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Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Chcą ożywić  
Dąbrowskiego

Jedna ze strzegomskich 
ulic zaczyna zamierać. Czy 
uda się tchnąć w nią nowe 
życie? 

 str. 4

StrzeGom
nasz Strzegom 
biało- czerwony 

Mieszkańcy licznie włączyli 
się w obchody święta uchwa-
lenia konstytucji 3 maja. 
Atrakcji nie brakowało.

  str. 8

SPort
Gotowi  
do startu?

Wywiad z wielkim nauko-
wym autorytetem na temat 
II edycji Biegaj razem z 
nami – „Strzegomska Dwu-
nastka” profesorem Janem 
Chmurą. 

 str.10 

Kwota dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej stanowi 
45%. Dotacja gminy Strzegom 
zgodnie z uchwałą nr 35/12 
z dnia 9 maja 2012 roku to 
także 45%.

Właściciel domu zapłaci 
10% wartości wykonanych 
prac według cen określonych 
po przetargu. Długość odcinka 
przyłącza i ostateczna wartość 
prac zostanie określona koszto-
rysem powykonawczym.

Zostały wykonane już wszyst-
kie prace projektowe do domów, 
których właściciele podpisali 
deklaracje przystąpienia do pro-
jektu. Obecnie Wodociągi i Ka-
nalizacja Spółka z.o.o podpisują 
umowy oraz przygotowują prze-
targ na wykonanie przyłączy. 
Wszystkie sprawy nadzoru nad 
realizacją przyłączy, odbiorów 
będą także obowiązkiem spółki. 
Pracownicy spółki dokonają też 

wszystkich rozliczeń z gminą 
Strzegom i NFOŚiGW. 

Właściciel domu będzie zo-
bowiązany wpłacić 10% i pod-
pisać kilka obowiązkowych 
dokumentów. 

Informujemy, że w siedzibie 
spółki jest lista rezerwowa, na 
którą można się dopisać, ale 
wykonanie przyłącza jest uzależ-
nione od wielkości oszczędności 
uzyskanych po przetargu.

Program w roku ubiegłym był 
realizowany w Granicy i Tom-
kowicach, w ramach którego 
wykonano ponad 50 przyłą-
czy. Wzbudzał wiele emocji 
i niepewności mieszkańców 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
umowę trzeba podpisać zgodnie 
z kosztorysem projektu przed 
przetargiem, druga wątpliwość 
to wielka niepewność dopłaty - 
90% kosztów. 

- Jak się okazało, zadowolenie 
po zrealizowaniu projektu jest 

bardzo duże. Nawet tych, którzy 
w to nie wierzyli - mówi sołtys 
Tomkowic, Andrzej Szczepanik. 
- Ludzie niezbyt wierzyli, że pro-
jekt ten zostanie zrealizowany, a ci 
którzy nie zadeklarowali udziału, 
dziś żałują – dodaje sołtys. 

Zadowolenia nie kryje także 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 

Suchyta, bo jak twierdzi, dzię-
ki tym działaniom budowane 
kanalizacje osiągną efekt eko-
logiczny, który będzie kontrolo-
wany przez instytucje finansu-
jące kanalizacje. - Cieszę się, że 
dzięki uchwale Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, gmina Strzegom 
jako jedna z nielicznych na Dol-

nym Śląsku współuczestniczy 
w tym projekcie skierowanym 
do mieszkańców naszej gminy. 
Znacznie ułatwi to korzystanie 
z wybudowanych kanalizacji, 
a co za tym idzie podniesie 
zdecydowanie standard życia na 
wsi – dodaje burmistrz. 

red

Przypominamy, że w związ-
ku ze zmianą przepisów 
ustawy dotyczących gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi przez Sejm i Rząd 
RP od 1 lipca 2013 r. rusza 
nowy system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 
i zaczynają obowiązywać 
nowe zasady odbioru odpa-
dów komunalnych. 

Obowiązek podpisania umo-
wy z firmą wywozową przejmie 
gmina. 

Gmina Strzegom ogłosiła 
właśnie przetarg na odbiór i za-
gospodarowywanie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Pełna treść ogło-
szenia o przetargu dostępna jest 
na stronie www.bip.strzegom.pl, 
a termin składania ofert mija 3 
czerwca 2013 r. 

Przedmiotem zamówienia 
jest odbiór i zagospodarowy-
wanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Strzegom, na 
których zamieszkują mieszkań-

cy. Usługa obejmuje wszystkie 
nieruchomości zamieszkałe, po-
łożone w gminie Strzegom, czyli 
takie, w których znajduje się co 
najmniej jeden lokal, w którym 
zamieszkuje co najmniej jeden 
mieszkaniec. Ważną informacją 
dla strzegomian jest to, że wy-
łoniona w trybie przetargu nie-
ograniczonego firma odbierająca 
odpady, zostanie zobowiązana do 

zagwarantowania mieszkańcom 
możliwości nabycia pojemników 
w formie ich zakupu, dzierżawy, 
bądź najmu. Wykonawca będzie 
musiał dostarczyć pojemniki 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
świadczenia usługi lub zgłosze-
nia nieruchomości do obsługi. 
Pojemniki i kontenery będą 
posiadać oznaczenia określające 
rodzaj gromadzonych odpadów, 

które należy w nich umieszczać. 
Odpady będą odbierane przez 
przedsiębiorstwo od dnia 1 
lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 
2015 r. 

Określenie wysokości stawek 
za śmieci nastąpiło mocą uchwa-
ły Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Uchwała wejdzie w życie po 
ogłoszeniu jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. W tej uchwale 
Rada zróżnicowała opłaty za 
śmieci w kategorii śmieci segre-
gowanych, uwzględniając ilość 
osób zamieszkałych na danej 
nieruchomości. 

Jednocześnie przypomi-
namy, że każdy właściciel 

nieruchomości zamieszkałej 
zobowiązany był złożyć do 
31 marca 2013 r. do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Osoby, które 
dotychczas tego nie zrobi-
ły powinny uczynić to nie-
zwłocznie. Zachęcamy także 
do zapoznania się z infor-
macjami dotyczącymi ustawy 
śmieciowej, które na bieżąco 
są zamieszczane na stronie 
internetowej www.strzegom.
pl w zakładce „Nowy system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi”. 

red

Przyłączą się do sieci

Wyłonią firmę wywożącą odpady!

Za 10 procent wartości ponad 500 domów zostanie podłączonych do kanalizacji w gminie Strzegom. Są na to pieniądze 

Gmina ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kto wygra? 

Wniosek Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu 
został zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, co oznacza otrzymanie 
dotacji w kwocie 1 200 000 zł na dofinansowanie przyłączy 
domów do wybudowanej kanalizacji w miejscowościach, 
gdzie gmina zakończyła ją w latach 2011-2012. Są to wsie 
Kostrza, Żółkiewka, Żelazów, Wieśnica, Goczałków, 
Jaroszów, Tomkowice, Granica oraz Rogoźnica, gdzie za-
kończenie kanalizacji planowane jest na koniec września 
2013 roku. 

Ostatecznie w gminie Strzegom obowiązują od 1 lipca br. stawki w 
wysokości: 
-	 przy	zamieszkiwaniu	od	1	osoby	do	4	osób	-	stawka	w	wysokości	12	zł	
miesięcznie	od	jednego	mieszkańca;

-	 za	5,	6	 i	 7	osobę	–	 stawka	w	wysokości	7	 zł	miesięcznie	od	każdego	
mieszkańca;

-	 powyżej	7	osób	-	stawka	w	wysokości	5	zł	miesięcznie	od	każdego	miesz-
kańca.

Dla	osób,	które	nie	będą	segregowały	odpadów	komunalnych	stawka	będzie	
wynosiła	21	zł	od	osoby.	
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-

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

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

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

Ważne telefony
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Budynki w zarządzie gminy 
Strzegom z roku na rok zmie-
niają swoje oblicze. Już nie-
bawem metamorfozę przejdą 
obiekty przy ulicy Kasztelań-
skiej i Paderewskiego. 

- Remont dachu budynku przy 
ulicy Kasztelańskiej 2 planowany 
był już od 2-3 lat, jednak dotych-
czas brakowało na to zadanie 
pieniędzy. W roku bieżącym 
zadecydowano o jego przepro-
wadzeniu zaraz po ustąpieniu 
zimy i nastaniu sprzyjających 
warunków atmosferycznych – 
mówi Jarosław Smordowski, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Remont będzie obejmował 
wymianę pokrycia dachowego 
z dachówki ceramicznej wraz 
z wymianą konieczną elementów 
konstrukcyjnych dachu (kro-
kwie, łaty), wykonanie nowych 
obróbek blacharskich, wymianę 
rynien i rur spustowych oraz 
montaż nowych okien w połaci 
dachowej. 

- Termin realizacji tego zmie-
rzenia ustalono na połowę maja 
br., a jego koszt wyniesie niemal 
58 tys. zł brutto. Remont reali-
zować będzie firma Ogólno-
budowlana Ossowski, Mariusz 
Ossowski z Wińska, która wy-
grała postępowanie przepro-
wadzone na wykonanie tego 
remontu – dodaje naczelnik. 

Na tle odnowionych elewacji 
sąsiednich budynków niezbyt 
elegancko prezentuje się także 
elewacja budynku SCK-2 przy ul. 
I.J. Paderewskiego w Strzegomiu. 
Dlatego tam również zostaną 
przeprowadzone prace remon-
towe. - Zakres tego remontu 
obejmuje do wykonania naprawę 
uszkodzonych tynków elewacji, 
przygotowanie jej do malowania 
(gruntowanie, przecieranie) i ma-
lowanie kolorem w nawiązaniu 
do istniejących elewacji bocz-
nych. Przewidziano też wymianę 
obróbek blacharskich gzymsów 
oraz rynien i rur spustowych. 
Renowacji poddane zostaną też 
okna i drzwi. W chwili obecnej 

prowadzone jest przez Wydział 
Gospodarki Lokalowej postępo-
wanie na wyłonienie wykonawcy 

tego remontu – wyjaśnia Jarosław 
Smordowski. 

Mk 

25 kwietnia 2013 r. wszy-
scy bezrobotni mieli okazję 
uczestniczyć w II Strzegom-
skich Targach Pracy zorgani-
zowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Świdnicy.

Na spotkaniu można było 
bezpośrednio porozmawiać 
z potencjalnymi pracodawcami, 
skontaktować się z różnymi or-
ganizacjami i pośrednikami pracy. 

Bezrobotni mieli szansę zapoznać 
się z aktualnymi ofertami za-
trudnienia i ocenić swoją szansę 
jako potencjalnego kandydata na 
pracownika. Dzięki tym targom 
każda osoba, która się na nich zja-
wiła, otrzymała porady dotyczące 
rekrutacji na dane stanowisko 
oraz dowiedziała się, jak można 
stać się prywatnym przedsię-
biorcą i o jakie dotacje może się 
w takim przypadku starać. 

kw 

Izba Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej to miejsce, w którym 
zgromadzone zostaną zarów-
no materialne, jak i niema-
terialne wartości kulturowe. 
Dotychczas eksponaty były 
przechowywane w miejscach, 
często niedostępnych d la 
turystów. Powstanie swo-
istego muzeum regionalnego 
pozwoli na udostępnienie 
zbiorów wszystkim zwiedza-
jącym. Nowoczesne wyposa-
żenie oraz oświetlone gabloty 

sprawią, że eksponaty będą 
prezentowały się naprawdę 
niezwykle okazale. To miejsce 
z pewnością wzbudzi wielkie 
zainteresowanie nie tylko 
samych mieszkańców, ale 
również osób z innych gmin, 
które będą ciekawe poznania 
historii pradawnego Strze-
gomia. Ma to być również 
impuls dla młodych ludzi do 
bliższego zaznajomienia się 
z kulturą miasta. Izba mieścić 
się będzie w budynku Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel” przy ul. Kościuszki 
w Strzegomiu. Już dzisiaj do 
niej zapraszamy! 

kw 

Budynki do remontu 

II Strzegomskie Targi Pracy

Będzie Izba Tradycji Ziemi Strzegomskiej

Niebawem ruszą prace na dwóch obiektach. Jeden z nich będzie miał nowy dach, drugi piękną elewację 

Bezrobotni zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy, otrzymali informacje, jak założyć działalność

W budynku CAS „Karmel”, przy ul. Kościuszki powstanie strzegomskie muzeum regionalne

Nowa atrakcja Strzegomia otwarta zostanie 23 czerwca br. Jest ona stworzona z myślą 
o pasjonatach historii, którzy interesują się zamierzchłymi czasami gminy Strzegom. 
Warto dodać, że na wyposażenie izby pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w 
wysokości 24 990 zł.
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Od soboty 20.04. Strzegom 
posiada już własną, legalną 
ścianę graffiti, która znajdu-
je się przy ul. Dworcowej. 

Podczas wielkiego otwarcia 
od godziny 11.00 dziesięciu 
grafficiarzy ze Strzegomia, 
Wrocławia, Jeleniej Góry, 
Świdnicy i Jaworzyny Śląskiej 
prezentowało swoje umie-
jętności. Widzowie mogli 
prześledzić cały proces: od 
zarysów i pierwszych linii aż 
po kolorowe i wieloformatowe 
dzieła. Wykonanie rysunków 
o wymiarach 2,5 m x 2 m 
było bardzo pracochłonne, 
ponieważ ostatni grafficiarze 
skończyli o godz. 19.00. Wri-

terzy reprezentowali różne 
style i przywołali odmienne 
motywy. Ściana zapełniła się 
elementami znanymi z komik-
sów, literatury fantastycznej 
i  grozy. Zachwyciła wizja 
Supermena, koncepcja ja-
pońskiego komiksu i twarzy 
demonicznej postaci. Do pro-
fesjonalnych grafficiarzy do-
łączyły również dzieci, które 
przyszły na wydarzenie ze 
swoimi rodzicami. Powstałe 
rysunki rozczuliły dorosłych. 
Cała impreza była przygoto-
wana w konwencji „Graffiti 
Jam”. Nie mogło więc zabrak-
nąć muzyki, grilla, a nawet 
hip-hopowej konfrontacji 
uczestników spotkania. Mimo 

chłodu grafficiarze mogli li-
czyć na stałą widownię, ale 
również spacerowiczów, któ-
rzy chętnie zatrzymywali się 
przy poszczególnych dziełach. 
Prawdziwą sensację impreza 
wzbudziła wśród pasażerów 
autobusów zajeżdżających na 
nowy PKS. Na wydarzeniu 
nie mogło zabraknąć burmi-
strza Strzegomia Zbigniewa 
Suchyty, zastępcy burmistrza 
W iesława W itkowskiego, 
prezesa ZREMB-u Henry-
ka Rośka, radnych: Jadwigi 
Wróblewskiej i Przemysła-
wa Stempniewicza, radnej 
Młodzieżowej Rady Miej-
skiej – Natalii Chyłek oraz 
wielkich miłośników graffiti: 

Marcina Sobusiaka, Błażeja 
Markiewicza i  Mirosława 
Kiliana. - Lepszego początku 
dla legalnego graffiti w Strze-
gomiu nawet nie można było 
sobie wymarzyć. Poziom był 
niezwykle wysoki. Młodzież 
udowodniła, że graffiti jest 
prawdziwą sztuką, nie mającą 
nic wspólnego z chuligań-
stwem. Mam nadzieję, że 
graffiti na ulicy Dworcowej 
będzie się rozwijało w stronę 
ul. Armii Krajowej i Al. Woj-
ska Polskiego. W ten sposób 
może powstać najdłuższa 
w powiecie legalna ściana 
graffiti - dodaje pomysłodawca 
Tomasz Marczak. 

(red)

Na spotkaniach podjęto uchwa-
ły w sprawie rocznych planów 
remontowych. Ponadto ustalono 
stawki jednostkowe zaliczek na 
utrzymanie części wspólnych 
nieruchomości. 

- W efekcie 118 wspólnot 
mieszkaniowych zaplanowało 
do realizacji w 2013 r. różne 
prace remontowe finansowane 
z pieniędzy zgromadzonych w ra-
mach funduszu remontowego. 85 

wspólnot wstępnie zaplanowało 
też prace naprawcze, których 
realizacja i sposób finansowania 
- z uwagi na bardzo duże koszty 
realizacji lub brak środków finan-
sowych w funduszu remontowym 
- zostanie przyjęta do realizacji 
w ramach odrębnych uchwał, 
po pozyskaniu przez ZGM Sp. 
z o.o. w Strzegomiu lub właścicieli 
indywidualnych, ofert wykonaw-
ców.Należy podkreślić, że 110 

wspólnot nie przyjęło do realizacji 
na 2013 r. żadnych prac remonto-
wych, nadal gromadząc środki na 
funduszu - relacjonuje Jarosław 
Smordowski, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

W trakcie zebrań rozmawiano 
m.in. także na tematy odtworzenia 
dokumentacji technicznej budyn-
ków przez gminę Strzegom, nowej 
ustawy śmieciowej oraz możliwo-
ści pozyskania dofinansowania 
do remontów realizowanych 
przez wspólnoty mieszkaniowe, 
w tym udział w organizowanym 
corocznie przez gminę Strzegom 
konkursie „Odnów i wygraj”. 
Jednym z głównych tematów 

zebrań wspólnot mieszkaniowych 
z terenu wsi: Jaroszów, Goczał-
ków, Rogoźnica oraz Kostrza 
było również omówienie ko-
nieczności wykonania podłączeń 
poszczególnych budynków do 
nowej sieci kanalizacyjnej oraz 
w przypadku niektórych wspólnot 
konieczności zlecenia wykonania 
projektu dotyczącego wykonania 
wewnętrznej instalacji kanali-
zacyjnej wraz z podłączeniem 
urządzeń oraz pozyskanie oferty 
na realizację tych prac. Dyskuto-
wano również o możliwościach 
pozyskania dofinansowania tego 
zadania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz gminy 
Strzegom. 

- W szerokim zakresie poru-
szano również problem uciąż-
liwego zachowanie najemców 
lokali gminnych, dewastujących 

zarówno lokale pozostające 
w najmie, jak również lokale in-
nych mieszkańców, np. poprzez 
notoryczne zalewanie mieszkań 
oraz dewastowanie części wspól-
nych nieruchomości, co niejed-
nokrotnie związane jest z ko-
niecznością ponoszenia dodat-
kowych kosztów remontowych 
– mówi naczelnik. Poszczególni 
właściciele zgłaszali ponadto 

problemy dotyczące terenów 
gminnych, np. utwardzenie te-
renu, wykonanie nasadzeń, czy 
odwodnienie terenu. Rozma-
wiano także o utrzymaniu czy-
stości zarówno na chodnikach 
przyległych do nieruchomości 
stanowiących własność wspólnot 
mieszkaniowych, jak również 
terenach gminnych.

red

Co ustaliły wspólnoty?

Poziom prac był niezwykle wysoki. Młodzież udowodniła, że graffiti jest prawdziwą sztuką i nie ma nic wspólnego z chuligaństwem 

Rozmawiano o remontach, dokumentacji technicznej, ustawie śmieciowej, możliwości pozyskania pieniędzy na remonty, uciążliwych lokatorach i obowiązkach 

Wypłata producentom rol-
nym zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej w 2013 r. 
nastąpi w terminie do 30 
kwietnia 2013 r. W przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym 

terminie, tj. od 1 lutego 2013 r. 
do 28 lutego 2013 r. wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) 
dokumentującymi zakup oleju 
napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej w okre-
sie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
stycznia 2013 r. 

Akcyza do odbioru
(1)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 Zarzą-
dzeniem Nr 117/B/2013, Nr 
118/B/2013, Nr 119/B/2013, 
Nr 120/B/2013 Burmistrza 

Strzegomia z dnia 29 kwiet-
nia 2013 r.
(2) Na podstawie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami / Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm. / informuję, że 
na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
wywieszone zostało ogłosze-
nie o przetargu na oddanie 
w najem lokalu użytkowego, 
o pow. 228,60 m2, położone-
go w granicach działki nr 768, 
AM-11, obr-3 w Strzegomiu 

przy ul. Armii Krajowej 23.
(3) Na podstawie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami / Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm. / informuję, że 
na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
wywieszone zostało ogłosze-
nie o przetargu na oddanie 
w najem lokalu użytkowego, 
o pow. 739,60 m2, położone-
go w granicach działki nr 768, 
AM-11, obr-3 w Strzegomiu 
przy ul. Armii Krajowej 23.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE Są pieniądze 
na miejsca pracy 

193 tysiące złotych oszczęd-
ności ze zlikwidowanej Straży 
Miejskiej przekazane zostały 
na organizację miejsc pracy 
dla bezrobotnych. W czasie 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w zmianach do 
budżetu gminy rajcy prze-
znaczyli 193 tysiące złotych 
na dofinansowanie 30 miejsc 
pracy w formie stażu oraz 9 
miejsc pracy dla mężczyzn 
w pracach publicznych w me-
lioracjach gminy zorgani-
zowanych przez burmistrza 
Strzegomia. 

Jest strzegomska ściana graffiti

W ostatnim czasie w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej sp. z o.o. w Strzegomiu odbyły się zebrania 284 wspól-
not mieszkaniowych pozostających w zarządzie tej firmy. Były 
też zebrania 13 wspólnot mieszkaniowych pozostających 
w innym zarządzie, tj. firmy Ak-Info Andrzej Koteras oraz 
Agora ze Świdnicy, jak również osób fizycznych. 

Zwrot podatku akcyzowego będzie można otrzymać 

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 

lub przelewem na rachunek bankowy podany we 

wniosku.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7 maja 20134 Wydarzenia / trudne spraWy 

Ulica Dąbrowskiego – pro-
wadząca do strzegomskiego 
Rynku - do niedawna była 
wizytówką naszego miasta. 
Niektórzy nazywali ją nawet 
„elitarną”, bowiem jako jedna 
z nielicznych w Strzegomiu 
wyłączona była z ruchu samo-
chodów. Jednak w ostatnim 
okresie ulica straciła swoją 
rangę i władze samorządowe 
Strzegomia mocno zastana-
wiają się, co zrobić, by przy-
wrócić jej dawny blask. 

Spotkanie, które odbyło się w 24 
kwietnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu z mieszkańcami 
ulicy Dąbrowskiego i przedsię-
biorcami mającymi tam swoje pla-
cówki handlowo-usługowe, miało 
na celu przedstawienie propozycji 

i pomysłów, by uzdrowić patową 
sytuację. W sali konferencyjnej 
zgromadziło się blisko 50 osób. 
Według powszechnej opinii, ulica 
Dąbrowskiego w Strzegomiu 
zaczęła tracić na znaczeniu w mo-
mencie zmiany lokalizacji dworca 
autobusowego, który został prze-
niesiony na ulicę Dworcową. Nie 
da się ukryć, że gros osób, które 
tamtędy się przemieszczały, to 
właśnie pasażerowie. 

- Dzięki temu ta ulica żyła, 
a osoby korzystające z komuni-
kacji autobusowej były klientami 
sklepów, które znajdują się wzdłuż 
ulicy – mówili mieszkańcy. – Teraz 
nasza ulica umarła, a sklepy „pa-
dają” jeden za drugim. Trzeba coś 
z tym zrobić! – dodali. 

Burmistrzowi Strzegomia  Zbi-
gniewowi Suchycie zależy na 
tym, aby poprawić wizerunek 

tej ładnej, ale zapomnianej ulicy 
i spróbować ją w pewnym stopniu 
„ożywić”. Na środowym spotkaniu 
przedstawił zebranym miesz-
kańcom i handlowcom pomysł 
przywrócenia w tym miejscu 
jednokierunkowego ruchu samo-
chodów. – Chcemy wprowadzić 
tam ruch samochodów w godz. 
8.00 – 18.00. Po godz. 18.00 
żaden z samochodów nie miałby 
prawa tam wjechać, za wyjątkiem 
aut mieszkańców. Wprowadzi-
libyśmy ograniczenie prędkości 
do 20 km/h, a utworzone nowe 
miejsca parkingowe należałyby 
do „Strefy płatnego parkowania”. 
Mieszkańcy ulicy Dąbrowskiego 
korzystaliby z całorocznej karty 
parkingowej, którą mogliby wyku-
pić za 30 zł w Urzędzie – poinfor-
mował gospodarz miasta, dodając 
jednocześnie, że w budżecie gminy 
Strzegom znajdują się pieniądze 
na wzmożone patrole policji, która 
pilnowałaby porządku. Jest także 
pomysł, aby na tej ulicy zainsta-
lować monitoring. Wszystko po 
to, by był porządek i żeby wszy-
scy przestrzegali nowych zasad. 
Instalacja kamery pomogłaby 
na pewno – jak zauważyli sami 
mieszkańcy - w wyłapywaniu 
właścicieli czworonogów, którzy 
nie sprzątają po swoich pupilach 
i osób łamiących przepisy ruchu 
drogowego. Kolejną propozycją 
władz Strzegomia jest organizacja 
na ulicy Dąbrowskiego niedziel-
nych jarmarków, które w zało-

żeniu miałby pobudzić handel 
w tym miejscu. Targ odbywałby 
się w godz. 10.00-13.00 i jak 
zapewnia burmistrz Suchyta, nie 
kolidowałoby to z życiem miesz-
kańców. – Jest to próba ratowania 
placówek handlowych, zwłaszcza 
tych spożywczych, które mogłyby 
wystawiać swoje stoiska i oferować 
swoje produkty. Oczywiście po 
zakończeniu takiego jarmarku 
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu wszystko by po-
sprzątał – wyjaśniał Zbigniew 
Suchyta. Ciekawą inicjatywą było 
przedstawienie mieszkańcom 
ulicy Dąbrowskiego możliwo-
ści uczestnictwa w konkursie 

„Odnów i wygraj”, w którym za 
udokumentowany remont i mo-
dernizację elewacji zewnętrznych 
poszczególnych budynków można 
uzyskać z budżetu gminy nagrodę 
pieniężną. Przedstawione propo-
zycje znalazły swoich zwolenni-
ków, jednak padały też argumenty 
przeciwko, zwłaszcza te dotyczące 
wprowadzenia ruchu samocho-
dów. – Tą drogą przechodzi wielu 
uczniów z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 i trzeba wziąć 
pod uwagę ich bezpieczeństwo. 
Ponadto uważam, że transport 
pojazdów będzie przeszkodą dla 
prowadzonego handlu i usług 
– twierdził Józef Kuźma, radny 

powiatu świdnickiego, na co dzień 
mieszkaniec ulicy Dąbrowskiego. 
Jakby na to nie spojrzeć, władze 
Strzegomia stoją na stanowisku, 
że muszą być podjęte pewne kroki 
i decyzje, by uzdrowić zaistniała 
sytuację. – W najbliższym okresie 
wystosujemy wniosek do Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy 
o zezwolenie wprowadzenia na 
ulicy Dąbrowskiego jednokie-
runkowego ruchu samochodów 
i „Strefy płatnego parkowania”. 
Wszystko, co nowe, wzbudza 
wątpliwości. Musimy spróbować, 
inaczej się nie przekonamy – pod-
sumował burmistrz Suchyta.

TW

Co dalej z ulicą Dąbrowskiego?
Jedna ze strzegomskich ulic zaczynała zamierać. Władze Strzegomia zastanawiają się, co zrobić, by przywrócić jej dawny blask. Czy znajdą rozwiązanie? 

Cuda z kamienia  
staną do konkursu 

Redakcja czasopisma branżo-
wego „Świat Kamienia” zapra-
sza do udziału w dziewiątej już 
odsłonie prestiżowego konkursu 
„Kamień”. Udział w konkursie 
może wziąć każda kamieniarska 
realizacja powstała pomiędzy 
sierpniem 2011 a sierpniem 
2013 roku.

 -Zachęcamy do zgłaszania 
zarówno własnych realiza-
cji, jak i innych prac, które 
w Państwa ocenie wyróżniają 
się indywidualnym podej-
ściem, niespotykaną formą, 
czy też intrygującym przesła-
niem - mówi Adriana Czekaj, 
redaktor naczelna „Świata 
Kamienia”. - Propozycje moż-
na zgłaszać w ramach jednej 
z trzech kategorii: „Kamień 
w obiektach architektonicz-
nych”, „Nagrobek” oraz „Ele-
menty architektoniczne, rzeź-
ba, wnętrza” – dodaje. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 30 sierpnia 2013 roku. 
Oceniane będą: indywidualny 
charakter realizacji, jakość jej 
wykonania, spójna kompozycja 
oraz wartość artystyczna. Ogło-
szenie laureatów oraz oficjalna 
gala połączona z wręczeniem 
„Kariatyd” będzie miała miejsce 
podczas międzynarodowych 
targów branży kamieniarskiej 
„Kamień-Stone” 6-9 listopada 
2013 roku w Poznaniu. Na 
zwycięzców czeka darmowa 
promocja na łamach „Świata Ka-
mienia” i w mediach elektronicz-
nych oraz statuetka „Kariatydy”. 
Więcej informacji pod adresem 
www.swiat-kamienia.pl.

red

W tym numerze informujemy, 
jakich formalności należy dopeł-
nić, aby otrzymać zaświadczenie 
o zaleganiu lub niezaleganiu 
w podatkach. 

W celu uzyskania zaświad-
czenia w zakresie podatków, 
tj. zaświadczenia stwierdza-
jącego posiadanie zaległości 
podatkowych lub niezaleganie 
w podatkach, zaświadczenia 
o powierzchni gospodarstwa 
rolnego albo zaświadczenia o do-
chodowości z tego gospodarstwa, 
osoba zainteresowana powinna 
złożyć właściwie (kompletnie) 
wypełnione podanie i wska-
zać cel, jakiemu ma ono służyć. 
Formularz podania o wydanie 
zaświadczenia jest taki sam dla 
każdego rodzaju zaświadczenia. 
Można go pobrać ze strony 
www.bip.strzegom.pl, a także 
bezpośrednio w pokojach nr 4 i 6 
Wydziału Podatkowego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Podanie o wydanie zaświad-
czenia może być wniesione bez-
pośrednio do Wydziału Podat-
kowego albo złożone w Biurze 
Obsługi Interesanta, bądź wy-
słane drogą pocztową.

Każde podanie powinno za-
wierać dokładny adres zameldo-
wania (siedziby) podatnika, nr 
PESEL (osoby fizyczne), numer 
identyfikacji podatkowej NIP 
(dotyczy przedsiębiorców). 

W przypadku przebywania pod 
adresem innym niż wskazany 
w podaniu, należy podać adres do 
korespondencji. Podanie powin-
no być skierowane do burmistrza 
Strzegomia, napisane czytelnie 
oraz podpisane przez osobę za-
interesowaną. 

W podaniu należy wskazać 
rodzaj zaświadczenia, jakiego żąda 
osoba zainteresowana oraz, w za-
leżności od rodzaju zaświadczenia, 
uiścić stosowną opłatę skarbową. 

W zależności od rodzaju żąda-
nego zaświadczenia uiszcza się 
opłatę skarbową w różnej wyso-
kości: od zaświadczenia o nieza-
leganiu w podatkach lub stwier-
dzającego stan zaległości – 21,00 
zł za wydanie 1 egzemplarza, 
o dochodowości z gospodarstwa 
rolnego – 17,00 zł za 1 egzem-
plarz, o powierzchni gospodar-
stwa rolnego - bezpłatnie.

Opłatę skarbową można uiścić 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub na rachunek 
bankowy: Gmina Strzegom, 
BZWBK S.A. o/Strzegom, 81 
1090 2434 0000 0005 9800 
0229.

Dowód wpłaty należy dołączyć 
do podania.

Zaświadczenia wydawane są 
„od ręki” bezpośrednio oso-
bie zainteresowanej. Wydanie 
zaświadczenia może nastąpić 
w terminie późniejszym (do 7 
dni) w sytuacji, gdy jego wyda-
nie musi zostać poprzedzone 
wnikliwą analizą dokumentów 
w żądanym zakresie. 

Zaświadczenia wydawane są 
w Wydziale Podatkowym na 
parterze, w zależności jednak od 
rodzaju zaświadczenia, w pokoju 
nr 4 i/lub nr 6. W szczegól-
nych przypadkach zaświadcze-
nie może być doręczone osobie 
zainteresowanej pod wskazany 
w podaniu adres drogą pocztową 
za zwrotnym potwierdzeniem 
jego odbioru.

(red)

Jak załatwić sprawę w gminie?

Dwie z nich związane są 
z bezpieczeństwem użytko-
wania obiektów użyteczności 
publicznej. Pierwsza dotyczy 
dachu nad Strzegomskim 
Centrum Kultury, którego 
remont był wykonywany 
w ramach I etapu w poprzed-
niej kadencji. 

W dokumentacji projektowej 
nie przewidziano jakichkolwiek 
prac związanych z wymianą, 
czy wzmocnieniem konstruk-
cji dachu. Ponieważ dach ten 
wykonywany był w latach sie-
demdziesiątych, pojawiły się 
wątpliwości co do jego wytrzy-
małości, tym bardziej, że przy 
projektowaniu remontu i prze-
budowy obiektu projektant nie 
dokonał odpowiedniej analizy 
statyczno-wytrzymałościowej 
dachu. Gmina prowadziła dzia-
łania wyjaśniające, w tym rów-
nież korespondencję i rozmowy 
z Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego doty-
czące w/w wątpliwości. Pismem 
z dnia 23 marca 2013 r. Powia-
towego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego Strzegomskie 
Centrum Kultury otrzymało 
polecenie zlecenia firmie z akre-
dytacją ekspertyzy stropodachu 
celem ostatecznego określenia, 
czy konieczne jest wzmocnienie 
jego konstrukcji. 

Druga ekspertyza zostanie 
wykonana na hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, gdzie na całej 

długości ściany podtrzymu-
jącej trybuny oraz w narożni-
kach występują zarysowania. 
Według diagnozy roboczej 
wydanej przez autora doku-
mentacji projektowej, są one 
prawdopodobnie wynikiem 
nierównomiernego osiadania 
fundamentów. W celu usta-
lenia, czy procesy związane 
z przemieszczeniami uległy 
stabilizacji, konieczne jest 
wykonanie ekspertyzy, która 
określi również przyczynę 
powstania pęknięć oraz sposób 
naprawy. 

Trzecia ekspertyza zostanie 
wykonana na budowie sali 
gimnastycznej w Goczałkowie. 

Gmina została poinformo-
wana o nieprawidłowościach 
przy prowadzeniu robót bu-
dowlanych. Kwestionuje się 
zwłaszcza sposób wykonania 
fundamentów oraz jakość uży-
tych materiałów. Stanowisko 
inspektora nadzoru reprezen-
tującego gminę jest jedno-
znaczne i nie zgadza się on 
z postawionymi zarzutami. 
Rozważana była możliwość 
wstrzymania prac, lecz przy 
jednoznacznym stanowisku 
inspektora nadzoru postano-
wiono wykonać ekspertyzę, 
którą zlecono Politechnice 
Wrocławskiej.

red

Kontrola bezpieczeństwa
Gmina wykona ekspertyzy budowlane trzech budynków kultury i sportu
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

marta 79: Panie Burmistrzu, 
jestem matką wychowującą 2 
małych dzieci. Życie z mężem nie 
ułożyło nam się i obecnie jeste-
śmy w separacji. aktualnie wraz 
z dziećmi mieszkam u rodziców, 
ale bardzo chciałabym się usa-
modzielnić, aby dzieci miały swój 
kącik. Chciałam zapytać, czy jest 
możliwość na chwilę obecną najmu 
mieszkania od gminy? Jeśli tak, to 
gdzie szukać takich informacji?

Nie ma możliwości wynaj-
mowania mieszkań od gminy. 
Gmina może przydzielić miesz-
kanie socjalne lub komunalne, 
ale trzeba złożyć odpowiedni 
wniosek i spełnić kryteria. Podaję 
telefon do Wydziału, w którym 
otrzyma Pani informację, jakie są 
to kryteria – 75 8560-522. 

strzegomianin: Witam, Pana 
Burmistrza. Ponawiam pytanie, 
ponieważ zręcznie je Pan pomi-
nął w poprzedniej odpowiedzi, 
zamieszczając jedynie odpowiedź 
prezesa rodaka, na część mojego 
pytania. Chciałbym nawiązać do 
pytania z dnia 27.02.2013 r. do-
tyczącego drogi od ul. armii Kra-
jowej, biegnącej wzdłuż działek. 

Pytanie dotyczy sprzedania części 
tej drogi dla słodowni. Kiedyś była 
to droga przejezdna i pozwalała 
na komunikację z al. Wojska Pol-
skiego. Czemu więc ją sprzedano 
(w pewnym odcinku)i pozwolono 
słodowni zamknąć?

Szanowny Panie, dlaczego 
od razu „zręcznie pominął”? 
Sprawa jest trudna i jest anali-
zowana. Mogę Pana zapewnić, 
że żadnej drogi nie sprzedałem. 
Po dokładnym sprawdzeniu 
udzielę odpowiedzi. 

maliniaK: Panie Burmi-
strzu, pisaliśmy do Pana około 
miesiąc temu, a sprawa dotyczyła 
ul. malinowej. Jak widać jest 
to chyba nurtujący problem, bo 
pytanie ani nie zostało upublicz-
nione, ani nie została udzielona 
odpowiedź, a dziury w nowo 
utwardzonej drodze jak były, 
tak są.

Myślę, że ważne jest działanie, 
a kiedy otrzymałem pytania 
nie miałem jeszcze pomysłu, 
jak choćby trochę poprawić 
sytuację mieszkańców w okolicy 
Malinowej. Zadziałaliśmy, na ile 
pozwalały finanse. Proszę uwie-
rzyć, że traktuję tę rubrykę bar-
dzo poważnie i jeśli opóźniam 
odpowiedzi, to tylko dlatego, 
że przygotowuję konkretne 
odpowiedzi. Nie odpowiadam 
na pytania obraźliwe (są bardzo 
rzadkie) oraz na pytania doty-
czące imiennie jakichś osób, co 
nie oznacza, że nie wyjaśniam 
tematów. Pozdrawiam. 

mieszkaniec: Witam odnośnie 
opłat za śmieci w Gliwicach 
opłaty za śmieci segregowane są 
po 35 groszy od metra kwadra-
towego mieszkania, więc średnio 
za mieszkanie 60 m2 koszt 21 zł 
polskich, u nas średnio 3-osobowa 
rodzina, więc 36 zł, a segregacja 
to będzie jeden koszmar. 5 rodzin 
będzie segregowało, a 3 nie i bę-

dzie zamieszanie. my nigdy nie 
dostosujemy się do ogółu. 

Nowa ustawa śmieciowa wpro-
wadzona przez Sejm Rzeczypo-
spolitej to wielka niewiadoma. 
Jeszcze raz przypominam: gmi-
na, burmistrz musi ją wprowa-
dzić, bo jeśli nie, to będą płacone 
kary. Pojedyncze gminy w Polsce 
zdecydowały się na wprowadze-
nie opłaty za metr kwadratowy. 
Nasza gmina, w porównaniu 
z innymi okolicznymi gminami, 
ma stawkę niższą, bądź porów-
nywalną. Zaznaczam, że jako 
jedyni w powiecie i nieliczni na 
Dolnym Śląsku wprowadziliśmy 
zróżnicowanie stawek w zależ-
ności od liczby osób w gospo-
darstwie domowym. Istotą tej 
ustawy jest segregacja śmieci 
i na pewno się tego nauczymy. 
Przecież od wielu lat segreguje-
my śmieci. Ja wierzę w naszych 
mieszkańców. 

sławek: Witam Pana Burmi-
strza. Codziennie przejeżdżam 
remontowaną drogą od ronda 
do świateł i zastanawiam się, 
czy ta f irma zdąży z remon-
tem do zimy? do godziny 9.00 
nie ma tam żywej duszy, a gdy 
wracam z pracy jest tam czasem 
jedna, dwie osoby i koparka. Jest 
to droga wjazdowa do miasta 
i powinna być chyba zrobiona 
błyskawicznie, tym bardziej, że 
jest to odcinek zaledwie 200- me-
trowy. Proszę zainteresować się 
tą sprawą. Pozdrawiam. 

Prace na tym odcinku wyko-
nywane są na zlecenie Dolno-
śląskiego Zarządu Dróg i Kolei 
na kwotę ponad 700 tys. złotych. 
Termin wykonania to 1 lipca 
2013 roku. Ja bardzo cieszę się, 
że w końcu udało się dogadać 
z zarządcą drogi i od wielu lat 
nareszcie dużo się dzieje na 
drogach wojewódzkich. Pytanie 
przekazałem zarządcy drogi.
nick: Panie Burmistrzu, kto po-

zwolił na (...), żeby zamalować 
stare malunki na murze na ul. 
dworcowej i zastąpić je gryzmo-
łami, które szumnie ktoś nazwał 
"graff iti"? Poprzednia wersja 
muru była o wiele bardziej klima-
tyczna, miała w sobie ducha czasu, 
nie brakowało jej niczego (poza 
odnowieniem malunków). a te-
raz co? Graffiti, które w żadnym 
wypadku nie jest ani ładne ani 
estetyczne. Jedynie dwa obrazki 
są do zniesienia, reszta to paskudne 
bohomazy. nie rozumiem kom-
pletnie nazywania czegoś takiego 
"prawdziwą sztuką", "wysokim 
poziomem", czy "dziełami sztuki". 
to jakaś kpina.

Mi się podoba. Jest to coś no-
wego. A z treści pytania widzę, 
że coś nowego nie zawsze jest 
akceptowane. Mogę zapewnić, 
że wielu mieszkańcom grafitti się 
bardzo podoba. Była to inicjatywa 
i realizacja młodzieży, z czego 
bardzo się cieszę. 

Jacek: Panie Burmistrzu, pytanie 
dotyczy przyłączeń kanalizacyj-
nych kwota średnio po 10.000 zł 
od budynku. Przecież to gmina 
miała za to płacić, a nie mieszka-
niec danego budynku. Właściciele 
budynków mieli płacić tylko za 
przyłącza. Przecież ludzi nie stać 
na płacenie takich kwot.

Zapraszam do przeczytania 
artykułu w tym numerze gaze-
ty o pozyskanych środkach na 
przyłącza budynków w miej-
scowościach Kostrza, Żelazów, 
Żółkiewka, Wieśnica, Goczał-
ków, Jaroszów, Rogoźnica, Tom-
kowice, Granica. Właściciele 
nieruchomości, którzy podpisali 
deklaracje przystąpienia do pro-
jektu będą płacić 10 proc. wartości 
po przetargu. Będą to naprawdę 
malutkie kwoty. Czegoś Pan nie 
zrozumiał. Będą w przyszłym 
tygodniu zebrania w Rogoźnicy 
i Goczałkowie celem wyjaśnienia 
wątpliwości. 

marta: może już czas sprzątnąć 
piasek sypany zimą na naszych 
drogach? Czy ktoś pomyślał, 
czy nie lepiej sypać solą? może 
i jest droższa, ale jak się policzy 
koszty sprzątania kilometrów 
dróg, czyszczenia studzienek 
i nerwy mieszkańców, to chyba 
się bardziej opłaca.

Zdania są podzielone. Wielu 
z nas uważa, że sypanie solą 
nie jest tylko droższe w ce-
nie, ale ma przełożenie na jej 
działanie żrące na samochody, 
czy też nasze obuwie. Żyjemy 
w takim klimacie, gdzie są 
zimy. Każdy z nas chce jeździć 
bezpiecznymi drogami, a kie-
dy przychodzi wiosna trzeba 
uzbroić się w cierpliwość, piasek 
już został posprzątany. Nerwy 
mieszkańców? Nie zrobi się 
tego w jeden dzień. Uważam 
i mam bardzo dużo sygnałów od 
osób szczególnie przyjeżdżają-
cych do Strzegomia, że jest to 
czyste miasto, z czego bardzo 
się cieszę. 

Kamil: Panie Burmistrzu, niech 
Pan pomyśli nad kolejną ścianą 
graff iti na odwróconych gara-
żach przy ul. legnickiej, obok ko-
tłowni - tam gdzie się remontuje 
chodniki obecnie. Pozdrawiam

Zapytamy właścicieli, bo ele-
wacje garaży szpecą wjazd do 
miasta. 

ania: szanowny Panie Burmi-
strzu, piszę do Pana w sprawie 
remontu ul. Świdnickiej. za-
uważyłam, że większość kie-
rowców wjeżdża teraz do miasta 
ul. Bracką z krajowej 5. droga 
ta nie zapewnia jednak dosta-
tecznego bezpieczeństwa ruchu 
w obu kierunkach, zwłaszcza 
przy takim natężeniu ruchu. nie 
myślał Pan o wprowadzeniu, 
tylko na czas remontu, ruchu jed-
nokierunkowego, tylko w stronę 
strzegomia?

Za zmianę organizacji ruchu 
ulicy Świdnickiej odpowia-
da Dolnośląski Zarząd Dróg 
i Kolei. Myślę, że do 1 lipca 
damy radę. Musimy się trochę 
pomęczyć, żeby było lepiej. 
Wprowadzenie ruchu jednokie-
runkowego spowoduje jeszcze 
większe zamieszanie. 

Xxx: Witam. mam pytanie, czy 
droga zostanie wyremontowana 
od świateł do ronda? 

Kilka metrów za światła i do 
ronda. W tym roku remontuje-
my także chodniki od wjazdu 
od strony Jawora. 

zosia: Chciałabym zapytać, czy 
jest jakaś szansa na wykupu 
mieszkań od gminy taniej. obec-
ne 50% procent to jakiś koszmar. 
nikt nie wykupuje mieszkań, 
bo jest to zbyt drogo. nie można 
by wrócić do wcześniejszych 
5%? zostały najgorsze budynki, 
mieszkania zawilgocone, za-
grzybione, stan budynków zły. 
radni powinni obejrzeć, jaki 
jest stan budynków na zewnątrz 
i w środku, a potem podejmować 
decyzje o podwyżkach.

W chwili obecnej nie ma 
takich planów. Uchwała Rady 
o sprzedaży mieszkań z 95 
proc. bonifikatą wygasła 1 lipca 
2012 r. 

edek: Witam. Było tu kiedyś py-
tanie do pana w sprawie inter-
wencji u naszej lokalnej posłanki 
w sprawie wprowadzenia cła 
zaporowego na chiński granit. 
Czy coś w tej sprawie już wia-
domo ?

Tak. Obserwujemy sytu-
ację. W ostatnim czasie bardzo 
przede wszystkim wzrosły ceny 
transportu z Chin oraz inne 
czynniki cenotwórcze, dlatego 
temat w dużej części sam się 
rozwiązał.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

O życiowej pasji kolekcjo-
nowania pamiątek starego 
Strzegomia opowiada Jacek 
Kałuża. 

„Jacku, nie możesz zbierać wszyst-
kiego” to ulubione powiedzenie 
Pańskiej małżonki… zbiera 
Pan wszystko. Co właściwie dla 
Pana oznacza hasło „pamiątki” 
i co przede wszystkim możemy 
znaleźć w Pana kolekcji?

Kolekcjonuję przede wszystkim 
pocztówki Strzegomia, koperty 
i oczywiście listy. W swojej kolek-
cji mam listy z roku 1860/1870 
z początku „ery znaczkowej”. 

listy osób prywatnych?
Tak, ale muszę stwierdzić, że 

bardzo ciężko jest cokolwiek 
odczytać z tych listów. Nawet 
osoby, które znają perfekt język 
niemiecki nie były w stanie prze-
tłumaczyć tych listów. 

Jaką wartość wnoszą do Pana 
życia pocztówki?

Przede wszystkim kolekcjo-
nowanie pocztówek przynosi mi 
ogromną satysfakcję. Od zawsze 

interesuję się historią. Ciekawi 
mnie, jak to miasto wyglądało 
wcześniej, co się w nim zmie-
niło.

z jakiego okresu pochodzi naj-
starsza pocztówka, którą Pan 
posiada?

Najstarsze pocztówki pocho-
dzą z końca XIX w. Te najbar-
dziej ciekawe są z przełomu lat 
1900/1902. Kilka ujęć mam 
z okresu I Wojny Światowej, 
ponieważ tutaj była jednostka 
wojskowa i właśnie ostatnio 
zakupiłem kilka pocztówek 
z 1915 r. o tej tematyce. 

Jak Pan pozyskuje widokówki?
Przede wszystkim kupuję je na 

aukcjach internetowych, biorę 
udział w zasadzie w każdej gieł-
dzie staroci w Świdnicy i oczy-
wiście wymieniam się swoimi 
zbiorami z innymi kolekcjone-
rami. Kupiłem również w an-
tykwariacie w Krakowie gazetę 
ze Strzegomia, wydaną w języku 
polskim w 1915 r.

interesuje mnie cena jednostkowa 
takiej pocztówki ?

Średnio w granicach około 50 
zł, ale są też i takie pocztówki, 
które można kupić za 15 – 20 
zł. Są również takie, których cena 
wynosi 500 zł.

skąd taka wartość ? Czy posiada 
Pan tak cenne okazy?

Tak. Oczywiście, że posiadam. 
A skąd taka wartość? Na licytacji 
często samo to wychodzi. Myślę, 
że Strzegom jest bardzo specy-
ficznym miastem, które podczas 
wojny uległo znacznemu znisz-
czeniu. A na tych pocztówkach 
jest dużo rzeczy, których na 
dzień dzisiejszy już nie możemy 
ujrzeć. Dlatego sądzę, że dla 
miłośników historii ogromną 
radością jest pozyskiwanie no-
wych pocztówek bez względu 
na ich cenę. 

skąd wzięła się u Pana pasja 
zbierania „staroci” ?

Myślę, że z zamiłowania do 
historii. Przede wszystkim in-
teresuje mnie okres II Wojny 
Światowej, walki na wszystkich 
frontach, a tak szczegółowo 
Dolny Śląsk z racji tego, że 
mieszkam tu od zawsze. 

ma Pan inne hobby?
Moją ogromną pasją jest filate-

listyka. Znaczki zacząłem kolek-
cjonować już jako mały chłopiec 
w latach 70 - tych. Wtedy wszyscy 
zbierali znaczki. Klasery z tych 
czasów mam w swojej kolekcji do 
tej pory. Mam też kilka butelek, 
skrzynek po piwie, opakowanie 
po zapałkach. Interesuje mnie 
wszystko z napisem „Striegau”.

zaraża Pan swoją pasją rodzinę?
Tak! Kilka lat temu mój syn Ka-

rol zaraził się pasją filatelistyczną, 
przez co wróciło to do mnie po-
dwójnie. Syn dostał klaser, a tatuś 
zaczął się tak tym fascynować, że 
dziś mam w swojej kolekcji ok. 
150 klaserów pełnych znaczków. 
Natomiast mój młodszy, pięciolet-
ni syn zafascynowany jest historią. 
Zbiera militaria z okresu II Wojny 
Światowej i czapki. 

Jakie znaczki ma Pan w swojej 
kolekcji?

Głównie zbieram Niemcy. 
Posiadam w swojej kolekcji 
znaczki z RFN, kompletny 
zbiór z DDR i oczywiście z Pol-
ski. Polskę mam prawie kom-

pletną. Należę również do klubu 
filatelistycznego, także wszyst-
kie nowości, na bieżąco do 
roku 2013 posiadam w swojej 
kolekcji. Oczywiście począwszy 
od pierwszego znaczka polskie-
go z roku 1860. Te znaczki są 
u mnie skatalogowane. Resztę 
znaczków np. zbiór Czechosło-
wacji, czy Francji kolekcjonuję 
przy okazji. 

Jak zachęciłby Pan młode poko-
lenie do tego, aby kolekcjonowało 
pamiątki, wracało do przeszło-

ści, szukało swoich korzeni, 
tożsamości, zainteresowało się 
filatelistyką?

Myślę, że każdy człowiek 
powinien mieć jakąś pasję. 
Nieważne, czy to jest sport, czy 
kolekcjonowanie. Więc zachę-
cam do zbierania, kolekcjono-
wania i przez to, poznawania 
historii. Życie wtedy staje się 
lepsze, ciekawsze. Pasja pozwala 
nam uspokoić się, wyciszyć, żyć 
pięknie.

dziękuję za rozmowę.

Galeria w piwnicy, czyli pasje Jacka Kałuży 
Prezentujemy strzegomian, którzy mają ciekawe pasje. Tym razem będzie o miłości do starych listów, pocztówek i znaczków i wyjątkowych kolekcjach
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Najistotniejsze informacje 
o stanie bezpieczeństwa po-
żarowego na terenie powiatu 
świdnickiego i gminy Strzegom, 
podsumowanie rocznej dzia-
łalności Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdnicy, współpraca z jed-
nostkami Ochotniczej Straży 
Pożarnej gminy Strzegom, wy-
posażenie jednostek w niezbęd-
ny sprzęt i plany na przyszłość, 
jak również zadania komendan-
ta powiatowego oraz zadania 
PSP - to główne tematy podjęte 
w wypowiedzi komendanta po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Tomasza Szuszwalaka. 
Komendant powiatowy bardzo 
pozytywnie ocenił współpracę 
z władzami samorządowymi 
oraz z jednostkami OSP gminy 
Strzegom.

Podziękowania dla przedsta-
wicieli straży pożarnej i policji 
złożył burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta, akcentując 
dobrą współpracę obydwu orga-
nów bezpieczeństwa publiczne-

go. - Wasza służba – powiedział 
- jest dla nas szczególnie ważna 
i potrzebna. Jest to służba z cha-
ryzmą i za nią bardzo dziękuję. 
Zapewniam o wsparciu i po-
mocy rzeczowej, oczywiście 
w miarę naszych możliwości. 

 Wszystkim strażakom, 
w hołdzie za ich trud i nara-
żanie życia, w podziękowaniu 
za pomoc ludziom w potrzebie 
i niesiony ratunek życzenia 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Strażaka, przypadającego 
na dzień 4 maja - złożył Tade-
usz Wasyliszyn. - W imieniu 
radnych Rady Miejskiej życzę, 
żeby kłopoty nie istniały, a na-
bory młodych ludzi – ochotni-
ków, były większe- powiedział 
na zakończenie.

W trakcie sesji radni podjęli 
szereg uchwał, istotnych dla 
właściwego funkcjonowania 
gminy: uchwałę w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2013-2022 oraz uchwałę 
w sprawie zmian budżetu gmi-

ny Strzegom na 2013 rok. Po 
dokonaniu zmian plan budżetu 
przedstawia się następująco:
planowane dochody - 81 825 
730 zł
planowane wydatki - 86 152 
346 zł
planowany deficyt - 4 326 
616 zł
planowane przychody - 10 150 
890 zł
planowane rozchody - 5 824 
274 zł

Radni postanowili mocą 
uchwały zaciągnąć pożyczkę 
w wysokości 200 000 zł w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie, 
w ramach PROW 2007-2013, 
zadania inwestycyjnego pod na-
zwą „Remont świetlicy wiejskiej 
w Tomkowicach”. Źródłem spła-
ty pożyczki będą środki Euro-

pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW). Całkowita spłata 
pożyczki nastąpi w 2014 r.

W celu zwiększenia poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Strzegom, uruchomie-
nia dodatkowych patroli funk-
cjonariuszy policji na terenie 
naszej gminy, jak również mo-
tywacji funkcjonariuszy pionu 
prewencyjnego do osiągania 
wyższych wyników w służbie, 
radni zdecydowali przekazać 
z dochodów własnych gminy 
na rok 2013 środki finansowe 
w wysokości 25.000,00 zł dla 
Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy z przeznaczeniem 
na rekompensatę pieniężną za 
czas służby przekraczający nor-
mę dla policjantów Komisariatu 
Policji w Strzegomiu oraz na 

nagrody za osiągnięcia w służbie 
prewencyjnej.

Na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków radni udzielili 
z budżetu gminy Strzegom na 
2013 r. dotacji celowej w wysoko-
ści 45.000 zł dla Rzymsko-Kato-
lickiej Parafii p.w. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Strzegomiu. 
W ramach dotacji zostanie 
wykonana wymiana posadzki 
w kaplicy p.w. św. Antoniego 
w Strzegomiu. Podobną kwotę 
45.000 zł przyznano dla Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki 
Bożej Różańcowej w Rogoźnicy, 
na remont elewacji zabytkowego 
kościoła pomocniczego p.w. św. 
Szymona i Tadeusza.

Podczas obrad zostały zło-
żone dwa wnioski. Radny To-

masz Marczak wnioskował 
o dokupienie, w porozumieniu 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Świebodzicach, urządzeń re-
kreacyjno-zabawkowych na trzy 
place zabaw, zlokalizowane na 
osiedlu Kamionka II. Wniosek 
Marii Michalec, wiceprze-
wodniczącej Rady Miejskiej 
dotyczył dokończenia remontu 
chodnika przy ulicy Paderew-
skiego, na odcinku skrzyżowa-
nia z ul. Czerwonego Krzyża. 
Oba wnioski przegłosowano 
jednogłośnie. 

Pod koniec obrad przewodni-
czący Rady Miejskiej Tadeusz 
Wasyliszyn i burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta zapro-
sili zebranych oraz wszystkich 
mieszkańców gminy do uczest-
nictwa w obchodach 3 maja.

GK

29 kwietnia br. w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Strzegomiu 
odbyła się piękna uroczystość 
55-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Danuty i Stanisława 
Krasel. 

Oprócz Jubilatów i ich rodziny 
w uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele władz naszej gminy: 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Wasy-
liszyn, którzy wręczyli Jubilatom 
pamiątkowe dyplomy, upominki 
i piękny bukiet kwiatów. Państwo 
Kraselowie to niezwykła para. 
Pani Danuta spokojna, wyciszona, 
ostoja rodziny. Pan Stanisław, jak 
przystało na rodowitego lwowia-
ka, wesoły, tryskający humorem, 
mimo wielu złożonych zdarzeń 
losu. Zapytani o receptę jak docze-

kać się tak wspaniałego jubileuszu, 
pan Stanisław powiedział: - Losy 
ludzkie są niezbadane, kieruje 
wszystkim siła wyższa, która 
zwana jest Bogiem i jemu dzięki 
za to! Proszę nie rozczulać się 
nad naszym losem. Nie było tak 
źle, co by nie mogło być jeszcze 
gorzej. My się nie użalamy, nam 
było dobrze, jest i będzie dobrze, 
bo my lwowiacy żyjemy z poczu-
ciem humoru, a to jest dar od 
Boga i dzięki mu składamy za 
każdy kęs chleba i łyk wody. Pod-
czas odczytywania fragmentów 
z kroniki z życia Jubilatów przez 
Beatę Nejman - kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego ożyły 
wspomnienia i wróciły obrazy 
mieniące się blaskiem. Państwo 
Kraselowie doczekali się córki, 
dwóch synów, czwórki wnucząt 
oraz piątki prawnuków. Mimo, 

iż większa część członków ro-
dziny wyemigrowała za Ocean, są 
w stałym kontakcie z Państwem 
Krasel. Oczkiem w głowie Ju-
bilatów jest ich trzyletni wnuk 
Mieszko, który wraz z rodzicami 
mieszka w Strzegomiu i bar-
dzo często odwiedza dziadków. 
Dopełnieniem uroczystości był 
występ Pana Stanisława, który 
zaprezentował znane utwory 
muzyczne, śpiewając i grając 
na harmonii. Warto dodać, że 
to kolejna uroczystość Państwa 
Kraselów w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu. Pięć 
lat temu obchodzili złote gody. 
Życzymy Pani Danucie i Panu 
Stanisławowi, aby za pięć lat 
mogli, w równie dobrym zdrowiu 
i z poczuciem humoru, świętować 
diamentowe gody!
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Sesja o stanie bezpieczeństwa

55 lat razem Państwa Krasel

W trakcie sesji radni podjęli szereg uchwał m.in. o przekazaniu pieniędzy na dodatkowe patrole policji, remont świetlicy, wykonanie ekspertyz 

Losy ludzkie są niezbadane, kieruje wszystkim siła wyższa, która zwana jest Bogiem i jemu dzięki za to…- mówił podczas uroczystości pan Stanisław 

OSP w gminie Strzegom na medal 
Z informacji Tomasz Szuszwalaka, ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej, o stanie bezpieczeń-
stwa powiatu świdnickiego w 2012 r. 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
wynika, że straż pożarna gminy Strze-
gom plasuje się na wysokich lokatach 
w powiecie. Jest dobrze wyposażona, 
szybka, skuteczna w działaniu i godna 
zaufania.
Gmina Strzegom posiada 10 jed-
nostek OSP typu „ S”, na łączną 
ilość - 47 w powiecie, co lokuje ją 
na najwyższej pozycji. Na 15 jed-
nostek, włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 
4 funkcjonują w gminie Strzegom. 

Pod względem liczby jednostek 
włączonych do krajowego syste-
mu powiat świdnicki plasuje się 
na II miejscu w województwie 
dolnośląskim, co świadczy o mocy 
i poziomie tego systemu w naszym 
powiecie. 
 Gmina Strzegom wraz z gminą 
Świdnica lokują się na pierwszym 
miejscu pod względem ilości jedno-
stek spoza KSRG. W naszej gminie 
jest ich 6. Również ilość wyjazdów do 
zdarzeń jednostek OSP z KSRG gminy 
Strzegom w 2012 r. w porównaniu do 
jednostek z innych gmin była sta-
tystycznie najwyższa. Odnotowano 
bowiem 229 wyjazdów, na ogólną 
ilość 1077.

- Gmina Strzegom wyróżnia się także 
pod względem posiadanych pojazdów 
pożarniczych. Na 87 pojazdów w po-
wiecie posiadamy 15 samochodów 
pożarniczych, w tym lekkie, średnie 
i jeden ciężki. W posiadaniu powiatu 
są dwie kamery termowizyjne, w tym 
jedna w gminie Strzegom - informuje 
Urszula Olszewska, prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko – Gminnego Związku 
OSP RP w Strzegomiu.
 W ubiegłym roku strażacy w gmi-
nie Strzegom wyjeżdżali do pożarów 
372 razy, co stanowi 18 % wyjazdów 
w powiecie. Największą ilość zdarzeń 
odnotowuje gmina miejska Świdnica ze 
względu na zurbanizowanie. Strzegom 
i Świebodzice plasują się na II miejscu 

w powiecie świdnickim pod względem 
największej liczby interwencji. Na terenie 
powiatu świdnickiego prawie w 100% 
dojazd do pożaru następuje w ciągu 8 
min. Ogólnie w 2012 r. na terenie podle-
głym Komendzie Powiatowej w Świdni-
cy powstało 2025 zdarzeń, w tym 1108 
pożarów. W akcjach ratowniczo- gaśni-
czych uczestniczyły jednostki PSP, OSP, 
samodzielnie bądź wspólnie.
 Również plany na rok bieżący są 
ambitne. - W planach na 2013 r. 
chcemy zrealizować wspólne zadanie 
wszystkich gmin powiatu świdnickie-
go, tj. wyposażenie grupy ratownictwa 
wysokościowego w samochód o war-
tości ok. 200 tys. zł oraz zakupienie 
specjalistycznej sprężarki do napełnia-

nia butli powietrznych sprzętu ochrony 
dróg oddechowych – wyjaśnia Tomasz 
Szuszwalak. 
Komendant Powiatowy wysoko ocenił 
współpracę z władzami samorządo-

wymi gminy Strzegom, Zarządem Od-
działu Miejsko – Gminnego Związku 
OSP RP w Strzegomiu oraz z Ochot-
niczymi Strażami Pożarnymi.
 GK 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu 25 kwietnia 
2013 r. przebiegła pod znakiem bezpieczeństwa pożarowego 
powiatu świdnickiego, w tym gminy Strzegom. Na sesję zo-
stali zaproszeni: komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej Tomasz Szuszwalak, prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzegomiu - Ur-
szula Olszewska, wiceprezes - Ryszard Wikliński, przed-
stawiciele jednostek terenowych OSP RP oraz komendant 
Komisariatu Policji w Strzegomiu - Andrzej Dobies. 
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Pod takim hasłem przebiegł 
tegoroczny Światowy Dzień 
Ziemi w Strzegomiu, celem 
którego była popularyzacja 
prawidłowych postaw eko-
logicznych.

Pomysłodawcą akcji była 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu. Wydarze-
nie rozpoczęło się prezentacją 
multimedialną dla klas 0-III 
dotyczącą segregacji odpadów, 
następnie odbył się Szkolny 
Konkurs Wiedzy o Segregacji 
Odpadów dla klas III. Chwilę 
po tym dzieci ruszyły w koro-

wodzie ulicami naszego miasta 
z kolorowymi transparentami, 
wykrzykując radośnie hasła 
związane z ochroną przyrody. 
Pod magistratem spotkały 
się z władzami miasta. Na 
ręce burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty zostały 
złożone kwiaty. Następnie 
w szkole odbyło się przedsta-
wienie ekologiczne w wykona-
niu uczniów PSP nr 4, konkurs 
piosenki ekologicznej klas V 
oraz prezentacja multimedialna 
dla klas IV-VI dotycząca segre-
gacji odpadów. 

KW

„Okaż kulturę i chroń naturę”
Uczniowie strzegomskich szkół wiedzą, że o naturę trzeba dbać. Przypominali o tym dorosłym podczas przemarszu ulicami miasta 

III Dolnośląski Konkurs 
Dziennikarski „Współcze-
sny Dolny Śląsk” przyniósł 
spektakularny sukces młodym 
dziennikarzom ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu. Na konkurs, zorga-
nizowany pod patronatem 
Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu i „Gazety Wyborczej”, 
w kategorii szkół podstawo-
wych wpłynęły 62 prace z te-
renu całego województwa. 

I miejsce w kategorii „Wy-
wiad” zajęła Katarzyna Gło-
wiak. Z wielkim uznaniem 
jury, któremu przewodniczył 
dziennikarz „Gazety Wybor-
czej” Marian Maciejewski, 
spotkał się wywiad Kasi z Leo 
Leszkiem Kantorem zatytu-
łowany „Krajobraz Dzieciń-
stwa”. II miejsce w tej samej 
kategorii zajęła Maja Czer-
wiecka, która przeprowadziła 

bardzo ciekawą rozmowę 
z Krzysztofem Kaszubem 
pt. „Warto mieć jakąś pasję”. 
Natomiast w kategorii „Fo-
toreportaż” III miejsce w wo-
jewództwie zdobył Jakub 
Nejman za niezwykle barwny 
i świetnie skomponowany 
fotoreportaż o Międzynaro-
dowym Festiwalu Folkloru 
w Strzegomiu. Podczas uro-
czystego wręczenia nagród 
jurorzy podkreślali, że prace 
konkursowe stworzone przez 
uczniów z „czwórki” pokazały 
im bardzo różnorodne i fascy-
nujące oblicza Strzegomia. 
Wywiady i fotoreportaż zo-
stały przygotowane pod kie-
runkiem Doroty Bielawskiej, 
opiekunki szkolnej gazetki 
„Dyktafon” - do redakcji ga-
zetki od dawna należą laure-
aci konkursu.
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Spektakularny sukces 
dziennikarzy z „Czwórki” 

W tym numerze opowiada 
o swojej dotychczasowej pracy 
Barbara Asynger, dyrektor Ze-
społu Szkół w Goczałkowie.

1 września 2012 roku, obejmu-
jąc stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół w Goczałkowie uważałam, 
że dla szkoły i środowiska najpil-
niejszymi zadaniami w przyszłej 
pracy będą uściślenie współpracy 
szkoły ze środowiskiem lokalnym 
oraz praca na rzecz podniesienia 
jakości kształcenia i wychowa-
nia. Staram się konsekwentnie 
je realizować, czyniąc działania 
idące właśnie w tym kierunku. 
Nawiązałam współpracę ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Lokalnej Aktywności „Rola”, 
w ramach której uczniowie szkoły 
podstawowej brali udział w cie-
kawych zajęciach podczas ferii 
zimowych, a dziadkowie i rodzice 
uczniów odbyli kurs z zakresu 
technologii informacyjnej. Chcę 
być blisko spraw, którymi żyją ro-
dzice uczniów, dlatego też uczest-
niczę we wszystkich zebraniach 
wiejskich i spotkaniach Rady So-
łeckiej, na które jestem zapraszana. 
W ramach współpracy z Radą 
Sołecką, a szczególnie ze sołtysem 
panem Stefanem Dudykiem, 
szkoła przyłączyła się do organi-
zacji Pikniku Rodzinnego i są już 
zaplanowane dalsze wspólne dzia-
łania z okazji Dnia Dziecka, czy 
innych imprez. Uczniowie Gim-
nazjum wraz z panią katechetką 
Ewą Miałkowską we współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół Wyż-

szego Seminarium Duchowne-
go organizowali i uczestniczyli 
w środowiskowym spotkaniu 
opłatkowym. W szkole odbyło się 
zebranie mające na celu powołanie 
lokalnej grupy działania na Rzecz 
Odnowy Wsi, w składzie której 
zasiadam. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt współpracy szkoły 
ze wszystkimi grupami działający-
mi w środowisku lokalnym. Rady 
Rodziców są bardzo zaangażo-
wane w życie szkoły i uświetniają 
każdą uroczystość nie tylko swoją 
obecnością, ale także przygoto-
wanymi wypiekami czy innymi 
produktami. W tym roku rodzice 
pozyskali żywność, która była 
rozdysponowana wśród najbar-
dziej potrzebujących. Miejscowi 
księża są fundatorami nagród 
w konkursach, wynajmu autobusu 
na występ naszych uczniów, który 
miał miejsce w Kurii Biskupiej 
w Świdnicy, fundatorami cennych 
książek, które wzbogaciły naszą 
bibliotekę, a także sponsorami 
ubiorów piłkarskich dla reprezen-
tantów szkoły. 

W lutym br. szkoła, po raz 
pierwszy, przystąpiła do Między-
narodowego Obchodu Dnia Bez-
piecznego Internetu, w ramach 
którego odbyły się apele, intere-
sujące zajęcia komputerowe, pla-
styczne i techniczne. Przystąpili-
śmy do projektu ekologicznego, 
z którego można pozyskać kwotę 
18000 zł, a uczniowie będą mogli 
pogłębiać swoją wiedzę i umie-
jętności. Za pozyskane środki 
będą odbywały się wycieczki 

i ciekawe zajęcia, 
zaplanowany jest 
również zakup 
trzech laptopów 
z rzutnikami 
multimedialny-
mi na wyposaże-
nie tych oddzia-
łów. Podjęłam 
współpracę ze 
Ś w i d n i c k i m 
Uniwersytetem 
Trzeciego Wie-
ku, dzięki cze-
mu szkoła zo-
stała zaproszona 
do partnerstwa 
w projekcie unij-
nym. W ramach 
tego projektu zaplanowany został 
trening z zakresu technik efek-
tywnego uczenia się, rozwoju 
pamięci i koncentracji uwagi. Jak 
wszystko przebiegnie zgodnie 
z założeniami, to od września 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum będą mogli 
uczestniczyć bezpłatnie w ta-
kich zajęciach. Należy dodać, 
że zajęcia tego typu dla jednego 
dziecka kształtują się w kwocie 
ok. 1500 zł. 

W szkole odbywa się wiele 
uroczystości nie tylko szkolnych, 
ale i środowiskowych. Uczniowie 
biorą udział w konkursach gmin-
nych, regionalnych, czy ogólno-
polskich, na których odnoszą 
sukcesy. Uczniowie naszej szkoły 
wystapią na Festiwalu Projektów 
z prezentacją: „Kto czystą wodę 
pije, ten…”; „Czy prąd tyka mło-

dego elektryka?”. 
Uczniowie nasze-
go Gimnazjum 
przystąpili do 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblij-
nego, klasyfikując 
się w pierwszej 
dwudziestce.

Dzięki stara-
niom pana bur-
mistrza Zbignie-
wa Suchyty i Ra-
dzie Miejskiej, 
w tym radnego 
z  Gocza łko-
wa pana Józefa 
Staraka skończy 
się największa 

bolączka szkoły. Zostanie odda-
na do użytku nowoczesna sala 
gimnastyczna, w której oprócz 
lekcji z wychowania fizycznego 
będą mogły odbywać się zajęcia 
popołudniowe. 

W niedługim czasie jest plano-
wana inwestycja mająca na celu 
poprawę stanu dachu i strychu 
w budynku Gimnazjum. Na 
obecną chwilę odbył się częścio-
wy remont tego dachu. Planuję 
też inne prace związane z popra-
wą estetyki i jakości pracy szkoły. 
Bardzo ważna jest poprawa 
centrali telefonicznej, przeinsta-
lowanie pracowni internetowej 
wraz z naprawą komputerów, czy 
przebudowa jednej z sal na klasę 
lekcyjną. Wiele spraw jeszcze 
przede mną, ale cieszy mnie to, 
że zaczynają się realizować moje 
zamierzenia. 

Barbara Asynger stawia na rozwój 
Prezentujemy osiągnięcia nowych dyrektorów szkół, wybranych w minionym roku
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W nabożeństwie uczest-
niczyły władze samorządo-
we Strzegomia, radni Rady 
Miejskie j  w S trzegomiu, 
p r z eds tawic i e l e  różnych 
związków i organizacji dzia-
łających na terenie naszej 
gminy, przedstawiciele służb 
mundurowych, dyrektorzy 
placówek oświatowych, pocz-
ty sztandarowe oraz miesz-
kańcy Strzegomia i okolic. 
W Strzegomskim Centrum 
Kultur y odbyła się druga 

część piątkowych obchodów, 
w trakcie której wystąpiły 
zespoły folklorystyczne i mu-
zyczne. Na scenie pojawili się: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
w Strzegomiu, zespół „Re-
tro”, ZF Dobromierzanie, ZF 
Żarki z Żar, Olszaniacy, Go-
czałkowianie, a także grupy: 
wokalna i taneczna działające 
przy SCK. Dla najmłodszych 
organizatorzy przygotowali 
szereg konkursów z nagro-
dami. Dużym powodzeniem 

cieszyło się zwłaszcza „zamy-
kanie w bańkach mydlanych”. 
Rozstrzygnięto także - wcze-
śniej ogłoszony - konkurs pn. 
„Moja Wieś jest biało-czer-
wona” – na najbardziej pa-
triotycznie przystrojoną wieś 
gminy Strzegom. W zabawie 
wzięło udział 11 sołectw, 
a najlepsze okazały się miej-
scowości: Międzyrzecze, Sta-
nowice i Żelazów. Okoliczno-
ściowe czeki z rąk burmistrza 
S trzegomia – Zbig niewa 
Suchyty, przewodniczącego 
Rady Miejskiej – Tadeusza 
Wasyliszyna i prezesa stowa-
rzyszenia „Akcja” – Tomasza 
S magło wskiego odebra l i 
sołtysi – Maria Iwanicka, 
Zdzisława Dmytrarz i Se-
bastian Czerniawski. Środki 
na nagrody rzeczowe o war-
tości 500 zł każda pozyskano 
z Urzędu Marszałkowskiego. 
Choć nagrody były o równej 

wartości, to komisji ocenia-
jącej kandydatury najbardziej 

przypadła do gustu wieś Że-
lazów. Warto podkreślić, że 
w tej wsi nie ma świetlicy 
wiejskiej, a mieszkańcy moc-
no się zintegrowali i przy du-
żej pomocy strażaków mogli 
wziąć udział w konkursie. Jak 
widać, bardzo skutecznie. Do-
dajmy, że burmistrz przyznał 
dodatkowe nagrody – szkoła 
w Stanowicach otrzymała 
czek o wartości 1 500 zł, a so-
łectwa Żelazów i Międzyrze-
cze – po 1 000 zł. Ogłoszono 
także wyniki konkursu pla-
stycznego dla uczniów szkół 

podstawowych związanego 
tematycznie z Konstytucją 
3 Maja. Nagrody otrzymali: 
Bartłomiej Wójtowicz (PSP 
nr 3), Nicole Danaj (PSP 
Goczałków), Emilia Kustra 
(PSP Kostrza) i Sebastian 
Bohonos (PSP Jaroszów). 
Najlepsze prace można było 
podziwiać w holu SCK. Choć 
pogoda w tym dniu szcze-
gólnie nie dopisała, strze-
gomianie godnie obchodzili 
kolejną rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

TW

Strzegom świętował 3 Maja!
Deszczowa pogoda nie popsuła obchodów. Występy zespołów przeniesiono do budynku SCK, a grillowanie pod namioty ustawione przy centrum kultury 

Kulturalny maj 2013
12.05.2013, godz. 14.00 – 

Kościół p.w. Trójcy Św. w Ol-
szanach – Koncert Pieśni Re-
ligijnej w wykonaniu zespołów 
folklorystycznych. Koncert 
zorganizowany z inicjatywy 
Zespołu Folklorystycznego 
Olszaniacy przy współudziale 
SCK.

13.05.2013 – Sala widowisko-
wa SCK – Spektakle teatralne 
dla dzieci w wykonaniu aktorów 
Teatru Współczesnego z Kra-
kowa: godz. 8.40 – „W krainie 
Narnii”, godz. 10.10, 11.40 – 
„Królowa Śniegu”

17.05.2013, godz. 9.00 – Sala 
widowiskowa SCK – Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej przy-
gotowany przez Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu przy współ-
udziale SCK.

25.05.2013, godz. 17.00 – 
Sala widowiskowa SCK – „Czar 
musicalu” – rewia w wykonaniu 
Teatru Broadway ze Szczeci-
na. Prywatny Teatr Muzycz-
ny Małgorzaty Obłój został 
utworzony we wrześniu 2002r. 
30 osobowy zespół artystów, 
aktorów, tancerzy i wokalistów 
oferuje swoim widzom bogaty 
repertuar musicalowy, rewiowy 
i kabaretowy.
Kino SCK:

18 – 19.05.2013, godz. 17.00 - 
Syberiada polska”. Film opowia-
da o losach zesłanych w latach 40 
XX wieku na Syberię. Opowieść 
prowadzona jest z perspektywy 
młodego Staszka Doliny, który 
trafił do obozu z całą rodziną. 
Reżyseria – Janusz Zaorski, sce-
nariusz – Michał Komar, Maciej 
Dutkiewicz

SCK 

W dniach od 26 do 28 kwiet-
nia br. zespół ErroR ze 
Strzegomia, wraz z Markiem 
Walczukiem z Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, uczestniczył w „Elbe 
Day” w Torgau.

„Dni Łaby” („Elbe Day”) to 
nazwa święta, które od 68 lat 
obchodzone jest w niemieckim 
Torgau, na pamiątkę spo-
tkania wojsk amerykańskich 
i radzieckich nad rzeką Łabą. 
Jest ono uważane za symbo-
liczne zakończenie II Wojny 
Światowej. Głównym punktem 
pobytu strzegomian w Torgau 
był koncert zespołu „ErroR”. 
Historia zespołu zaczyna się 

w listopadzie 2008 roku, kiedy 
to Dariusz Dziedzic (wokalista 
i grający na harmonijce) w ze-
spole „No Business”, poznał ze 
sobą Kosę (perkusja) i Kazika 
(wokalista). Skład w między-
czasie się zmieniał. Obecnie 
od ponad roku chłopaki grają 
w niezmiennym składzie, który 
tworzą: Amadeusz Kazieczko 
(wokal), Rafał Kosicki (gitara 
rytmiczna), Patryk Nijak (gi-
tara solowa), Paweł Ubycha 
(bass) i Paweł 
Hawro (perku-
sja). Publiczność 
w Torgau miała 
szansę posłu-
chać polskiego 
punk rocka z lat 
90-tych, serwo-

wanego przez młodych muzy-
ków z ErroRu. Występ podczas 
„Elbe Day” był znakomitą 
okazją do zaprezentowania 
swojej twórczości na obczyźnie. 
Ponadto dla strzegomian była 
to nie tylko wielka przygoda 
i możliwość poznania muzy-
ków z innych krajów, ale także 
zwiedzenia pięknego Torgau, 
który zachwyca swym renesan-
sowym klimatem.

KW 

Koncert ErroRu w Torgau
Strzegomski zespół wystąpił na „Elbe Day”, zagrał polski punk rock 

Piątkowy wieczór był wielką 
atrakcją dla wszystkich miło-
śników muzyki punky reggae.

Do Strzegomskiego Cen-
trum Kultury zjechały bo-
wiem cztery zespoły, które 
uświetniły czas fanom hard-
core punku, reggae, folku 
i ska. Artystami, którzy za-
prezentowali się na scenie ze 
swoimi największymi przebo-
jami, byli: Anal Front, Shades 
of Gray oraz Ga-Ga Zielone 
Żabki. Jako pierwszy wy-
stąpił Anal Front z Żarowa, 
który wprowadził wszystkich 
w świetny, imprezowy klimat. 
Po nich zaprezentował się 
strzegomski Shades of Gray. 
Ga- Ga Zielone Żabki roz-

bawiły publiczność do mak-
simum. Po raz kolejny bo-
wiem zespół pokazał się z jak 
najlepszej strony. Zarówno 
młodzież, jak i starsi strze-
gomianie, świetnie bawili się 
na koncertach. Wszyscy liczą 
również na to, że w przyszło-
ści w Strzegomiu, odbywać 
się będzie znacznie więcej 
tego typu wydarzeń. A warto 
wspomnieć, że wznowione 
zostaną Zimowe Rockowa-
nia, na które wszyscy z nie-
cierpliwością czekają. Nad 
bezpieczeństwem piątkowych 
koncertów czuwała ochrona, 
która do samego końca pil-
nowała porządku.

KW 

Świetne koncerty w SCK

Burmistrz Strzegomia, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Kultury i Stowa-
rzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” 
byli organizatorami obchodów 222. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w ostatni piątek w na-
szym mieście. Gościem specjalnym uroczystości był biskup 
pomocniczy diecezji świdnickiej – Adam Bałabuch, który 
odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. 
Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szka-
plerznej z Góry Karmel. 
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Monika Róg została sołty-
sem w marcu 2011 r. i całkiem 
niedawno minęły dwa lata od 
wyboru jej osoby na to stano-
wisko. - Wydawało mi się, że 
bycie sołtysem jest łatwiejsze. 
Rzeczywistość, jak to zwykle 
bywa, zweryfikowała mój pogląd, 
co nie znaczy jednak, że praca na 
rzecz mieszkańców Żółkiewki 
nie sprawia mi ogromnej sa-
tysfakcji. Sprawia i to bardzo. 
Mam nadzieję, że w ocenie 
mieszkańców sprawdzam się 
w tej roli – podkreśla Monika 
Róg. - Mam duże wsparcie 
w najbliższej rodzinie, która 
na każdym kroku pomaga mi 
i podtrzymuje na duchu. Dodaj-
my, że dziadek Pani Moniki był 
wieloletnim sołtysem Godzie-
szówka. - Głównym celem, gdy 
obejmowałam funkcję sołtysa, 
było dopilnowanie wszystkich 
szczegółów związanych z ka-
nalizacją Żółkiewki, zadbanie 
o to, by wszyscy mieszkań-
cy się przyłączyli. Do końca 
października tego roku proces 
kanalizacji powinien się u nas 
zakończyć – mówi Pani sołtys. 
Oczkiem w głowie wszystkich 
mieszkańców Żółkiewki jest 
świetlica wiejska. W ostatnim 
okresie jej wnętrze doczekało się 
wielu remontów i udoskonaleń. 
– Zostało jeszcze tylko takie 
piwniczne pomieszczenie i wnę-
trze będzie wyglądało jak nowe 
– podkreśla sołtys Żółkiewki. 
– Marzy nam się wykonanie 
zewnętrznej elewacji świetlicy, 
oczyszczenie miejscowego sta-
wu i zagospodarowanie terenu 
wokół niego, tak aby mieszkańcy 
mogli spędzać tam swój wolny 
czas. Żółkiewka może pochwalić 
się także pięknym placem zabaw, 
który został zrealizowany ze 
środków pochodzących z fun-
duszu sołeckiego. – Cieszę się, 
że nasi najmłodsi mieszkańcy 
mają fantastyczne miejsce do 
zabawy. Dla naszych dzieci 
zrobię dosłownie wszystko, bo 
na to zasługują! Monika Róg 

bardzo sobie chwali współpracę 
z władzami samorządowymi 
Strzegomia. Dobrą opinię ma 
także o spółkach miejskich, tj. 
WIK i ZUK, które w jej ocenie 
bardzo solidnie wykonują swoją 
pracę. Mieszkańcy Żółkiewki 
w powszechnej opinii są życzliwi, 
weseli i pozytywnie nastawieni 
do życia. Szczególnie widać to 
na różnych imprezach, wydarze-
niach kulturalnych i konkursach. 
– Staramy się brać aktywny udział 
w tym przedsięwzięciach i z nie-
skrywaną radością powiem, że 
wiele z nich wygrywamy – pod-
kreśla Monika Róg. - W 2011 r. 
odbył się u nas Turniej Wsi 
Żółkiewka – Żelazów. Impreza 
została oceniona bardzo pozy-
tywnie, więc poszliśmy za ciosem 
i rok później zorganizowaliśmy 
I Święto Mieszkańca Wsi Żół-
kiewka. W tym roku – kon-
kretnie 15 czerwca - odbędzie 
się kolejna edycja tej imprezy. 
Czekamy także na rewanż ze 
strony mieszkańców Żelazowa – 
mówi z uśmiechem Pani Monika. 
Sołectwo Żółkiewka położone 
jest wśród malowniczych lasów. 
Na jej terenie znajduje się m. in. 
gospodarstwo agroturystyczne 
Państwa Konarskich, to wła-
śnie tutaj - w gospodarstwie 
Agnieszki Barczyk wytwarzane 
są słynne na całą gminę Strzegom 
kozie sery. – Serdecznie do nas 
zapraszamy. Naprawdę warto! – 
kończy sołtys Żółkiewki. 

TW

Prezentujemy sołtysów:  
Monika Róg z Żółkiewki

Konkurs „Estetyka zagrody 
wiejskiej i ogródków przy-
domowych położonych na 
terenach wiejskich Gminy 
Strzegom”, kwestie zwią-
zane z kanalizacją, łata-
niem dziur na drogach po 
zimie oraz sprawy bieżące 
były tematem kolejnej na-
rady sołtysów naszej gminy 
z burmistrzem Strzegomia 
– Zbigniewem Suchytą. 

W spotkaniu, które odbyło się 
23 kwietnia br. w sali konferen-
cyjnej miejscowego magistratu, 
uczestniczyli także prezesi 
spółek WIK i ZUK – Doro-
ta Borkowska i  Zbigniew 
Rodak, radne Rady Miejskiej 
w Strzegomiu: Natalia Łę-
ska i Krystyna Lewicka oraz 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji – Wioletta 
Urban. Tegoroczna edycja kon-
kursu związanego z estetyką 
wsi prowadzona jest w dwóch 
kategoriach: zagroda wiejska 
oraz ogródek przydomowy. 
Burmistrz w trakcie spotkania 
namawiał sołtysów do mobi-
lizacji mieszkańców sołectw 
do wzięcia w nim aktywnego 
udziału – Ostatnio miałem 

okazję przyjrzeć się z bliska 
prawie wszystkim miejscowo-
ściom w naszej gminie i muszę 
przyznać, że jest tam coraz 
ładniej. Są jednak miejsca, 
które wymagają zdecydowanej 
poprawy. W związku z tym 
liczę na wasze przemyślenia 
i propozycje, aby tak sprecyzo-
wać zasady konkursu, by efekty 
były jeszcze bardziej widoczne 
i zadowalające – mówił Zbi-
gniew Suchyta. Przypomnijmy, 
że termin składania kart zgło-
szeń upływa z dniem 15 maja 
2013 r. Burmistrz poinformo-
wał zebranych o zakresie robót 
drogowych, które są aktualnie 
wykonywane w mieście i na 
terenie wsi gminy Strzegom 
oraz o planowanych inwesty-
cjach. Sołtysów szczególnie 
interesowała sprawa łatania 
dziur powstałych po trwającej 
długi okres zimie.

 – Wszystkie takie uwagi 
proszę zgłaszać do Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
UM w Strzegomiu. W pierw-
szej kolejności będziemy łatać 
drogi, gdzie zlokalizowane są 
firmy, a następnie tam, gdzie 
mieszkają mieszkańcy – zazna-
czył burmistrz. Sołtysi zostali 

zapoznani także z projektem 
uchwały budżetowej, która była 
przedmiotem obrad radnych 
na sesji w dniu 25 kwietnia 
br. Wiele spraw bieżących 
dotyczyło kanalizacji. Prezes 
spółki Wodociągi i Kanalizacja 
- Dorota Borkowska udzieliła 
wyczerpujących odpowiedzi na 
pytania i wątpliwości sołtysów. 
Dodatkowo poinformowała, że 
WIK Sp. z o. o. pozyskała do-
tację z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na zadanie 
pn. „Wykonanie podłączeń 
budynków zlokalizowanych 
w miejscowościach Gminy 
Strzegom do wybudowanego 

zbiorczego systemu kanali-
zacji tj. w miejscowościach 
Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, 
Żółkiewka, Goczałków, Wie-
śnica, Modlęcin, Tomkowice, 
Granica, Jaroszów”. Zgodnie 
z harmonogramem przedsię-
wzięcie będzie zrealizowane od 
1 czerwca do 31 października 
br. Właściciel posesji poniesie 
10% kosztu całkowitego przed-
sięwzięcia łącznie z podatkiem 
VAT. Pozostałą część stanowi: 
dotacja z NFOŚiGW (45%) 
oraz dotacja z budżetu gmi-
ny Strzegom (45%). Naradę 
zakończyły sprawy bieżące 
zgłaszane przez sołtysów.
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Narada sołtysów 
Na comiesięcznym spotkaniu nie zabrakło trudnych i ważnych spraw dotyczących strzegomskich wsi

w trybie przetargu ograniczone-
go na usługę kompleksowego 
ubezpieczenia Gminy Strze-
gom wraz z jednostkami organi-
zacyjnymi z dnia (02.04.2013r.) 
SIWZ nr 85/12/04/2013/O/
Strzegom
I. Uprzejmie informuję, że 
w drodze procedury przetar-
gowej:
1. Wyłoniono najkorzystniej-
szą ofertę dla zadań Pakietu 
I, złożoną przez TU INTER 
Polska S.A.
Oddział we Wrocławiu, ul. 
Rynek 39/40, 50-102 Wrocław 
Oferta spełniła wszystkie wy-
mogi SIWZ i uzyskała najwyż-
szą ocenę wg kryteriów oceny 
ofert opisanych w SIWZ.
2. Wyłoniono najkorzystniejszą 
ofertę dla zadań Pakietu II, zło-
żoną przez InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group Od-
dział we Wrocławiu, ul. Ra-
cławicka 13, 53-149 Wrocław. 
Oferta spełniła wszystkie wy-
mogi SIWZ i uzyskała najwyż-
szą ocenę wg kryteriów oceny 
ofert opisanych w SIWZ.

II. Streszczenie oceny i porów-
nania złożonych ofert:

III. W postępowaniu nie od-
rzucono oferty żadnego wy-
konawcy
IV. Z postępowania nie wyklu-
czono żadnego wykonawcy

V. Umowa w sprawie zamówie-
nia publicznego zostanie zawarta 

po upływie terminu wskazanego 
w art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy 
Prawo zamówień publicznych 
dla zadań Pakietu I i II
 Jacek Kopacz

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Dla zadań Pakietu I

Nu-
mer 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt.w 
kryterium CENA

Liczba pkt. 
w kryterium 
WARUNKI 
UBEZPIE-
CZENIA

Łączna 
liczba 
punk-
tów

1

Towarzystwo Ubezpie-
czeń INTER Polska S.A. 
Oddział we Wrocławiu, 
ul. Rynek 39/40, 50-102 
Wrocław 80 20 100

80 20 100

3

InterRisk TU S.A. Vienna 
Insurance Group Oddział 
we Wrocławiu, ul. Racła-
wicka 13, 53-149 Wrocław

71,73 17,04 88,77

2. Dla zadań Pakietu II

Numer 
oferty Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt.w 
kryterium 
CENA

2 PZU S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. 
Zielińskiego 41, 53-533 Wrocław 55,64

3 InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział 
we Wrocławiu, ul. Racławicka 13, 53-149 Wrocław 100

Przepusty  
do remontu

Przepusty drogowe są waż-
nym elementem infrastruktury 
komunikacyjnej. Przeznaczone 
są do przeprowadzenia cieków, 
szlaków wędrówek zwierząt 
dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez nasyp drogi. 
O tym, jak ważne są przepusty, 
przekonujemy się po silnych 
ulewach oraz przy wiosennych 
roztopach.

W gminie Strzegom przepro-
wadzono w zeszłym roku remon-
ty dziesięciu przepustów w na-
stępujących miejscowościach: 
Goczałków Górny, Morawa, 
Strzegom, Tomkowice, Olszany, 
Jaroszów, Żelazów i Skarżyce. 

W tym roku także kontynu-
owano prace przy przepustach. 
Dotychczas wyremontowano je 
w miejscowościach Tomkowice, 
Stawiska, Olszany, Kostrza, Bar-
toszówek, Modlęcin i Goczał-
ków. Koszt przeprowadzonych 
prac to łączna kwota 63 367,00 
zł. Wykonywały je firmy Ze-
mar, EmBud, Drog-Art i Volt. 
To jednak nie koniec napraw 
przepustów, ponieważ będą one 
sukcesywnie remontowane. 

MK 
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O radości i potrzebie upra-
wiania sportów masowych 
z profesorem Janem Chmurą, 
przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego „Strzegom-
skiej Dwunastki” rozmawia 
Grażyna Kuczer.
Grażyna Kuczer: Zbliża się kolejna 
bardzo ciekawa impreza sportowa 
w Strzegomiu – „Strzegomska 
Dwunastka”, która odbędzie się 22 
czerwca br. w ramach programu 
Święta Granitu Strzegomskiego. 
Która to z kolei edycja? 

Jan Chmura: Szanowni Pań-
stwo! Jest to druga edycja tego 
biegu, stąd też chciałbym bardzo 
serdecznie zachęcić mieszkańców 
Strzegomia i okolic do wzięcia 
udziału w tej imprezie sportowej. 
Proszę się nie bać, bieganie przy-
nosi dużo radości i satysfakcji. 
Ruch na świeżym powietrzu to 
najtańsze na świecie lekarstwo dla 
zdrowia. Lekarz nie jest w stanie 
zapisać ruchu na receptę, tak samo 
jak tabletki w formie ruchu nie 
można kupić w aptece. Chcesz 
być jutro zdrowszy, sprawniejszy 
i pogodniejszy, zacznij biegać, bez 
względu na wiek.

Ale do takiego biegu trzeba się 
przygotować kondycyjnie!

Tak. I dlatego wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców 
Strzegomia i okolic, zapraszamy 
wszystkich chętnych na treningi 
biegowe w każdy czwartek o go-
dzinie 19:00. Zbiórka przy pomni-
ku św. Anny obok Zespołu Szkół 
Zawodowych. Zajęcia prowadzo-
ne są na przemian przez Panią Ju-
stynę Fedyczkowską i Pana Grze-
gorza Sulimę. Również w każdy 
wtorek i piątek o godz. 17.00, na 
terenie OSIR-u, zajęcia prowa-
dzi Pani Justyna Fedyczkowska, 

w ramach sekcji lekkoatletycznej 
AKS Strzegom. Proszę się nie 
obawiać pierwszych obciążeń 
fizycznych, ponieważ będą one 
dostosowane przez prowadzących, 
do możliwości każdego organi-
zmu. Z pewnością kilkanaście 
treningów pozwoli przygotować 
się do startu w „Strzegomskiej 
Dwunastce”. 

Wielu mieszkańców widuje pana 
biegającego i ćwiczącego na sta-
dionie. 

Biegam już od wielu lat i ob-
serwuję na stadionie coraz więcej 
osób, które zaczynają biegać. 
Cieszę się z tego bardzo, choć 
muszę powiedzieć, że w tej for-
mie ruchu nadal są duże rezerwy, 
dlatego cieszyłbym się bardziej, 
gdyby w Strzegomiu można było 
rozpropagować w znacznie więk-
szym stopniu bieganie rekreacyjne. 
Chcę podkreślić, że jest grupa bie-
gaczy w Strzegomiu, która startuje 
również w zawodach o zróżnico-
wanym stopniu trudności, łącznie 
z tym najtrudniejszym, jakim jest 
bieg maratoński. 

pan również startuje w biegach 
maratońskich.

Staram się zdobyć w ciągu 
najbliższych dwóch lat koronę 
największych maratonów w Pol-
sce. Jest to Maraton Wrocławski, 
Krakowski, Poznański, Warszaw-
ski i wreszcie Maraton w Dębnie. 
Mam na dzień dzisiejszy już 
zaliczone dwa maratony - Wro-
cławski i przed paroma dnia-
mi brałem udział w Maratonie 
w Dębnie. Pomimo, że starzeje 
się – mam aktualnie 64 lata – to 
w tym maratonie pobiłem własny 
rekord życiowy o ponad 15 minut, 
w odniesieniu do ostatniego startu 
w biegu maratońskim we Wro-

cławiu (16.09.2012 roku). Udało 
mi się osiągnąć czas na poziomie 
3 godzin 44 minut i 12 sekund 
i pokonać bardzo wielu, zdecydo-
wanie młodszych kolegów. Mam 
ogromną satysfakcję, że szereg 
moich rówieśników nie osiąga 
takich rezultatów.

Jakie klasyfikacje będą prowadzone 
w tym roku?

W biegu głównym będą pro-
wadzone klasyfikacje indywi-
dualne, generalna kobiet i męż-
czyzn, a także w kategoriach 
wiekowych kobiet i mężczyzn. 
Pierwsza kategoria kobiet i męż-
czyzn w wieku od 16 do 29 lat 
(rocznik od 1997 do 1984), na-
stępna od 30 do 39 lat (rocznik 
1983 – 1974). Kolejna kategoria 
to od 40 do 49 lat (rocznik 1973 
– 1964), następna od 50 do 59 lat 
(rocznik 1963 – 1954), kolejna 
od 60 do 69 lat (rocznik 1953 – 
1944) i ostatnia kategoria od 70 
lat i powyżej (rocznik od 1943 
roku).Wszystkie osoby, które 
zajmą miejsca na podium, za-
równo w klasyfikacji generalnej, 
jak i w kategoriach wiekowych 
otrzymają puchary lub statuetki 
i nagrody. Dodatkową atrakcją 
dla wszystkich zwycięzców bę-
dzie granitowe serce.

Zapowiadał pan również dodat-
kowe atrakcje i nowe klasyfikacje.

Dodatkowo będą prowadzo-
ne klasyfikacje indywidualne 
- generalna kobiet i mężczyzn 
mieszkańców gminy Strzegom 
i indywidualna klasyfikacja ge-
neralna kobiet i mężczyzn wśród 
pracowników samorządu teryto-
rialnego. Jest to nowa kategoria, 
której nie było w roku ubiegłym. 
Tutaj mam na myśli pracowników 
samorządu terytorialnego, radnych 

i nauczycieli. Następna, 
nowa kategoria związana 
jest z branżą kamieniar-
ską. W obu tych katego-
riach będzie obowiązy-
wać klasyfikacja „open”. 
W ramach „Strzegomskiej 
Dwunastki” będą również 
imprezy towarzyszące – 
biegi dla dzieci i mło-
dzieży, w których udział 
jest całkowicie bezpłatny. 
Prowadzone będą także klasy-
fikacje indywidualne dziewcząt 
i chłopców w ramach roczników 
przedszkolnych, a także szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

tak imponująca impreza wymaga 
dużych nakładów f inansowych. 
Z pewnością szuka pan sponsorów. 
Co więc im oferujecie?

Poszukujemy sponsora tytu-
larnego i sponsora głównego do 
wsparcia tej imprezy, ponieważ 
koszty nie są małe. W ramach 
sponsoringu drugiej edycji biegu 
„Strzegomska Dwunastka” oferu-
jemy następujący zakres świadczeń 
dla sponsorów, którzy zechcieliby 
włączyć się w organizację tego bie-
gu: przede wszystkim logo firmy 
na kolorowym plakacie oraz na 
ulotce informacyjnej, logo na nu-
merach startowych, które po biegu 
pozostają dla biegaczy oraz na 
stronie internetowej biegu www.
strzegomska12.eu, a także udział 
przedstawicieli sponsora w cere-
moniach otwarcia i dekoracji. 

organizatorzy też ponoszą pewne 
nakłady f inansowe, ale to przy 
takich masowych imprezach jest 
kroplą w morzu.

Organizatorem jest Amatorski 
Klub Sportowy w Strzegomiu. 
Mamy część środków finanso-
wych od Samorządu Wojewódz-

kiego, Starostwa Powiatowego 
i władz miejskich Strzegomia, 
niemniej jednak nie są to wystar-
czające środki na przygotowanie 
tego biegu zgodnie z naszym 
planem, a także zgodnie z tym co 
chcielibyśmy zaoferować w pakie-
cie startowym dla poszczególnych 
zawodników. W organizację oso-
biście zaangażował się Zbigniew 
Suchyta - burmistrz Strzegomia 
oraz Wiesław Witkowski, prezes 
AKS-u Strzegom.

Kto sprawuje patronat medialny?
Zawodom patronują Maratony 

Polskie.pl jest to największy portal 
internetowy polskich biegaczy 
oraz media regionalne i lokalne. 
Raz jeszcze serdecznie zapraszam 
do udziału w tej pięknej strzegom-
skiej imprezie.

powiedzmy jeszcze o dystansie 
i pakiecie startowym.

Bieg będzie odbywał się ulicami 
miasta na 4-kilometrowej pętli 
(Rynek, ul. T. Kościuszki, Sosno-
wa, Promenada, ponownie ulica T. 
Kościuszki, Parkowa, Krótka i po-
nownie Rynek). Panie przebiegną 
dystans 8 km, a więc 2 okrążenia, 
a panowie 12 km, a więc trzy 
okrążenia. Dla wszystkich uczest-
ników przewidziany jest pakiet 
startowy, w którym jest koszulka 
termoaktywna, okolicznościowy 
medal i ciepły posiłek dla wszyst-

kich zawodników, którzy 
ukończą ten bieg. 

Kto będzie patronował 
honorowo „Strzegomskiej 
Dwunastce”?

O patronat honorowy 
wystąpiliśmy do: mar-
szałka Województwa 
Dolnośląskiego - Rafała 
Jurkowlańca, a już po-
twierdzili: starosta Po-

wiatu Świdnickiego - Zygmunt 
Worsa, burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, poseł na 
Sejm - Monika Wielichowska 
oraz przewodniczący Dolno-
śląskiej Rady LZS, senator RP 
Stanisław Jurcewicz.

Na czym panu najbardziej za-
leży?

Osobiście najbardziej mi zależy 
na tym, aby jak najlepiej spopula-
ryzować bieg i żeby jak najwięcej 
mieszkańców Strzegomia wzięło 
udział w tej imprezie. Mam 
nadzieję, że w dużej mierze do 
udziału włączy się społeczność 
z branży kamieniarskiej. Drugą 
kategorią, którą władze miasta 
zaakceptowały jest kategoria 
samorządowa dla samorządów 
z całego województwa. Swój 
udział zapowiedziała także Pani 
poseł Monika Wielichowska. 

Biegi integracyjne to zdrowie, 
przyjemność, rozrywka, nowe 
znajomości na trasie i koleżeń-
skie kontakty. Z tego też powodu 
wszystkich mieszkańców gminy 
Strzegom serdecznie do udziału 
zapraszamy! Dziękuję za roz-
mowę!

Wszystkie informacje o biegu 
i zapisach znajdują się na stro-
nie www.strzegomska12.eu

Startuje Strzegomska Dwunastka 
Profesor Jan Chmura zachęca do biegania: „Ruch na świeżym powietrzu to najtańsze na świecie lekarstwo dla zdrowia. Zachęcam do biegania" – mówi 

Trwające dwa dni (20-21 kwiet-
nia br.) Mistrzostwa Polski Mło-
dziczek i Młodzików w Bochni 
zakończyły się zdobyciem srebr-
nego medalu przez strzegomską 
judoczkę – Aleksandrę Kawecką. 
W sumie w zawodach wystarto-
wało 4 zawodników z sekcji judo 
AKS-u Strzegom. W pierw-
szym dniu zawodów wystartowali 
Maksymilian Pawlica i Mateusz 
Sikora. Mimo dobrej postawy 
i chęci walki młodzi strzegomia-

nie, po stoczonych poje-
dynkach, odpadli z dalszej 
rywalizacji. W niedzielę, 
drugim dniu mistrzostw, 
do walki o najlepsze lo-
katy w turnieju stanęły 
zawodniczki. Patrycja 
Duszak (w kategorii do 
57 kg) stoczyła kilka cie-
kawych walk i ostatecznie 
zajęła 7. miejsce. Druga 
z judoczek - Aleksandra 
Kawecka, w swojej kate-
gorii wagowej do 40 kg, 
stoczyła pięć zwycięskich 
pojedynków z wymaga-
jącymi rywalkami. Tym 
samym dotarła do finału 
mistrzostw. W finałowym 
pojedynku Ola nieznacz-
nie uległa rywalce z Jasła 
i wywalczyła srebrny me-

dal, zdobywając tym samym tytuł 
wicemistrzyni Polski młodziczek! 
W zawodach wystartowało po-
nad 800 zawodników i zawod-
niczek z kilkudziesięciu klubów 
z całego kraju. Mistrzostwa 
Polski stały na bardzo dobrym 
poziomie. Duże słowa uznania 
dla trenerów i zawodników strze-
gomskiej sekcji Judo. Liczymy na 
dalsze sukcesy.

 red

Srebro dla naszej Oli  
w Mistrzostwach Polski

W turnieju tenisa stołowego, 
który odbył się 14 kwietnia 
br. w Brzegu Dolnym wzięło 
udział 10 drużyn z Dolnego 
Śląska. 

AKS Strzegom (para Seba-
stian Skóra i Adrian Gron-
czewski) był rozstawiony z nr 
3 - decydowała o tym suma 
punktów naszych zawodników 
po turniejach WTK. W pierw-
szej rundzie AKS Strzegom 

miał wolny los, w drugiej rundzie 
Sebastian Skóra i Adrian Gron-
czewski wygrali 3:0 z drużyną 
UKS „Smecz” Milicz. Od półfi-
nału zaczęło się poważne granie 
- tam na AKS czekała drużyna 
UKS 12 Wrocław z najlepszym 
obecnie kadetem w wojewódz-
twie - Konradem Krzakiem. Tak 
jak było do przewidzenia, Krzak 
wygrał dwie gry indywidualne 
i o awansie decydował debel. 
W tym pojedynku nasi zawod-

nicy - na szczęście - okazali sie 
lepsi, a cały mecz zakończył sie 
wynikiem 3:2 dla AKS Strzegom. 
W finale nasza drużyna zagrała 
z zespołem z Krosnowic, który 
był rozstawiony z nr 1. W tym 
meczu również bardzo duże zna-
czenie miała gra deblowa, która 
po długim 5-setowym pojedynku, 
została zapisana po stronie AKS 
Strzegom. W ostatnim meczu 
Adrian ograł wyżej notowanego 
w rankingu indywidualnym - 
Krzysztofa Kozłowskiego i nasza 
drużyna sięgnęła po 1. miejsce 
w drużynowych mistrzostwach 
Dolnego Śląska Kadetów.

red

Tenisowi mistrzowie
Drużynowe mistrzostwo Dolnego Śląska Kadetów w ping-ponga dla AKS-u! Ruszył nabór  

do nowej sekcji 
Serdecznie  zapraszamy 

wszystkich chętnych (nie-
zależnie od wieku) do nowo 
utworzonej sekcji lekkoatle-
tycznej działającej przy Ama-

torskim Klubie Sportowym 
w Strzegomiu. Treningi od-
bywać się będą na stadionie 
miejscowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - w każdy wtorek 
(w godz. 17.00 - 18.30) oraz 
w każdy piątek (w godz. 17.00 
- 18.30). Zajęcia prowadzić 
będzie znana w środowisku 
biegaczy i posiadająca sto-
sowne uprawnienia - Justyna 
Fedyczkowska. 

Finał:
AKS Strzegom - GLKS Orlęta Kro-
snowice 3:1
- Sebastian Skóra - Krzysztof 
Kozłowski 0:3 (stan 0:1)
- Adrian Gronczewski - Kacper 
Kowalczyk 3:1 (stan 1:1)
- Sebastian Skóra/ Adrian Gron-
czewski - Krzysztof Kozłowski/ 
Kacper Kowalczyk 3:2 (stan 2:1)
- Adrian Gronczewski - Krzysztof 
Kozłowski 3:1 (stan 3:1)
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Burmistrz Strzegomia, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, po raz kolejny 
organizuje w okresie od 13 
maja 2013 do 14 czerwca 2013 
nieodpłatną zbiórkę zużytego 
sprzętu AGD i RTV oraz od-
padów wielkogabarytowych. 

W celu zapewnienia płyn-
ności i prawidłowej organizacji 
zbiórki ustalono harmonogram, 
oddzielnie dla terenu miasta 
i obszarów wiejskich. Szcze-
gółowych informacji na temat 
zbiórki udziela: Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. w organizacji, Wy-
dział Usług Komunalnych, tel. 
74/855-10-51.

Harmonogram odbioru zuży-
tego sprzętu AGD i RTV oraz 
odpadów wielkogabarytowych 
z terenu miasta Strzegom: 
REJON I – 13-14.05.2013 od 
godz. 10.00 – Sosnowa, Cicha 
(budynki wielorodzinne Spół-
dzielni Mieszkaniowej), Pro-
menady, Kościuszki (od ul. Le-
gnickiej do ul. Niepodległości), 
Puławskiego, ul. Ofiar Katynia, 
Witosa, Matejki, Paderewskiego 
(od ul. Legnickiej do ul. Banko-
wej), lewa strona ul. Legnickiej 
(od ul. Niecałej do Al. Woj. 
Polskiego), ul. Niepodległości, 
ul. Św. Jana.
REJON II – 15-16.05.2013 od 
godz. 10.00 – ul. Kochanowskie-
go, prawa strona ul. Legnickiej 
(od ul. Niecałej do ul. Aleja Woj-

ska Polskiego), ul. Aleja Wojska 
Polskiego (od ul. Legnickiej do 
nr 76), ul. Rzeźnicka, Reja, Mic-
kiewicza, Sikorskiego, Wałowa, 
Kolejowa, Ceglana, Mostowa
REJON III – 17 i 20.05.2013 
od godz. 10.00 – ul. Olszowa, 
Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, 
Brzozowa, Starzyńskiego, Li-
manowskiego, Słoneczna, Bema, 
Piłsudskiego, Andersa, Dembiń-
skiego, Dolna, Brzegowa, Ma-
linowa, Wałbrzyska, Miodowa, 
Konopnickiej, Jeleniogórska, 
Milenijna, Kopalniana, Gór-
nicza, Wydobywcza, Lipowa, 
Kamienna (od ul. Kościuszki 
do ul. Krótkiej), Rynek (część 
równoległa do ul. Kamiennej), 
Krótka, Parkowa, Bohaterów 
Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa 
(od ul. Bohaterów Getta do ul. 
Świdnickiej), lewa strona ul. 
Świdnickiej (od Rynku do ul. 
Św. Tomasza), Rynek (od ul. 
Świdnickiej do ul. Krótkiej) 
REJON IV – 21-22.05.2013 
od godz. 10.00 – ul. Bankowa, 
Paderewskiego (od ul. Bankowej 
do Rynku), Kościuszki (od ul. Nie-
podległości do Rynku), Kamienna 
(od ul. Kościuszki do Al. Woj. 
Polskiego), Św. Anny, Kościelna, 
Rynek (część równoległa do ul. 
Kościelnej), Rynek (od ul. Dą-
browskiego do ul. Świdnickiej), ul. 
Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska 
Polskiego, ul. Szkolna, Świdnicka 
(prawa strona od Rynku do ul. 
Kościelnej), Ogrodowa(od ul. 
Świdnickiej do ul. Kościelnej), 
Prałata Stanisława Siwca.

R E J O N  V-  2 3 -
24.05.2013 od godz. 
10.00 – ul. Aleja 
Wojska Polskiego 
(od ul. Bankowej do 
ul. Kasztelańskiej), 
Kasztelańska, ul. Le-
śna, Wesoła, Bracka, 
Świdnicka (od ul. Ko-
ścielnej do wyjazdu na 
Świdnicę), Czarna, 
Brzegowa (Szkoła Nr 
6), Malinowa, ul. Ar-
mii Krajowej, Zielona, 
Al. Wojska Polskiego (przy dro-
dze krajowej nr 5), Gronowska, 
Anielewicza, Strzelnicza, Agre-
stowa, Jagodowa, Winogronowa, 
Św. Jadwigi, Wspólna, Koszaro-

wa, Rybna, 3-go Maja, Morska, 
Szarych Szeregów, Wolska

Odpady prosimy wystawiać do 
godziny 10.00 przy pojemnikach 
na odpady komunalne.

DRUGI PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1) działka niezabudowana nr 
230/1, AM -9, Obr. 2 o powierzchni 
23 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Aleja Woj-
ska Polskiego. Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00035522/5. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 3.000,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.06.2013 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
2) działka niezabudowana nr 230/2, 
AM -9, Obr. 2 o powierzchni 23 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. 
Aleja Wojska Polskiego. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00035522/5. Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.000,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12.06.2013 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Dostęp działek nr 230/1 i nr 230/2, 
AM -9, Obr. 2 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez działkę 
nr 230/3, AM – 9, Obr. 2, na której 

ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz każ-
doczesnego właściciela działek nr 
230/1 i nr 230/2, AM -9, Obr. 2. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem MW – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z dopuszczeniem m.in. zabudowy 
garażowej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 03.04.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwocie 
wymienionej przy odpowiedniej 
działce, w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 07.06.2013 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 

który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Oddaj zużyty sprzęt

BURMISTRZ STRZEGOMIA ogłasza 

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁA-
SZA PRZETARG USTNY, NIEOGRA-
NICZONY na oddanie w najem lo-
kalu użytkowego, o pow. 228,60 m2, 
położonego w granicach działki nr 
768, AM-11, obr-3, w Strzegomiu przy 
ul. Armii Krajowej 23 z przeznacze-
niem na dzienny dom pobytu osób 
starszych.
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
z dnia 10.11.2004 r. działka, na której 
posadowiony jest budynek Przychodni 
Zdrowia oznaczona jest symbolem UZ 
– tereny usług zdrowia.
Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2013 
roku, o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu 
za najem lokalu na kwotę 4,10 zł./m2 
miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki czyn-
szu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium w wysokości 1.000 
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 
28 maja 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem lokalu, 
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 potwier-
dzający tożsamość.

W przypadku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo.
W przypadku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie walory-
zacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd Staty-
styczny za każdy kolejny rok w Monitorze 
Polskim.
Lokal jest obciążony umową najmu do 30 
września 2013 roku.
Umowa najmu zostanie podpisana przez 
strony po 1 października 2013 roku, 
niezwłocznie po przekazaniu lokalu, 
Gminie Strzegom przez dotychczaso-
wego najemcę.
Najemca będzie zobowiązany wnosić 
opłaty Wynajmującemu oprócz wylicyto-
wanego czynszu za: energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie, zużycie wody. 
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu powo-
duje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal udo-
stępniony będzie do oglądania w dniu 
24 maja 2013 roku, w godzinach od 
10.30 do 11.00. 
Szkic rozmieszczenia poszczególnych 
pomieszczeń lokalu oraz szczegółowe 
informacje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 34, 
II p. lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 
74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Suchyta

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA 
PRZETARG USTNY, NIEOGRANI-
CZONY na oddanie w najem lokalu 
użytkowego, o pow. 739,60 m2, po-
łożonego w granicach działki nr 768, 
AM-11, obr-3, w Strzegomiu przy ul. 
Armii Krajowej 23 z przeznaczeniem 
na podstawową opiekę zdrowotną 
z możliwością świadczenia usług 
specjalistycznych jako prowadzenie 
działalności uzupełniającej.
Oddanie w najem nastąpi na czas nie-
oznaczony. Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
z dnia 10.11.2004 r. działka, na której 
posadowiony jest budynek Przychodni 
Zdrowia oznaczona jest symbolem UZ 
– tereny usług zdrowia.
Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2013 
roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala nr 29. Ustala się stawkę 
wywoławczą czynszu za najem lokalu 
na kwotę 4,10 zł./m2 miesięcznie. Do 
ustalonej w przetargu stawki czynszu 
będzie doliczony obowiązujący podatek 
VAT. Stawka przebicia wynosi 0,01 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium w wysokości 3.000 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 28 
maja 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 lokalu, 
a wadium wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla sie-

dziby oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać będzie 
waloryzacji w oparciu o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen i usług kon-
sumpcyjnych ogłaszany przez Główny 
Urząd Statystyczny za każdy kolejny 
rok w Monitorze Polskim. Lokal jest 
wyposażony w Aparat RTG”Filips Duo 
Diagnost”.
Najemca lokalu może otrzymać wyżej 
wymieniony aparat w dzierżawę na 
odrębnych warunkach, które zostaną 
określone odrębnym postępowaniem 
negocjacyjnym.
Lokal jest obciążony umową najmu do 30 
września 2013 roku.
Umowa najmu zostanie podpisana przez 
strony, niezwłocznie po przekazaniu 
lokalu, Gminie Strzegom przez dotych-
czasowego najemcę.
Najemca będzie zobowiązany wnosić 
opłaty Wynajmującemu oprócz wylicyto-
wanego czynszu za: energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie, zużycie wody. 
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu powo-
duje przepadek wadium.
Dla zainteresowanych osób, lokal udo-
stępniony będzie do oglądania w dniu 
24 maja 2013 roku, w godzinach od 
10.00 do 10.30. 
Szkic rozmieszczenia poszcze-
gólnych pomieszczeń lokalu oraz 
szczegółowe informację związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34, II p. lub 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy czym in-
formacja o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Suchyta

PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Harmonogram odbioru zużytego Sprzętu AGD i RTV oraz odpadów 
wielkogabarytowych z terenu wsi gminy Strzegom:
Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru zużytego sprzętu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

27-28.05.2013 od godz. 10.00

2

Goczałków 
Goczałków 
Górny 
Graniczna

29 i 31.05.2013 od godz. 10.00

3
Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek

03-04.06.2013 od godz. 10.00

4

Granica  
Stawiska 
Międzyrzecze 
Tomkowice

05-06.06.2013 od godz. 10.00

5
Żółkiewka 
Rogoźnica 
Wieśnica

07 i 10.06.2013 od godz. 10.00

6
Stanowice 
Morawa 
Skarżyce

11-12.06.2013 od godz. 10.00

7
Olszany 
Modlęcin 
Grochotów

13-14.06.2013 od godz. 10.00
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