu 
nieograniczonego. Długość 
wyremontowanego odcinka 
wyniosła 500m. Zakres robót 
obejmował sfrezowanie starej 
nawierzchni, położenie dwóch 
warstw nawierzchni bitu-
micznej, wykonanie nowych 

zjazdów, wyremontowanie od 
podstaw wszystkich przepu-
stów i obustronne utwardzenie 
pobocza. Wcześniej w rejonie 
Olszan został całkowicie wy-
mieniony przepust o długości 
ponad 40 m, za kwotę 40 
tys. zł. Środki finansowe na 
budowę drogi, uszkodzonej 
w 2009 r. pozyskano staraniem 
powiatu z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w ramach usu-
wania skutków powodzi. 

W listopadzie 2012 r. za-
kończył się remont chodnika 
przy Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu. Chodnik jest 
ważnym ciągiem komunikacyj-
nym prowadzącym w m.in. kie-
runku strzegomskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który pod-
czas licznych imprez odwie-
dzają nie tylko mieszkańcy, ale 
i przyjezdni z całej Polski i za-
granicy. Wykonawcą inwestycji 
było Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Stańczyk” s.j. ze 
Świebodzic. Zakres robót objął 
wykonanie nowej nawierzchni 

chodnika, trzech zjazdów i za-
toki postojowej na odcinku od 
ul. Jana Kochanowskiego do ul. 
Adama Mickiewicza. Wartość 
inwestycji wyniosła natomiast 
103.216,00 zł.

W listopadzie końca do-
biegł drugi etap remontu ulicy 
Dolnej, który rozpoczął się 
w ostatnim tygodniu sierpnia 
tego roku. W jego ramach 
dokańczany był chodnik o wy-
glądzie istniejącym jak iden-
tyczny. Prace wykonywała fir-
ma Fomac ze Świdnicy. Koszt 
tej inwestycji to 254 666,57 zł. 
Efekty pracy są już widoczne 
i cieszą mieszkańców, którzy 
już dawna oczekiwali realiza-
cję tego zadania. 

Także w listopadzie za-
kończyły się prace na ulicy 
Malinowej w Strzegomiu. 
Roboty wykonywała strze-
gomska firma Arkadiusz Rat-
kowski PPHU „Drog-Art”, 
a ich koszt wyniósł 54 565,56 
zł. Pierwszym etapem prac 
było zdarcie istniejącej na-
wierzchni, a następnie poło-
żenie nowej. W efekcie ulica 
pokryta została mieszanką 
grysu, a następnie utwardzona. 
Wykoszone zostały także rowy 
znajdujące się wzdłuż ulicy.

MK 

Kanalizacja miasta i wsi 

Zmodernizowana o c z y s z c z a l n i a

U S C  t e r a z  w  n o w e j odsłonie

Drogi w gminie wyremontowane

Kaplica cmentarna przy ulicy 
Olszowej w Strzegomiu już od 
dawna wymagała gruntownego 
remontu. W mijającym roku prze-
prowadzona została modernizacja 
posadzki granitowej w kaplicy 
cmentarnej. Posadzka wykonana 
została ze strzegomskiego gra-
nitu w powiązaniu z czarnymi 
wstawkami. Koszt tego zadania 
wyniósł 55 350,00 zł. To jednak 
nie wszystko, ponieważ naprawio-
ne zostały ubytki dachu kaplicy 
oraz wykonane zostało malowanie 
dwóch frontów elewacji za kwotę 
prawie 10 000 zł.

Przez czas trwania remontu 
kaplica wyłączona była z użyt-
ku, a uroczystości pogrzebowe 
odbywały się w strzegomskich 
kościołach. W tym roku do 
użytku został oddany również 
cmentarz komunalny przy 
ulicy Wałbrzyskiej w Strze-
gomiu, gdzie odbywają się już 
pochówki. Wyremontowano 
także alejki cmentarne na 
cmentarzu przy ulicy Olszo-
wej. W planach jest ponadto 
remont muru cmentarnego 
przy ulicy Świdnickiej. 

 MK

Kaplica cmentarna jak nowa

kie kary za zanieczyszczanie 
środowiska naturalnego – wy-
jaśnia Irena Kowalska. 

W mijającym wybudowano 
również kanalizację w ul. Aleja 
Wojska Polskiego w Strzego-

miu do terenu, na którym prze-
widziany jest McDonalds.

Przypomnijmy też, że cał-
kiem niedawno rozpoczęła się 
rozbudowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacyjnej w ul. Ko-

szarowej w Strzegomiu, a po-
czątkiem nadchodzącego roku 
zakończy się również budowa 
sieci wodociągowej od wsi 
Stawiska dla terenu podstrefy 
ekonomicznej. 

realizacji inwestycji trwały od 22 
kwietnia 2010 r. do 21 września 
2012 r. Wartość wykonanych 
robót objętych kontraktem wy-
niosła 19 433 722,76 zł brutto.

- W wyniku modernizacji 
i rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Strzegomiu usprawniono 
ciąg do mechanicznego oczysz-
czania ścieków, rozbudowano 
część biologiczną, wybudowa-
no urządzenia do beztlenowej 
mezofilowej stabilizacji osadu 
wraz z systemem ujmowania, 
uzdatniania i wykorzystania bio-

gazu. Przedsięwzięcie ma na celu 
oczyszczanie w stopniu wyma-
ganym przepisami Unii Euro-
pejskiej i krajowymi wszystkich 
odbieranych ścieków z miasta 
i gminy Strzegom – wyjaśnia 
Dorota Borkowska. Realizacja 
tego przedsięwzięcia przyczyni 

się przede wszystkim do ochrony 
środowiska poprzez likwidację 
lub znaczne ograniczenie zanie-
czyszczeń wprowadzanych do 
rzeki Strzegomki oraz do pod-
niesienia standardu warunków 
życia mieszkańców.

MK 

przysięgę w nowo wyremontowa-
nych pomieszczeniach, wzbudziła 
nowa aranżacja sali ślubów i sali 
bankietowej. Wszyscy zgodnie 
przyznają, że brać ślub w tak 
pięknych pomieszczeniach jest 
ogromną przyjemnością. 

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

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

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

MK

Mieszkańcy Jaroszowa z za-
ciekawieniem obserwowali 
budowę boiska Orlik w ich 
miejscowości. Prace szły peł-
ną parą. Dotąd zaniedbany 
teren zmienił całkowicie swo-
je oblicze, a przedsięwzięcie 
na nim realizowane nabrało 
rzeczywistych kształtów. Wy-
konano nawierzchnię boiska 

piłkarskiego ze sztucznej tra-
wy, poliuretanową nawierzch-
nię boiska wielofunkcyjnego 
oraz oświetlenie. Wykonawca 
zakończył równocześnie ro-
boty związane z wykonaniem 
ogrodzenia, zaplecza sanitar-
no-szatniowego, drogi dojaz-
dowej oraz parkingów . 

MK 

Świetlica wiejska w Stano-
wicach już od dawna wyma-
gała gruntownego remontu. 
Teraz z dnia na dzień zmienia 
swój wizerunek i wszystko 
wskazuje na to, że będzie 
stanowić prawdziwą ozdobę 
miejscowości. 

Zadanie przebudowy świe-
tlicy wiejskiej w Stanowicach 
współfinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwo-
ju” - „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
Prace remontowe prowadzi, 

wyłonione w drodze przetar-
gu, przedsiębiorstwo Art-Bud 
z Jawora. 

Świetlica po remoncie zyska 
na atrakcyjności. Zostanie 
do niej dobudowana nowa 
klatka schodowa, nad którą 
będzie znajdował się dach 
jednospadowy. Obiekt zyska 
także nowe toalety, w tym 
toaletę dostosowaną do osób 
niepełnosprawnych. 

Dużą niespodzianką bę-
dzie z pewnością kawiarenka 
internetowa, z której będą 
mogl i  korz ystać  wsz yscy 
mieszkańcy wsi.

MK 

Nowa sala gimnastyczna dla 
mieszkańców Goczałkowa 

Już jest Orlik w Jaroszowie!

Remont świetlicy w Stanowicach 

Nowe place zabaw 
Nowo wybudowane place 

zabaw w Grochotowie i Gra-
nicznej robią duże wraże-
nie. Kolorowe i bezpieczne 
urządzenia zabawowe oraz 
estetyczne nasadzenia dopeł-
niają całości. Piaskownica, 
huśtawki: wahadłowa, wagowa 
i sprężynowa, karuzela, zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, 
a także ławki i kosze parko-
we – to elementy, które są nie 
tylko atrakcją, ale i ozdobą 
placów zabaw. 

Najbardziej z wybudowania 
tych obiektów cieszą się naj-
młodsi mieszkańcy wsi, tym 
bardziej, że wcześniej takich 
miejsc w ich miejscowości nie 
było. – Cieszę się, że nasza wieś 
ma taki piękny plac zabaw. Ta-
kiego miejsca dotychczas bra-
kowało. To duży prezent dla 
naszych dzieci – mówi sołtys 
Grochotowa Renata Podków-
ka. - Dzięki temu, że udało się 
zagospodarować plac i zakupić 
altanę z funduszu sołeckiego, 
będziemy mogli teraz częściej 
organizować imprezy takie, 
jak festyny, który towarzyszył 
uroczystemu otwarciu placu 
zabaw – mówi z kolei Andrzej 
Gliński, sołtys Granicznej. 

- Chcemy, aby takich placów 
zabaw było w gminie Strze-
gom jak najwięcej. Cieszą nas 
szczególnie te powstające na 
wsiach, ponieważ w sposób 
szczególny wzbogacają one 
ofertę kulturalno-oświatową 
małych miejscowości –pod-
kreśla Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. 
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Na spotkaniu, które odbyło 
się 13 grudnia, burmistrz 
poinformował o najważ-
niejszych sprawach gmi-
ny, a sołtysi mówili o naj-
pilniejszych potrzebach 
w swoich wsiach. 

Burmistrz opowiedział m.in. 
o głosowaniu nad projektem 
uchwały w sprawie likwida-
cji Straży Miejskiej Gminy 
Strzegom, zapewniając, że jej 
rozwiązanie nie będzie miało 
wpływu na bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Następnie omówiono budżet 
na rok 2013 r. oraz wymieniono 
te inwestycje, które na terenach 
wiejskich będą realizowane 

w pierwszej kolejności. Bur-
mistrz poruszył także temat 
stawek podatku rolnego oraz 
poinformował o planowanej 
pomocy dla najbardziej potrze-
bujących w związku z nadcho-
dzącymi świętami. 

Sołtysi natomiast zgłaszali 
m.in. potrzeby remontów dróg 
gminnych i powiatowych, 
kwestie dotyczącą wycinki 
drzewa, remont świetlicy, 
jak również sprawy związane 
z zagospodarowaniem tere-
nów na wsiach. 

Z rąk Zdzisławy Dmy-
trarz każdy ze zgromadzo-
nych otrzymał tomik „Święto 
Chleba”, na którego wydanie 
pozyskano środki zewnętrze. 

UM

Przedświąteczne debatowanie
Ostatnie w starym roku spotkanie sołtysów z burmistrzem Zbigniewem Suchytą

Najbardziej emocjonującym 
i oczekiwanym punktem 
Forum Organizacji Poza-
rządowych było wręczenie 
nagród dla organizacji poza-
rządowych w konkursie ogło-
szonym przez Burmistrza 
Strzegomia „Lider NGO 
2012”. 

- Konkurs na lidera organi-
zacji pozarządowych ogłoszony 
został zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza Strzegomia w sierp-
niu. Jednocześnie powołano 
komisję konkursową ds. oceny 
materiałów złożonych na kon-
kurs. 5 września upłynął termin 
składania dokumentów. Do tego 
dnia otrzymaliśmy sześć zgło-
szeń - informuje Anna Hałas, 
naczelnik Wydziału Funduszy 

Europejskich. Celem ogłoszo-
nego konkursu było zwiększenie 
aktywności społecznej organiza-
cji pozarządowych, wzmocnienie 
potencjału organizacji pozarzą-
dowych oraz rozwój współpracy 
i wsparcie sektora pozarządo-
wego. Oceniana była przede 
wszystkim aktywność w pozy-
skiwaniu środków pieniężnych 
ze źródeł zewnętrznych (poza 
gminą) na zadania realizowane 
na rzecz społeczności lokalnej. 
Rywalizacja była spora, a pula 
nagród wyniosła 54 tysiące 
złotych. 

Pierwsze miejsce przyznano 
Stowarzyszeniu Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stano-
wice. Stowarzyszenie na czele 
z prezes Zdzisławą Dmytrarz za 
całokształt swojej działalności, 
dorobek, sukcesy i osiągnięcia 

otrzymało również zaszczytny 
tytuł „Lidera NGO 2012”. Na 
rzecz Stowarzyszenia przeka-
zana została także kwota 20 tys. 
zł, której symbolem podczas 
ceremonii wręczania nagród 
przez burmistrza Strzegomia 
był uroczyście wręczony czek. – 
Dziękujemy bardzo. Ta nagroda 
dla nas wiele znaczy. Cieszymy 
się, że pierwszą nagrodę oraz 
tytuł „Lidera NGO 2012” otrzy-
mało nasze Stowarzyszenie, 
ponieważ będzie to stanowiło 
dla nas motywację do dalszej 
pracy – powiedziała w imie-
niu Stowarzyszenia Zdzisła-
wa Dmytrarz. Stowarzyszeniu 
Mieszkańców Wsi Tomkowice 
za zajęcie drugiego miejsca 
przypadła kwota 18 tys. złotych. 
Trzecie miejsce zajął Amatorski 
Klub Sportowy w Strzegomiu 
i otrzymał kwotę 15 tys. zło-
tych. Wyróżnienie przypadło 
niedawno powstałemu Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Rozwoju 
Lokalnej Aktywności „Rola” 
z Goczałkowa wraz z nagrodą 
pieniężną w wysokości 1 tys. 
złotych. Nagrodzone organizacje 
pozarządowe zgodnie przyznały, 
że otrzymane środki finansowe 
będą dla nich stanowiły nieoce-
nioną pomoc, którą przeznaczą 
na swoją działalność statutową, 
w tym w głównej mierze na 
wkłady finansowe przy pisaniu 
kolejnych projektów. 

M. Kuczyńska
Fot. M. Kuczyńska/J.

Hernik „forum lider 2012”

Mamy Lidera NGO 2012! 
O tytuł lidera NGO walczyło sześć organizacji pozarządowych 

Przypomnijmy, że Ministerstwo i Urząd Marszałkowski współfinansują 

budowę w kwocie blisko 600 tys. zł, natomiast całkowity koszt zadania 

to około 1 200 tys. zł. Połowa środków to środki własne gminy. Oficjalne 

otwarcie nowo wybudowanego obiektu odbyło się w listopadzie i było 

dużym wydarzeniem dla mieszkańców całej gminy. 
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Prof. Jan Chmura 
Wybitny specjalista w dziedzi-

nie fizjologii, Dziekan Wydziału 
Wychowania Fizycznego Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu wniósł ogromne 
zasługi w promocję gminy Strzegom. 
Jako częsty gość redakcji, propaguje 
i przybliża wiedzę na temat gminy 
Strzegom i jej mieszkańców. W swo-
ich publikacjach dotyczących sportu, 
często powołuje się na współpracę 
ze strzegomską młodzieżą. Dzięki 
zaangażowaniu pana profesora 
udało się pozyskać znaczne dotacje 
na przeprowadzenie renowacji strze-
gomskich zabytków. 

Abp Francesco Pio 
Tamburrino

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu 14.09. br. został nada-
ny tytuł Honorowego Obywatela 
Strzegomia Francesco Pio Tam-
burrino - Arcybiskupowi Foggii-
Bovino we Włoszech, który w 2002 
r., w imieniu Ojca Św. Jana Pawła II, 
nadał tytuł Bazyliki Mniejszej strze-
gomskiemu kościołowi. Tadeusz 
Wasyliszyn, przewodniczący Rady 
Miejskiej nie krył wzruszenia mó-
wiąc, że „dziś przeżywamy wszyscy 
historyczne wydarzenie.” Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia 
w imieniu władz samorządowych 
podziękował za przybycie na uro-
czystości jubileuszowe: 770- lecia 
lokacji miasta, 10- lecia Bazyliki 
Mniejszej oraz nadania Patronatu 
św. App. Piotra i Pawła miastu 
Strzegom.

Koncert  „Santo Subito” 
w wykonaniu Piotra Rubika 
i jego zespołu, który odbył się 
we wrześniu br. w Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu był 
niewątpliwie jednym z naj-
większych wydarzeń kultural-
nych mijającego roku. 

Strzegomski kościół zapeł-
nił się w tym dniu po brzegi. 
Koncert „Santo Subito” będący 
zbiorem utworów o życiu 
Błogosławionego Jana Paw-
ła II - od jego dzieciństwa 
aż do śmierci - wywarł na 
wszystkich ogromne wrażenie. 

Niesłabnące oklaski jeszcze 
długo trwały po zakończeniu 
dwugodzinnego występu.

Soliści – Zofia Nowakow-
ska, Marta Moszczyńska, 
Ewa Pr us , Michał Gasz , 
Grzegorz Wilk, Michał Bog-
danowicz zaśpiewali osobno 
lub wspólnie ok. 20 utworów. 
Wspaniałym uzupełnieniem 
do śpiewu solistów był występ 
chóru i gra orkiestry dowo-
dzonej przez charyzmatycz-
nego i niezwykle cenionego 
Piotra Rubika. 

Wśród najważnie jsz ych 
gości był nowy Honorowy 
Obywatel Strzegomia – abp 
Francesco Pio Tamburrino 
z włoskiej Fogii, któremu kilka 
godzin wcześniej w miejsco-
wym ratuszu wręczono za-
szczytne wyróżnienie. Wśród 
licznie zaproszonych gości 
nie mogło zabraknąć również 
przedstawicieli duchowień-
stwa, polskiego parlamentu, 
przedstawicieli władzy sa-
morządowej i gości z miast 
partnerskich Strzegomia: wło-
skiego Pavullo nel Frignano 
i niemieckiego Torgau. 

TW 

Z okazji przypadającego 
w 2012 roku Jubileuszu 770-
lecia nadania praw miej-
skich Miastu Strzegom Urząd 
Miejski w Strzegomiu we 
współpracy z Mennicą Śląską 
Sp. z o.o. wyemitował wyjąt-
kową monetę okolicznościo-
wą o nominale „7 Granitów”. 
Awers monety przedstawiał 
herb Strzegomia z wizerun-
kiem postaci Świętego Piotra 

i Świętego Pawła na murze 
obronnym wraz z informacją 
o obchodzonym w tym roku 
jubileuszu 770-leciu nadania 
praw miejskich, na rewersie 
natomiast widniał symbo-
liczny nominał „7 Granitów” 
wraz z wizerunkiem strze-
gomskiej bazyliki - kościoła 
parafialnego św. App. Piotra 
i Pawła.

TW

Honorowi Obywatele 
Strzegomia roku 2012! 

Oratorium na miarę jubileuszu!

Strzegom wydał swoją monetę

Przez cały 2012 r. mieszkańcy 
Strzegomia obchodzili 770-
lecie nadania praw miejskich 
naszemu miastu. Z tej okazji 
odbyło się wiele uroczystości, 
imprez i różnego rodzaju wy-
darzeń, które uświetniły ten 
niezwykły jubileusz.

Główne obchody miały miejsce 
w czerwcu i wrześniu, jednak w 
pozostałych miesiącach również 
sporo się działo. 

Święto Granitu Strzegom-
skiego zorganizowano w tym 
roku z szerokim rozmachem. 
Nasz regionalny kamień natu-
ralny został zaprezentowany na 
stoiskach wielu przedstawicieli 
zakładów branży kamieniarskiej. 
Zaprezentowane ekspozycje 
pokazały możliwości granitu i 

jego podstawowe cechy, jakimi 
są: nieocenione piękno, elegancja, 
naturalność i niepowtarzalność 
wykonanego z niego produktu, 
który swoją trwałością, wytrzy-
małością i odpornością zachwyca 
pokolenia. Granit zaprezentowa-
no w szerokiej gamie wyrobów: 
od małych form mozaikowych, 
poprzez biżuterię, galanterię 
w kamieniu, do wielkich rzeźb 
monumentalnych - największej 
torebki, czy bombki świata.

Dopełnieniem Święta Granitu 
Strzegomskiego były: okolicz-
nościowa sesja Rady Miejskiej w 
Strzegomiu, pokazy artystyczne, 
koncerty muzyczne zespołów: 
Boys i Feel, transmisja meczu 
Polska – Czechy w ramach 
EURO 2012, V Turniej Rajców 
Księstwa Świdnicko – Jaworskie-
go, XXVII Giełda Minerałów 

oraz XIV Memoriał Judo im. 
Edwarda Brzegowego.

We wrześniu z kolei odbyły się 
uroczystości związane z ogłosze-
niem patronami Strzegomia św. 
App Piotra i Pawła, 10. rocznicą 
strzegomskiej Bazyliki Mniejszej, 
15-leciem erygowania Parafii pw. 
Najświętszego Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Góry Karmel i 15-leciem 
porozumienia partnerskiego po-
między Strzegomiem a Torgau. 
Ważnym punktem były Dożynki 
Diecezjalne i Gminne, III Piel-
grzymka Strażaków Diecezji 
Świdnickiej oraz niezapomniany 
koncert „Santo Subito” w wyko-
naniu Piotra Rubika. 

Szczególną oprawę miały w 
tym roku: XXI edycja Między-
narodowego Festiwalu Folkloru, 
V Plener Rzeźby w Granicie, 

obchody Narodowego Święta 
Niepodległości, uroczystości 
związane z wręczeniem przez 
strzegomian Złotej Róży Mat-
ce Bożej Strzegomskiej, dot. 
włączenia Bazyliki Mniejszej 
i Pałacu w Morawie do szlaku 
„Via Sacra”, Tydzień Aktywno-
ści Mieszkańca Strzegomia oraz 
zawody konne na hipodromie 
w Morawie: Puchar Świata w 
WKKW oraz ME juniorów w 
WKKW.

Ostatnim wydarzeniem ob-
chodów 770 – lecia będzie II 
Sylwester na strzegomskim Ryn-
ku, na który już dzisiaj serdecznie 
wszystkich zapraszamy. Początek 
imprezy w dniu 31 grudnia br. o 
godz. 22.00 (szczegóły na ostat-
niej stronie gazety).

Tekst: Tomasz Wanecki

W tym roku przed strzegom-
ską widownią zaprezentowały 
się zespoły zagraniczne z Bośni 
i Hercegowiny, Chile, Czech, 
Hiszpanii, Meksyku, Portuga-
lii, Rosji i Turcji oraz rodzi-
me ZF: „Bazuny” z Żukowa, 
„Blichowiacy” z Łowicza oraz 

oczywiście gospodarze – „Ko-
strzanie”. 

Warto dodać, że w trakcie tego-
rocznej edycji koncerty odbyły się 
także w Kostrzy, Udaninie, Grani-
cy, w Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” i na strzegom-
skim Rynku (koncert – zwiastun, 

koncert zespołów dolnośląskich). 
Zespoły goszczące w Strzegomiu 
ponadto uczestniczyły w mszach 
św. w obu kościołach, wzięły 
udział w polonezie, który odbył 
się w niedzielę w sercu miasta 
i spotkały się z władzami samo-
rządowymi Strzegomia w miej-
scowym Urzędzie Miejskim, 
gdzie była stosowna okazja do 
wręczenia drobnych upomin-
ków, podzielenia się wrażeniami 
z dotychczasowych koncertów, 
wzniesienia toastu i wspólnej 

pamiątkowej fotografii. Choć 
koncert galowy w ramach XXI 
edycji Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru odbył się w sobotę, 
to dzień później – wieczorem - 
strzegomska publiczność miała 
okazję obejrzeć występy gwiazd 
polskiej sceny muzycznej. Na 
stadionie OSiR zaprezentował 
się Dziani i, ostatnio bardzo 
popularny, zespół Enej, z takimi 
przebojami jak: „Radio Hello” 
i „Skrzydlate ręce”.

TW

Wielki Jubileusz Strzegomia

Folklor Świata w granitowym sercu Polski

Świętowali nie tylko mieszkańcy gminy Strzegom, ale i przyjaciele miasta z całej Polski i ze świata

Było to niezapomniane święto radości, optymizmu, niezliczonych koncertów, spotkań i obcowania ze sztuką

W tym roku odbył się XXI Międzynarodowy Festiwal Folklo-
ru. Tegoroczna edycja MFF odbywała się rok po wspaniałym 
jubileuszu 20-lecia festiwalu. Doskonała organizacja i dopra-
cowana w najdrobniejszych szczegółach logistyka, pokazały, 
że strzegomska impreza w dalszym ciągu zalicza się do najlep-
szych nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w kraju.
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W tym roku na hipodromie 
w Morawie rozegrano ko-
lejną edycję Pucharu Świata 
we Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowe-
go oraz mistrzostwa Europy 
juniorów w WKKW.

Pierwsze z tych zawodów 
odbyły się w dniach od 31 maja 
do 3 czerwca br. Klub sportowy 
LKS Stragona otrzymał dota-
cję celową z budżetu gminy 
Strzegom w wys. 100 tys. zł 
na organizację Pucharu Świata 
we Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowego, 
a wszyscy mieszkańcy gminy 
Strzegom mieli zapewniony 
wstęp wolny na zawody po 
okazaniu dowodu osobistego 
lub legitymacji szkolnej. Zwy-
ciężczynią PŚ została repre-
zentantka Niemiec 26-letnia 
Sandra Auffarth, aktualna 
wicemistrzyni Europy, a także 
złota medalistka w kategorii 
drużynowej podczas ubiegło-
rocznych Mistrzostw Euro-

py WKKW w Luhmuehlen. 
W zawodach w Strzegomiu 
wystartowała po raz pierwszy. 
Drugie miejsce na podium 
zajął Szwajcar Felix Vogg, na 
koniu Maverick McNamara 
(46,10). Z czwartej na trzecią 
lokatę, po bezbłędnie przeje-
chanym parkurze awansował 
Niemiec, Andreas Dibowski 
na koniu FRH Butts Avedon 
z ostatecznym wynikiem 46,40 
pkt. zajął ostatnie miejsce na 
podium.

W dniach 6-9 września od-
były się mistrzostwa Europy 
juniorów w WKKW. Najlepsza 
okazała się reprezentantka 
Wielkiej Brytanii, Sophie 
How. Najwyższą lokatę wśród 
polskich jeźdźców zajął Piotr 
Dąbrowski na Pakiecie. W ry-
walizacji drużynowej naj-
lepsi okazali się Brytyjczycy, 
wyprzedzając Irlandczyków 
i Francuzów. Polska reprezen-
tacja uplasowała się na piątej 
pozycji.

- W obu imprezach mieliśmy 
okazję obejrzeć rywalizację na 

najwyższym poziomie. Posia-
dając doświadczenie w orga-
nizacji tak dużych wydarzeń 

sportowych, udało nam się 
wszystko dopiąć na ostatni 
guzik. Potwierdzały to po-

dziękowania od zagranicznych 
federacji, których ekipy rywa-
lizowały w Morawie – pod-

sumował Marcin Konarski 
z LKS Stragona.

Tomasz Wanecki

Międzynarodowe imprezy należały do udanych zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Nie zabrakło wielkich emocji

Tegoroczna edycja znanego 
i lubianego Memoriału Judo 
im. Edwarda Brzegowego 
uświetniła obchody Jubile-
uszu 770-lecia nadania praw 
miejskich miastu Strzegom. 

Memoriał odbył się w dniu 16 
czerwca br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu. Organizatorami zawo-
dów były: sekcja judo AKS
-u Strzegom, gmina Strzegom, 
OSiR Strzegom, Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy i Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.

Około 200 młodych adep-
tów judo prz ys tąpi ło  do 
rywalizacji w kilkudziesię-
ciu kategoriach wagowych. 
W turnieju wystąpi l i  za-
wodnicy z Czech, Niemiec, 
Austrii i Polski. Warto dodać, 

że wśród uczestników byli 
judocy reprezentujący mia-
sta partnerskie Strzegomia: 
Znojmo (Czechy) oraz Tor-
gau (Niemcy).

Tradycyjnie już wieczorem 
odbyło się spotkanie wszyst-
kich zawodników, trenerów 
i sponsorów turnieju, gdzie 
podziękowano osobom, dzię-
ki którym mogło dojść do 
realizacji tegorocznej edycji 
memoriału. Ponadto zagra-
niczni judocy otrzymali od 
organizatorów drobne upo-
minki.

Warto jeszcze na koniec po-
chwalić organizację zawodów. 
Stała ona na wysokim pozio-
mie, nic więc dziwnego, że 
wszyscy wyjechali z naszego 
miasta w dobrych humorach. 

Tomasz Wanecki

XIV Memoriał Judo  
odbył się w Strzegomiu 

Sukces piłkarzy 
w rundzie jesiennej 

Druga drużyna juniorów 
(rywalizująca w klasie tereno-
wej) rozegrała już wszystkie 
mecze w rundzie jesiennej. 
Zawodnicy trenowani przez 
Rafała Świdurskiego mogą 
pochwalić się doskonałym 
bilansem. W 10 spotkaniach 
odnieśli 9 zwycięstw i tylko 
raz przegrali. 

opr. Tomasz Wanecki

Baseny były oblegane
Strzegomskie baseny od-

wiedziło w tym roku ponad 50 
tys. osób. Gros użytkowników 
nowoczesnego obiektu pocho-
dziła spoza gminy Strzegom!

Sezon trwał od 16 czerwca 
do 11 września br. W upalne 
dni, a takich w trakcie tego-
rocznego lata nie brakowało, 
chętnych było niejednokrotnie 
więcej niż miejsca na base-
nach. Możliwość spędzenia 
lata w tak komfortowych wa-
runkach powodowała, że strze-
gomskie baseny wręcz „pękały 
w szwach”.

UM

Pod koniec czerwca na strze-
gomskim Rynku odbyła się 
I edycja Ogólnopolskiego 
Biegu „Strzegomska Dwu-
nastka – Biegajmy Razem”. 

Na starcie stanęło blisko 200 
zawodników i zawodniczek, 
w tym 30 mieszkańców naszej 
gminy (8 kobiet, 22 mężczyzn).

Trasa głównego biegu, odby-
wającego się o Puchar Burmi-
strza Strzegomia, przebiegała 
ulicami naszego miasta ze star-
tem i metą w rynku. Kobiety 
miały do pokonania dystans 8 
km (2 pętle), mężczyźni – 12 
km (3 pętle). Biegaczom na 
trasie dopingowała spora grupa 
kibiców, którzy z podziwem 

obserwowali zmagania uczest-
ników zawodów.

Wśród startujących byli biega-
cze z województw: dolnośląskie-
go lubuskiego, wielkopolskiego, 
opolskiego oraz mazowieckiego. 
Po ukończonym biegu każdy 
otrzymał pamiątkowy medal 
okolicznościowy i posiłek.

Tomasz Wanecki

Zawody stanowiły 
el iminacje do mi-
strzostw świata ko-
biet w Białymstoku 
i eliminacje do Ar-
nold Classic Europe 
w stolicy Hiszpanii 
– Madrycie.Na scenie 
w Strzegomiu zo-
baczyliśmy aż trójkę 
mistrzów świata: Ma-
teusza Kołkowskiego 
(kulturystyka klasycz-
na), Katarzynę Ko-
zakiewicz-Kowalik 
(fitness sylwetkowe) i Ewę 
Sędkowską (kulturystyka). 

A także: wicemistrza świata 
- Andrzeja Kołodziejczy-
ka (kulturystyka), wicemi-

strzynię świata junio-
rek - Natalię Gacką 
(fitness sylwetkowe), 
triumfatora Amator-
skiej Olympii - Karola 
Małeckiego, mistrzów 
Europy : Grzegorza 
Ozgę (kulturystyka), 
Jakuba Potoc kiego 
(kulturystyka), Prze-
mysława Żokowskiego 
(kulturystyka klasycz-
na), Annę Szczotka 
(fitness sylwetkowe) 
i kilku medalistów mi-

strzostw Europy.
Tomasz Wanecki

Pobiegli w Strzegomskiej Dwunastce

We wrześniu odbyły się w Strzegomiu zawody „Kamienna Rzeźba”

W tym roku wystartowało prawie 200 zawodników z pięciu województw

Światowo na hipodromie w Morawie

Sandra Auffarth znakomicie zaprezentowała się w trakcie zawodów w Morawie. Swoją klasę potwierdziła na IO w Londynie.

Juniorzy (klasa terenowa):
AKS Strzegom – Kłos Lutomia  4:1
LKS Bystrzyca Górna – AKS 0:2 
Victoria Tuszyn – AKS 1:12 
AKS – Stal Świdnica 1:0 
Zieloni Łagiewniki – AKS 1:5
AKS – Pogoń Pieszyce 0:3
Roztocznik – AKS 3:6
Czarni Sieniawka – AKS 0:6
AKS – Koliber Uciechów 2:1
AKS – Dąb Mościsko 2:0

Statystyka spotkań
bilans: 10 (9 0 1) 40-10 27 pkt.
u siebie: 5 (4 0 1) 9-5 12 pkt.
wyjazd: 5 (5 0 0) 31-5 15 pkt.
Kolejno: liczba spotkań, zwycięstwa, 
remisy, porażki, bramki strzelone, 
bramki stracone, liczba punktów

Aktu wręczenia nagród laureatom memoriału dokonali: zastępca 
burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski, radny RM - Marian 
Góra oraz trenerzy strzegomskiej sekcji: Andrzej Rozwałka oraz 
Józef Smoter. Wybrano także najlepszego technika zawodów, 
którym został Austriak - Andreas Reischl, wśród dziewcząt 
najlepsza okazała się Aleksandra Kawecka z miejscowego 
AKS-u Strzegom.
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W dniu 19 października 
2012 r. podpisano umowy na 
prowadzenie zajęć edukacyj-
nych z wykonawcami wyło-
nionymi w drodze przetargu 
i  t ym samym rozpoczęto 
dodatkowe zajęcia dla dzieci 
szkół podstawowych w kla-
sach I-III. Środki pochodzą 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego jako kontynu-
acja projektu, pt. „Indywi-
dualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzą-
cym jest gmina Strzegom”. 

W szkołach podstawowych 
zostaną przeprowadzone na-
stępujące zajęcia, które za-
kończą się tuż przed przerwą 
świąteczną:
1. Zajęcia dla dzieci ze spe-

cyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu w tym 
zagrożonych ryzykiem dys-
leksji,

2. Zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,

3. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami roz-
woju mowy,

4. Gimnastyka korekcyjna dla 
dzieci z wadami postawy, 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne 
i  psychoedukacy jne d la 
dzieci z zaburzeniami ko-
munikacji społecznej,

6. Zajęcia rozwijające za-
interesowania  uczniów 
szczególnie uzdolnionych 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem nauk przyrodni-
czych,

7. Zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnie-
niem plastyki, 

8. Zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnie-
niem zajęć teatralnych.
Dodatkowa kwota dofi-

nansowania projektu to: 73 
150,00 zł. Całkowita wartość 
projektu wyniesie 440 650,60 
zł.

WNZ.6845.181.112.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 11,00 m2, położonego w granicach działki 
nr 260/6 w Kostrzy przy ul. Kopernika. Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2013 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,64 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości 
o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w ter-
minie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania 
w dniu 4 stycznia 2013 roku, w godzinach od 10.30 do 10.45 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 / 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

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

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 379, AM-35, Obr.5 o powierzchni 
4,8370 ha,
(R IIIa-0,4129 ha, R IIIb-3,1783 ha, R IVa-0,9621 ha, Ps IV-0,2837) położonej 
w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na okres dwunastu miesięcy.

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2013 roku, o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 23,1263 
q żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 250 
zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom
Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-544.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.
Z A P R A S Z A M Y !!!

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 380, AM-35, Obr.5 o powierzchni 
5,3147 ha,
(R IIIa-0,7681 ha, R IIIb-2,9302 ha, R IVb-0,9701 ha, R V-0,6463) położonej 
w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na okres dwunastu miesięcy.

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2013 roku, o godz. 10.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi - wartość 23,2240 
q żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 260 
zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom
Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-544.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.
Z A P R A S Z A M Y !!!

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Strzegom” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 grudnia 2012 roku Rad-
ni Rady Miejskiej w Strze-
gomiu podjęli między in-
nymi uchwały w sprawie 
stawek podatków i opłat 
lokalnych obowiązujących 
na terenie gminy Strzegom 
w 2013 roku. Tak więc od 
01.01.2013r. na terenie 
gminy Strzegom obowiązy-
wać będą stawki podatków 
i opłat lokalnych ustalone 
następującymi uchwałami 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu:
1. n r  8 8 / 1 2  z  d n i a 

04.12.2012r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów wy-
miaru podatku rolnego,

2. n r  8 9 / 1 2  z  d n i a 
04.12.2012r. w sprawie 
stawek podatku od nie-
ruchomości,

3. n r  9 0 / 1 2  z  d n i a 
04.12.2012r. w sprawie 
stawek podatku od środ-
ków transportowych,

4. n r  9 1 / 1 2  z  d n i a 
04.12.2012r. w sprawie 
opłaty  od pos iadania 
psów.

Powyższe Uchwały zostały 
opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego ogłoszonym 
dnia 12.12.2012r. pod pozy-
cjami 4813-4816.

Stawka podatku leśnego 
wynika z art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 30 października 
2002r. o podatku leśnym 
(Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz. 
1682 z późn. zm.), podatek 
leśny od 1 ha za rok po-
datkowy wynosi (...) rów-
nowartość pieniężną 0,220 
m3 drewna, obliczaną we-
dług średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały roku poprze-
dzającego rok podatkowy. 
Zgodnie z Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 
19 października 2012r. 
w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczo-
nej według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierw-
sze trzy kwartały 2012 r. 
(M.P. 2012.788 ) - średnia 
cena sprzedaży drewna dla 
celów wymiaru podatku 
leśnego wynosi 186,42 zł 
za 1 m3. Biorąc pod uwagę 
powyższe, stawka podatku 
leśnego za jeden hektar, 
obowiązująca w 2013 roku, 
wynosi: 0,220 m3 x 186,42 
zł/m3 = 41,0124 zł (stawkę 
należy stosować z dokład-
nością do czterech miejsc 
po przecinku).

Informujemy, że do podanych 
wcześniej miejsc, gdzie można 
dostać „Gminne Wiadomości 
Strzegom” doszły w ostatnim 
okresie następujące punkty 
kolportażu:
- sklep Maszrol ul. Sikorskiego 

9 w Strzegomiu 
- sklep RSP Tomkowice 29

Dodatkowo zamontowano 6 
specjalnych skrzynek na gaze-
ty (zawieszonych na wiatach 
przystankowych) na terenie 
sołectw, w których nie ma 
sklepów: Godzieszówek, Gra-
niczna, Grochotów, Skarżyce, 
Stawiska, Wieśnica.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 545/B/2012, Nr 

546/B/2012, Nr 547/B/2012, 
Nr 548/B/2012, Nr 549/
B/2012, Nr 550/B/2012, Nr 
551/B/2012, Nr 554/B/2012, 
Nr 555/B/2012 i Nr 556/
B/2012 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 11 grudnia 2012 r.; 

- oddania w użytkowanie 
wieczyste zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 552/B/2012, 
Nr 553/B/2012 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 11 grudnia 
2012 r.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 
uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest gmina Strzegom”

Jakie będą stawki podatkowe 
w gminie Strzegom w 2013? 

Ważna informacja dla czytelników

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE
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