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StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Super prezent  
dla grafficiarzy

Jest kolejne kilkadziesiąt 
metrów raju dla grafficiarzy 
na nowe projekty! Młodzież 
znów będzie mogła się re-
alizować. 

 str. 3

StrzeGom
Święto Prałata 

50. rocznica życia i 25 - 
lecie kapłaństwa ks. Prałata 
Marka Babuśki, proboszcza 
parafii pw. Św. App. Piotra i 
Pawła w Strzegomiu. 

 str. 5

SPort
worek medali 
naszych judoków 

W trzech turniejach strze-
gomscy judocy wywalczyli 
aż 27 medali: 17 złotych, 
6 srebrnych i 4 brązowe. 
 str.10

Już po raz 11. niewielka 
Morawa gościła najlepszych 
jeźdźców i najlepsze konie 
w rywalizacji we Wszech-
stronnym Konkursie Konia 
Wierzchowego (WKKW ), 
nie bez kozery nazywanego 
koroną sportów jeździec-
kich. 

Rywalizacja ta jest szcze-
gólnie efektowną dyscypliną 
i obejmuje wszystkie aspekty 
sztuki hippicznej: harmonię 
pomiędzy jeźdźcem i koniem, 
kontakt z naturą i wytrzyma-
łość oraz precyzję, zwinność 
i technikę skoku. Na starcie 
w tym roku stanęło ponad 210 
koni w barwach 19 państw, 
pojawiły się wielkie sporto-
we nazwiska. Na hipodromie 
w Morawie zobaczyliśmy m.in. 
srebrną medalistkę olimpijską 
z Londynu, Szwedkę - Sarę Al-
gotsson-Ostholt, mocną ekipę 

z Niemiec z mistrzami olimpij-
skimi w rywalizacji drużynowej 
z Londynu oraz Pekinu – Dir-
kiem Schrade i Andreasem 
Dibowskim, a także czołówkę 
polskich zawodników. Podczas 
Strzegom Horse Trials 2013 
rozegrano 3 z 5 konkursów 
międzynarodowych (wyniki w 
ramce). Z powodu złych warun-
ków pogodowych organizatorzy 
zmuszeni byli przerwać Puchar 
Narodów – najbardziej presti-
żową rywalizację oraz odwołać 
jedną z głównych pozasporto-
wych atrakcji – Dzień Dziecka 
współorganizowany ze Strze-
gomskim Centrum Kultury. Na 
hipodromie miała powstać wio-
ska rycerska, w której najmłodsi 
mogli zobaczyć rycerzy oraz ich 
ekwipunek. Przygotowana była 
również scena, na której zespół 
Bahamas miał poprowadzić 
program artystyczny „Uśmiech-
nij się”. Wielka szkoda, że 
organizatorzy przegrali w tym 

roku z aurą. Niekorzystne wa-
runki atmosferyczne miały 
także niewątpliwy wpływ na 
frekwencję w trakcie zawodów. 
W latach ubiegłych podstrze-
gomską Morawę odwiedzało 
kilkanaście tysięcy osób, tym 
razem było ich dużo mniej. Nie 
zmienia to faktu, że ta mała 
miejscowość, licząca zaledwie 
ok. 200 mieszkańców, na kilka 
dni zamieniła się w centrum 
sportów jeździeckich nie tylko 
w Polsce, ale także w Europie. 
Istny fenomen! Abstrahując od 
tegorocznej pogody, zawody 

w Morawie były i są doskonałą 
promocją gminy Strzegom, 
która dzięki temu zyskuje roz-
głos w mediach i gości w świa-
domości coraz większej ilości 
osób. Trzeba to docenić. Warto 

jeszcze dodać, że w tym roku, 
podobnie jak w 2012 r., dzieci 
do lat 12 oraz wszyscy miesz-
kańcy gminy Strzegom mieli 
bezpłatny wstęp na imprezę. 

TW

Konne święto w Morawie
Organizatorzy jak zwykle spisali się na medal, ale w tym roku karty rozdawała pogoda, która spłatała wszystkim figla

To już pewne! W ciągu 
trzech – czterech miesięcy 
od uzyskania pozwolenia 
na budowę przez inwestora, 
powstanie w naszym mieście 
bardzo lubiana i popularna 
restauracja McDonald’s. In-
formacja ta zapewne ucieszy 
mieszkańców Strzegomia 
i okolic, ponieważ już nie 
będą musieli jeździć do oko-
licznych miejscowości. 

- 29 maja br. podpisano akt 
notarialny kupna działki pod 
budowę restauracji w Strze-
gomiu. Nowa inwestycja spra-
wi, że pojawią się kolejne 
miejsca pracy dla młodych 
ludzi – podkreśla zastępca 
burmistrza Strzegomia, Wie-
sław Witkowski. – Myślimy, 

że w tym miejscu pracę znaj-
dzie ok. 60 osób. 

Jak poinformował zastępca 
burmistrza, inwestor dostał 
już  wstępne uzgodnienia 
dotyczące m.in. podłącze-
nia do sieci wodno-kanali-
zacyjnej, teraz musi zrobić 
projekt, dostać pozwolenie 
na budowę i rozpocząć inwe-
stycję. Obecność restauracji 
McDonald’s doskonale łączy 
się z faktem produkcji bułek 
przez pierwszego inwestora 
w Strzegomiu – firmę FSB 
Piekarnie. - Bardzo potrze-
bujemy nowych miejsc pracy 
i robimy wszystko, by takie 
miejsca stworzyć. Cały czas 
szukamy nowych inwesto-
rów – podsumowują władze 
samorządowe.

TW

McDonald’s w Strzegomiu
W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie 

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z uzbrojeniem terenu pod 
budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne i jednorodzinne 
przy ul. Krótkiej – Parkowej 
w Strzegomiu. W zakres prac 
wchodzi budowa sieci wodocią-
gowej, kanalizacji sanitarnej oraz 
drogi wewnętrznej osiedlowej, 
oświetlenie uliczne i odwodnienie. 
- W roku bieżącym będą wyko-
nane roboty sieciowe, a wiosną 
2014 r. nawierzchnie dróg. Termin 
zakończenia prac planuje się na 30 
kwietnia przyszłego roku – infor-
muje Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Aby przeznaczyć 
teren po tzw. „Ogrodach Miej-
skich” pod zabudowę mieszka-
niową, potrzebna była zmiana 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Gmina 
Strzegom rozpoczęła prace geo-
dezyjne i szacunkowe niezbędne 

do przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. - Pla-
nujemy, że pierwsze przetargi 
zostaną ogłoszone na przełomie 
trzeciego – czwartego kwartału 
br. – mówi Beata Dudzińska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego. O prze-
targach będziemy informować na 
bieżąco na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”, jak rów-
nież w prasie lokalnej, na stronie 
internetowej www.strzegom.
pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Szczegółowe informacje 
w tym zakresie można uzyskać 
również w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego, pokój nr 34 – drugie 
piętro lub telefonicznie pod nu-
merem tel. 74/ 8560 – 543.

TW

Teren po ogrodach na sprzedaż

Zwycięzcy zawodów w Morawie:
Konkurs CI short 1*
Franziska Roth (Niemcy) na koniu Emiljo
Konkurs CIC short 2*
Sanna Siltakorpi (Finlandia) na koniu Bofey Bridge
Konkurs CI long 3* (najważniejszy)
Sara Algotsson – Ostholt (Szwecja) na koniu Realisty 39 (na zdjęciu powyżej)
Więcej na www.strzegomhorsetrials.pl
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Opinie mieszkańców na te-
mat parkomatów są pozytywne. 
Urządzenia działają bez zastrze-
żeń, a jakakolwiek awaria jest 
natychmiast naprawiana przez 
serwis. Ponadto strefa płatnego 
parkowania umożliwiła po-
wstanie miejsc parkingowych, 
które kiedyś, kiedy opłaty nie 
były pobierane, były zajmo-
wane nawet przez parę godzin 
przez jedną osobę! Teraz, każdy 
ma możliwość zaparkowania 
samochodu w wyznaczonym 
miejscu, przez określony i wy-
kupiony przez siebie czas. Jeśli 
chodzi o opłaty pobierane za 
postój, to przedstawiają się one 

następująco: do 30 min. – 0,50 
zł, do 1 godz. – 1,00 zł, za drugą 
godzinę parkowania – 1,20zł, 
za trzecią godzinę parkowania 
- 1,40zł, a za czwartą godzinę 
parkowania i za kolejne godzi-
ny parkowania – 1 zł. Opłaty 
obowiązują od poniedziałku 
do piątku w godz. od 10.00-
18.00 oraz w soboty od godz. 
9.00-14.00. 

Za nieuiszczenie opłaty przez 
kierowcę pojazdu samochodo-
wego, który zaparkował w tzw. 
„strefie”, pobierana będzie do-
datkowa opłata w wysokości 
50 zł. 

KW

Numery telefoNów urzędu 
MiejsKiego W sTrzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-
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wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa tysiąclecia – 
(74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie
(74)855 95 90 – zespół Szkół 
Specjalnych w Strzegomiu – 
(74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

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

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

Ważne telefony

Wydawca: Urząd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
 Redaguje zespół: Grażyna Kuczer, Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki, Kornelia Wilczak. 

DTP: Dominik Pędziwol. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul. Kolejowa 7, 50- 075 Bielany Wrocławskie. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Przedstawiciele pięciu strze-
gomskich organizacji po-
zarządowych wzięli udział 
w Dolnośląskim Forum Or-
ganizacji Pozarządowych 
i Aktywności Społecznej 
„Dzień Społecznej Super 
Mocy”, które odbyło się 26 
maja br. we Wrocławiu. 

W ramach forum strzego-
mianie odwiedzili Dolnośląskie 
Targi Organizacji Pozarządo-
wych oraz aktywnie uczest-
niczyli w forum „Współpraca 
trójsektorowa na rzecz rozwoju 
Dolnego Śląska”. Ze Strze-
gomia w tym dniu wyjechał 
bezpłatny autobus, dzięki czemu 
przedstawiciele strzegomskich 
organizacji mogli wziąć udział 
w dolnośląskiej „Super mocy”, 
licznych konferencjach, panelach 
dyskusyjnych oraz w Rodzinnym 
Pikniku na wrocławskiej Pergoli, 
gdzie można było uczestniczyć 
m.in. w przeglądzie najnowszych 
kampanii społecznych i obejrzeć 
ciekawe stoiska wystawiennicze 
organizacji z Dolnego Ślą-
ska. Strzegom reprezentowali 
członkowie Stowarzyszenia 
Kobiet „Opoka”, Stowarzy-
szenia Mieszkańców na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice, To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Olszany, Związku 
Harcerstwa Polskiego Szczep 
Strzegom, Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, 

a nawet Rady Sołeckiej Strze-
gomia. To był, jak przyznają 
uczestnicy, prawdziwy dzień 
super mocy, a dla odwiedzają-
cych organizacje pozarządowe 
oprócz stoisk wystawienniczych 
przygotowały wiele wydarzeń 
towarzyszących oraz niespodzia-
nek m.in. konkursy, warsztaty, 
pokazy, happeningi etc. – Była to 
świetna okazja, aby poznać czym 
zajmują się dolnośląskie NGO, 
jak również nawiązać szerszą 
współpracę z nimi. Na jednym ze 
stoisk spotkaliśmy także przed-
stawicieli zaprzyjaźnionego ze 
Strzegomiem wrocławskiego 
Stowarzyszenia TRATWA. 

Strzegomianie wzięli udział 
m.in. w konferencji we Wro-
cławskim Centrum Kongreso-

wym na temat funkcjonowania 
Rad Pożytku Publicznego, którą 
poprowadził Waldemar Weihs, 
społecznik i prezes wałbrzyskiej 
Fundacji Merkury, gość specjalny 
ubiegłorocznego I Strzegomskie-
go Forum Organizacji Pozarzą-
dowych. W konferencji udział 
wzięli przedstawiciele Rad Po-
żytku Publicznego funkcjonują-
cych m.in. na terenie Wrocławia, 
Legnicy, Strzegomia, Milicza, 
członkowie dolnośląskich orga-
nizacji, Dolnośląskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych, 
a także Krzysztof Balon – czło-
nek ogólnopolskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego. – Nie 
wykorzystujemy szansy, a często 
Rady Pożytku nie inicjują i nie 
rozszerzają swoich kompetencji, 
niska jest też świadomość insty-
tucji publicznych dotyczących 
funkcjonowania Rad Pożytku 
Publicznego. Zdarza się też tak, że 
organizacje nie korzystają z tego, 
że w ich mieście funkcjonuje 
Rada Pożytku, a przecież Rada jest 
szansą na wzięcie odpowiedzial-
ności w swoje ręce – takie wnioski 
płynęły ze spotkania i stanowiły 
one także wskazówkę do działania 
i dla dalszej pracy dla strzegom-
skiej Rady Pożytku. - Powinniśmy 
radzić, a często przeszkodą jest 

barykada przepisów, paragra-
fów, rozporządzeń – zauważył 
Zbigniew Jurgielewicz – czło-
nek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej. – U nas 
w Strzegomiu współpraca układa 
się dobrze, mamy osoby chętne 
do pracy, mamy zrozumienie, 
dobry kontakt z burmistrzem 
Strzegomia i mnóstwo inicjatyw 
- głos zabrała również Krystyna 
Żarczyńska, przedstawicielka 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej. 

Dodajmy, że jak wynika z dys-
kusji, takich Rad Pożytku Pu-
blicznego jak w Strzegomiu 
w całej Polsce działa około 13. 
Podczas spotkania zastanawia-
no się także nad stworzeniem 
rządowego programu, którego 
zadaniem byłoby wspieranie 
samorządów, w których takie 
Rady Pożytku funkcjonują. 

Dolnośląskie Forum Organiza-
cji Pozarządowych i Aktywności 
Społecznej zostało zrealizowane 
przez Halę Stulecia, Dolnośląską 
Federację Organizacji Pozarzą-
dowych, Stowarzyszenie Nowa 
Rodzina oraz Fundację Umbrella 
prowadzącą Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych 
SEKTOR 3. 

MKs

Super mocne NGO 

Parkomaty się sprawdzają!

Była to okazja, aby poznać czym zajmują się dolnośląskie NGO i nawiązać szerszą współpracę z nimi

Strzegomskie parkometry bez zarzutu funkcjonują w mieście od początku zeszłego roku

Do tej pory udało się postawić 3 tego typu urządzenia: na 
ul. Świdnickiej, naprzeciwko fontann oraz obok Apteki 
„Strzegomskiej”. 
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Ideą ściany, o której mówił 
zarówno pomysłodawca To-
masz Marczak, jak i przewod-
nicząca Młodzieżowej Rady 
Natalia Chyłek było uwol-
nienie miasta od graffiti, które 
pojawiało się na elewacjach 
budynków i innych miejscach 
użyteczności publicznej. Po-
wstanie drugiej części ściany 
jest świetną okazją dla tych, 

którzy chcą spróbować swo-
ich umiejętności w tej ulicz-
nej sztuce. Zaproszenie dla 
wszystkich miłośników graffiti 
jest wciąż otwarte – dodaje po-
mysłodawca Tomasz Marczak. 
Przygotowanie ściany nie 
byłoby możliwe bez wsparcia: 
prezesa ZUK –u Zbigniewa 
Rodaka, prezesa ZREM-
B-u Henryka Rośka, który 

przekazał materiały budow-
lane oraz zastępcy burmistrza 
Strzegomia - Wiesława Wit-
kowskiego. Powstanie legalnej 
ściany na ul. Dworcowej zain-
spirowało również grafficiarzy 
oraz miłośników graffiti do 
kolejnych ciekawych projek-
tów. Jednym z nich jest postać 
olbrzyma wyłaniającego się ze 
strzegomskiego granitu, która 

mogłaby powstać na jednej ze 
ścian na ul. Dworcowej. Ini-
cjatorem projektu jest Marcin 

Sobusiak, a wsparcie pomysłu 
zadeklarował Tomasz Mar-
czak oraz Krzysztof Sobol 

z PPHU Portal. Czekamy na 
efekty!

red

Kolejne kilkadziesiąt metrów ściany dla grafficiarzy na nowe projekty! Od piątku (29.05) młodzież znów może realizować swoje pomysły 

Przedstawiamy informację o 
środkach pozyskanych przez 
jednostki organizacyjne gminy 
Strzegom. W tym numerze po-

dajemy, jakie pieniądze pozyska-
ła Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom w ostatnich 
latach tj. 2010 – 2012.

Ile pieniędzy pozyskali?

Do udziału w Forum zo-
stali zaproszeni uczniowie z 4 
dolnośląskich szkół ponad-
gimnazjalnych kształcących 
w zawodzie technik ekonomi-
sta: Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sycowie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Oleśnicy, Zespół Szkół Eko-
nomicznych w Świdnicy i Ze-
spół Szkół w Strzegomiu. 

Uczestnicy gry wcielili się 
w rolę młodego przedsiębior-
cy, który na terenie Strze-
gomia zamierza rozpocząć 
działalność gospodarczą. Za-
bawa polegała na porusza-
niu się zgodnie z wytyczoną 

przez organizatorów na mapie 
Strzegomia trasą i dotarcie 
do wyznaczonych punktów. 
W każdym z punktów uczest-
nicy musieli zrealizować po-
szczególne zadania. Jeden 
z nich znajdował się w Urzę-
dzie Miejskim, gdzie zadaniem 
graczy było zarejestrowa-
nie działalności gospodarczej 
przez osobę fizyczną. Młodzi 
przedsiębiorcy musieli wy-
szukać w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności odpowiednie 
kody, które najlepiej opisywały 
planowaną działalność gospo-
darczą, a następnie wypełnić 
wniosek CEIDG.

Celem gry była popularyza-
cja wiedzy ekonomicznej wśród 
młodzieży ponadgimnazjalnej. 
Wspieranie takich akcji po-
maga szkole w motywowaniu 
uczniów do większego zain-
teresowania się nauką i samo-
kształceniem, a tym samym 
zachęca młodych ludzi do 
podejmowania działań związa-
nych z samozatrudnieniem.

Organizatorami imprezy byli 
nauczyciele z Zespołu Szkół 
w Strzegomiu: Agnieszka 
Oleszko, Ilona Dobrochowska, 
Renata Dziurla, Monika Ko-
złowska i Marcin Konieczny. 

red

Zabawa w przedsiębiorców
Partnerem Ekonomicznej Gry Terenowej był Urząd Miejski w Strzegomiu Ulica Jagodowa  

jest przyłączona 

Zakończono budowę kanali-
zacji sanitarnej w ul. Jagodowej 
w Strzegomiu na podstawie doku-
mentacji projektowej opracowanej 
przez Pracownię Projektową 
Inżynierii Sanitarnej i Gazownic-
twa SANGAZ mgr inż. Halina 
Łukaszewska.  Wykonawcą była 
firma INSTALBUD Spółka 
Jawna z Legnicy. Budowa została 
zakończona z końcem kwiet-
nia  br. Zakres robót obejmował 
między innymi: roboty ziemne, 
wykopy oraz przekopy, ułożenie  
952,30 mb kanalizacji grawitacyj-
nej i tłocznej, studnie betonowe, 
studzienki z tworzywa sztuczne-
go,  wykonanie przepompowni 
ścieków oraz przyłącza energe-
tycznego do tej przepompowni. 
Zadanie współfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w formie pożycz-
ki preferencyjnej w wysokości 
353 800, zł i dotacji 176 800 zł.  
Całkowity koszt zadania to 884 
971 zł. 

Studiujesz architekturę bądź 
architekturę krajobrazu? Lu-
bisz projektować? Jeśli Twoje 
odpowiedzi były twierdzące, to 
zapraszamy na III Letnią Szkołę 
Projektowania w Kamieniu. 
Wystarczy, że masz ukończony 
II rok studiów i wypełnisz for-

mularz zgłoszeniowy. Organiza-
torzy, ze swojej strony, zapewnia-
ją 4 noclegi, pełne wyżywienie, 
32 godziny zajęć projektowych 
oraz zwiedzanie kamienioło-
mów. Koszt udziału jednego 
uczestnika wynosi 950 zł.  

KW

08.06 - sobota- wycieczka au-
tokarem do urokliwej Czeskiej 
Szwajcarii, koszt 60 zł/os. 
09.06 – niedziela - górska wypra-
wa w Karkonosze - Czarny Kocioł 
Jagniątkowski – Śmielec, 
15/16.06 - sobota/niedziela* - 
Radków i okolice, 
22/23.06 - sobota/niedziela* - 
Góry Izerskie Szklarska Poręba - 
Chata Górzystów – Jakuszyce, 
29/30.06 - sobota/niedziela* - 
powitanie wakacji: Rudawy Jano-
wickie - Pisarzowice – Czarnów 
- Mała Ostra - Skalnik – Czartak. 
*Plan sobota/ niedziela- znaczy do 
wyboru w zależności od chętnych.

Wszelkich informacji udziela 
Krzysztof Matusiak – nr telefonu: 
663614624, email: telfut@wp.pl. 
Spotkania klubu odbywają się 
w czwartki o godz. 18 w SCK 
na ul. Paderewskiego. Serdecznie 
zapraszamy.

red

Burmistrz Strzegomia roz-
strzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych 
z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia w 2013 r. W ramach 
zadania: „Organizacja wypo-
czynku letniego z programem 
profilaktycznym lub terapeu-
tycznym dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, pro-
blemami narkomanii” przy-
znano blisko 60 tys. zł dla 7 
oferentów.
1. Stowarzyszenie Uczniowski 

Klub Sportowy „Aktywna 
Kostrza” – 9 000 zł

2. Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi Tomkowice – 5 600 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Wsi Stanowice – 5 600 
zł

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany – 10 000 zł

5. Stowarzyszenie „Mała Szkoła” 
Rogoźnica – 4 000 zł

6. Stowarzyszenie Pedagogów 
i Psychologów Gminy Strze-
gom – 20 000 zł

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 
4 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” – 5 000 zł

Naucz się projektować 
w strzegomskim kamieniu! 

Klub Miłośników Gór zaprasza Kasa na wakacje podzielona

Legalna ściana graffiti znajdująca się na ul. Dworcowej okazała się wielkim sukcesem. 
Powstałe tam graffiti wzbudziły olbrzymie zainteresowanie, nie tylko wśród młodzieży, 
ale również całych rodzin, które podczas popołudniowych spacerów nie kryły zdziwienia, 
że graffiti może mieć takie oblicze. Cieszy również fakt, że powstałe tam rysunki zostały 
potraktowane z szacunkiem i nie zdarzył się ani jeden przypadek zamalowania lub znisz-
czenia pracy młodych ludzi. Właśnie na ul. Dworcowej zostało przygotowane kolejne 
kilkadziesiąt metrów ściany dla strzegomskich grafficarzy, którzy od piątku, 29 maja br. 
mogą swobodnie z niej korzystać. 

Jest nowy raj dla grafficiarzy! 

Ekonomiczna Gra Terenowa przeprowadzona we wtorek, 28 maja br. przez Zespół 
Szkół w Strzegomiu była świetną zabawą i niezwykłym doświadczeniem dla mło-
dych ludzi. Była ona częścią zorganizowanego w tym dniu w Zespole Szkół Forum 
Zawodowego Branży Ekonomicznej w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego na Dolnym Śląsku II„. 

WNIO-
SKO-
DAWCA 
– ROK 
ZŁO-
ŻENIA 
WNIO-
SKU

INSTYTUCJA 
PRZYJMU-
JĄCA WNIO-
SKI

NAZWA ZA-
DANIA

ŚRODKI 
PRZYZNANE

KOSZT 
CAŁKO-
WITY 
ZADANIA

BPMiGS - 
2010

Fundacja 
Orange

Dotacje na 
zapewnienie 
dostępu do 
szerokopa-
smowych łączy 
internetowych

4 370,34 - 
dotacja

6662,45

BPMiGS - 
2011

Biblioteka 
Narodowa

Zakup nowości 
wydawniczych

9 000 - dotacja 37146,42

BPMiGS 
– 2011

Fundacja 
Orange

Dotacje na 
zapewnienie 
dostępu do 
szerokopa-
smowych łączy 
internetowych

 3 260,53 - 
dotacja

4139,83

BPMiGS - 
2012

Biblioteka 
Narodowa

Zakup nowości 
wydawniczych

15 000 - do-
tacja

41777,82

BPMiGS - 
2012

Instytut 
Książki

Kraszewski. 
Komputery dla 
bibliotek

10 000 - do-
tacja

10000

BPMiGS - 
2012

Fundacja 
Orange

Edukacja oraz 
popularyzacja 
wykorzystania 
Internetu przez 
użytkowników 
Bibliotek, a w 
szczególności 
na zapewnie-
nie dostępu 
do szerokopa-
smowych łączy 
internetowych 
w placówce 
głównej i filiach

3 354,35 - 
dotacja

6489,14

Studenci, dzięki dotacji sponsorów, płacą jedynie 99 zł. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 30 czerwca. Ilość miejsc ograniczona. 
Szczegóły informacji znajdziecie na stronie www.bazalt.org.pl 
lub bazalt@bazalt.org.pl
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W ostatnim czasie na strze-
gomskich plantach przy 
ul. Kasztelańskiej został 
zdewastowany przez wan-
dali pomnik żołnierzy ro-
syjskich. Pojawiły się na nim 
bluźniercze napisy, zostało 
uszkodzone ogrodzenie. 
A jaka jest historia tego miej-
sca? 

O tym opowiada miłośnik 
historii Strzegomia - Krzysz-
tof Kaszub: - Na strzegom-
skich plantach, zlokalizowanych 
wzdłuż ul. Kasztelańskiej, koło 
dawnego młyna, biegła Mły-
nówka, wpływająca do śluzy. 
Teren tej śluzy był po drugiej 
wojnie światowej miejscem 
pochówku żołnierzy rosyjskich. 
W 1948 r. zwłoki żołnierzy 
rosyjskich zostały przeniesione 

na teren usytuowany naprzeciw 
cmentarza przy ul. Olszowej, 
zaś w 1956 r. przewieziono je 
do Świdnicy na cmentarz żoł-
nierzy rosyjskich. Na plantach 
pozostał jedynie pomnik żoł-
nierzy, poległych poza ziemią 
ojczystą z napisem: „Wiecz-
na chwała bohaterom, którzy 
zginęli w walkach o honor 
i niepodległość radzieckiej oj-
czyzny. 1945”. Ale, czy to jedyny 
pomnik, który w Strzegomiu 
uległ dewastacji? Nie. Podobny 
los spotkał w przeszłości inne 
strzegomskie pomniki. Figura 
Jana Nepomucena z 1735 roku, 
ufundowana przez rodzinę 
Nimptschów z Olszan, została 
pozbawiona atrybutów świętego 
(krzyż, liść palmy). Na domiar 
złego utrącono świętemu Jano-
wi dłoń, w której kiedyś trzymał 
liść palmy, symbol męczeńskiej 

śmierci w wodach Wełtawy. 
W dodatku cokół pomnika 
pokryto niestosownymi napi-
sami. Także pomnik księżnej 
Anny, która w roku 1242 nadała 
Strzegomiowi prawa miejskie, 
odsłonięty w 2009 roku, został 
ogołocony z tarcz herbowych. 
Pomnik wykonał strzegomski 
rzeźbiarz Adam Ratkowski, 
ze strzegomskiego granitu. Czy 
ktoś obcy spoza Strzegomia 
ogołocił pomnik z herbów 
ościennych państw? Przyjechał 
z okolicy? Na naszych oczach 
zachodzi proces dewastacji 
miejsc, które stanowią przystan-
ki pamięci naszej historii. Nie-
zależnie jednak od tego, jakie 
motywy kierowały sprawcami, 
ich czyn wymaga społecznego 
potępienia. Należy podkreślić, 

że zniszczono nie tylko pomnik 
odwołujący się do wydarzeń 
przeszłości, czy w pierwszym 
przykładzie nie uszanowano 
pamięci pochowanych daw-
niej w tym miejscu żołnierzy, 
bądź obrażono uczucia religijne 
chrześcijan, jak w przypadku 
Jana Nepomucena, lecz także 
narażono gminę na dodatkowe 
koszty usunięcia szkód. Wraż-
liwość społeczeństwa na akty 
wandalizmu powinna pomóc 
policji w ujęciu sprawców. 

Zastanów się człowieku, za-
nim cokolwiek zdewastujesz 
i przypomnij sobie słowa Zofii 
Nałkowskiej: Narody tracąc 
pamięć, tracą życie. Można dziś 
także dodać: Niszcząc dobra 
kulturowe - niszczysz siebie!

gK

Zdewastowali… 
Dla wandali nie ma świętości. W ostatnim czasie ucierpiał pomnik żołnierzy radzieckich, i nie tylko 

Przedstawiciele zarządów 
wspólnot mieszkaniowych na 
spotkaniu w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w dniu 29 
maja br. z dużym zaintereso-
waniem przyjęli proponowane 
przez gminę Strzegom roz-
wiązania w sprawie stawiania 
osobnych boksów dla poszcze-
gólnych wspólnot. W rozmo-
wach z nimi uczestniczyli: za-

stępca burmistrza Strzegomia 
– Wiesław Witkowski oraz 
naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi, 
Kazimierz Chajduga. – Nasza 
propozycja spotkała się z apro-
batą przedstawicieli wspólnot 
mieszkaniowych, gdyż nie do 
końca wiedzieli oni, jak będzie 
to wyglądało po 1 lipca br., 
kiedy zaczną obowiązywać 
nowe zasady odbioru odpadów 

komunalnych – informuje 
naczelnik Chajduga. – Dlate-
go też wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
wspólnot, będziemy wspólnymi 
siłami, poprzez zarządców, 
przygotować się do tych wy-
zwań. Dzięki osobnym bok-
som mieszkańcy będą mogli 
segregować odpady w sposób 
ujęty w deklaracjach. Będą 

odpowiadać za selekcję wy-
produkowanych przez siebie 
odpadów – dodaje Kazimierz 
Chajduga. 

Powyżej (na zdjęciu) przed-
stawiamy przykład boksu 
w pobliżu wspólnoty na ul. 
Ogrodowej w Strzegomiu, któ-
ra dobrze przygotowała się do 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

red

Odpis z ksiąg 
W tym numerze podpowia-

damy, jak otrzymać odpis z ksiąg 
stanu cywilnego, który wydaje się 
na pisemny wniosek złożony oso-
biście w siedzibie Urzędzie Stanu 
Cywilnego przy ul. Świdnickiej 
15-17, Urzędu Miejskiego Rynek 
38 (Wydział Obsługi Interesan-
tów) lub za pośrednictwem poczty. 
Z wnioskiem może zwrócić się 
osoba, której stan cywilny został 
w akcie stwierdzony, jej wstępny, 
zstępny, rodzeństwo, małżonek, 
przedstawiciel ustawowy oraz inne 
osoby, jeżeli wykażą w tym interes 
prawny. Na wnioski złożone oso-
biście w urzędzie stanu cywilnego 
odpisy wydaje się niezwłocznie. 
W pozostałych przypadkach nie 
później niż w terminie siedmiu 
dni. Osoba składająca wniosek 
winna przedłożyć do wglądu: 
dokument tożsamości (dowód 
osobisty lub paszport) oraz do-
kumenty potwierdzające prawo 
do otrzymania odpisu (pokre-
wieństwo lub powinowactwo 
albo pełnomocnictwo od osoby 
uprawnionej, bądź wykazanie 
interesu prawnego). Formularze 
do pobrania: strona internetowa 
www.bip.strzegom.pl, Urząd 
Stanu Cywilnego oraz Wydział 
Obsługi Interesantów. Opłata za 
wydanie odpisu: skróconego wy-
nosi 22,00 zł, zupełnego wynosi 
33,00 zł. Opłaty można dokonać 
gotówkowo lub bezgotówkowo 
na rachunek gminy: 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229. 
Zwolnień z opłaty skarbowej do-
konuje się zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2012 poz.1282 z późn. zm.).

Boks nierozliczony 
Szkoda sekcji boksu, ale ze 

społecznych pieniędzy trzeba 
się rozliczać. Strzegomskie 
Stowarzyszenie Sportowe 
„Bokser”, które prowadziło 
w Strzegomiu sekcję bokserską, 
nie jest już finansowane w ra-
mach zadań publicznych przez 
gminę Strzegom. Przyczyna 
jest prosta – nie rozliczyło 
dotacji za rok 2009 i 2010 na 
łączną kwotę – 15 033,65 zł 
plus odsetki. Burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta 
wydał dwa tytuły wykonaw-
cze do Urzędu Skarbowego 
w Świdnicy, ale jak wynika 
z informacji, dłużnik nie posia-
da majątku ruchomego, nie ma 
także konta bankowego. Sto-
warzyszeniu została też cof-
nięta umowa użyczenia na dwa 
pomieszczenia gospodarcze na 
ul. Kościuszki. Zostaną one 
wystawione do sprzedaży. Po 
co i w jakim celu pomieszcze-
nia te były użyczone stowarzy-
szeniu „Bokser”, skoro tam nie 
była prowadzona działalność 
statutowa? - Szkoda, że sekcja 
przestała funkcjonować, ale nie 
można dotować działalności 
bez rozliczania. Kiedy wystą-
piły pierwsze zaległości za rok 
2009, zabrakło pomocy stowa-
rzyszeniu, a jednocześnie sta-
nowczych działań, które mogły 
mu pomóc – dodaje burmistrz 
Zbigniew Suchyta. - W wielu 
przeprowadzonych rozmowach 
z działaczami stowarzyszenia 
w roku 2011, podkreślałem 
konieczność rozliczenia się, 
by otrzymać kolejne dotacje. 
Niestety, tak się nie stało.

red

Na początku roku informo-
waliśmy o tym, że kościół pw. 
Św. Barbary w Strzegomiu 
otrzymał dotację z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 350 
tys. zł na wymianę całej więź-
by dachowej wraz z pokry-
ciem dachówką ceramiczną. 

Aktualnie trwają prace re-
montowe, które wykonuje 
firma „Portal” ze Strzegomia. – 
Niezmiernie się cieszę, że prace 
już ruszyły. Zarówno więźba 
dachowa, jak i same dachówki 
były w złym stanie, dlatego też 
złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Kultury, aby ratować 
ten sakralny zabytek – wyjaśnia 
ks. prałat Marek Babuśka, 
proboszcz parafii pw. Św. App 
Piotra i Pawła w Strzegomiu. – 
Do 15 października br. całość 
prac powinna się zakończyć 
– dodaje. To nie jedyne prace, 
które trwają w strzegomskich 

kościołach. W tym roku do-
kończona zostanie elewacja 
kościoła pw. Św. Antoniego. 
Jeżeli chodzi o samą Bazyli-
kę Mniejszą, to w tym mo-
mencie trwają prace związane 
z remontem 6 zabytkowych 
epitafiów znajdujących się na 
zewnętrznej elewacji kościoła. 
Na ten cel parafia pozyskała 
kwotę 150 tys. zł, także z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

TW

W trosce o nasze kościoły
Trwają remonty na kościele pw. Św. Barbary. Nową elewacją zyska też świątynia pw. Św. Antoniego 

Osobne nowe boksy  
na odpady komunalne
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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: 

strzegomianka: witam panie 
Burmistrzu! na wstępie gratu-
luje aktywności i konsekwencji 
w działaniu, z dumą możemy 
oprowadzać po naszym mieście 
przyjezdnych znajomych. cieszy 
tak wiele prowadzonych inwe-
stycji - moje pytanie dotyczy jednej 
z nich - czy przy okazji remontu 
kamiennicy przy ul. rymek 40 
nie można by było zamontować 
na gzymsach i dachu (wzorem oko-
licznych budynków i hotelu granit)
listew uniemożliwiających siada-
nie gołębi. jak wiadomo niemałe 
są koszty związane z wykona-
niem nowej elewacji, szkoda żeby 
efekty tej pracy zostały zaledwie 
w kilka tygodni zniweczone.

Udział gminy Strzegom w bu-
dynku przy ul. Rynek 40 wynosi 
34 % i jeśli wspólnota podejmie 
uchwałę, to gmina tam, gdzie 

ma swoje lokale, pokryje koszty 
założenia listew, o których Pani 
pisze.

michał: panie Burmistrzu, można 
byłoby tak oczyścić więcej pomni-
ków w strzegomiu, a nie ten ra-
dziecki - obecnie jedyny po liftingu. 
na grabach pomnik straszy, na 
skrzyżowaniu kasztelańska-
świdnicka - bardzo straszy - go-
dło polski bez korony(!). w parku 
na kościuszki straszy ten pierwszy 
obok kościoła. widziałem jak szyb-
ko i zręcznie jakiś gościu odnowił 
ten radziecki pomnik, który raczej 
budzi od lat kontrowersje.... moż-
na liczyć na odnowienie innych?/
pozdrawiam

Czyściła to firma, gdyż uży-
wane tam były mocne środki 
chemiczne. Ten pomnik zaplano-
wany był w pierwszej kolejności, 
bo był popisany niecenzuralnymi 
treściami. Następnie zajmiemy 
się pomnikiem zlokalizowanym 
u zbiegu ulic Kasztelańska – 
Świdnicka w ramach posiada-
nych środków finansowych.

max: witam, piszę w sprawie 
planowanych eksmisji i przeno-
sin do kontenerów mieszkalnych. 
uważam, że pomysł jest jak naj-
bardziej słuszny. mam jednak 
pytanie o lokalizację kontenerów: 1 
opcja - czy pojedyncze mają być sta-
wiane w rożnych częściach miasta, 
2 opcja - kontenery będą stawiane 
w jednym miejscu, najlepiej z dala 
od zabudowań. obydwie opcje 
mają wady. 1sza - lokalizacja 
w pobliżu kamienic wcale nie zni-
weluje uciążliwości, mieszkańcy 

kontenerów i tak będą dewasto-
wali pobliskie kamienice celem 
\"pozyskania\" np. złomu. co więcej 
będą bardziej zuchwali, ponieważ 
to nie ich i nie oni tam mieszka-
ją. 2ga opcja grozi powstaniem 
swego rodzaju getta, nad którym 
w przyszłości po jego rozroście 
może być trudno zapanować policji. 
pytanie też o wizerunek miasta 
w takim wypadku, jako izolującego 
mieszkańców i dzielącego na klasy. 
mimo wszystko jestem za drugim 
rozwiązaniem. jaki jest wybór 
mniejszego zła zatem?

Rozpatrywanych jest kilka lo-
kalizacji. Zgadzam się z Pana 
sugestiami, choć muszę przyznać, 
że media, które podjęły temat, 
oceniają ten pomysł pozytywnie. 
W chwili obecnej do osób uciąż-
liwych, które mają wyroki eksmi-
syjne, wysyłamy zawiadomienia 
o planowanej eksmisji do baraku. 
Może to niektórym pomoże!

jam: czy panie z biura pracy są od 
oceniania ludzi i …

Urząd Pracy to szczególna 
instytucja, która służy ludziom 
w trudnej sytuacji życiowej. 
Informacje zawarte w pytaniu 
przekazałem kierownikowi filii 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzegomiu.

kanar: deBilizm lub idio-
tyzm co pan na to? od miesiąca 
rozkopana i remontowana jest 
droga na ul. świdnickiej. Fir-
ma remontująca położyła jedną 
warstwę asfaltu, następnie drugą 
warstwę asfaltu a dzisiaj w tym 
nowym asfalcie wykopała wielką 

dziurę. oczywiście znając życie to 
nikt nie jest winny? Asfalt na środ-
ku jezdni jest o 10 cm wyższy od 
krawężnika a jeszcze będzie jedna 
warstwa (przy światłach).czy 
pana to cokolwiek interesuje?

Cieszę się, że interesuje się 
Pan tym remontem szczególnie 
dokładnie. Ja też się interesuję 
i pracownicy urzędu są w kontak-
cie z wykonawcą. A ja się cieszę, że 
dzięki moim też staraniom ta dro-
ga jest remontowana i będzie fajną 
wizytówką na wjeździe do ronda. 
Trochę więcej optymizmu. 

mieszkanka: witam, panie Bur-
mistrzu. piszę, ponieważ za-
stanawia mnie fakt, dlaczego 
w tak zimnym miesiącu jakim jest 
tegoroczny maj, zupełnie zostało 
wyłączone co. przyzna pan, że 
noce są bardzo zimne i temp. spa-
da poniżej 10 stopni. mieszkam 
w samym centrum strzegomskiego 
rynku, zarządcą nieruchomości, 
w której mieszkam jest zgm.

Całe pytanie przekazałem do 
ZGM-u. Chciałbym dodać od 
siebie, że w sprawach, o których 
Pan pisze bardzo duże zdanie ma 
Wspólnota Mieszkaniowa, która 
w drodze uchwały określa wiele 
spraw i podejmuje decyzje finan-
sowe, czy też remontowe.

malarz: witam panie zbignie-
wie. ściana graffiti się świetnie 
przyjęła. może czas pomyśleć 
o następnej, jest ona może mało 
widoczna/dostępna ale przy wjeź-
dzie na ulicę parkową 4 jest długi 
mur. jest on nieużywany nic na 
nim nie ma. A z pewnością graf-

ficiarze z chęcią umieścili by tam 
swoje dzieła. pozdrawiam:)

Kolejne miejsce już jest przy-
gotowane i będzie kontynuacja 
muru na ul. Dworcowej. Nie 
wszystkie miejsca są odpowied-
nie na graffiti. To, o którym Pan 
pisze, moim zdaniem niezbyt 
pasuje. Jest tam park zieleni, 
a mur jest przy bardzo wąskiej 
ul. Parkowej. Nie byłoby efektu 
w odbiorze wizualnym.

michał: mam pytanie, dlaczego 
nikt nie zamiecie chodników przy 
ul. kasztelańskiej? dawno po 
zimie, a tam sam piach i chwasty... 
tragicznie to wygląda, repre-
zentacyjna ulica naszego miasta.
(przynajmniej na stan 28.05.13)/
pozdrawiam

Po otrzymaniu e-maila, zwró-
ciliśmy uwagę Zarządcy drogi, 
a jest nim Dolnośląski Zarząd 
Dróg i Kolei.

jAt: czy przewidziany jest 
w strzegomiu darmowy inter-
net?

Jest w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”. Nie ma 
obecnie projektów, które dawała-
by możliwość założenia darmo-
wego Internetu w Strzegomiu.

michał: panie burmistrzu czy ma 
pan w planie jakiś lifting drogi 
goczałków - graniczna ? po-
przednia władza coś tam łatała, 
ale od tamtej pory cicho sza, asfaltu 
już brakuje w pewnych miejscach/
pozdrawiam

Niestety, ale to droga powiato-
wa, nie gminna i z tego co wiem, 

to nie planowany jest remont 
tej drogi.

jan: panie Burmistrzu, dziękuję 
za szybką odpowiedź na pytanie 
dot. ceny kortu tenisowego, nie 
twierdzę, że w pana kadencji 
ceny wzrosły, nominalnie po-
zostały bez zmian - lecz od tego 
sezonu płaci się za każdą osobę, 
a nie jak było w zeszłym, gdy 
płaciło się za wynajęcie kortu na 
godzinę niezależnie od tego czy 
grały 2 czy 4 osoby, tak więc to jest 
ta subtelna różnicą, czy nie może 
być tak jak wcześniej? opłata 
powinna być być wyznaczona 
za godzinę korzystania z kortu 
a nie za każdą osobę z niego 
korzystającą.

Szanowny Panie!
Cennik został zmieniony i od 1 

czerwca 2013 r. będzie od kortu, 
a nie od osoby, jak było do tej 
pory. Mimo tego, że cennik obo-
wiązywał od osoby, to jak wynika 
z informacji, nie był egzekwo-
wany i stąd też całe zamieszanie. 
Nowy dyrektor uporządkował tą 
sprawę. Miłej gry!

edek: witam! obserwowałem 
prace na ul. szarych szeregów 
i mam obawy, bo wydaje mi się 
że kanalizacja burzowa, którą 
tam kładą ma za małą średnicę, 
podczas ulewnych deszczy, których 
ostatnio mamy pod dostatkiem ta 
kanalizacja może się nie wyrabiać 
i znowu będą \"fontanny\" biły ze 
studzienek.

Projekt wykonywali specjaliści, 
dlatego spokojny jestem o para-
metry techniczne.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

25 białych róż na wstępie dzięk-
czynnej mszy św. wręczyły 
dzieci komunijne ks. prałatowi 
Markowi Babuśce, który 25 
maja br. w Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu obchodził 
25–lecie posługi kapłańskiej. 

Uroczystej mszy św. koncelebro-
wanej przez kapłanów z diecezji 
świdnickiej przewodniczył ks. bp 
Ignacy Dec, biskup świdnicki. 
We wspomnieniu biograficznym 
ks. prałat Marek Babuśka przy-
pomniał wiernym genezę swojego 
kapłaństwa, nawiązał do wartości, 
które wyniósł z domu rodzinnego 
w Ścinawce Górnej, polecił Panu 
Bogu sylwetki kapłanów, którzy 
wywarli wielki wpływ na jego ka-
płaństwo, podkreślając nieocenione 
zasługi ks. prałata Wenacjusza 
Roga oraz swojego poprzednika 
ks. prałata Stanisława Siwca. Jako 
myśl przewodnią na całe swoje 
życie kapłańskie ks. Marek wybrał 

przypowieść Tymoteusza: „ Uważaj 
na siebie i na naukę, trwaj w nich. 
To bowiem czyniąc i siebie samego 
zbawisz i tych, którzy Cię słucha-
ją”. Ten cytat z Pisma Świętego 
streszcza całe jego życie. Starał się 
uważać na siebie, aby dochować 
wierności Panu Bogu, żyć Ewange-
lią i trwać w niej, głosić Chrystusa, 
a nie siebie. Rozpoczynając liturgię 
mszy św. wspomniał także trzy 
kluczowe słowa, istotne w Jego 
kapłaństwie: proszę, przepraszam 
i dziękuję. - Proszę was o modlitwę 
w mojej intencji - powiedział - ale 
jednocześnie dziękuję za wszelkie 
dobro i przepraszam za wszystko, 
czym mogłem kogokolwiek w ży-
ciu skrzywdzić, aby ta ofiara stała się 
jak najbardziej godna. W okazjo-
nalnej homilii biskup Ignacy Dec 
podkreślił rolę jubileuszy w naszym 
życiu religijnym. - Kościół od wie-
ków nas zachęca byśmy obchodzili 
jubileusze – mówił - bowiem jest 
to czas, by wypowiedzieć słowa: 

dziękuję, przepraszam i proszę. 
Jubileusz jest sposobnością, by 
powrócić do przeszłości, by poznać 
za co mamy panu Bogu dziękować, 
bo Pan Bóg pisze historię naszego 
życia. - Nasze lata przemijają 
jak trawa, a ty Boże trwasz na 
wieki – te słowa z Pisma Św. jak 
refren przewijały się w homilii ks. 
biskupa. - Każdy jubileusz, który 
obchodzimy, przypomina nam 
o tym, że życie przemija, że pły-
nie w jednym kierunku. Idziemy 
drogą, którą wracać już nigdy nie 
będziemy. I dlatego jest potrzeba, 
by robić przystanki, pełne zadumy 
i refleksji nad drogą przebytą i żeby 
zaplanować drogę na przyszłość. 
Srebrny Jubileusz to okazja do 
podsumowania wydarzeń prze-
szłości i osiągnięć Jubilata, które 
przedstawiają się imponująco. Dla 
przykładu podajmy tylko budowę 
kościoła i organizację życia nowej 
parafii pw. św. Wojciecha w Wał-
brzychu. - Droga kapłańskiego 
życia ks. Marka jest bardzo czytelna 
- skonstatował ks. biskup - Jako 
narzędzie bożej miłości ks. Marek 
jest bardzo dobry. Jest kapłanem 
wrażliwym na biedę, uczynnym. 
Nigdy nie odmawia, jak się go 
o coś prosi. Zawsze dyspozycyjny 
i uśmiechnięty. Pod koniec mszy 
św. popłynęły w kierunku Jubilata 
najserdeczniejsze życzenia. Władze 
samorządowe, przedstawiciele 
placówek oświatowych, wspólnot 
parafialnych, przyjaciele z wcze-
śniejszych parafii, strzegomianie. 
Wszyscy, którym jest droga posłu-
ga kapłańska ks. Marka dziękowali 

za nią i życzyli wszelkiej pomyśl-
ności w tej niełatwej wędrówce 
śladami Chrystusa - po drodze, 
pełnej wyrzeczeń i trudu, po której 

tylko nieliczni kroczą. Wspaniałą 
oprawę muzyczną liturgii mszy 
św. wykonała Orkiestra Dęta OSP 
z Mszany Górnej, miejscowości 

rodowej rodziców ks. prałata oraz 
chór parafialny pod dyrekcją ks. 
Łukasza Kopczyńskiego. 

gK

Wielki Jubileusz Prałata
Świętowano 50. rocznicę życia i 25 - lecie kapłaństwa ks. Prałata Marka Babuśki, proboszcza parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu

Sylwetka ks. prałata Marka Babuśki
Ks. prałat Marek Babuśka urodził się w Nowej Rudzie 9 marca 1963 roku. Pochodzi ze Ścinawki Górnej. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w Ścinawce Górnej, do szkoły średniej- w Nowej Rudzie. Wezwany wołaniem Pana, rozpoczął formację w MWSD we 
Wrocławiu. 21 maja 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze wrocławskiej przez posługę kard. Henryka Gulbinowicza. 
Na pierwszą posługę duszpasterską został skierowany do Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, gdzie pracował 
do 1994 r. Następnie do 1996 posługiwał w Legnicy w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1996 r. wrócił do parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, gdzie przepracował rok. Przełomowym momentem w pracy duszpasterskiej był rok 
1997, w którym został powołany na urząd proboszcza nowej parafii pw. Św. Wojciecha w Wałbrzychu. Był to czas organizowania 
życia nowej wspólnoty parafialnej, a przede wszystkim budowy kościoła. Praca ks. Marka została doceniona, kiedy w roku 2000 
otrzymał tytuł kanonika EC. Kilka lat później w 2006 r. uzyskał przywilej noszenia rokiety i mantoletu, czyli godność kanonika RM. 
Rok 2006 przynosi wielkie zmiany w posłudze ks. Marka. Zostaje powołany przez bpa Ignacego Deca, biskupa świdnickiego na 
urząd proboszcza Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu pw. Św. App. Piotra i Pawła. Już w następnym roku tj. w 2007 zostaje dziekanem 
dekanatu strzegomskiego. Ten sam rok przynosi nominację Ojca Św. Benedykta XVI, na mocy której zostaje Kapelanem Honorowym 
Jego Świątobliwości. W 2008 r. został mianowany na Duszpasterza Strażaków Diecezji Świdnickiej. 9 marca 2013 roku ks. prałat 
Marek Babuśka obchodził 50 rocznicę urodzin, zaś 21 maja 2013 r. - 25 rocznicę posługi kapłańskiej.
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W iele istotnych uchwał 
dla rozwoju gminy i funk-
cjono wania  samor z ądu 
lokalnego podjęli  radni 
Rady Miejskiej w Strze-
gomiu na 38. Sesji w dniu 
23 maja br. 

Priorytetowe uchwały do-
tyczyły zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2013-2022, 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi 
Grochotów, przystąpienia 
do zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego 
wsi Rusko, udzielenia dotacji 
celowej na dofinansowanie 
kosztów budowy podłączeń 
kanalizacyjnych budynków 
do zbiorowego systemu ka-
nalizacyjnego, jak również 
współfinansowania podej-
mowanych przez podmioty 
zewnętrzne zadań inwesty-
cyjnych na terenie gminy 
Strzegom. Ważną decyzją 
rady było udzielenie pomocy 
rzeczowej dla Województwa 
Dolnośląskiego ze środków 
budżetu gminy Strzegom 
w wysokości  235 235 zł , 
w ramach realizacji zadania 
pod nazwą: „Przebudowa 
chodników przy drodze 374 
na odcinku od ul. Legnic-
kiej do ul. Kasztelańskiej 

w Strzegomiu - etap II”. 
Pomoc finansowa w formie 
dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Strzegom na 
2013 rok w wysokości 841 
069 zł została przyznana 
także na kolejne zadanie, 
z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych, pn. „ Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 
2922D Granica – Tomko-
wice”. Zmiana wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2013-2022 
uwarunkowała zmiany w bu-
dżecie gminy Strzegom na 
2013 rok, którego plan po 
dokonaniu zmian przedsta-
wia się następująco:
Planowane dochody - 82 515 
241 zł
Planowane wydatki - 86 841 
857 zł
Planowany deficyt - 4 326 
616 zł
Planowane przychody - 10 
150 890 zł
Planowane rozchody - 5 824 
274 zł

Ważnym dla rozwoju gminy 
było uchwalenie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi 
Grochotów i ustalenie stawki 
planistycznej w wysokości 15% 
oraz podjęcie wprowadzonej 
na sesji uchwały dot. zmiany 
planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Rusko. W celu 
uproszczenia procedury udzie-

lania osobom fizycznym dota-
cji celowej na dofinansowanie 
kosztów budowy podłączeń 
kanalizacyjnych budynków 
do zbiorowego systemu kana-
lizacyjnego podjęto uchwałę 
w sprawie zasad udzielania 
osobom fizycznym dotacji 
celowej na dofinansowanie 
kosztów budowy podłączeń 
kanalizacyjnych budynków do 
zbiorowego systemu kanaliza-
cyjnego. Wysokość dotacji do 
jednego wybudowanego pod-
łączenia budynku do zbioro-
wego systemu kanalizacyjnego 
może wynieść 45% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 
udokumentowanych faktura-
mi VAT bądź rachunkami, nie 
więcej jednak niż 10 000 zł. 
Podjęto także uchwały orga-
nizujące pracę stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
W toku obrad radni nie pod-
jęli uchwały dot. stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego 
Andrzeja Gregorczyka, który 
złożył pisemne zrzeczenie się 
mandatu radnego z dniem 
26.02.2013 r. Ważnym punk-
tem obrad było sprawozdanie 
z realizacji „Programu współ-
pracy Gminy Strzegom z or-
ganizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego w zakresie realizacji za-
dań publicznych na 2012 rok”. 
Z przedstawionych danych 

wynika, że jest on w naszej 
gminie realizowany wzorcowo. 
Nie mniej imponująco przed-
stawia się działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu, o czym informujemy 
w odrębnym artykule. 

Miłym akcentem pod ko-
niec sesji były życzenia skie-
rowane do samorządowców 
gminy Strzegom z okazji 
Dnia Samorządowca, któ-
r y  prz ypadł  na  dz ień 27 
maja. Z tej okazji wszystkim 
osobom, które współtworzą 

Samorząd Gminy S trze-
gom i pracują na jego rzecz 
Tadeusz Wasyliszyn, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu i Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strze-
gomia wraz z Najwyższym 
K i e r o w n i c t w e m  z ł o ż y l i 
najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, po-
wodzenia, satysfakcji w życiu 
zawodowym i rodzinnym. 
-Proszę o dalsze wykorzy-
stywanie swoich talentów 
i umiejętności w działaniach 

zmierza jących do popra-
wy warunków życia i pracy 
mieszkańców naszej gminy 
– powiedział Tadeusz Wasy-
liszyn. Burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta wysoko 
ocenił dotychczasową współ-
pracę z radą, która przebiega 
w duchu odpowiedzialności 
za gminę. W swej wypowie-
dzi podkreślił pomysłowość, 
decyzyjność oraz zaangażo-
wanie radnych w codzienną 
pracę.
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Było o inwestycjach i sprawach bieżących. Miłym akcentem sesji były życzenia dla samorządowców gminy Strzegom z okazji ich święta 

5 czerwca br. o godz. 13.00 
w sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu odbędzie 
się XXXIX Sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu kadencji 
2010 – 2014.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wniosko-

wej.
5. P r z y j ę c i e  p r o t o k o ł u 

z XXXVIII Sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu odbytej 
w dniu 23 maja 2013 r.

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady.

8. Rozpatrzenie „Sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy 
Strzegom za 2012 r.”
a) Wystąpienie burmistrza 

Strzegomia – opinia Re-
gionalnej Izby Obrachun-

kowej w sprawie przedło-
żonego przez burmistrza 
Strzegomia sprawozdania 
z wykonania budżetu.

b) Wystąpienie przewod-
niczącego Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – opinia 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o wniosku Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium.

c) Dyskusja.
d) Podjęcie uchwał w spra-

wie:
1) zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2012 r.,
2) udzielenia burmistrzowi 

Strzegomia absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 rok.

9. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

10 Wnioski i oświadczenia 
radnych.

11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad. 

red

Będzie sesja absolutoryjna 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu udziela nie 
tylko wsparcia finansowego 
osobom potrzebującym, ale 
również pozwala odzyskać 
wiarę we własne możliwości. 
Wiele strzegomskich rodzin 
skorzystało z zasiłków na za-
kup żywności, leków, odzieży 
i innych, a także dostało pomoc 
w wyjściu z kryzysowej sytuacji 
życiowej. 

OPS realizował w 2012 roku 
wieloletni program „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania”. 
Na realizację tego programu 
przeznaczono ogółem 208 500 
zł, z czego środki własne gminy 
wyniosły 83 500 zł, a dotacja 
z budżetu państwa 125 000 zł. 
W ramach tej pomocy zapewnio-
no m.in. gorący posiłek dla dzieci 
ze szkół, przedszkoli i gimnazjów. 
OPS świadczył również usługi 
opiekuńcze, które objęły 97 osób. 
Przeznaczono na ten cel 478 600 
zł. Pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej, w 2012 roku przyjęli 
pod swój dach 19 mieszkańców, 
skierowanych przez gminę. Wy-
datki na ten cel wyniosły 340 643 
zł. Zadaniem Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest również udzie-
lanie stypendiów szkolnych dla 
uczniów, którzy mają trudną 
sytuację rodzinną. W 2012 roku 
kwota świadczeń wyniosła 246 
194, 79zł. Ponad 4 mln zł. OPS 
otrzymał z budżetu państwa na 
realizację świadczeń rodzinnych, 

a prawie 2 mln zł przeznaczył na 
wypłacenie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. W roku 2012 
wypłacono również 195 156,69 
zł dodatków mieszkaniowych. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, w ubiegłym roku, 
podjął się również realizacji 
projektu w ramach „Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 
którego głównym celem była 
integracja zawodowa i społeczna 
osób korzystających ze wsparcia 
OSP oraz wzrost ich kompe-
tencji pracowniczych. Wartość 
przedsięwzięcia wyniosła 200 
000, 00 zł, z czego przyznano 

dotację w wysokości 179 000, 00 
zł. W ramach tego przedsięwzię-
cia uczestnicy mieli okazję wziąć 
udział w licznych kursach zawo-
dowych, konsultacjach z doradca-
mi czy warsztatach. Strzegomski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
w trosce o mieszkańców gminy, 
stara się jak najczęściej wyciągać 
„pomocną dłoń” do wszystkich 
potrzebujących. Opieką objęte są 
nie tylko dzieci, ale również doro-
śli, którzy na co dzień zmagają się 
z trudną sytuacją życiową. Więc 
jeśli mamy jakiś problem, nie 
wstydźmy się o nim mówić. 
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Pomagają z powołania
W 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu pomógł 1632 rodzinom

Nowe możliwości 
 Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Strzegomiu rozpoczął realizację 
projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pt.”Nowe Możliwości„ 
który skierowany jest do osób 
bezrobotnych korzystających ze 
wsparcia Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu. 

Uczestnicy projektu będą mogli 
korzystać z różnorodnych form 
wsparcia m.in.: 
•	 W	warsztatach	z	Komunikacji	

interpersonalnej i autoprezen-
tacji, których celem będzie 
zrozumienie istoty komuni-
kowania się, poznanie reakcji 
interpersonalnych, ćwiczenie 
technik aktywnego słuchania, 
ćwiczenie sposobów udzielania 
informacji zwrotnych, rozumie-
nie mowy ciała w kontekście 
komunikacji niewerbalnej

•	 W	warsztatach	kompetencji	
społecznych pomagających 
w powrocie na rynek pracy, 
nabycie umiejętności poszuki-
wania pracy, przygotowanie się 
do procesu rekrutacyjnego po-
przez umiejętne przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych

•	 Kursach	podnoszących	kwali-
fikacje zawodowe dobranych 
indywidualnie do predyspozycji 
i potrzeb uczestników

•	 Indywidualnych	 konsultacji	
z psychologiem i doradcą za-
wodowym

Projekt „Nowe możliwości”
współfinansowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach 
POKL 2007-2013

Bożena Brańka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu: 
 - Jeżeli mówimy o OPS w Strzegomiu, to podświadomie kojarzymy go z Panią. 
Jak długo pracuje Pani w Ośrodku Pomocy Społecznej?
- W pomocy społecznej pracuję już 32 lata, z czego od 23 lat pełnię funkcję 
kierownika.
- Kim właściwie jest pracownik socjalny?
- Praca wykonywana przez nas, to nie tyle zawód, co powołanie. Pracownicy 
socjalni to osoby, które są przede wszystkim nastawione na pomoc innym 
w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej, w której się akurat znaleźli. 
Cały wywiad dostępny jest na www.strzegom.pl 

Radni obradowali na majowej sesji 
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu: Adrianna Kowa-
lik, Katarzyna Zalewska, Rok-
sana Dzieniszewska i Kamil 
Czubala wraz z opiekunem Ewą 
Dobies, w dniu 25 maja br. wzię-
li udział w V Ogólnopolskim 
Edukacyjnym Pikniku Ekolo-
gicznym Pobiedziska 2013. Rajd 
terenowy zorganizowany został 
dla młodzieży gimnazjalnej 
z miast i gmin z całej Polski. 
W niekonwencjonalny i atrak-
cyjny sposób poszerzali oni 
swoją wiedzę z zakresu ekologii, 
zdobyli praktyczne umiejętności 
w rozpoznawaniu roślin, zwie-
rząt ich tropów i głosów. W raj-
dzie uczestniczyło kilkadziesiąt 
drużyn z całej Polski. Podczas 
pokonywania 10 km trasy rajdu 
po Krajobrazowym Parku Prom-
no uczniowie musieli wykazać 
się bardzo dobrą znajomością 
mapy, orientacją w terenie i kon-
dycją. W każdym spotkanym po 
drodze stanowisku zdobywali 
punkty za prawidłowo wykona-
ne zadania. Jedną z konkurencji 

był pokaz mody ekologicznej, 
w której uczniowie prezentowa-
li stroje wykonane z surowców 
wtórnych. Maksymalnie można 
było zdobyć 110 pkt. Nasi 
uczniowie zdobyli łącznie 101 
pkt. i wyróżnienie. Uczestnicy 
rajdu podczas wędrówki mieli 
okazję poznać Tomasza Zu-
bilewicza - prezentera pogody 
w polskiej telewizji oraz akto-
rów Mieczysława Hryniewi-
cza i Andrzeja Pieczyńskiego 
oraz wokalistkę Ewelinę Flin-
tę, którzy uświetnili imprezę 
swoją obecnością. - Udział 
w rajdzie to wielka przygoda, 
czas wspólnej nauki i zabawy, 
dzięki temu świat przyrody ma 
dla nas coraz mniej tajemnic. 
Dziękujemy burmistrzowi 
Strzegomia - Zbigniewowi 
Suchycie za umożliwienie 
wyjazdu drużynie z G1 na V 
Ogólnopolski Edukacyjny Pik-
nik Ekologiczny Pobiedziska 
2013 – podkreślają uczestnicy 
pikniku.

red

Uczniowie G1 na Pikniku  
Ekologicznym Pobiedziska 2013

Głównym celem przedsię-
wzięcia była promocja zdro-
wego stylu życia, pobudzenia 
aktywności ruchowej i zachę-
cenie do uprawiania sportu. 
Uczestnicy Festynu, w skład 
którego wchodzili m. in. Wie-
sław Witkowski - zastępca 
burmistrza, Janusz Flaman 
- radny Strzegomia, Beata 
Nejman - członkini Rady So-
łeckiej Strzegom oraz rodzice 
wraz ze swoimi pociechami, 
mieli okazję obejrzeć projek-
cję filmu „Śmietnik w mojej 
głowie” czyli krótki repor-

taż, który w humorystyczny 
sposób ukazał stereotypowe 
myślenie, skłaniające ludzi do 
dokonywania niewłaściwych 
wyborów zdrowotnych. Po 
projekcji, każdy mógł liczyć 
na zdrowy poczęstunek. Na-
stępnie zorganizowany został 
turniej sportowy- potyczki 

rodzinne, w którym można 
było zmierzyć się w rzucie be-
retem na odległość, układaniu 
puzzli, skokach na skakance, 
rzucie do celu, meczu piłki 
nożnej i unihokeju. Zdobyw-
cą głównej nagrody, czyli ro-
weru, został Paweł Kruczek 
z kl. VI z mamą Anną. Ci, 
którzy urodzili się z talen-
tem wokalnym, mieli szansę 
zaprezentować swoje możli-
wości podczas Karaoke. Była 
przy tym nie lada zabawa! 
Każdy z przybyłych wyszedł 
z festynu nie tylko bogatszy 
o wiedzę, ale przede wszyst-
kim w świetnym humorze, 
bo jak to kiedyś powiedział 
Leonardo daV inci : „Ten, 
kto chce pozostać w dobrym 
zdrowiu, powinien unikać 
smutnych nastrojów i zacho-
wywać radosny umysł”. 
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W zdrowym ciele… 

Do historycznych zmagań 
zgłosiło się aż 8 szkół, po 2 
osoby z placówki. Szkoły, które 
wzięły udział w konkursie to: 
PSP z Goczałkowa, PSP nr 
ze Strzegomia, PSP z Kostrzy, 
PSP nr 4 ze Strzegomia, PSP 
z Jaroszowa, PSP nr 2 ze Strze-
gomia, PSP ze Stanowic oraz 
PSP z Olszan. Przedstawiciele 

w/w placówek mieli okazję po-
chwalić się nabytą wiedzą hi-
storyczną, zdobywając na swoje 
konto punkty. Konkurs składał 
się z dwóch etapów. Pierwszy 
polegał na rozwiązywaniu za-
dań, które wyświetlały się na 
ekranie. II część natomiast to 
teleturniej „Jeden z dziesięciu”, 
do którego jak sama nazwa 

wskazuje, dostało się tylko 
10 najlepszych uczniów. Nad 
prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja, 
w składzie: Roman Asynger, 
Małgorzata Wieszewska oraz 
Bronisława Czapla. A trzeba 
przyznać, że zagadnienia do 
najłatwiejszych nie należały. 
Zawodnicy bowiem musieli 

m.in. ułożyć chronologicznie 
historyczne wydarzenia, roz-
wiązać zadania na podstawie 
słuchowiska, odpowiedzieć 
na pytania dotyczące naszego 
kraju. Po ponad godzinnych 
zmaganiach z historią, zwy-
ciężyła Dominika Sabat z PSP 
z Jaroszowa.
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PSP nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Strzegomiu jest 
placówką, którą zarządzam 
od 2007 r. Przez 12 lat zdo-
bywałam doświadczenie na 
stanowisku wicedyrektora. 

Za najważniejszy cel działalno-
ści placówki uważam dążenie ku 
szkole nowoczesnej, stwarzającej 
bezpieczne warunki do rozwoju 
osobowości dziecka, wyposażenie 
absolwentów w wiedzę i umie-
jętności umożliwiające im dalsze 
kształcenie i prawidłowe funkcjo-
nowanie w społeczeństwie. Do 

mocnych stron funkcjonowania 
szkoły zaliczam fakt, że stała się 
ona centrum aktywności społecz-
nej, jest także szkołą uczącą się 
oraz instytucją działająca z pasją 
na rzecz społeczności szkolnej i lo-
kalnej. Długa historia szkoły oraz 
budowana przez kilkadziesiąt lat 
wysoka pozycja, bogaty dorobek 
i tradycja są dla nas wielkim zobo-
wiązaniem. Jednym z większych 
przedsięwzięć, które wspólnie 
z nauczycielami rozpoczęliśmy 
z okazji zbliżającego się 70-lecia 
istnienia szkoły, jest napisanie 
książki o historii „dwójki”. Pielę-
gnowanie tradycji szkoły, dbanie 
o jej tożsamość mają w sobie 
ogromny potencjał wychowaw-
czy. Z tego względu ceremoniał 
i zwyczaje szkolne otoczone są 
wielką troską od początku jej 
istnienia. Funkcjonująca na stronie 
internetowej szkoły galeria wyda-
rzeń stanowi e-kronikę, jako krok 
w stronę połączenia nowoczesno-
ści z przeszłością. Do znaczących 
osiągnięć szkoły należy aktyw-
ny udział uczniów i nauczycieli 
w projektach, w wyniku których 
otrzymaliśmy certyfikaty: Szkoła 
dbająca o bezpieczeństwo, Szkoła 
Bezpiecznego Internetu, Szkoła 

bez przemocy, Szkoła promująca 
zdrowie, Szkoła Wspierająca 
Uczniów z Dysleksją, Szkoła 
z prawami dziecka. Szeroki zakres 
działań proekologicznych metodą 
projektów wpłynął korzystnie 
na podniesienie jakości naucza-
nia nie tylko w naszej szkole, 
ale także przyczynił się zinte-
growania społeczności lokalnej 
na rzecz ochrony środowiska. 
Priorytetowym zadaniem naszej 
placówki jest wzrost skuteczności 
kształcenia.Wyniki nauczania są 
dla nas istotną informacją, gdyż 
w oparciu o nie prowadzona jest 
szeroka analiza postępów uczniów, 
która z kolei stanowi źródło infor-
macji dla uczniów, rodziców oraz 
pozwala na planowanie dalszej 
pracy dydaktycznej. Możemy 
poszczycić się wysokimi wyni-
kami ze sprawdzianów wiedzy 
i umiejętności w klasach szóstych. 
W okresie kilku lat poszerzona 
została oferta zajęć pozalek-
cyjnych. Mają one różnorodny 
charakter: od sztuki malowania 
po konwersacje językowe, zajęcia 
tenisa ziemnego i stołowego, 
koła przedmiotowe, artystyczne 
i sportowe, koło szachowe. Ważne 
jest też promowanie zdrowego 

stylu życia wśród uczniów przez 
ich aktywny udział w zajęciach 
sportowych. W tym celu, dzięki 
wsparciu gminy Strzegom, od 
września 2012 r. uczniowie klas IV 
uczestniczą w dodatkowych zaję-
ciach sportowych piłki siatkowej 
oraz piłki nożnej. Długotermino-
we ważne przedsięwzięcie to reali-
zacja ogólnopolskiego programu 
“Jestem Kibicem przez duże „K” 
oraz udział w dolnośląskim pro-
jekcie ”Sprawny Dolnoślązaczek.” 
Przygotowanie uczniów do życia 
w społeczeństwie informacyjnym 
to także priorytet w działalności 
dydaktycznej szkoły. Nauczyciele 
i uczniowie realizują najnowo-
cześniejsze metody nauczania 
z wykorzystaniem sprzętu mul-
timedialnego, a w szczególności 
platform edukacyjnych i techno-
logii e- nauczania. Kolejną, ważną 
formą działania jest prowadzona 
w szkole od 2008r. aktywna kam-
pania na rzecz bezpieczeństwa 
dzieci w Internecie. Najmłod-
szą inicjatywą był udział w pro-
gramie mikrograntów Fundacji 
Dzieci Niczyje pt: „Bezpieczne 
dzieciństwo”, w ramach którego 
zrealizowaliśmy program autor-
ski „Internet dla mnie, moich 

rodziców i moich dziadków.” 
Nowością były warsztaty dla 
uczniów z udziałem dziadków. 
W maju 2011r, powstało Koło 
Przyjaciół Dzieci „Copernicus”. 
Stowarzyszenie przystępuje do 
konkursów i projektów, dzięki 
którym uzyskuje wsparcie na 
organizację różnorodnych ak-
tywnych form spędzania wolnego 
czasu przez dzieci. Z inicjatywy 
rodziców i nauczycieli w maju 
2013r. powstał Uczniowski Klub 
Sportowy „Dwójka”. Do mocnych 
stron naszej szkoły zaliczam bardzo 
dobrą współpracę z rodzicami. 
Szkoła przez wiele lat wypracowała 
sprawny system współpracy ze 
środowiskiem. Na uwagę zasługuje 
organizowana od 15 lat wspólnie 
z Gimnazjum nr 2, parafią oraz 
Zgromadzeniem Sióstr Elżbieta-
nek impreza środowiskowa pod 
nazwą „Festyn Dziecięcy„, który 
stał się już tradycją naszego miasta. 
Inną formą integracji ze środowi-
skiem jest realizacja międzynaro-
dowych projektów edukacyjnych, 
od 13 lat trwa zażyła współpraca ze 
szkołą czeską w Nowym Meste nad 
Metuji, wcześniej realizowaliśmy 
projekt Comenius oraz Interreg III 
A. Przez ostatnie lata udało nam się 

stworzyć bogatą bazę dydaktyczną, 
doposażyć szkołę w nowoczesny 
sprzęt multimedialny i programy, 
wymienić szkolne ławki, zainsta-
lować internet bezprzewodowy, 
uruchomić elektroniczny przepływ 
dokumentacji szkolnej. Jesteśmy 
w trakcie wdrażania dzienni-
ka elektronicznego, zamierzamy 
zmodernizować system porozu-
miewania się w szkole z nauczy-
cielami oraz radiofonizację szkoły 
– uczniowskie radio ma być formą 
porozumiewania się, nauki i rozwi-
jania umiejętności dziennikarskich. 
Zdecydowanej poprawie uległy 
również warunki pracy, dzięki 
przeprowadzonym remontom: 
wymiana okien, drzwi, podłóg, sys-
temu ogrzewania, kapitalny remont 
toalet uczniowskich. Wszystkie 
zadania na rzecz rozwoju szkoły są 
udziałem całego zespołu nauczy-
cieli, którzy się z nią utożsamiają 
oraz nieustannie podnoszą swoje 
kwalifikacje zawodowe. Podążamy 
więc za wymogami współczesnej 
cywilizacji, by wypełnić założo-
ną wizję: Moja szkoła jest miej-
scem bezpiecznym i przyjaznym, 
w którym mogę rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności oraz 
twórczo działać.

Drogi Polski do Niepodległości

Ku nowoczesności - z szacunkiem dla tradycji

Zwyciężyła Dominika Sabat z PSP z Jaroszowa. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami, a zwycięzcy nagrodami 

O swojej pracy opowie Elżbieta Smyk, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Jaka jest jej wizja prowadzenia szkoły i jak ją realizuje? 

Ekologiczne kręgle, przeciąganie liny czy bieg w kaloszach 
to tylko jedne z nielicznych potyczek sportowych, w jakich 
można było się zmagać 27 maja br., podczas Festynu Zdro-
wia oraz Rodzinnego Turnieju Sportowego „Mama, tata i 
maluchy to sportowe zuchy”, zorganizowanego przez Pu-
bliczną Szkołę Podstawową nr 3 w Strzegomiu. A wszystko 
to w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich- XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2013. 

Konkurs historyczny „Drogi Polski do Niepodległości” 
dla szkół podstawowych gminy Strzegom, który odbył się 
28 maja br. w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum 
Kultury, został zorganizowany przez Publiczną Szkołę 
Podstawową w Olszanach. 

I miejsce - Dominika Sabat z PSP z Jaroszowa
II miejsce - Maciej Gap z PSP z Olszan
III miejsce - Michał Kebłesz z Jaroszowa

Zdobywcą głównej nagrody, czyli roweru, został Paweł Kruczek z kl. VI z mamą Anną
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Okolicznościowe spotka-
nie było doskonałą okazją 

do złożenia wszystkim, bez 
wyjątku, serdecznych życzeń 

i wyrażenia słów uznania za 
pracę, poświęcenie i serce 
wkładane w rozwój kultury 
w naszej gminie. - Praca w in-
stytucji kultury wymaga nie 
tylko ogromnej wiedzy, ale też 
umiejętności organizacyjnych 

– mówił burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta. 
– Życzę Państwu cierpliwości 
oraz wszelkiej radości płynącej 
z codziennej pracy oraz speł-
nienia marzeń, wielu sukcesów 
zawodowych, aby podejmowa-

ny trud był źródłem satysfakcji 
i społecznego uznania. Życzę 
także spełnienia najskrytszych 
marzeń, zdrowia, szczęścia, ra-
dości oraz powodzenia w życiu 
osobistym – dodał burmistrz. 
Nam nie pozostaje nic innego, 

tylko dołączyć się do tych słów 
i życzyć, aby kultura w gminie 
Strzegom była cały czas na tak 
wysokim poziomie, zarówno 
merytorycznym, jak i organi-
zacyjnym.

red

Najlepszego działaczom kultury!
By krzewić kulturę w naszym mieście oddają całe serca, poświęcają swój wolny czas, nie szczędzą zdrowia. Za to im serdecznie dziękujemy! 

09.06.2013, godz. 14.00 – 
Współudział w organizacji 
Festynu Rodzinnego przy-
gotowanego przez Publiczną 
Szkołę  Podstawową nr  2 
i Gimnazjum nr 2
15.06.2013 – Żółkiewka - 
II Święto Mieszkańca Wsi. 
W programie: zabawy in-
tegracyjne, konkursy, roz-
grywki sportowe, wspólne 
grillowanie
21 – 23.06.2013 – Strzegom-
ski Rynek – Święto Granitu 
Strzegomskiego z udziałem 

gwiazd: Kabaret Dno, Bay-
er Full, Francesco Napoli, 
Doda
29.06.2013 – Święto Patro-
nów Miasta
- godz. 9.30 – Bazylika Strze-
gomska – uroczysta Msza Św. 
Po Mszy przemarsz orkiestr 
dętych na strzegomski Rynek
- godz. 11.30 – Strzegomski 
Rynek – Koncert Młodzie-
żowej Orkiestr y Dętej ze 
Strzegomia oraz Grodziskiej 
Orkiestry Dętej z Grodziska 
Wielkopolskiego

- godz. 17.00 - Bazylika Strze-
gomska – „Nieszpory Tatrzańskie” 
w wyk. Tatrzańskiej Orkiestry 
Klimatycznej z Zakopanego

Wystawy:
10 – 28.06.2013 – galeria SCK 
– Wystawa prac plastycznych 
z cyklu „To ja….” – autorstwa 
Zbyszka Jurgielewicza.

Imprezy wyjazdowe:
28. 06.2013, godz. 20.00 – 
Opera Wrocławska – „Tosca” 
Giacomo Pucciniego. Kie-

rownictwo muzyczne nad 
spektaklem obejmie Tomasz 
Szreder, a reżyserię Adam 
Frontczak. Dzieło Pucci-
niego wystawione zostanie 
w trzech historycznych miej-
scach Wrocławia, co nawią-
zuje do zmian miejsca akcji 
opery. Pierwszy akt rozegra 
się w średniowiecznej go-
tyckiej katedrze św. Marii 
Magdaleny, II akt na scenie 
Opery Wrocławskiej, a akt III 
na Wzgórzu Partyzantów nad 
Fosą Miejską.

Co w kulturze? Czerwiec West Side Story, Moulin Rouge, 
Chicago, przeboje Franka Sinatry 
czy Paula Anki, mieli okazję 
obejrzeć i wysłuchać wszyscy Ci, 
którzy 25 maja br. pojawili się 
w Strzegomskim Centrum Kul-

tury na muzycznym widowisku 
„Czar Musicalu”, wystawianym 
przez Teatr Broadway ze Szcze-
cina, którego założycielką jest 
Małgorzata Obłój. 

KW

Oczarowani Broadwayem

Odbywały się również turnieje 
walk w szrankach z okresu wcze-
snego i późnego średniowiecza. 
W obu konkursach walki w zwar-
ciu nasi reprezentanci wzięli udział. 
Konkurencja nie była słaba, każdy 

bowiem zawodnik, z każdej grupy 
rekonstrukcyjnej był niebywale 
silnym i godnym przeciwnikiem. 
Oprócz walk wręcz i na odległość 
organizatorzy zadbali również 
o inne atrakcje, które zaaprobowali 

odwiedzający, jak i rekonstrukto-
rzy. Na jarmarku można było ku-
pić wiele ciekawych przedmiotów, 
również u rzemieślników, którzy 
byli tam obecni. Oferowali ozdoby, 
odzież, naczynia oraz wszelakiego 
rodzaju wyroby z wosku pszczele-
go oraz miody pitne. Otwarty był 
świeżo wyremontowany zamek, 
na który można było wejść wraz 
z przewodnikiem i przy okazji 
usłyszeć ciekawe historie związane 

z Zamkiem Grodno. Specjalną 
atrakcją dla dzieci było szukanie 
skarbu na zamku. Organizatorzy 
stanęli na wysokości zadania. Za-
dbali o najmniejszy szczegół, aby 
odwiedzający i rekonstruktorzy 
dobrze spędzili ten słoneczny 
weekend. Sława i chwała im i oby 
przyszłoroczny Jarmark Średnio-
wieczny był równie udany i pełen 
polotu.

red

Nasi rycerze na Zamku Grodno
Oprócz walk wręcz i na odległość organizatorzy zadbali również o inne atrakcje. Nudy nie było

Bractwo Rycerskie Joannitów ze Strzegomia wzięło udział w 
Jarmarku Średniowiecznym, który odbył się na Zamku Grodno 
w trzeci weekend maja. W ciągu trzech dni miał tam miejsce 
turniej łuczniczy, przy okazji którego można było spróbować 
samemu zostać średniowiecznym łucznikiem. 

Z okazji Dnia Działacza Kultury władze samorządowe na-
szego miasta spotkały się 24 maja br. z pracownikami (byłymi 
i obecnymi) Strzegomskiego Centrum Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej. 
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Andrzej Gliński został sołty-
sem Granicznej w lutym 2011 
roku. Jak sam podkreśla, mieszka 
w bardzo spokojnej i cichej wsi, 
w której żyje zaledwie 180 osób, 
z czego 20% stanowią dzieci 
i młodzież. Bycie sołtysem nie 
należy do najłatwiejszych zadań, 
ponieważ każdego dnia musi on 
zmagać się z różnymi obowiąz-
kami i zaspokajaniem potrzeb 
mieszkańców. Sołtys Granicznej 
na co dzień jest rolnikiem. Ponad-
to często uczestniczy w licznych 
naradach, na których poruszane 
są kwestie lokalnej społeczności, 
ich potrzeby. – Ludzie zawsze 
mogą liczyć na pomoc sołtysa, 
bo w końcu od tego jest. Do tej 
pory, na naszej wsi nic się nie 
działo. Można by nawet rzec, że 
nasza wioska była w letargu. Nie 
posiadaliśmy bowiem żadnych 
gruntów na własność, kawałka 
ziemi, na której mogłoby coś 
powstać. Jednakże nasze potrzeby 
zostały w końcu dostrzeżone 
i od gminy otrzymaliśmy 0,5 ha 
ziemi. Stworzyliśmy na niej plac 
zabaw dla dzieci, umieściliśmy 
altanę. Pieniądze, które otrzy-
maliśmy z funduszu sołeckiego 
wykorzystane zostały na zakup 
dużego namiotu, który używany 
jest podczas imprez okolicz-
nościowych, posiadający ławy 
i stoliki. Ponadto dla młodzieży 
zostały zakupione urządzenia 

fitness - mówi sołtys. Andrzej 
Gliński zdradził również, iż po-
wstaje projekt na budowę boiska 
do siatkówki i koszykówki. – Na-
szą wielką bolączką jest to, że nie 
posiadamy świetlicy wiejskiej, co 
znacznie utrudnia nam organiza-
cję. Ponadto naszym celem jest 
również wybudowanie chodnika 
- kontynuuje. Społeczność Gra-
nicznej zaczyna zauważać, że ich 
niewielka miejscowość zaczyna 
powracać do życia. – Miejmy 
nadzieję, że plany związane 
z zagospodarowaniem tego 0,5 
ha ziemi dojdą do skutku i uda 
nam się stworzyć tam miej-
sce rekreacyjno - sportowe dla 
mieszkańców mojej wsi - kończy 
sołtys.

KW

Prezentujemy sołtysów:
Andrzej Gliński z Granicznej

W tym roku Festyn Ro-
dzinny w Jaroszowie został 
zorganizowany w Dzień 
Matki – 26 maja. Kilka 
t y g o d n i  p r z y g o t o w a ń 
uczniów, nauczycieli, pra-
cowników szkoły i rodzi-
ców zaowocowało dobrą 
zabawą dla wszystkich. 

Już od sześciu lat Festyn jest 
imprezą cieszącą się dużym 
powodzeniem wśród jaroszo-
wian. Współorganizatorami 
byli sołtys – Zbigniew Ko-
łodziej i Rada Sołecka wsi 

Jaroszów, Rada Rodziców 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego i rodzice uczniów. Wśród 
zaproszonych gości byli: bur-
mistrz – Zbigniew Suchyta, 
naczelnik Wydziału Oświaty 
– Urszula Podsiadł y–Szu-
bert, radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, dyrektorzy pla-
cówek samorządowych i spon-
sorzy. Program artystyczny 
wypełniły przede wszystkim 
występy wokalno-taneczne 
i kabaretowe uczniów, pokaz 
strażackich umiejętności, kon-
kursy i zabawy dla najmłod-
szych, strzelnica i nagrody 

rzeczowe w grze rekreacyjnej 
dla dorosłych. W stołówce 
szkolnej zorganizowany został 
poczęstunek dla gości. Stoiska 
konsumpcyjne obsługiwane 
były przez rodziców: Doro-
tę Dyrdę, Jolantę Kołkow-
ską, Lucynę Miłek, Zofię 
Rułkę , Anetę Baniewicz , 
Krystynę Lewicką, Adama 
Dubielczyka, Dorotę Wa-
rych, Patrycję Wiśniewską, 
Adriannę Kowalczyk, Sabinę 
i Jana Łopatków. Na koniec 
zagrał „Dj Roberto” i zespół 
„Coverside” z Jaroszowa. - 
Serdeczne podziękowania 

należą się mieszkańcom Jaro-
szowa i okolic za to, że mimo 
wietrznej aury nie opuścili 
nas i wielu z nich skorzystało 
z festynowej oferty i obejrzało 
występy dzieci i młodzieży – 
mówią organizatorzy festynu. 
Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie 
- Beata Jankiewicz dziękuje 
wszystkim rodzicom, nauczy-
cielom, pracownikom szkoły 
i sponsorom za zaangażowa-
nie, ciężką pracę i ofiarność 
dzięki, której wszyscy mogli 
się tak wspaniale bawić.

red

Świetnie się bawili
Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja” w Jaroszowie jak co roku przyciągnął tłum chętnych do wspólnej zabawy

TOMKOWICE
14.06.2013, godz. 15:00 - Wie-
czór z bajkami – projekcja bajek 
dla dzieci
17.06.2013, godz. 16:00 – Rajd 
rowerowy
19.06.2013, godz. 16:00 – Po-
moc przy odrabianiu prac do-
mowych
24.06.2013 - Wyjazd kultu-
ralno-integracyjny do Wrocła-
wia w ramach obchodów Dnia 
Dziecka
26.06.2013, godz. 15:00 – „Na-
sze wrażenia z wycieczki” – po-
gawędka
28.06.2013, godz. 17:00 – „Że-
gnaj szkoło – witajcie wakacje 
!!!” – dyskusja na temat zdrowe-
go, bezpiecznego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego

WIEŚNICA
17.06.2013, godz. 15:00 –„ Śmieci 
zanieczyszczające nasze środowi-
sko – segregujmy śmieci” - po-
gadanka
19.06.2013, godz. 15:00 – „Lekar-
stwa z łąk, pól i lasów”. Zbierajmy 
zioła – akcja propagująca zbiór 
i suszenie ziół
26.06.2013, godz. 15:00 – Gry 
i zabawy stolikowe. „Wiosenne 
sałatki” – zajęcia kulinarne

JAROSZÓW
21.06.2013, godz. 14:00 – „Dzień 
ojca” – portret mojego taty
26.06.2013, godz. 14:00 -„Ziem-
niak na 100 sposobów”- inspira-
cje kulinarne z wykorzystaniem 
ziemniaków

29.06.2013. godz. 14:00 – Zaba-
wa pod chmurką na rozpoczęcie 
wakacji

MIĘDZYRZECZE
13.06.2013, godz. 15:00 – 
Praca z gliną
14.06.2013, godz. 15:00 – 
Karaoke – wspólne śpie-
wanie
19.06.2013, godz. 15:00 – 
Czytanie bajek przez dzieci
20.06.2013, godz. 15:00 – 
Gra w dwa-ognie
21.06.2013, godz. 15:00 – 
Układanie puzzli
26.06.2013, godz. 15:00 – 
Gra w szachy
27.06.2013, godz. 15:00 – 
Gra w ping-ponga

28.06.2013, godz. 15:00 – 
Witamy Wakacje

STANOWICE
12.06.2013, godz. 16:00 – Wy-
cieczka w uroczy zakątek miej-
scowości
13.06.2013, godz. 16:00 – Nazwy 
środków lokomocji, odróżnianie 
ich od siebie
14.06.2013, godz. 16:00 – Za-
gadki o lecie – rozwiązywanie, 
samodzielne układanie
17.06.2013, godz. 16:00 – Praca na 
temat „Wakacje moich marzeń”
18.06.2013, godz. 16:00 – Gry 
stolikowe
19.06.2013, godz. 16:00 – Gry 
w tenisa stołowego
20.06.2013, godz. 16:00 – Wspól-
ne pisanie bajek
21.06.2013, godz. 16:00 – Kapelusz 
z pytaniami i odpowiedziami
24.06.2013, godz. 16:00 – Ukła-

danie na czas puzzli
25.06.2013, godz. 16:00 – Zagad-
ki Smoka Obiboka
26.06.2013, godz. 16:00 – Ryso-
wanie komiksów
28.06.2013, godz. 16:00 – Świe-
tlicowe kalambury
27.06.2013, godz. 16:00 – „Jedzie-
my na wakacje” - gazetka

GRANICA
18.06.2013, godz. 16:00 – „Już 
niedługo wakacje…” – pogadanka 
na temat bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego
24.06.2013, godz. 16:00 – „Nadszedł 
wolny czas” – zajęcia plastyczne
27.06.2013, godz. 16:00 – „Dba-
my o swoje zdrowie” – zabawy 
sportowe na świeżym powietrzu

GODZIESZÓWEK
19.06.2013, godz. 15:00 - „Plaste-
linkowy świat” – zajęcia technicz-

no-plastyczne
20.06.2013, godz. 15:00 – Zajęcia 
plastyczno-techniczne – „Portret 
mojego Taty”. Zabawy ruchowe 
przy muzyce
26.06.2013, godz. 15:00 – Zajęcia 
kulinarne – pieczenie ciasteczek
17.06.2013, godz. 15:00 – Zajęcia 
plastyczno-techniczne – malowa-
nie na drewnianych deseczkach 
i klockach

ŚWIETLICA OSIEDLO-
WA GRABY
18.06.2013, godz. 14:00 – Przed 
nami wakacje. Wakacyjne plany 
- pogadanka
20.06.2013, godz. 14:00 –Laurka 
dla taty – zajęcia plastyczne
21.06.2013, godz. 14:00 – Kon-
kurs z okazji pierwszego dnia 
lata
25.06.2013, godz. 14:00 – Po-
dwórkowe zabawy dla dzieci.

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

W Goczałkowie trwają za-
awansowane prace przy budo-
wie sali gimnastycznej. - Z dnia 
na dzień wyraźniej ukazuje 
się zarys budowli, z której już 
cieszy się okoliczna młodzież 

i czeka na jej otwarcie – mówi 
sołtys Goczałkowa, Stefan 
Dudyk. Dodajmy, że zadanie 
jest dofinansowane ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach „Woje-

wódzkiego programu rozwoju 
bazy sportowej”. Przyznane 
dofinansowanie wg umowy 
z Ministerstwem Sportu i Tury-
styki wynosi 1 400 000 zł. 

red

Sala w Goczałkowie rośnie w oczach
 

 

 

 

 

 

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Żółkiewka 

zapraszają serdecznie 

na 

II Swięto Mieszkanca Wsi 

Zółkiewka 
15 czerwca 2013 godz. 16.00 

Boisko Sportowe 

w Żółkiewce 

 

W programie: występy dzieci i młodzieży, degustacja lokalnych produktów, konkursy z nagrodami,  

dmuchany plac zabaw, zabawa taneczna z zespołem wokalno-instrumentalnym „ZBIG”, 

konkurs na najsmaczniejsze ciasto, a także mnóstwo innych ciekawych atrakcji.  
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Trzy turnieje judo – dwa dni 
zmagań na tatami. To plan 
jaki postawili sobie młodzi 
judocy AKS-u Strzegom 
w trakcie ostatniego ma-
jowego weekendu. 25 maja 
br. nasi sportowcy uczest-
niczyli w dwóch turniejach 
judo. 

Grupa wiekowa - młodzik 
i dzieci (1999-2000), (2001-
2002), (2003-2004) zawitała 
na I Mistrzostwa Obornik 
Śląskich w Judo. Przeciwnicy 
naszych judoków byli bardzo 
wymagający, mimo to nasi 
zawodnicy nie mieli sobie 
równych. Złote medale wy-
walczyli: Patr ycja Duszak, 
Hanna Fedyczkowska, Mak-
symilian Pawlica, Marcin 
Dawid , Bar tosz D usz ak , 
Jakub Miszkiewicz, Antoni 
Wojtasik i Gracjan Poterała. 
Srebrne krążki przypadły : 
Sandrze Baranowskiej i Da-
widowi Hypcie. Tego samego 
dnia druga grupa młodych 

judoków ze Strzegomia po-
jechała do Mietkowa na XV 
Międzynarodowe Zawody 
Judo. Na tatami w Mietko-
wie gościły kluby z Polski 
i Czech. Gościem honoro-
wym zawodów był wielo-
krotny medalista mistrzostw 
świata, Europy i Polski w judo 
- Rafał Kubacki. Ośmiooso-
bowa drużyna AKS-u po-
kazała się z bardzo dobrej 
strony. Pierwsze miejsce na 
podium wywalczyli: Alek-
sandra Sypko, Paweł Topa, 
Kacper Bezubka i Grzegorz 
Wąsowski. Ze srebra cieszyli 
się Jakub Mulka i Miłosz 
Słowik. Brąz przypadł Nikoli 
Miziołek i Miłoszowi Piet-
kiewiczowi. Następnego dnia, 
tj. w niedzielę 26 maja br. 
połączone siły adeptów AK-
S-u Strzegom wystartowały 
w I Mistrzostwach Przyszłej 
Gwiazdy Judo w Siechnicach. 
W zawodach wystartowa-
ło około 200 zawodników 
z kilkunastu klubów z Polski. 
Strzegomianie w swoich ka-

tegoriach wiekowych i wago-
wych zdobyli dziewięć medali. 
Złote krążki odebrali: Antoni 
Wojtasik, Jakub Miszkiewicz, 
Dawid Hypta, Krystian Per-
chun i Miłosz Pietkiewicz. 
Srebrne medale z rąk Rafała 
Kubackiego odebrali: Gra-
cjan Poterała i Jakub Mulka. 

Zaś brązowe krążki zawisły 
na szyjach Nikoli Miziołek 
i Pawła Topy. Bilans medalowy 
po dwóch dniach zawodów to 
27 krążków w tym: 17 złotych, 
6 srebrnych i 4 brązowe. Ser-
deczne gratulacje dla zawod-
ników i sztabu trenerskiego.

red 

Trzy gole Roberta Bor-
kowskiego dały wyjazdowe 
zwycięstwo AKS-u Granit 
Strzegom S. A. nad Granicą 
Bogatynia 3:2 (2:2). Spo-
tkanie odbyło się 18 maja br. 
Tydzień później strzegomia-
nie pewnie pokonali Piast 
Zawidów 4:0 (0:0), czym 
wprawili swoich sympaty-
ków w doskonały nastrój. 

W meczu w Bogatyni go-
spodarze dwukrotnie obejmo-
wali prowadzenie, jednak nasi 
ulubieńcy potrafili za każdym 
razem wyrównać. Dwukrotnie 
na listę strzelców wpisał się 
Borkowski, wykorzystując dwie 
„jedenastki”. Piłkarze Grani-
cy kończyli pierwszą połowę 

w dziesiątkę, ponieważ arbiter 
ukarał czerwoną kartką jedne-
go z zawodników gospodarzy. 
Grający w osłabieniu miejscowi 
nie zdobyli żadnych punktów, 
gdyż zawodnicy AKS-u Strze-
gom zdołali w drugiej części 
spotkania zadać decydujący 
cios. Zwycięską bramkę po-
nownie zdobył Borkowski, 
stając się - nie po raz pierwszy 
zresztą - bohaterem strze-
gomskiego zespołu. Dla AK-
S-u było to trzecie zwycięstwo 
z rzędu. Mecz z Zawidowem 
od początku przebiegał pod 
dyktando gospodarzy. O ile 
w pierwszej połowie spotka-
nia bramek jeszcze nie było, 
to w drugiej części zawodów 
worek z golami już się rozwią-
zał. Najważniejsze, że bramki 

w tym dniu padały wyłącznie 
dla miejscowych! Prowadzenie 
dla AKS-u uzyskał skuteczny 
ostatnio Borkowski, który 
w 53 min. strzałem z lewej 
nogi pokonał golkipera gości. 
W 60 min. ofiarną interwen-
cją popisał się nasz bramkarz 
– Kretkowski, który w sobie 
tylko znany sposób obronił 
strzał jednego z zawodników 
przyjezdnych. Dwie minuty 
później na 2:0 podwyższył Do-
browolski, który wykorzystał 
świetne podanie ze skrzydła 
Traczykowskiego. Grający 
coraz pewniej strzegomianie 
co chwilę stwarzali zagrożenie 
pod bramką Zawidowa i tylko 
kwestią czasu były kolejne 
trafienia. W 70 min. na 3:0 
podwyższył Pospiszyl, który 

dostawił nogę do piłki zacen-
trowanej przez Borkowskiego. 
Goście podłamani takim sta-
nem rzeczy już praktycznie 
nie atakowali i skupili się tylko 
na obronie, nie chcąc stracić 
dalszych goli. Wynik meczu 
ustalił Rogowicz, który efek-
townie przedryblował kilku 
zawodników, w tym bramkarza, 
i z bliska wpakował futbolów-
kę do siatki. Strzegomianie 
zagrali w sobotę (25 maja) 
jeśli nie najlepsze spotkanie 
w tym roku, to na pewno jedno 
z najlepszych. Na wyróżnienie 
zasługują praktycznie wszyscy 
zawodnicy. Bramkarz miał 
mało okazji do obrony, ale jak 
się już takowa przydarzyła, to 
pokazał swoje umiejętności. 
Defensywa dowodzona przez 
Sudoła grała bardzo pewnie, 
pomoc zdominowała plac gry, 
dodatkowo cały czas wspierała 
formację ataku. Świetnie funk-

cjonowały skrzydła, a akcje 
nimi siały zamieszanie wśród 
ekipy gości. Wreszcie, nasz 
zespół przewyższał przeciw-
nika determinacją i wolą zwy-
cięstwa oraz przygotowaniem 
kondycyjnym. Serdecznie gra-
tulujemy. W następnej kolejce 

AKS zmierzył się na wyjeździe 
z liderem rozgrywek – GKS 
Kobierzyce. O wyniku tego 
spotkania i kolejnych meczach 
poinformujemy w następnym 
numerze „Gminnych Wiado-
mościach Strzegom”.

TW

Grad medali dla judoków AKS-u

Dobra passa piłkarzy

W trzech turniejach strzegomscy judocy wywalczyli aż dwadzieścia siedem medali: siedemnaście złotych, sześć srebrnych i cztery brązowe 

Piłkarze AKS-u kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Czy wystarczy im sił by utrzymać taki poziom gry do końca rozgrywek? Trzymamy kciuki! 

Ponad 100 osób wzięło 
udział w ogólnopolskiej akcji 
„Polska Biega”, która odbyła 
się na terenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Strzegomiu 
w piątek, 24 maja br. Na linii 
startu stawili się zarówno 
młodzi, jak i starsi zawodnicy 
– wszyscy w okolicznościo-
wych koszulkach. Najmłod-

szy zawodnik miał 5 lat, zaś 
najstarszy 56 lat. Na zakoń-
czenie biegu każdy otrzymał 
certyfikat startu i ukończenia 
zawodów. - Dziękujemy za 
wspaniały odzew i zaprasza-
my ponownie za rok – mówią 
organizatorzy akcji „Polska 
Biega”.

red

„Polska Biega” w Strzegomiu

Zawodnicy Stowarzysze-
nia Piłki Siatkowej Oldboys 
w Strzegomiu zakończyli roz-
grywki ligi TKKF. W sezonie 
2012/2013 nasi siatkarze od 
początku stawiani byli w roli 
faworytów rozgrywek. 

Strzegomianie swoją domi-
nację potwierdzili zdobywając 
pierwsze miejsce z przewagą 
aż 11 punktów nad kolejnym 
w tabeli zespołem z Żarowa. 
Dodatkowo w bieżącym sezonie 
drużyna Oldboys Strzegom jako 
jedyna nie przegrała ani jedne-
go meczu. To ogromny sukces 
strzegomskich siatkarzy, na który 
złożyły się dobra organizacja 
i zarządzanie stowarzyszeniem 
oraz wysoki poziom sportowy 
zawodników. Stowarzyszenie 

Piłki Siatkowej Oldboys w Strze-
gomiu serdecznie zaprasza kibi-
ców i sympatyków do hali OSiR 
w Strzegomiu w dniu 8 czerwca 
br. o godzinie 10.00 na Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmi-
strza Strzegomia. W zawodach, 
licząc gospodarzy, wystartuje 8 

amatorskich zespołów, w tym m. 
in. siatkarze z Żarowa, Świdnicy, 
Świebodzic, Strzelec Opolskich, 
Legnicy i Jaworzyny Śląskiej. 
Nie zabraknie dobrej siatkówki 
i emocji na najwyższym pozio-
mie. 

red

Złoto dla Oldboyów
To ogromny sukces strzegomskich siatkarzy. Będziemy kibicowali dalej Natalia Jankowska  

najlepszą wędkarką!
XX Zawody Spławikowe 

o „Puchar Burmistrza Strze-
gomia” odbyły się 19 maja 
br. na Stawie Rekreacyjnym 
w Rusku. Impreza zaliczana 
jest do Pucharu Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej. - Po-
goda w tym dniu dopisała, 
do zawodów zapisało się 45 
zawodników, niestety do za-
wodów przystąpiło 34 uczest-
ników – informuje Tadeusz 
Chmieliński, prezes Koła 
PZW Strzegom. – W nie-
dzielnej rywalizacji zwyciężyła 
kadetka - Natalia Jankow-
ska, a puchar za największą 
rybę - Amur 53 cm - zdobył 
Piotr Kotowicz. Dodajmy, 
że gościem zawodów był za-
stępca burmistrza Strzegomia 
– Wiesław Witkowski, który 
wręczał najlepszym zawodni-
kom puchary i nagrody. 

TW

Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego już wkrótce!
Za niecałe dwa tygodnie – 
dokładnie 15 czerwca br. 
odbędzie się 15. edycja Me-
moriału Judo im. Edwarda 
Brzegowego. Ta bardzo ważna 
w kalendarzu sportowym gmi-
ny Strzegom impreza będzie 
miała w tym roku szczególny 
charakter, ponieważ patron 
tytularny zawodów otrzy-
mał niedawno pośmiertny 
tytuł „Honorowego Obywatela 
Strzegomia”. W imieniu orga-
nizatorów serdecznie zapra-
szamy wszystkich chętnych 
do udziału w tym wydarze-
niu. – Do memoriału zgłosiło 
się ponad 200 zawodników, 
z 4 państw: z Austrii, Czech, 
Niemiec i Polski – informuje 

Józef Smoter, trener sekcji judo AKS-u, w przeszłości znany zawodnik judo. 
Turniej tradycyjnie otworzy wdowa po Panu Edwardzie – Danuta Brzegowy. 
Organizatorem memoriału jest sekcja judo AKS-u Strzegom, Gmina Strzegom, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, starostwo Powiatowe w Strzego-
miu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na stronie www.
strzegom.pl – w zakładce TTS Strzegom pojawi się wkrótce materiał filmowy 
o Panu Edwardzie Brzegowym. Zapraszamy do jego obejrzenia.
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Główne cele ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach to przede wszystkim 
upowszechnienie prowadzenia 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych „u źródła”, 
zmniejszenie ilości składowa-
nych odpadów komunalnych 
poprzez m.in. zapewnienie po-
wstania odpowiednich instalacji 
do odzysku lub unieszkodli-

wiania odpadów komunalnych. 
Pełna i prawidłowa realizacja 
celów ustawy może zapewnić 
wypełnienie obowiązków wy-
nikających z dyrektyw unijnych, 
czyli stworzenie do 2015 roku 
rynku selektywnego zbierania 
odpadów. Ponadto, Polska jest 
zobowiązana do osiągnięcia we 
wskazanym terminie odpowied-
nich poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kie-
rowanych do składowania (do 
dnia 16 lipca 2013 r. – do nie 
więcej niż 50%, a do dnia 16 
lipca 2020 r. – do nie więcej 
niż 35%), a także poziomów 
recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia oraz odzy-
sku innymi metodami papieru, 
metali, tworzyw sztucznych, 
szkła (do dnia 31 grudnia 2020 
r. – 50%), a także innych niż nie-
bezpieczne odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych (do dnia 
31 grudnia 2020 r. – 70%). 

W związku z powyższym 
regulaminy utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
gminy powinny swoimi za-

pisami zachęcać i zapewniać 
osiągnięcie ww. celów. Gminy 
powinny zapewnić pozyskanie 
surowców o jak najlepszej 
jakości, ale bez nadmiernych 
obciążeń dla mieszkańców 
i środowiska (np. zużycie wody 
do mycia określonych rodzajów 
odpadów). Dlatego też należy 
zwrócić uwagę, że brak jest 
technologicznego uzasadnienia 
wprowadzania dodatkowych 
wymagań dla mieszkańców 
dotyczących np. mycia odpa-
dów opakowaniowych przed 
ich umieszczeniem w pojem-
nikach, szczególnie w sytuacji, 
gdy takie wymagania nie są 
stawiane przez podmioty prze-
twarzające odpady. 

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku 
z ustalonymi zasadami segregowania odpadów ODBIERAJĄCYCH OD-

PADY KOMUNALNE OD 
WŁAŚCICIELI NIERU-
CHOMOŚCI Z TERENU 
GMINY STRZEGOM
1. Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. 58-150 Strze-
gom, Al. Wojska Polskiego 
75; tel.: 74 855 10 51, tel/
fax 74 855 10 52, e-mail: 
zuk_strzegom@wp.pl

2. STENA RECYCLING Sp. 
z o.o. 00- 876 Warszawa, 
Oddział w Pustkowie Żu-
rawskim, 55-040 Kobierzy-
ce, ul. Kolejowa 11; tel: 605 
733 860;

3. Zakład Oczyszczania Miasta 
Sp. z o.o. 58-100 Świdnica, 
ul. Metalowców 4; tel./fax: 
74 852 21 04 e-mail: biuro@
zomswidnica.pl

4. SITA ZACHÓD Sp. z o.o. 
54-530 Wrocław, ul. Jerzma-
nowska 13, tel 71 37 36 366, 
fax 71 35 30 311;

5. ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. 
58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 
16, tel.: 74 843 42 20, tel/fax: 
74 847 84 75, e-mail: www.
alba.com.pl

6. Przedsiębiorstwo Higieny 
Komunalnej TRANS-FOR-
MERS WROCŁAW Sp. 
z o.o. Bielany Wrocławskie, 
ul. Atramentowa 10, 55-040 
Kobierzyce; tel.: 71 328 70 
37, fax: 71 328 86 95;

7. Przedsiębiorstwo Usługowo-
Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. 59-400 
Jawor, ul. Poniatowskiego 25; 
tel: 76 870 30 26, 76 870 00 
07 48, fax: 870 33 86, e-mail: 
kontakt@com-d.pl;

8. Zakład Usług Komunalnych 
w Żarowie Sp. z o.o. 58-130 
Żarów, ul. Słowiańska 16; 
tel/fax: 74 858 06 52, tel: 74 
857 07 56, e-mail: zukza-
row@pro.onet.pl;

9. Wrocławskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania ALBA 
S.A. ul. Ostrowskiego 7, 50-
418 Wrocław; tel: 71 33 75 
100, e-mail: www.wroclaw.
alba.com.pl;

10. CHEMEKO-SYSTEM 
Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 
4-6, 54-519 Wrocław; tel: 
71 349 90 71, fax: 71 349 91 
43, e-mail: biuro@chemeko-
system.pl

11. Veolia Usługi dla Środowi-
ska S.A. Oddział w Krap-

kowicach, ul. Piastowska 
38, 47-303 Krapkowice; tel: 
77 466 16 31, 77 486 15 14, 
fax: 77 466 53 36, e-mail: 
veolia_krapkowice@veolia-
es.pl;

12. REMONDIS Sp. z o.o. 02-
981 Warszawa, Zawodzie 
16, Oddział we Wrocławiu 
ul. Międzylesia 4, 50-514 
Wrocław; tel: 71 357 99 48, 
fax: 71 357 99 48, e-mail: 
wrocław@remondis; 

13. R . C EM B R Z Y Ń S K I , 
A.ROGALSKI, Z.MAJDA 
S.C. „CEROMA” ul. Św. Jó-
zefa 2, 58-305 Wałbrzych; 

 tel/fax: 74 848 56 48;
14. CHEMEKO-SYSTEM Sp. 

z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 
58-506 Jelenia Góra, tel: 71 
349 90 71, fax: 71 349 91 43, 
e-mail: biuro@chemekosys-
tem.pl;

15. Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Rolne „Sady Dolne” Sp. 
z o.o. Sady Dolne 16, 59-420 
Bolków. tel:74 8544644, 75 
7413258, e-mail: sadydol-
ne@sadydolne.pl

WYKAZ FIRM POSIA-
DAJĄCYCH ZEZWOLE-
NIA NA OPRÓŻNIANIE 
ZBIORNIKÓW BEZOD-
PŁYWOWYCH I TRANS-
PORT NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH NA TERENIE 
GMINY STRZEGOM

1. Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o. 58-
150 Strzegom, Al. Wojska 
Polskiego 75, tel.: 74 855 10 
51, tel/fax 74 855 10 52, e-
mail: zuk_strzegom@wp.pl;

2. WC SERWIS Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa ul. 
Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 
tel: 32 271 33 89, fax: 32 376 
07 77;

3. Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Produkcyjne i Handlo-
we „COM-D” Sp.z o.o. ul. 
Poniatowskiego 25, 59-400 
Jawor; tel: 76 870 30 26, 76 
870 00 07 48, fax: 870 33 86, 
e-mail: kontakt@com-d.pl;

4. Zakład Usług Komunalnych 
w Żarowie Sp. z o.o.ul. Sło-
wiańska 16, 58-130 Żarów, 
tel/fax: 74 858 06 52, tel: 74 
857 07 56, e-mail: zukza-
row@pro.onet.pl.

Podajemy wykaz firm

Szanowni Państwo!
Zgodnie z ustawą o utrzyma-

niu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. 2012 poz.391 
z późn. zm.) oraz uchwałą 
w sprawie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy 
Strzegom (Nr 92/12 z późn. 
zm), uprzejmie informujemy, 
że właściciele nieruchomości, na 
których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komu-
nalne (dot. firm), zobowiązani 
są do prowadzenia zbiórki 
odpadów komunalnych. Osoby 
prawne (firmy), prowadzące 
działalność gospodarczą po 1 
lipca 2013r., będą miały obo-
wiązek posiadania podpisanej 
umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych z jedną z firm wpi-
sanych do rejestru. Na terenie 
gminy Strzegom działa kilka 
takich podmiotów, wpisanych 

do rejestru działalności regu-
lowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, a ich 
wykaz znajduje się na stronie 
www.strzegom.pl, w zakładce 
WAŻNE - Firmy odbierające 
odpady komunalne. W przy-
padku prowadzenia działalności 
gospodarczej w budynku miesz-
kalnym właściciele nierucho-

mości zobowiązani są również 
do posiadania podpisanej umo-
wy na odbiór odpadów komu-
nalnych. W takim przypadku 
właściciel składa deklaracje na 
część nieruchomości zamiesz-
kałej oraz podpisuje umowę na 
tę część, w której prowadzona 
jest działalność gospodarcza. 
Decydując się na prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, nieruchomość na-
leży wyposażyć w dwa pojemniki. 
Odpady komunalne zmieszane 
wrzucamy do pojemnika koloru 
czarnego (ciemnozielony lub po-
jemnik metalowy-ocynk), odpady 
surowcowe „suche” wrzucamy 
do pojemnika koloru żółtego. 
W przypadku, kiedy nie będą 
zbierane w sposób selektywny, 
nieruchomość wyposażamy tylko 
w jeden pojemnik na odpa-
dy zmieszane. Cenę za odbiór 
odpadów segregowanych lub 
niesegregowanych będą ustalać 
przedsiębiorcy z firmą, która 
będzie wykonywać usługę.

Informacja przygotowana 
przez urząd miejski 

w Strzegomiu. dodatkowych 
informacji udziela wydział 

Gospodarki odpadów 
Komunalnych  
- 74 8560-570.

Informacja dla przedsiębiorców
Na podstawie art.35, ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 127/B/2013, Nr 
128/B/2013, Nr 129/B/2013, 
Nr 130/B/2013, Nr 131/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
22 maja 2013 r., Zarządzeniem 
Nr 133/B/2013, Nr 134/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
28 maja 2013 r.

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

21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:

 - sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 132/B/2013, 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
22 maja 2013 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE
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Odpady surowcowe "suche" - po-
jemnik koloru żółtego lub worek
Wyselekcjonowane z odpadów komu-
nalnych odpady suche, w tym opakowa-
niowe bez zawartości, takie jak: 
• papier,
• tworzywa sztuczne, (w tym butelki PET 

zgniecione),
• wszelkiego rodzaju tworzywa sztucz-

ne,
• makulatura, gazety,
• opakowania wielomateriałowe,
• opakowania z metali żelaznych,

• opakowania z metali nieżelaznych;
• pojemniki po kosmetykach (czyste),
• tekstylia,
• reklamówki, woreczki foliowe,
• kartony, torebki po mleku, sokach 

itp.
Odpady komunalne zmieszane 
- pojemnik koloru czarnego lub 
ciemnozielonego lub pojemnik 
metalowy (cynkowy)
• odpady, które nie znalazły się w 

pojemnikach na odpady surowcowe,
• tutaj wrzucamy również zimny popiół

Zasady optymalnej segregacji 
Najlepszym sposobem segregowania odpadów 
jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach 
następujących frakcji odpadów: 
1. Papier to m.in.: 
• opakowania z papieru lub tektury, 
• gazety i czasopisma, 
• katalogi, prospekty, foldery, 
• papier szkolny i biurowy, 
• książki i zeszyty, 
• torebki papierowe, 
• papier pakowy. 
Nie powinno się wrzucać do papieru: 
• papier powlekany folią i kalkę, 
• kartony po mleku i napojach, 
• pieluchy jednorazowe i podpaski, 
• pampersy i podkładki, 
• worki po nawozach, cemencie i innych materia-

łach budowlanych, 
• tapety, 
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.: 
• butelki po napojach, 
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmety-

kach (np. szamponach, proszkach, płynach do 
mycia naczyń itp.), 

• opakowania po produktach spożywczych, 
• plastikowe zakrętki, 
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne 

folie, 
• plastikowe koszyczki po owocach i innych pro-

duktach, 
• styropian, 
• puszki po napojach, sokach, 
• puszki z blachy stalowej po żywności (konser-

wy), 
• złom żelazny i metale kolorowe, 
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików 

i innych pojemników, 
• folia aluminiowa, 

• kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe 
odpady opakowaniowe. 

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych 
i metali: 
• Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, 
• odpady budowlane i rozbiórkowe, 
• nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, 

lakierach i olejach, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed 
wrzuceniem do worka. 
3. Szkło opakowaniowe to m.in.: 
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
• butelki po napojach alkoholowych, 
• szklane opakowania po kosmetykach. 
Nie powinno się wrzucać do szkła: 
• szkło stołowe – żaroodporne, 
• ceramika, doniczki, 
• znicze z zawartością wosku, 
• żarówki i świetlówki, 
• szkło kryształowe, 
• reflektory, 
• nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, 

rozpuszczalnikach, 
• termometry i strzykawki, 
• monitory i lampy telewizyjne, 
• szyby okienne i zbrojone, 
• szyby samochodowe, 
• lustra i witraże, 
• fajans i porcelana, 
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione 
z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc 
szkła. 

4. Odpady „zielone” - roślinne to m.in.: 
• gałęzie drzew i krzewów, 
• liście, kwiaty i skoszona trawa, 

• trociny i kora drzew, 
• owoce, warzywa itp. 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielo-
nych” - roślinnych: 
• kości zwierząt, 
• mięso i padlina zwierząt, 
• olej jadalny, 
• drewno impregnowane, 
• płyty wiórowe i MDF, 
• leki, 
• odchody zwierząt, 
• popiół z węgla kamiennego, 
• inne odpady komunalne (w tym niebezpiecz-

ne). 

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady 
zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy 
koszty i przyczynimy się do poprawy stanu 
środowiska. 
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu 
jest punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od 
mieszkańców odpadów, które są problematyczne 
i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie 
i organizacyjnie uzasadnione. 
Odpadami komunalnymi, które mogą być przeka-
zywane do punktu są: 
• odpady poremontowe i budowlane, 
• odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposa-

żenie wnętrz, itp.), 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, 

lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, 
kalkulatory, itp.), 

• zużyte baterie i akumulatory, 
• przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., 
• opony, 
• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych 

(pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, 
kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.). 

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nierucho-
mości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania 
odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w usta-
wie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie 
jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, 
w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje 
odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami 
i takimi samymi cechami. 
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