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Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Będą warsztaty 

W lipcu rozpocznie się 
remont pomieszczeń Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w 
Strzegomiu dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych.  
 str.2

StrzeGom
Honory dla  
naszego judoki 

Edward Brzegowy został 
pośmiertnie odznaczony 
tytułem Honorowego Oby-
watela Strzegomia. 

 str.6

SPort
Jubileuszowy 
memoriał

210 judoków z 20 klubów 
z Czech, Niemiec, Austrii i 
Polski wystartowało w XV 
Memoriale Judo im. Edwar-
da Brzegowego. 

 str. 10

W swej wypowiedzi bur-
mistrz odniósł się do wykona-
nia budżetu podkreślając, że 
realizowany był on oszczęd-
nie w wydatkach bieżących, 
a szczególnie monitorowano 
realizację deficytu, co przy-
niosło efekt, że w stosunku 
do planu jest on ponad trzy 
miliony mniejszy.

W dziale rolnictwo i ło-
wiectwo wydatkowano na 
inwestycje kwotę 1 779 337 
zł. Ważnymi wydatkami były 
prace melioracji wodnych, 
na które wydano 139 995 zł, 
z czego 107 000 to dotacja dla 
Gminnej Spółki Wodnej.

Wypiękniały nam Graby, 
gdzie  wybudowano nowe 
chodniki. Blasku nabrały też 
ulice Czerwonego Krzyża 
i Kościuszki. Zakończono re-
mont ul. Ceglanej i Kalcyto-
wej. We współpracy z branżą 
kamieniarską, która przeka-
zała kostkę granitową, prze-
budowana została ul. Prałata 
Stanisława Siwca. Wybudo-
wano chodniki przy drogach 
powiatowych w Morawie, 
Goczałkowie i  Żelazowie 
oraz wiele chodników w mie-
ście. Na zadania inwestycyjne 
w dziale transport i łączność 
wydatkowano łącznie 5 156 
816 zł. 

Za kwotę prawie 70 000 zł 
wykonano uzgodnienia włą-
czenia obwodnicy Strzegomia 

w ciągu drogi wojewódzkiej 
374 do krajowej piątki. Na-
stępny krok to projekt. 

Dofinansowano w kwocie 
471 760 zł zakup nowego 
bojowego samochodu stra-
żackiego, a łączne wydatki 
na Ochotniczą Straż Pożarną 
wyniosły 839 352 zł.

Wykonano remont kaplicy 
cmentarnej oraz kontynu-
owano budowę alejek cmen-
tarnych.

Wydatki na gospodarkę 
mieszkaniową to kwota 5 180 
973zł, z czego 312 414 zł to 
koszty zakończenia budowy 
budynku komunalnego przy 
ul. Świdnickiej. W tym dziale 
wypłacono też odszkodowa-
nia za przejęcie gruntów pod 
drogi publiczne w kwocie 528 
032 zł. Warto zaznaczyć, że 
na konkurs „Odnów i wygraj” 
przeznaczono 175 000 zł.

Promocja gminy, w roku 
jubileuszu 770 -lecia miasta, 
zamknęła się kwotą 428 000 
zł, a w porównaniu, w roku 
wyborczym 2010, wydatko-
wano kwotę 327 400 zł.

Wydatki na organizację 
miejsc pracy dla bezrobotnych 
to kwota 937 000 zł.

Pomoc społeczna zamknę-
ła się kwotą 9 994 957 zł 
i mieszczą się tu między in-
nymi: opłaty za domy pomocy 
społecznej, rodziny zastępcze, 
przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie, wspieranie rodzi-
ny, świadczenia rodzinne, ali-
mentacyjne, zasiłki i pomoc 
w naturze, dodatki mieszka-
niowe, zasiłki stałe, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze.

Wydatki na oświatę (przed-
szkola,szkoły podstawowe, 
gimnazja) to kwota 25 255 
377 zł, z czego inwestycje to 
kwota 1 543 632 zł. Gmina 
otrzymała subwencję w kwo-
cie 13 352 290 zł. Do zadania 
własnego, czyli utrzymanie 
szkół podstawowych i gim-
nazjów, gmina dołożyła 5 346 
685,84 zł.

Kultura i Ochrona Dzie-
dzictwa Narodowego zamknę-
ła się kwotą 3 983 755 zł, a na 
kulturę fizyczną wydatkowano 
3 409 002, w tym 1 305 922 to 

inwestycje. Wydatki na Urząd 
Miejski wyniosły 7 543 665 zł 
i były przeznaczone na wyna-
grodzenia i pochodne, zakup 
materiałów i wyposażenia, za-
kup energii elektrycznej, usług 
remontowych i pozostałych. 

Zadłużenie gminy na dzień 
31.12.2012 wynosi 51.85 %. 

To tylko niektóre wydatki 
(szczegóły na stronie inter-
netowej), a za nimi działania 
inwestycyjne i bieżące utrzy-
manie wszystkich instytucji 
i jednostek wykonywujących 
zadania własne gminy. Szcze-
gólnie ważne są inwestycje, 
które stanowią 23% wydat-
ków budżetowych, a już dziś 
służą one poprawie jakości 
życia naszych mieszkańców. 
Dużym sukcesem minionego 
roku jest pobudzenie aktyw-
ności społecznej naszych wsi, 

a także bardzo prężnie działa-
jące organizacje pozarządowe. 
Z determinacją udało nam 
się przekształcić, w trybie 
ekspresowym, Zakład Usług 
Komunalnych w Spółkę, która 
w 100% jest własnością gmi-
ny. – Cieszy mnie to, że ludzie 
chcą być razem, spotykają się 
na różnego rodzaju spotka-
niach i uroczystościach – to 
ważne by ze sobą rozmawiać 
– mówi Zbigniew Suchyta. 

Burmistrz  podziękował 
wszystkim współpracow-
nikom Urzędu Miejskiego, 
zakładom i jednostkom bu-
dżetowym, szkołom, instytu-
cjom kultury oraz Gminnym 
Spółkom. -  Bez was, tak 
rzeczowe wykonanie uchwały 
budżetowej Rady Miejskiej, 
nie byłoby możliwe – dzię-
kuję!

W dniach 21-23 czerwca 
strzegomski rynek zamieni 
się w wielki festyn, gdzie 
każdy będzie miał możli-
wość uczestniczyć w najważ-
niejszym święcie naszego 
miasta! 

Już w piątek, tj. 21 czerw-
ca, nastąpi uroczyste otwarcie 
wydarzenia, po którym wszy-
scy uczestnicy zaproszeni będą 
na gościnny występ Kabaretu 
DNO oraz na koncert Ramol-
sów. W sobotę, tj. 22 czerwca, 
odbędzie się Przemarsz Bractw 
Rycerskich z Parku Miejskie-

go. W kolejnych godzinach 
mieszkańcy będą mieli okazję 
przyjrzeć się „Granitowej Grze” 
oraz biegowi miejskiemu „Strze-
gomska Dwunastka”. Aczkol-
wiek to nie wszystkie atrakcje. 
W sobotnich planach jest jeszcze 
m.in. turniej rycerski w Parku 
Miejskim, turniej szachowy 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
koncerty zespołów rockowych 
i gwiazd wieczoru: Francesco 
Napoli i Bayer Full. W nie-
dzielę natomiast odbędzie się 
m.in. XXIX Regionalna Giełda 
Minerałów oraz otwarcie Izby 
Tradycji Ziemi Strzegomskiej. 

Na zakończenie dla wszyst-
kich mieszkańców zaśpiewa 
DODA. Serdecznie zapraszamy 
do uczestnictwa!

Dni Ziemi Strzegomskiej or-
ganizowane były w Strzegomiu 
od lat powojennych. Pierwotnie 
nazywały się Świętem Dnia 
Pokoju, następnie na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych Dniem Zwycięstwa 
i Wyzwolenia Strzegomia, aby 
od roku 1978 przyjąć swoją na-
zwę: Dni Ziemi Strzegomskiej. 

Szczegóły tegorocznego święta 
na ostatniej stronie „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”.

KW

Absolutorium przyjęte

Święto Granitu Strzegomskiego

W głosowaniu udział wzięło 19 obecnych na sesji radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, przeciw 4

Już w tym tygodniu będzie mnóstwo atrakcji! Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do uczestnictwa!

Podczas XXXIX Sesji, Rada Miejska w Strzegomiu w dniu 5 
czerwca br. pozytywnie oceniła realizację budżetu gminy za rok 
2012. Podobną opinię wyraziły: Regionalna Izba Obrachun-
kowa oraz kluby radnych – Razem dla Strzegomia i Wspólnota 
Samorządowa. Negatywnie zaś oceniła wykonanie budżetu 
Strzegomska Wspólnota Samorządowa. W głosowaniu udział 
wzięło 19 obecnych na sesji radnych. Za udzieleniem absolu-
torium głosowało 15 radnych, przeciw było 4.
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Numery telefoNów urzędu 
MiejsKiego W strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-

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

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

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

Ważne telefony
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Jeszcze w tym roku – w grud-
niu - zaczną funkcjonować 
w Strzegomiu, na parterze 
budynku Zespołu Szkół Spe-
cjalnych przy Al. Wojska Pol-
skiego 16a, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. W WTZ będzie 
uczestniczyć 25 osób doro-
słych, posiadających prawnie 
potwierdzony status niepeł-
nosprawności, niezdolnych 
do podjęcia pracy. W lipcu 
rozpocznie się remont po-
mieszczeń dla WTZ.

Rada Powiatu w Świdnicy 
przeznaczyła kwotę 425 tys. zł 
na dofinansowanie do utworzenia 
i działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu, nato-
miast nasza gmina ze swojego 
budżetu przeznaczyła na ten cel 
264 tys. złotych. - Po uruchomie-
niu warsztatów w Strzegomiu 
zniknie problem dowożenia 
osób dorosłych do innych ośrod-
ków prowadzących Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Zostanie 
utworzonych 10 nowych miejsc 

pracy, w tym 5 dla instruktorów. 
Na utrzymanie tych warsztatów 
co roku PFRON przekaże 90 
procent całej kwoty utrzymania 
ośrodka, a my będziemy dokła-
dać tylko 10 procent – wyjaśnia 
Zbigniew Suchyta. - Teraz i tak 
dajemy pieniądze na organizacje 
różnych zajęć czy wyjazdy, więc 
dla miasta nie będzie to żadna 

strata finansowa, a będzie można 
tym ludziom pomóc – dodaje bur-
mistrz. W gestii strzegomskiego 
samorządu znajduje się remont 
pomieszczeń i przystosowanie 
ich do prowadzenia warsztatów, 
a następnie nabór osób, mających 
zalecenia uczestnictwa w WTZ. 
Pomieszczenia warsztatów będą 
zlokalizowane na parterze bu-

dynku Zespołu Szkół Specjalnych 
o powierzchni 246,6 m2. Jeszcze 
w czerwcu zostanie rozstrzygnię-
ty przetarg nieograniczony na 
przebudowę części pomieszczeń 
na parterze ZSS na Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Remont roz-
pocznie się w lipcu i potrwa do 
połowy listopada br.

tW

Tr wa remont dwóch od-
cinków drogi wojewódzkiej 
nr 345 na trasie Konary - 
Lusina – Bartoszówek - do 
drogi krajowej nr 5. Część tej 
trasy leży w granicach gmi-
ny Strzegom. Wykonawcę 
zadania, którym jest firma 
„ Bisek – Asfalt” z Kostom-
łotów, wyłoniono w wyniku 
przetargu ogłoszonego przez 
Dolnośląską Służbę Dróg 
i Kolei we Wrocławiu.

Droga na odcinkach przezna-
czonych do remontu ma na-
wierzchnię bitumiczną z licz-
nymi koleinami, ubytkami 
i spękaniami, które utrudniają 
ruch samochodowy, stwarzając 
również zagrożenie dla kierow-
ców. Uszkodzone krawędzie 
jezdni zawężają jej szerokość, 
a zawyżone pobocza gruntowe 
i zakrzaczone rowy ograniczają 
widoczność. Zadanie przewi-
duje ścinkę poboczy, frezowanie 
istniejącej warstwy bitumicznej, 
korytowanie pod wzmocnie-
nia krawędzi, wzmocnienie 

krawędzi i włączeń, ułożenie 
podbudowy bitumicznej, wy-
równanie betonem asfaltowym, 
ułożenie warstwy wiążącej 
i ścieralnej. W treść zadania 
wpisano także utwardzenie 
poboczy mieszanką kamienną, 
odmulenie rowów wraz z pro-
filowaniem skarp i wycinką 
krzaków rosnących w obrębie 
rowów. Nie zapomniano także 
o wymianie uszkodzonych 
przepustów pod zjazdami. - 
11czerwca br. rozpoczęliśmy 

prace, które obejmują pełną wy-
mianę konstrukcji jezdni, której 
nadamy odpowiedni standard 
drogi wojewódzkiej. Obecnie 
wykonujemy wykop, stabili-
zację gruntu cementem oraz 
wymianę podbudowy tłucz-
niowej. Nawierzchnia będzie 
trójwarstwowa - podbudowa 
zasadnicza z betonu asfaltowe-
go, warstwa wiążąca i warstwa 
ścieralna, czyli będzie około 
20 cm asfaltu. Szerokość drogi 
wyniesie 6 m, z delikatnym 

poszerzeniem na łukach - in-
formuje Tomasz Staśkiewicz, 
kierownik robót z firmy„ Bisek 
– Asfalt”. Z wykonywanych 
prac cieszą się kierowcy jadący 
ze Strzegomia w kierunku 
Rawicza, ale przede wszystkim 
mieszkańcy Bartoszówka. - 
Tempo prac jest imponujące. 
Wiele lat na to czekaliśmy, by 
ta droga nabrała właściwego 
wyglądu. Nowa nawierzchnia 
i utwardzone pobocza zwięk-
szą warunki bezpieczeństwa. 
Wieloletnie samosiejki, których 
gałęzie wystawały na drogę zo-
stały wykarczowane, rowy będą 
pogłębione, co usprawni spływ 
wody z drogi i z przylegających 
pól. Cieszymy się bardzo z tego 
remontu - powiedziała Janina 
Gołębiak, sołtys Bartoszówka. 
Koszt wykonywanych prac 
wynosi ponad 4 mln zł. Pla-
nowane wykonanie zadania, 
przypadające na koniec sierpnia 
2013 r., zostanie przyspieszone 
o miesiąc, bo jak stwierdził 
kierownik robót, im szybciej - 
tym taniej.

gK

Ludzie zatem będą mieli oka-
zję poinformować o miejscach, 
według nich niebezpiecznych, 
wymagających dodatkowego nad-

zoru policji. – Oczywiście osoby 
takie będą musiały uzasadnić swo-
ją prośbę, dlaczego akurat dany 
obszar powinien być objęty jeszcze 

większym nadzorem naszych 
służb. Chodzi przede wszystkim 
o to, aby społeczność czuła się 
bezpieczniej - poinformował ko-
mendant policji, Andrzej Dobies. 
Warto dodać, że patrole te nie są 
przeznaczone do kolizji drogo-
wych czy awantur w domu. Będą 

one aktywne tylko w miejscach 
publicznych! Od wtorku można 
zgłaszać potrzeby dodatkowych 
patroli policji w Wydziale Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu - pod numerem 
tel. (74) 8560 563.
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Sale w remoncie

Wojewódzka w przebudowie

Więcej policyjnych patroli

Na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Strzegomiu od dawna czekają osoby niepełnosprawne

Kolejna droga wojewódzka jest w remoncie, tym razem nową nawierzchnię zyska Bartoszówek

Patrole dodatkowe będą weekendami i wieczorami, po cztery godziny w mieście i na wsiach

Kwotę 20 000 zł przeznaczył Urząd Miejski w Strzegomiu 
na służby ponadnormatywne. Oznacza to, że nasi policjanci 
będą pełnić swoje obowiązki także w dni wolne, w godzinach 
wieczorowo - nocnych. 
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Oficjalne otwarcie strzegom-
skiego kompleksu basenów kąpie-
lowych w sezonie 2013 nastąpiło  
15 czerwca br. o godzinie 10.00. 
Wstęp w tym dniu dla wszystkich 
był za symboliczną „złotówkę”. 

- Chciałbym serdecznie zaprosić 
wszystkich mieszkańców gminy 
Strzegom oraz gości z okolicznych 
miast i miasteczek do odwiedzania 
naszego kompleksu basenów 
– podkreśla dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, 
Grzegorz Luszawski. - Ceny bi-
letów nie zmieniły się w porówna-

niu do roku ubiegłego, w dalszym 
ciągu dzieci, młodzież i studenci 
z gminy Strzegom mogą korzy-
stać z basenów za symboliczną 
„złotówkę”. 

Koło Polskiego Związku Nie-
widomych w Strzegomiu otrzy-
mało dotację z Urzędu Miejskie-
go w kwocie 9 968,00 zł celem 
przeprowadzenia warsztatów 
szkoleniowych w specjalistycz-
nym ośrodku w Ustroniu Mor-
skim, które odbyły się w dniach 
30 maja – 5 czerwca br. 

Osoby niewidome i niedo-
widzące odbyły szkolenie pro-
wadzone przez wykwalifiko-
wanych instruktorów z zakresu 

pokonywania codziennych barier, 
czynności dnia codziennego 
i posługiwania się białą laską 
w terenie. – Szkolenie pozwoli 
uczestnikom lepiej funkcjono-
wać w życiu społecznym, bez 
stresu i dodatkowych obciążeń 
psychicznych – mówi Andrzej 
Zontek, prezes Polskiego Związ-
ku Niewidomych, Koło w Strze-
gomiu. – Uczestnicy warsztatów 
pragną bardzo serdecznie podzię-
kować burmistrzowi Strzegomia 
– Zbigniewowi Suchycie, pra-
cownikom Wydziału Funduszy 
Europejskich oraz tym wszyst-
kim, którzy wspierali to zadanie. 
Szkolenie było też pewną formą 
integracji społecznej, stąd też 
zwracamy się z prośbą o wspiera-
nie tego typu zadań w przyszłości 
– dodaje prezes Zontek.
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Sezon kąpielowy rozpoczęty!

Warsztaty dla niewidomych 

O miejscach zlokalizowa-
nia pojemników na odpady 
k o mu n a l n e, g n i a z d ac h 
i wielu innych problemach 
rozmawiali z zarządcami 
wspólnot mieszkaniowych 
- Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia i Kazi-
mierz Chajduga, naczel-
nik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. 
Spotkanie, na które przy-
było około 90 przedstawi-
cieli wspólnot, odbyło się 
3 czerwca br. w sali SCK 
w Strzegomiu. 

Spotkanie miało na celu 
p r z edy sku towan ie  z  z a-
rządcami wspólnot potrze-
by utworzenia zamykanych 
boksów śmietnikowych. Każ-
da wspólnota powinna to 
uczynić osobno. Ułatwi to 
w przyszłości  wspólnocie 
sprawowanie kontroli, a gmi-
nie - właściwą gospodarkę 
odpadami komunalnymi. – 
Jeżeli wspólnota ma swój 
teren - stwierdził burmistrz- 
musi postawić boks na swojej 
posesji. Wspólnoty, które nie 
mają własnych terenów, po-
winny zgłosić się do naczel-
nika Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi 
w celu ustalenia terenu na 
postawienie śmietnika. Jeżeli 
gmina jest stroną we wspól-

nocie, to partycypuje w kosz-
tach ustawienia śmietnika. 
Kazimierz Chajduga ogólnie 
przypomniał o nowych zasa-
dach gospodarki odpadami 
komunalnymi, które zaczną 
obowiązywać od 1 lipca 2013 
roku. Nadmienił, że już ponad 
6,5 tysięcy deklaracji wpłynę-
ło do urzędu, na ogólną liczbę 
7,5 tysiąca posesji.  Obecni na 
spotkaniu zarządcy wspólnot 
okazali duże zainteresowanie 
tematem spotkania. Pytania 
dotyczyły lokalizacji boksów 
śmietnikowych, ich wyglądu 
i kosztów związanych z ich 
budową. Burmistrz mówił 
o rozważnym podejściu do 
tematu oraz zaproponował, 
aby wspólnoty upoważniły 
swoich zarządców do kon-
taktów z pracownikami urzę-
du, którzy wspólnie podejmą 
czynności zmierzające do 
uruchomienia działań ma-
jących na celu usytuowanie, 
wygląd i estetyczne wykona-
nie boksów. Każdy, kto ma 
jakiekolwiek pytania lub wąt-
pliwości, powinien zajrzeć 
na stronę www.strzegom.
pl lub zadzwonić na numer 
8560 570 lub 571, gdzie 
uzyska stosowne informacje 
i podpowiedzi. - Dokładamy 
wszelkich starań, by pomóc 
mieszkańcom indywidual-
nym i wspólnotom przejść 
przez ten proces -  dodał 

naczelnik. Wykwalifikowani 
pracownicy służą pomocą 
w każdej sprawie związanej 

z nowym systemem odbioru 
odpadów. 
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Aby zmniejszyć ryzyko podto-
pień w Strzegomiu, podjęto wiele 
działań eliminujących to niebez-
pieczne zjawisko. Na ul. Morskiej, 
szczególnie zagrożonej zalewa-
niem, zamontowano specjalną 
klapę zapobiegającą cofaniu się 
wody do przydrożnego rowu. Do-
datkowo zostaną wykoszone rowy, 
aby system ten działał sprawniej. 
Problem bardzo dużego zalewania 

ul. Rybnej zniknął w momencie 
wykonania tam kanalizacji desz-
czowej. - Po ostatnich opadach 
wszystko było w najlepszym po-
rządku. Dzięki zaangażowaniu 
burmistrza Strzegomia oraz jego 
pracowników problem zalewa-
nia ul. Rybnej został całkowicie 
rozwiązany. Chciałem serdecznie 
podziękować włodarzowi miasta 
za to, że jest osobą słowną i od-

powiedzialną – mówi 
Grzegorz Chodór, 
mieszkaniec jednej 
z posesji na ul. Rybnej. 
- Do niedawna było 
tak, że każdy większy 
opad deszczu powo-
dował powstanie wielkiej wody 
i w ogóle nie dało się tamtędy 
przejść. W pobliżu naszych posesji 
woda się kumulowała. Teraz już 
nie musimy kupować pontonu! 
– podkreśla strzegomianin. Duży 
problem był także na dawnej ul. 
Obywatelskiej, teraz Ks. Prała-
ta Stanisława Siwca, w pobliżu 
Bazyliki Mniejszej w Strzego-
miu. Dzięki zamontowaniu tzw. 
ekodrenu na samym jej początku 
oraz udrożnieniu kilku krat na 

całej długości, zagro-
żenie podtopień po-
sesji w tamtym miej-
scu minęło. – Po raz 
pierwszy od napraw-
dę wielu lat mieliśmy 
spokój. Woda w ogóle 

praktycznie do nas nie dotarła. 
Miałem nawet przygotowane 
specjalne bariery osłaniające przed 
wdarciem się wody do domu, 
jednak w ogóle nie były mi one 
potrzebne – mówił wyraźnie za-
dowolony mieszkaniec tej ulicy. 

Miejmy nadzieję, że kolejne 
działania ze strony strzegom-
skiego samorządu wpłyną na 
zmniejszenie ryzyka podtopień 
w naszej gminie.
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O śmieciach i… 

Powódź nas nie dotknęła

Lokalizacja śmietników na posesjach wspólnot była głównym tematem spotkania wspólnot

Opady deszczu w naszej gminie wyrządziły wiele szkód, głównie na polach uprawnych

Podajemy harmonogram 
dyżurów aptek w Strzegomiu 
obejmujący dni powszednie, 
soboty, niedziele i inne dni 
wolne od pracy na okres od 16 
czerwca do 6 lipca 2013 roku 
w następujących godzinach:

1) w dni powszednie, z wy-
jątkiem sobót od 19.00-
22.00

2) w soboty od 14.00 – 20.00
3) w niedzielę, święta i inne 

dni  wolne od pracy od 
9.00-20.00

Rozpoczęły się remonty dróg 
szutrowych na terenie Strzego-
mia i okolicznych sołectw. Na 
ten cel przeznaczono ok. 70 tys. 
zł brutto. Częściowe wyrówna-
nie dróg szutrowych wykonano 
w Olszanach, Goczałkowie, 
Kostrzy, Rusku, Grochotowie, 
Stanowicach, Żółkiewce, Ja-
roszowie, na odcinku Olszany 
– Rzędziny i w Strzegomiu: 
dzielnice Graby, Domki (się-
gacze ul. Piłsudskiego i cała ul. 
Andersa), na ul. Morskiej oraz 
na innych drogach wynikłych 
w czasie bieżących kontroli 
stanu nawierzchni. 

- Wieloletnie zaniedba-
nie na drogach szutrowych 
spowodowały, że poniesione 
w tym roku koszty są kroplą 
w morzu potrzeb. Gmina 
Strzegom będzie się starała 
kontynuować niezbędne pra-
ce remontowe, aby zapewnić 
lepszą jakość dróg będących 
w najgorszym stanie – mówi 
Paweł Marchlewski, podin-
spektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Śro-
dowiska i Wsi UM w Strze-
gomiu. 

red

Podczas obchodów Świę-
ta Granitu Strzegomskiego 
(21-23.06.2013 r.), trzeciego 
dnia tj. 23 czerwca (niedziela), 
gościć będziemy w Strzego-
miu ekipę TVP Info z audycją 
„Pogoda Info”. „Pogoda Info” 
będzie nagrywana na żywo 
i bezpośrednio emitowana 
w telewizji w następujących go-
dzinach: I wejście, godz. 11:50 
następne: 12:50, 13:50, 14:50, 
15:50. Również w niedzielę na 
strzegomskim Rynku będzie 
nagrywana audycja na żywo 
dla Polskiego Radia Wrocław. 
Swój udział w Święcie Granitu 

Strzegomskiego zapowiedziała 
też TVP Wrocław z emisją 
programu Fakty na żywo. 23 
czerwca będą Państwo mieli 
możliwość skorzystania nie 
tylko z wielu atrakcji przygo-
towanych przez organizatorów, 
ale też wezmą Państwo udział 
w nagraniach telewizyjnych 
i radiowych. Dzięki temu każ-
dy kto przyjdzie w tym dniu 
na strzegomski Rynek, będzie 
nie tylko odbiorcą, ale też 
„głównym aktorem” wydarze-
nia, jakim jest Święto Granitu 
Strzegomskiego. 
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Oto dyżury naszych aptek Remonty dróg szutrowych TVP w Strzegomiu

Data pełnie-
nia dyżuru

Nazwa  
apteki

Adres Nr tel.

16.06 – 22.06 Vademecum Strzegom
ul. Rynek 44

tel. 74/855-52-06

23.06 – 29.06 Przy Fon-
tannie

Strzegom
Al. Wojska Polskiego 37E/31

tel. 74/661-46-98

30.06 – 06.07 Vita Strzegom
ul. Witosa 7

tel. 74/647-98-70

Strzegomski basen będzie czynny:
•	od	15	czerwca	do	30	czerwca	w	godz.	od	10.00	do	18.00
•	od	1	lipca	do	31	sierpnia	w	godz.	od	9.00	do	20.00
•	od	1	września	do	końca	sezonu	w	godz.	od	10.00	do	18.00

Kompleks basenów odkrytych w Strzegomiu - cennik biletów:
normalny	10,00	zł	–	dla	osób	dorosłych,	ulgowy	–	5,00	zł
od	poniedziałku	do	piątku	od	godz.	15.00:	normalny	–	6,00	zł,	ulgowy	–	3,00	zł
Bilet	całodzienny	ulgowy	dla	dzieci,	młodzieży	i	studentów	-	mieszkańców	
gminy	Strzegom
poniedziałek	–	czwartek	-	1,00	zł
Dzieci	do	lat	6	bezpłatnie.	
Karnety:
Karnety	10-dniowe:
1.	Karnet	ulgowy	-	25,00	zł	
2.	Karnet	dla	dorosłych	-	50,00	zł	
3.	Karnet	rodzinny	(max	5	osób)	-	150,00	zł	
Nocne pływanie
Cena	dla	wszystkich	10,00	zł	-	w	każdą	środę	od	21.00	do	23.00	
Grupy	zorganizowane	(kolonie,	obozy,	szkoły):	
•	Dzieci	i	młodzież	-	3,00	zł	
•	Dorośli	-	4,00	zł	
Bilety ulgowe przysługują:
•	Dzieciom,	młodzieży	szkolnej	 i	studentom	do	25.	roku	życia	po	okazaniu	
ważnej	legitymacji	szkolnej	lub	studenckiej.	

•	Osobom	po	60.	roku	życia	po	okazaniu	dokumentu	tożsamości.	
•	Rencistom,	 po	 okazaniu	ważnej	 legitymacji	 rencisty	 lub	 zaświadczenia	
o	niepełnosprawności.	

Osoby	niepełnosprawne	bezpłatnie	wraz	z	opiekunem.	

Wielu mieszkańców z niepokojem obserwowało stan wody na 
rzece Strzegomce i monitorowało zbiornik wody w Dobro-
mierzu, jednak zagrożenia powodziowego nie było. Burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta wraz z podległymi mu służba-
mi odwiedzał te miejsca, które były najbardziej zagrożone. – 
Sytuacja na naszym terenie, w porównaniu z innymi gminami, 
nie było najgorsza, jednak cały czas mieliśmy rękę na pulsie 
i byliśmy przygotowani do udzielenia wszelkiej pomocy.
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Pogo d a „w k r a t kę ” ni e 
zniechęciła rodzin z dzieć-
mi do przybycia na teren 
OS iR-u w S tr z egomiu, 
gdzie 9 czerwca odbył się 
XVI Festyn Dziecięcy.

Festyn otworzył koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej ze 
Strzegomia. Na uczestników 
czekało mnóstwo atrakcji. Or-
ganizatorzy, którymi byli PSP 
nr 2, Gimnazjum nr 2, Parafia 
Najświętszego Zbawiciela Świa-
ta i Matki Boskiej Szkaplerznej 
oraz Siostry Elżbietanki zadbali 
o to, by nie zabrakło licznych 
konkursów, m.in. malowanie 
i rysowanie na sztalugach, konkurs 
na plakat festynowy czy konkurs 
na najciekawsze zdjęcie z festynu. 
Zorganizowane zostały również 
turnieje dla całych rodzin, m.in. 
turniej tenisa stołowego, tenisa 
ziemnego, turniej piłki siatkowej 
czy turniej warcabowy i szachowy. 
Nie brakło też gier i zabaw sporto-
wych, w czasie których uczestnicy 
za udział otrzymali sprzęt sporto-
wy, słodycze oraz drobne nagrody. 
Kolejny raz wspaniale spisali się 
harcerze, którzy przygotowali 
atrakcyjny biwak oraz liczne 
konkurencje i pokazy. Również 
zawodnicy strzegomskiej sekcji 
judo zachwycili swoimi umiejęt-
nościami w czasie prezentacji na 
boisku Orlik. Dla najmłodszych 
przygotowane zostały przejażdżki 
bryczką, wozem pancernym oraz 

stoiska, na których odbywało się 
malowanie twarzy. Dla dzieci 
dostępne również były wielkie 
dmuchawce oraz wodne kule, 
w których zabawa sprawiała wiel-
ką radość. Z pewnością niezwykłą 
atrakcją okazał się pokaz baniek 
mydlanych, które rozprzestrze-
niały się po całym stadionie oraz 
kraina Zukolandii, w której ma-
skotka Myszki Miki zapraszała 
wszystkich do wspólnego świę-
towania. Podczas tegorocznej 
edycji festynu nie mogło również 
zabraknąć występów scenicznych 
w wykonaniu zespołów dziecię-
cych ze strzegomskich przed-
szkoli, które od początku zapeł-
niają scenę kolorowymi tańcami 

i zwiewnymi strojami, prezentu-
jąc swoje talenty. Nie zabrakło 
również ciekawych pokazów 
taneczno-wokalnych przygoto-
wanych przez uczniów PSP Nr 
2, Gimnazjum Nr 2 oraz Siostry 
Elżbietanki. Gościnnie wystąpili 
także: zespół taneczny i chór 
czeski „Noticzki” z zaprzyjaź-
nionej z PSP 2 szkoły z Nowego 
Mesta nad Metuji oraz zespoły 
ze Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury i Młodzieżowego Domu 
Kultury. Ponadto uczestnicy 
festynu mogli przyjrzeć się wy-
stępom tanecznym zespołu 
folklorystycznego” Kostrzanie”, 
który niezmiennie od kilkunastu 
lat uświetnia festynową scenę. 

Rada Parafialna oraz rodzice 
uczniów przygotowali pyszne 
smakołyki. Tradycją imprezy jest 
loteria fantowa, w której można 
było wygrać ciekawe nagrody. 
Główną atrakcją tegorocznego 
XVI Festynu Dziecięcego był 
występ Roberta Janowskiego, 
gwiazdy znanej z programu 
telewizyjnego „Jaka to melo-
dia”, który pomimo deszczu, 
znakomicie bawił publiczność. 
Po raz kolejny organizatorzy 
nie zawiedli. Sprawili, że ludzie, 
choć przez chwilę, zapomnieli 
o codziennych troskach i połą-
czyli się w zabawie.

KW
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Zabawa z gwiazdą
- Gość specjalny i moc atrakcji sprawiły, że festyn po raz kolejny można zaliczyć do udanych 

Pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w Strze-
gomiu, mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych 
prowadzą niezbędne prace 
pielęgnacyjne, porządkowe oraz 
remonty cząstkowe dróg i chod-
ników, a także alejek cmentar-
nych przy ul. Olszowej.

Oprócz licznych prac pie-
lęgnacyjnych, w skład któ-
rych wchodzą m.in. przycięcie 
i uformowanie bukszpanów 
obwódkowych i formowanych, 
nasadzenia roślin sezonowych 
kwiatowych, koszenie na-
wierzchni trawiastych, Zakład 
Usług Komunalnych zajmuje 
się także monitorowaniem 
stanu nasadzeń roślinnych 
w Rynku. Ponadto w planach 
jest kontynuacja bieżących prac 
wykaszania terenów zieleni, 
wykonanie nasadzeń, zago-
spodarowanie terenów zieleni 
przy wykonanym ciągu pieszym 
pomiędzy ul. Paderewskiego 
a Kościuszki z wykonaniem 
nasadzeń roślin trwałych, wie-
losezonowych. 29 maja br. ZUK 
rozpoczął także roboty związa-
ne z wykonaniem nawierzchni 

alejek z kostki granitowej na 
cmentarzu komunalnym przy 
ul. Olszowej w Strzegomiu. 
Roboty te są kontynuacją planu 
kompleksowego wykonania na-
wierzchni alejek nakreślonego 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu. - Na wykonanie zadania 
w tegorocznym budżecie gminy 
zaplanowano 60 tys. złotych. 
Kwota ta zostanie wykorzystana 
na pokrycie części kosztów robo-
cizny oraz kosztów materiałów 
do wykonania podbudowy. Na-
tomiast kostka granitowa 9x11 
zostanie wykorzystana z roz-
biórki nawierzchni ulicy Szarych 
Szeregów – informuje Zbigniew 
Rodak, prezes spółki. Na uwagę 
zasługuje podjęcie działań w celu 
dalszego obniżania kosztów, a za-
razem podnoszenia kwalifikacji 
osób bezrobotnych – należy przez 
to rozumieć zorganizowanie 
wspólnie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy kursu w zawodzie 
brukarz, na którym szkoli się 12 
osób. - Planuje się, że w bieżącym 
roku wykonamy około 1 000 m² 
nawierzchni – kończy Zbigniew 
Rodak.

red

W związku z licznymi uwa-
gami, jakie były kierowane do 
jednostek samorządu tery-
torialnego, Regionalna Izba 
Obrachunkowa dokonała wery-
fikacji wzorów deklaracji i okre-
śliła zmiany, które będą musiały 
uwzględnić samorządy.

- Istotne zmiany zostały 
wprowadzone m. in. w punk-
cie E1, w którym dopisano 
kolumnę zero – dla właścicieli 
nieruchomości, na terenie której 
nikt nie zamieszkuje. Ponadto 
zmiany dotyczą punktu E4, 
czyli miejsca, w którym do-
konuje się obliczenia stawki 
miesięcznej oraz punktu G, 
w którym przy wprowadzaniu 
korekt w deklaracjach, należy 
podać przyczynę dokonanych 
zmian – informuje Kazimierz 
Chajduga, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi UM w Strzegomiu. Na 
dzień 11 czerwca br. w gminie 
Strzegom zostało złożonych 
6863 deklaracji, z których wy-
nika, że 5659 osób będzie se-
gregować odpady komunalne, 
a 1204 nie będzie. - W wydziale 
trwa weryfikacja złożonych 
deklaracji w stosunku do wła-
ścicieli nieruchomości, którzy 

nie złożyli deklaracji – dodaje 
Kazimierz Chajduga. - Program 
komputerowy wygenerował 
ok. 2,5 tys. niezłożonych de-
klaracji. Do tych właścicieli 
zostaną wysłane zawiadomienia 
o obowiązku ich złożenia, który 
wynika z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. 
zm.). W wezwaniu będzie nowy 
wzór deklaracji, który należy wy-
pełnić i w ciągu 7 dni dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego. Jeżeli 
dany właściciel nieruchomości 
tego nie zrobi, zostanie wydana 
tzw. decyzja określająca opłatę za 
odpady komunalne. W związku 
z tym, że w trakcie składania de-
klaracji Rada Miejska w Strzego-
miu w dniu 27 marca br. podjęła 
uchwałę zmieniającą wysokość 
stawek dla osób, które nie będą 
segregować odpadów komunal-
nych (z 16,08 zł na 21,00 zł) 
oraz dla nieruchomości, gdzie 
zamieszkują więcej niż 4 osoby 
(stawki tam zostały zmniejszone), 
do tych właścicieli nieruchomości 
zostaną wysłane informacje o do-
konanych korektach dotyczących 
zadeklarowanej stawki za odpady 
komunalne.

tW

ZUK wciąż dba o porządek 

Zmiany w deklaracjach Droga dojazdowa  
wyremontowana

Gmina Strzegom we współ-
pracy z mieszkańcami i Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Ju-
trzenka” wykonała remont dro-
gi dojazdowej do podwórka 
zlokalizowanego przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego 60.W drodze 
rozpoznania cenowego wyłonio-
no wykonawcę remontu, który 
zobowiązał się wykonać prace w 
kwocie prawie 27,5 tys. zł brutto. 
- W ramach remontu w/w drogi 
wykonano ok. 300 m kw. nowej 
nawierzchni z kostki granitowej 
wraz z warstwami konstrukcyj-
nymi oraz wyrównano newral-
giczne miejsca na pozostałej 
części podwórka – informuje 
Paweł Marchlewski, podin-
spektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środo-
wiska i Wsi UM w Strzegomiu. 
Warto też podkreślić duży wkład 
mieszkańców, którzy zapewnili 
we własnym zakresie ok. 60 
ton kostki granitowej 10x10, 
niezbędnej do ułożenia na-
wierzchni. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Jutrzenka” poniosła 
koszty związane z wykonaniem 
dalszego odcinka podwórka (ok. 
90 m kw.), a gmina zapewniła 
niezbędne materiały: kruszywa 
i kostkę granitową na kwotę ok. 
3 tys. zł brutto.

red

Małżeństwo zostaje zawarte, 
gdy mężczyzna i kobieta jed-
nocześnie złożą przed kierow-
nikiem USC zgodne oświad-
czenia, że wstępują w związek 
małżeński. 

Zarówno kobieta jak i mężczy-
zna muszą mieć ukończone 18 lat, 
w dniu złożenia dokumentów do 
USC (kobieta, która ukończyła 16 
lat może uzyskać z sądu pozwole-
nie na zawarcie małżeństwa, przed 
ukończeniem 18 lat).

Nupturienci muszą być stanu 
wolnego: panna, kawaler, rozwie-
dziony, rozwiedziona, wdowiec, 
wdowa.

Nie może zawrzeć małżeństwa:
- osoba, która pozostaje już 

w związku małżeńskim,
- osoba ubezwłasnowolniona,
- osoba dotknięta chorobą psy-

chiczną lub niedorozwojem umy-
słowym,

- krewni w linii prostej, rodzeństwo 
ani powinowaci w linii prostej,

- przysposabiający i przysposobio-
ny.
Aby zawrzeć związek małżeński 

w urzędzie stanu cywilnego zain-
teresowane osoby winny zgłosić 
się do kierownika USC (nie obo-
wiązuje tu właściwość miejscowa) 
i złożyć pisemne zapewnienie, 
że nie wiedzą o okolicznościach 
wyłączających zawarcie małżeń-
stwa, przedkładając następujące 
dokumenty: 
a) OBYWATEL RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ:
- dokument tożsamości - do wglą-

du,

- odpis skrócony aktu urodzenia 
(oryginał), ponadto: osoby roz-
wiedzione: - odpis skrócony aktu 
małżeństwa z adnotacją o jego 
rozwiązaniu lub prawomocny 
wyrok sądu (oryginał), wdowy 
i wdowcy - odpis skrócony aktu 
zgonu współmałżonka (oryginał), 
kobiety, które nie ukończyły 18 
lat:

- prawomocne postanowienie 
sądu zezwalające na zawarcie 
małżeństwa przed ukończeniem 
wymaganego wieku (oryginał),

- jeżeli małżeństwo ma zostać 
zawarte przez pełnomocnika 
- zezwolenie z sądu i pełnomoc-
nictwo (oryginał).
W przypadku, gdy wyżej wy-

mienione akty stanu cywilnego 
sporządzone są w miejscowym 
USC, nie żąda się od strony złoże-
nia odpisu aktu.
b) CUDZOZIEMCY:
- dokument tożsamości - do wglą-

du,
- zaświadczenie o zdolności praw-

nej do zawarcia małżeństwa 
w Polsce lub prawomocne po-
stanowienie polskiego sądu, zwal-
niające go z obowiązku przed-
łożenia takiego zaświadczenia 
(oryginał),

- odpis aktu urodzenia (oryginał),
- ponadto: osoby rozwiedzione - 

odpis skrócony aktu małżeństwa 
z adnotacją o jego rozwiązaniu 
lub prawomocny wyrok sądu 
(oryginał), wdowy i wdowcy 
- odpis skrócony aktu zgonu 
współmałżonka (oryginał).
Dokumenty składane przez 

cudzoziemców sporządzone w ję-
zyku obcym, powinny być złożone 

wraz z ich urzędowym tłumacze-
niem na język polski, dokonanym 
przez tłumacza przysięgłego lub 
polskiego konsula.

Cudzoziemiec, nie znający 
języka polskiego, winien skła-
dać zapewnienie o braku prze-
szkód do zawarcia małżeństwa 
oraz oświadczenie o wstąpieniu 
w związek małżeński w obecno-
ści tłumacza przysięgłego.

Po upływie miesiąca od dnia 
złożenia zapewnienia o braku 
przeszkód do zawarcia małżeń-
stwa nupturienci w formie uro-
czystej składają zgodne oświad-
czenia o wstąpieniu w związek 
małżeński przed kierownikiem 
USC.

Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego może zezwolić na 
zawarcie małżeństwa przed upły-
wem miesięcznego terminu, 
jeżeli przemawiają za tym ważne 
względy.

Akt małżeństwa sporządza się 
niezwłocznie po jego zawarciu.
Opłata skarbowa:
- od sporządzenia aktu małżeń-

stwa wynosi 84,00 zł.
- decyzja w sprawie zezwolenia 

kierownika urzędu stanu cywil-
nego na zawarcie małżeństwa 
przed upływem miesięcznego 
terminu- 39,00 zł.
Opłaty można dokonać gotów-

kowo w kasie Urzędu, Rynek 38, 
pokój nr 11 lub bezgotówkowo 
na rachunek gminy: 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229

Urząd Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu zaprasza wszyst-
kich chętnych do zawierania 
związków małżeńskich.

Jak załatwić sprawę w gminie?
W tym numerze: jak zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem USC

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

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

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

Dla	osób,	które	nie	będą	segregowały	odpadów	komunalnych	stawka	będzie	
wynosiła	21	zł	od	osoby.	
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

katarzyna: proszę mi odpowiedzieć 
na pytanie. jadąc do lidla ulicą 
świdnicką, miałam przyjemność 
jechać połową nowego odcinka as-
faltu wzdłuż gimnazjum nr 1. 
szlag mnie trafił kto tę drogę odebrał 
2 tygodnie i odcinek wygląda jak 
szwajcarski ser. gdzie są władze 
naszego miasta. tu wejdzie tylko 
prokuratora. nasze pieniądze z po-
datków są trwonione, a śmieszność 
wykonanej pracy woła o pomstę. kto 
odebrał tę część wykonanej drogi. 
po deszczu z drogi został szwaj-
carski ser. jak długo dyletanctwo 
będzie popierane przez decydentów 
miasta. władze miasta nie jeżdżą 
samolotem. pozdrawiam i czekam 
na działania.

Nikt tej drogi nie odbierał. Wła-
dze są tam gdzie trzeba i też widzą, 
to co Pani. Proszę o cierpliwość. Za 
remont tej drogi płaci Dolnośląska 
Dyrekcja Dróg i Kolei, jako za-
rządca drogi wojewódzkiej – 374. 
My jesteśmy w stałym kontakcie 
i myślę, że już niedługo będzie Pani 
zadowolona z końcowego efektu. 
Cierpliwości!

edek: chodzi mi o malowanie bu-
dynków w centrum, a mianowicie 
właściciele sklepików na parterach 
kamienic malują sobie ściany jak im 
pasuje, okładają jakimiś badziew-
nymi płytkami, całość nie pasuje do 
niczego! czy jako burmistrz może 
pan wprowadzić jakiś przepis, żeby 
kolorystyka budynków była z góry 
określona? ewentualnie dowolna 
lecz pasująca do reszty zabudowań 
? i jeszcze żeby malowano całą 
elewację a nie tylko parter, bo sam 
pan przyzna że niektóre budynki 
wyglądają dość dziwnie.

Bardzo ważny temat. Szanowni 
Państwo, nie można sobie malować 
parterów elewacji kamienic według 
własnego gustu. Jeśli kamienica jest 
wpisana do Rejestru lub Wykazu 
Zabytków, musi mieć uzgodnioną 
kolorystykę z Konserwatorem Za-
bytków. Za te działania odpowiada-
ją Wspólnoty Mieszkaniowe i one 
tez mogą ponosić konsekwencję nie 
przestrzegania prawa.

jn: w jakim terminie są przewidzia-
ne remonty dróg na osiedlu graby?

Obecnie wykonywany jest 
projekt na remont ul. Wałbrzy-
skiej, ul. Jeleniogórskiej i ul. 
Górniczej. Niestety, jest duży 
problem, bo ul. Górnicza ma 
jeszcze prywatnego właściciela, 
a właściwie dwie rodziny, które 
od PKP pozyskując działkę, 
kupiły 14 m kw. drogi. Rodziny 
nie zgodziły się na sprzedanie 
gminie tych 14 m kw. i zapro-
ponowały dzierżawę, na co ja się 
z kolei nie zgadzam. Prowadzi-
my negocjacje, ale jeśli one nie 
przyniosą efektów, rozpocznie-
my procedurę wywłaszczenia. 
Będzie to długi czas i opóźni 
zakończenie projektu. A dopiero 
wtedy możemy mówić o remon-
tach. Chcielibyśmy złożyć ten 
projekt do tzw. „schetynówki”.

kuchar: witam chciałbym panu 
powiedzieć - otóż mamy małą sekcję 
sztuk walki, a judo to tylko wywra-
canie, co niektórych nie interesuje. 
Boks był kiedyś, teraz się rozpadł, 
proponowałbym style walki np. 
krav maga, muaj taj, taekwondo. 
pozdrawiam!

O środki na popularyzację sportu 
może Pan starać się tylko w drodze 
konkursu dla organizacji pozarzą-
dowych. Zapraszam do Wydziału 
Funduszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, tam po-
zna Pan warunki uzyskania dotacji 
oraz terminy, kiedy można się o nie 
starać. Zapraszam też do siebie!

polo: pytanie ze strzegomskiej spo-
łeczności internetowej! władze 
sie obawiają stawiać jakiekolwiek 
warunki inwestorom. jeśli sie da, 
to zrobią i 20-metrowy slup. Były 
juz przymiarki - tak aby widać go 
było z wiaduktu - ten co przecina 
drogę na międzyrzecze oraz juz 
przy wjeździe od strony jaroszo-
wa. pierwsze co będą mieszkańcy 
strzegomia widzieć to będzie ten 
wielki slup. nie wierzę, by bur-
mistrz miał odwagę cos zadziałać. 
czy kwestie estetyki - to jak miasto 
wygląda, są dla pana priorytetem 
w tej kadencji?

Szanowny Polo! Nie wiem czemu 
ten słup jest taką bolączką kilku 
osób w Strzegomiu. Stoi on w ok. 
2000 miejsc w Polsce, były robione 
badania, które określiły jego wy-
sokość względem uwarunkowań 
urbanistycznych naszego miasta 
i planu zagospodarowania. Myślę 
tak, że każdy sukces związany 
z nowym inwestorem ci, którzy nie 
potrafili tego zrobić przez wiele lat, 
starają się torpedować, twierdząc, że 
jest to porażka burmistrza. Powiem 
szczerze, że robicie Państwo wielką 
krzywdę tej gminie, bo kiedy inwe-
stor zainteresowany jest terenem in-

westycyjnym, to najpierw obserwuje 
atmosferę życia tego miasta. Firma, 
która inwestuje, nie chce się jeszcze 
szarpać z miastem, bo to śmieszne, 
chce być w tym mieście. Jestem 
zbulwersowany próbą pokazania 
w złym świetle naszej Piekarni 
FSB Strzegom. Świetna firma. 
Zatrudnia ponad 100 osób, w tym 
co najmniej 60 to strzegomianie. 
I kiedy pokazaliśmy, że strzego-
mianie tam pracują, to teraz znowu 
McDonald’s. Dlaczego nam się 
znowu udało? Trzeba im dowalić. 
Dla mnie ważnym tak samo jest 
każdy przedsiębiorca działający 
w gminie, ale dalej będę starał się 
o nowych inwestorów. 

melania: nie jest to pytanie, ale opi-
nia i prośba o więcej. Bardzo podoba 
mi się możliwość internetowego ko-
rzystania z zasobów bibliotecznych. 
w chwili obecnej Biblioteka oferuje 
dostęp do zasobów Biblioteki dol-
nośląskiej. jest tam dużo ciekawych 
propozycji zarówno naukowych, jak 
i \”do poczytania\”. Fajna sprawa. 
mam nadzieję, że w przyszłości 
będzie zapewniony dostęp do zaso-
bów innych bibliotek. polecam taką 
wizytę w naszej Bibliotece.

Cieszę się bardzo z dużego po-
stępu technologii informacyjnych 
wprowadzonych w naszej bibliotece, 
nie tylko w mieście, ale także w fi-
liach, przez nową Panią dyrektor 
– Katarzynę Wójcik. Widzę też 
wielkie zaangażowanie pracowni-
ków. Myślę, że biblioteka zaskoczy 
nas jeszcze wieloma pomysłami 
i spełni także Pani oczekiwania.

strzegomianka: panie Burmistrzu, 
mam pytanie czy dzieci korzystające 
ze świetlic osiedlowych w strze-
gomiu jak graby czy karmel będą 
miały darmowe wejścia na strze-
gomskie baseny wraz z opiekunami 
w czasie wakacji np. dwa razy 

w miesiącu? jest to dodatkowa frajda 
dla dzieci, zachęcająca do uczest-
nictwa w zajęciach świetlicowych. 
pozdrawiam

Świetlice mają na pewno fundu-
sze na te cele. Bilet dla dzieci kosz-
tuje 1 zł. Jest to cena symboliczna, 
związana także z kontrolą wejść 
na basen i ubezpieczeniem osoby 
będącej na kompleksie basenów. 
Cieszę się z podjętej decyzji obniże-
nia biletu z 5 zł na 1 zł w roku 2011 
– od poniedziałku do czwartku. 
Uważam, że obiekty wybudowane 
z podatków mieszkańców powinny 
być dostępne szczególnie dla dzieci. 
Podobnie jest z lodowiskiem bardzo 
lubianym przez dzieci.

ewa: dzień dobry! czy możecie 
państwo zrobić informację na stronie 
internetowej strzegomia o poziomie 
wody na tamie w dobromierzu? 
tak żeby na bieżąco można byłoby 
obserwować co się dzieje, ewentual-
nie informację czy jest dokonywany 
zrzut nadmiaru wody.

Niestety nie ma takich moż-
liwości.

strzegomianin: witam. moje py-
tanie dotyczy przyznawania sty-
pendium uzdolnionym uczniom. 
mianowicie... dlaczego w naszym 
mieście stypendium jest przyzna-
wane osobom, które tak naprawdę 
na nie nie zasługują? w kryte-
riach jest podane, że dodatkowym 
czynnikiem, na który zwraca się 
uwagę są wyniki w nauce... dla-
czego więc stypendium otrzymują 
osoby, które takich wyników nie 
wykazują? co roku spotykamy 
się z tym, że nagrodzeni zostają 
\"pseudosportowcy\", którzy zagrali 
jeden czy tam dwa mecze i to na 
pewno nie w skali wojewódz-
twa. osoby te jakoś nieszczególnie 
mogą pochwalić się wybitnymi 
wynikami w nauce. dlaczego nie 

nagradza się tych, którzy uczą się 
i są naprawdę dobrzy? takich, 
którzy zajmują czołowe miejsca w 
polsce? ogólnie takich, którzy na to 
zasługują? dlaczego nagradzani 
są głównie sportowcy? przecież to 
jest niesprawiedliwe... dlaczego 
taki \"sportowiec\", któremu dopisze 
szczęście i raz z drużyną uda mu 
się wygrać jakiś tam mecz dostanie 
stypendium, a taka systematyczna, 
pracowita i dobrze się ucząca osoba 
osiągająca wyniki w skali kraju nie? 
proszę mi wytłumaczyć dlaczego 
tak jest? pozdrawiam i czekam na 
odpowiedź.

Stypendia za wybitne osiągnięcia 
przyznawane są zgodnie z Uchwa-
łą NR 94/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 10 listopada 
2004 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów Gminy 
Strzegom. Zgodnie z § 2 ust. 1. 
ww. uchwały stypendia przyzna-
wane są  szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25. roku 
życia, którzy posiadają udokumen-
towane osiągnięcia  w konkursach 
i olimpiadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powiatowych, 
a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przeciętne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury, sportu, muzyki, plastyki, 
literatury itp., Po uwagę brana 
jest również aktywność na rzecz 
lokalnego środowiska, jak i inne 
specyficzne okoliczności istotne dla 
oceny kandydata do wyróżnienia 
finansowego. Oceny bardzo dobre 
i celujące nie są podstawą do przy-
znania stypendiów. W okresie od 
stycznia do czerwca  br.  przyznano 
stypendia dla 19 stypendystów z 
podziałem na: stypendium nauko-
we - 12 stypendystów, stypendium 
artystyczne  -  1  stypendysta, 
stypendium sportowe  -  6 sty-
pendystów.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Absolutorium przyjęte. jaki był 
budżet 2012? 

Dobry. Przemyślany i zreali-
zowany oszczędnie. Kwotowo 
to dochody – 77 719 888,00 
zł, wydatki –85 547 812,98 zł, 
a deficyt- 7 827 924,98 zł udało 
się ograniczyć o kwotę ponad 3 
miliony złotych.

inwestycje stanowiły 23% tego bu-
dżetu. najważniejsze z nich to? 

Kanalizacja Goczałkowa Gór-
nego, Jagodowej, ”Orlik” w Jaro-
szowie, boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 4, 
wiele, wiele chodników na tere-
nie gminy i miasta, place zabaw 
w Grochotowie i Granicznej, 
rozpoczęcie budowy pierwszej 
sali gimnastycznej w wioskach 
gminy Strzegom w Goczałko-
wie, rozpoczęty remont świetlicy 
w Stanowicach oraz rozpoczęcie 
projektowania zadań na przyszłe 
lata. W chwili, gdy objąłem funk-
cję burmistrza, na remont dróg 
był jeden projekt i to taki, który 
przegrał z kretesem w programie 
dofinansowań – tzw. „Schetynów-
ki”. Teraz mamy plan inwestycji 
już przygotowany na kilka lat.

Ale nie wszystko się udało, dla-
czego? 

Największa porażka związana 
jest z realizacją sieci kanalizacji i 
deszczówki na ul. Szarych Sze-

regów, ul. Wesołej, ul. Reja, gdzie 
zbankrutował nam poprzedni 
wykonawca. Ten sam wykonaw-
ca, realizując zadanie dla naszej 
spółki WIK, nie wywiązał się 
także z wykonania realizacji prac 
kanalizacyjnych w Rogoźnicy, ale 
pozostałe zadania kanalizacyjne w 
6 wioskach, zostały zakończone. 
Pozostały do wykonania drogi w 
Żółkiewce, Wieśnicy i oczywiście 
w Rogoźnicy. Obserwując jednak 
postęp prac nowego wykonawcy 
naszej rodzimej firmy, jestem 
spokojny o terminowość jej za-
kończenia. A doszło tam także 
wykonanie nowej nawierzchni as-
faltowej na ul. Szarych Szeregów. 
WIK zakończył też rozbudowę 
oczyszczalni ścieków.

mówi się o rosnącym zadłużeniu 
gminy… 

Zapewniam, że jeśli chodzi 
o wzrost zadłużenia to każda jego 
złotówka zwiększająca zadłużenie 
przeznaczona jest na dofinanso-
wanie inwestycji, na które mimo 
kończących się pieniędzy unijnych 
otrzymujemy dofinansowania. 
Na koniec 2010 roku przyjąłem 
zadłużenie na poziomie 42,93 
% dziś to 51,85 %. Cieszy mnie 
i panią skarbnik fakt, że wydatki 
bieżące udało się ograniczyć o pra-
wie 5% w stosunku do dochodów 
bieżących gminy w roku 2012. 
Planowany deficyt ograniczyliśmy 

o ponad dwa miliony złotych 
w stosunku do zakładanego planu. 
Kiedy dostajemy na wykonanie 
zadania 2/3 środków zewnętrz-
nych to niegospodarnością było 
by nie dołożyć swojej 1/3. Gmina 
ma olbrzymią infrastrukturę, na 
której utrzymanie nie bierzemy 
kredytów, a utrzymujemy ją z do-
chodów bieżących gminy.

gdyby miał pan się oceniać w skali 
od 1 do 5, jaką ocenę by pan sobie 
wystawił? 

Przez 25 lat wystawiałem stop-
nie swoim uczniom. Zawsze 
starałem się je lekko zawyżać, 
by tym samym motywować do 
dalszej pracy, nauki. W stosunku 
do siebie jestem bardzo krytyczny, 
bo często powtarzam, że na bur-
mistrza nie ma szkoły i wchodząc 
do gabinetu burmistrza zostałem 
zakładnikiem prawa. Patrząc 
z boku myślicie Państwo: ja bym 
to zrobił inaczej, szybciej, ale prze-
strzeganie prawa, ustaw w tym 
samorządowej to podstawa by sa-
morząd gminny działał sprawnie 
na rzecz mieszkańców. Wielkie 
podziękowania kieruję w stronę 
wszystkich pracowników Urzędu 
Miejskiego, jednostek samorzą-
dowych, pracowników szkół bo 
moje absolutorium składa się z ich 
codziennej pracy. Dziękuję. Sobie 
stawiam trzy plus, bo stać mnie na 
jeszcze więcej.

Szanowni Państwo, pozwól-
cie że odniosę się do dwóch 
złożonych interpelacji przez 
jednego z radnych Rady Miej-
skiej na ostatniej sesji, w której 
zobowiązany zostałem do 
szczegółowego wyjaśnienia, 
gdzie jeżdżę na delegacje sa-
mochodem służbowym, po co, 
jakie są tego efekty. 

Śmiało mogę stwierdzić, że 
wszystkie wyjazdy były służbowe, 
służyły przede wszystkim temu, 
by być tam, gdzie dzieją się waż-
ne sprawy dla naszej gminy we 
wszystkich naszych zadaniach, 
które realizujemy: - pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, nowi 
inwestorzy, wymiana doświad-
czeń, szkolenia, promocja gminy, 
kontakt z mediami. Nie zabra-
kło też wizyt na zimowisku dla 
dzieci rolników w Jurkowicach 
k/ Kamiennej Góry (niedziela), 
gdzie nie podobały mi się warunki 
bytowe i podjąłem w tym temacie 
rozmowy, udział w uroczysto-
ściach 30-lecia rejestracji NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywi-
dualnych i wielu innych ważnych 
spotkaniach i wydarzeniach.

Niektórzy burmistrzowie jeżdżą, 
jeździli samochodem służbowym 
do i z pracy, prawie każdego dnia. 
Ja nie, ale uważam, że jestem am-
basadorem naszej gminy i mam 

obowiązek brać udział w ważnych 
wydarzeniach, choć często są to 
popołudnia, soboty i niedziele. 
Jak choćby wizyta w Niedzielę 
Palmową w Marcinowicach, gdzie 
odbywał się największy Jarmark 
Wielkanocny w naszym regionie 
z udziałem wielu osobistości m. in. 
biskupa świdnickiego, czy też dy-
rektorów wielu instytucji z terenu 
naszego województwa. 

Mogę śmiało powiedzieć, że 
gmina Strzegom jest reprezen-
towana nie tylko przez moją 
osobę ale i pracowników Urzędu 
Miejskiego we wszystkich waż-
nych wydarzeniach, spotkaniach, 
konferencjach i szkoleniach. Je-
steśmy aktywni w Związku Miast 
Polskich, gminy nie omijają po-
słowie, senatorzy, marszałkowie, 
dyrektorzy ważnych instytucji 
zarządzających mieniem woje-
wódzkim i państwowym. Dys-
kutujemy, negocjujemy i podpi-
sujemy porozumienia, jak choćby 
dotyczące remontu chodników na 
ulicy Legnickiej. Poświęcam temu 
wiele czasu, także w godzinach 
popołudniowych. Ważne jest to, że 
nie jeżdżę z żoną, lecz sam, czego 
przykładem mogą być wyjazdy do 
miast partnerskich. 

Pragnę nadmienić, że samochód 
służbowy udostępniam także na 
wyjazdy małych grup szkolnych, 
artystycznych na ważne wyda-
rzenia, a przykładem jest wyjazd 

nauczyciela Krzysztofa Dziurli 
z uczniami szkoły w Jaroszowie 
na spotkanie szkół im. Anny Jenke 
w Jarosławiu.

Druga interpelacja dotyczy 
moich wyjazdów do Lubacho-
wa. To miejscowość w gminie 
Świdnica, gdzie mieści się nowo-
czesne Schronisko Młodzieżowe, 
w którym odbywają się spotkania 
burmistrzów i wójtów z terenu 
naszego powiatu. W ubiegłych 
latach kilkukrotnie odbywały 
się tam warsztaty naszych grup 
artystycznych, w czasie których 
odwiedzałem je, nie zawsze mogąc 
być cały dzień, a tylko dojeż-
dżając.

Burmistrz Strzegomia
zbigniew Suchyta

Burmistrz w ogniu pytań Urzędowe auto w trasie
O porażkach i sukcesach, inwestycjach i planach na przyszłość… Do pracy i z powrotem do domu chodzę piechotą! – mówi burmistrz 

Zauważyłem	w	 ostatnich	mie-
siącach,	że	to	co	dobre	w	naszej	
gminie,	 stara	 się	 określić	 jako	
mizerię	 czy	 zabawę.	 Tak	 też	
próbuje	się	pokazać	aktywność	
moją	i	gminy	jako	niepotrzebną.	
Spotykałem	się	i	będę	spotykał	
z	ludźmi,	będę	brał	udział	w	uro-
czystościach,	 a	 jak	 trzeba,	 to	
też	 zatańczę	 hołubce.	 Jestem	
pewny,	 że	 mieszkańcy	 wolą	
aktywność,	 niż	 mizerię	 wielu	
poprzednich	lat.
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Niezwykle uroczysty i pod-
niosły charakter miała piąt-
kowa (14.06) Sesja Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, 
w trakcie której w sposób 
szczególny uhonorowano 
śp. Edwarda Brzegowego 
– zawodnika, wspaniałego 
trenera i wychowawcę wielu 
pokoleń strzegomskich ju-
doków. Słowa uznania pod-
czas sesji padły też w kie-
runku Edwarda Forskiego, 
najstarszego Honorowego 
Obywatela Strzegomia. 

W sesji wzięli udział, oprócz 
władz samorządowych naszego 
miasta i radnych, zaproszeni 
goście, wśród których byli m. 
in. najbliższa rodzina Edwarda 
Brzegowego – żona Danuta, 
syn Roman Brzegowy z rodziną 
oraz córka Agnieszka Zasińska 
z rodziną, a także przedstawi-
ciele strzegomskiego środo-
wiska judo. - Miałem okazję 
poznać Edwarda Brzegowego. 
Był człowiekiem niezwykle 
charyzmatycznym, z wielką pasją 
– mówił w trakcie sesji burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
– Będąc trenerem, był bardzo 
wymagający. Pozwolił swoim 
podopiecznym poznać nie tylko 
smak zwycięstw, ale też porażek. 
Miał duży wpływ na swoich 
wychowanków, pokazał im, jak 
być dobrym człowiekiem. Zmarł 
nagle, ale jestem pewny, że 

byłby dumny z wielu sukcesów 
sekcji judo. Cieszę się bardzo, że 
w dniu dzisiejszym dołączył do 
grona „Honorowych Obywateli 
Strzegomia” – dodał burmistrz. 
Po przemówieniach, laudacji 
i obejrzeniu prezentacji multi-
medialnej o głównym bohaterze 
sesji, gospodarze piątkowych 
obrad: burmistrz Strzegomia 
wraz z przewodniczącym RM 
wręczyli wdowie po Edwardzie 
Brzegowym – Pani Danucie akt 
nadania i odznakę „Honorowego 
Obywatela Strzegomia” – Jestem 
niezwykle wzruszona, że mogę 
odbierać w imieniu mojego 
męża to wspaniałe wyróżnienie. 
Dumą napawa mnie fakt, że 
Państwo docenili jego osobę oraz 
wkład w rozwój judo w naszej 
gminie. Dziękuję wszystkim 
bardzo serdecznie. Ostatnim 
akcentem było złożenie wieńca 
na grobie śp. Edwarda Brze-
gowego i odmówienie modli-
twy w jego intencji. Edward 
Brzegowy zmarł nagle 18 maja 

1998 r., mając zaledwie 51 lat. 
Sport w Strzegomiu poniósł 
wtedy wielką stratę. Dodajmy 
jeszcze, że na samym początku 

piątkowych obrad, najstarszy 
aktualnie Honorowy Obywatel 
Strzegomia – Edward Forski, 
który niedawno obchodził 97. 

rocznicę urodzin, otrzymał list 
gratulacyjny i bukiet kwiatów od 
władz miasta w związku z nada-
niem mu przez ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 
Honorowej Odznaki ”Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

tW 

Oto honorowi Strzegomianie
Edward Brzegowy już za życia postawił sobie pomnik „twardszy niż ze spiżu”. 15 lat po śmierci pamięć o nim jest ciągle żywa

30-letni mieszkaniec Ro-
goźnicy – Andrzej Dyńka 
spełnił jedno ze swoich ma-
rzeń – wystartował w tego-
rocznej edycji Biegu Pamięci 
Rogoźnica – Gross-Rosen 
2013. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że 
jest osobą niepełnosprawną.

Andrzej Dyńka zdobył me-
dal i zajął miejsce na podium. 
Skończył drugi w biegu na 10 
km w swojej kategorii wie-
kowej. Jego kolejnym marze-
niem było otrzymanie zegarka 

ze stoperem, który będzie mu 
odmierzał czas podczas biegu. 
Obecny w trakcie „Biegu Pa-
mięci” w Rogoźnicy burmistrz 
S t r z egomia  –  Z b i g n i e w 
Suchyta obiecał spełnić to 
marzenie i, jak się okazało, 
dotrzymał słowa. 12 czerwca 
br. spotkał się z naszym bo-
haterem w SP w Rogoźnicy 
i wręczył wymarzoną nagrodę. 
Radości i podziękowań ze 
strony młodego mieszkańca 
Rogoźnicy nie było końca.

tW

Marzenia się spełniają

Samorządowcy z powia-
tu kartuskiego na czele 
z Janiną Kwiecień, staro-
stą kartuskim, uczestni-
czący w Kongresie Regio-
nów w Świdnicy, przybyli 
do Strzegomia w dniu 11 
czerwca br. na zaproszenie 
Zygmunta Worsy, starosty 
świdnickiego i Zbigniewa 
Suchyty, burmistrza Strze-
gomia.

Głównym celem wizyty 
było zaprezentowanie firm 
kamieniarskich z terenu gmi-
ny Strzegom i ich możliwości 
w zakresie wydobycia i obróbki 
kamienia. Goście z zaintereso-
waniem podziwiali elementy 
małej architektury parkowej 
i wielkie instalacje kamienne. 
Byli zaskoczeni tak szerokim 
wykorzystaniem granitu w bu-
downictwie i sztuce. Powitanie 
gości przez władze samorządo-
we gminy Strzegom nastąpiło 
podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Pro-
gram zwiedzania, zaprojekto-
wany przez burmistrza Zbi-

gniewa Suchytę, obejmował 
zapoznanie gości z walorami 
krajoznawczo - turystycznymi 
i gospodarczymi naszej gmi-
ny. O możliwościach grani-
tu, jego wydobyciu i obróbce 
opowiedział zwiedzającym dr 
inż. Bogdan Solima, podczas 
zwiedzania zakładów kamie-
niarskich Piramida w Kostrzy 
i Litos w Strzegomiu. Nasi 
goście z zaciekawieniem zwie-
dzili zakład FSB Piekarnie 
Strzegom, interesując się pro-
cesem produkcyjnym pieczywa 
dla sieci McDonald’s. Pobyt 

w obozie koncentracyjnym 
w Gross-Rosen w Rogoźnicy 
wprowadził zwiedzających 
w refleksję na temat marty-
rologii, a zwiedzenie Bazy-
liki Strzegomskiej wywołało 
zachwyt i podziw dla archi-
tektonicznych walorów tej 
unikatowej perły architektury 
gotyckiej. Mamy nadzieje, że 
pobyt w Strzegomiu dostarczył 
naszym gościom wielu pozy-
tywnych wrażeń i że powrócą 
do nas ponownie za rok. 

gK

Kto odwiedził Strzegom?
Samorządowcy z Kartuskiego odwiedzili gminę Strzegom, obejrzeli m.in. bogactwo kamieniołomów 

Edward Forski jest najstarszym 
Honorowym Obywatelem Strze-
gomia. Ten zaszczytny tytuł 
otrzymał w roku 2006. 4 czerwca 
br. Jubilat obchodził swoje 97 
urodziny. 

Z	 tej	 okazji	 władze	 samorządo-
we	 gminy	 w	 osobach	 Zbigniewa 
Suchyty i	 Tadeusza Wasyliszyna 
odwiedziły	 Edwarda	 Forskiego,	
składając	 serdeczne	 życzenia	
i 	 gratulacje.	 Warto	 podkreśl ić	

fakt,	 że	 Edward	 Forski	 będąc	
w	wieku	97	lat	nadal	opracowuje	
i	 przygotowuje	 utwory	 organowe	
i	 chóralne,	 które	 wraz	 z	 chórem	
parafialnym	 realizuje	 podczas	
uroczystości	 kościelnych	 oraz	 na	

wielu	koncertach	na	terenie	gminy,	
województwa	 i	 kraju.	 Od	 ponad	
60	 lat	 związany	 jest	 z	 kościołem	
parafialnym	 w	 Strzegomiu,	 jako	
organista	i	chórmistrz	chóru	para-
fialnego	„Świętej	Cecylii”	w	Strze-

gomiu.	Prowadzony,	od	1952	roku,	
przez	 Edwarda	 Forskiego	 chór	
parafialny	 nierozłącznie	 zwią-
zany	 jest	 z	 Jego	 osobą.	 Edward	
Forski	 jako	 świadek	 i	 towarzysz	
najważniejszych	momentów	życia	

kilku	pokoleń	strzegomian,	a	także	
nauczyciel	i	przewodnik	po	krainie	
harmonii	dźwięków,	zyskał	uznanie	
i	wdzięczność	społeczności	lokal-
nej,	władz	kościelnych,	samorzą-
dowych	i	krajowych.
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Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kostrzy 6 czerwca 
br. obchodziła 10. rocznicę 
nadania imienia Jana Pawła 
II. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą celebrowa-
ną przez ordynariusza die-
cezji świdnickiej - biskupa 
Ignacego Deca.

Wśród gości uroczystości 
oprócz biskupa byli: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta, zastępca burmistrza 
- Wiesław Witkowski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
- Tadeusz Wasyliszyn, na-
czelnik Wydziału Oświaty - 
Urszula Podsiadły-Szubert 
wraz z pracownikami oświa-
ty, przewodniczący Komisji 
Oświaty -  radny Tomasz 
Marczak, prezes Oddzia-
łu Międzygminnego ZNP 
- Hanna Krosta , dziekan 
Dekanatu Bolków - ks. Wie-
sław Pisarski, ks. kanonik 
Konrad Polesiuk, radna Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - Na-
talia Łęska, radny powiatu 
świdnickiego - Kazimierz 
Chajduga, sołtys Kostrzy 
- Tomasz Jeziorski, dyrek-
torzy gminnych placówek 
oświatowych i kulturalnych, 
przedstawiciele okolicznych 
zakładów kamieniarskich, 
przedstawiciele Rady Rodzi-
ców oraz rodzice uczniów, 

emer y towani  pracownicy 
szkoły w Kostrzy, na czele 
z byłą dyrektor - Henryką 
Kupczyńską, i szkoły w Ro-
goźnicy oraz mieszkańcy 
wsi. Po eucharystii wszyscy 
zebrani udali się do świetlicy 
wiejskiej, aby obejrzeć wy-
stępy Zespołu Folklorystycz-
nego „Kostrzanie”, montaż 
słowno- muzyczny z udzia-
łem uczniów naszej szkoły 
oraz krótki film, w którym 
uczniowie wypowiadali się 
na temat patrona. - Dziesięć 
lat, które upłynęły od nadania 
szkole w Kostrzy imienia Jana 
Pawła II to piękny i dobry 
czas, który przeżyliśmy kieru-
jąc się słowami patrona: „Nie 
lękajcie się waszej miłości 
i waszych głębokich pragnień 
szczęścia, prawdy, piękna 
i trwałej miłości…” - pod-
kreślała dyrektor, Halina Wy-
dmuch. - Był to czas zarówno 
sukcesów dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych, 
jak również przeszkód i trosk, 
wpisanych w nasze życie. 
Zawsze jednak towarzyszył 
nam Jan Paweł II, który wy-
zwalał olbrzymie pokłady 
radości i pokazał, jak kochać 
drugiego człowieka i jak god-
nie iść przez życie – dodała. 
Zaproszeni goście gratulowali 
wyboru patrona, podkreślając 
wspaniałe przygotowanie tej 
doniosłej imprezy, a dyrektor 

szkoły dziękowała, w imie-
niu społeczności szkolnej, za 
współpracę, zaangażowanie 
i wsparcie oraz życzliwość, 
która daje wiarę w sukces i siłę 
do pokonywania przeszkód. 
W budynku szkoły można 
było oglądać dorobek, który 
był gromadzony przez dzie-
sięć lat: wytwory dzieci, prace 
plastyczne, albumy, utwory 
literackie. Wiele ciekawości 
wśród oglądających wzbu-
dziła korespondencja szkoły 
z Janem Pawłem II oraz Be-
nedyktem XVI. Szacowni 
goście wpisali się do księgi 
pamiątkowej, przekazując 
szkole wiele ciepłych i miłych 
słów. Uroczystość pozostawiła 
wśród uczestników wspaniałe 
emocje i uczucia.

red

10-lecie patronatu Jana Pawła II
Był to czas zarówno sukcesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jak również przeszkód i trosk – mówiła Halina Wydmuch

Moja działalność zawodowa 
od początku związana jest 
z Publiczną Szkołą Podsta-
wową Nr 4 im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Strzegomiu. 
Przed laty rozpoczęłam pracę 
w tej szkole w charakterze 
nauczyciela matematyki, nato-
miast kilka lat później zostałam 
wicedyrektorem… Doświad-
czenia z wcześniejszych lat 
okazały się bardzo cenne, gdy 
w 2007 roku objęłam funkcję 
dyrektora PSP nr 4 w Strze-
gomiu. Zawsze ważne było 
dla mnie to, by „Czwórka” 
była szkołą jakości, miejscem 
wychowania i kształcenia. Do 
najważniejszych zadań szkoły 
należy troska o wysoki poziom 
nauczania. Uzyskujemy bardzo 
dobre wyniki w sprawdzianach 
zewnętrznych, a nasi absol-
wenci świetnie sobie radzą na 
kolejnych etapach kształcenia. 
W wyniku ewaluacji zewnętrz-
nej przeprowadzonej w 2012 
roku pracę szkoły oceniono na 

wysokim poziomie. Uczniowie 
mają możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań poprzez 
udział w 24 kołach, m.in. mate-
matycznym, języka angielskie-
go i niemieckiego, wokalnym. 
Uczniowie o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych ob-
jęci są zajęciami wspierającymi 
indywidualne potrzeby. Szkoła 
stwarza uczniom możliwości 
odniesienia sukcesu poprzez 
udział w różnorodnych kon-
kursach i zawodach spor-
towych. Tylko w tym roku 
szkolnym nasi reprezentanci 
zdobyli czołowe miejsca w ta-
kich wojewódzkich i ogól-
nopolskich konkursach, jak 
m.in: „Moja Mała Ojczyzna”, 
„Współczesny Dolny Śląsk”, 
Olimpiada Przedmiotowa z Ję-
zyka Angielskiego. Zależy nam 
na nowoczesnym i aktywnym 
nauczaniu, toteż realizujemy 
wiele projektów edukacyjnych 
np. „Edukacja przez teatr”, 
„Czytające szkoły”, „Gry i za-
bawy matematyczne”. Współ-
pracujemy z Instytutem Badań 
Edukacyjnych w ramach ba-
dania „Szkolne Uwarunko-
wania Efektów Kształcenia”. 
Bardzo dbamy o to, by nasi 
uczniowie poszerzali swoje 
horyzonty. Służą temu mię-
dzy innymi liczne wycieczki 
edukacyjne, wyjazdy do kina, 
teatru. Niedawno gościliśmy 
w naszej szkole uczniów ze 
szkół z Niemiec, Austrii i Tur-
cji w ramach wymiany „Co-

menius”. Ważnym obszarem 
działalności szkoły są jej tra-
dycje. Należy do nich między 
innymi impreza czytelnicza 
„Noc z Andersenem”, udział 
uczniów w Festiwalach Kul-
tury Dziecięcej w Pacanowie 
i Zjazdach Szkół Kornelow-
skich. Od lat współpracujemy 
z Kołem Związku Sybiraków 
w Strzegomiu i sprawujemy 
opiekę nad miejscami pamięci 
narodowej m.in. Pomnikiem 
Matki Sybiraczki, Skwerem 
Sybiraków. Zawsze wspieram 
nauczycieli w dążeniu do zdo-
bywania nowych kwalifikacji. 
Nauczyciele systematycz-
nie doskonalą swoją wiedzę 
i umiejętności. Nasza szkoła 
w ostatnich latach wzbogaciła 
się m. in. o nowoczesną salę 
zabaw w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła”. 
Wkrótce rozpocznie się budo-
wa nowego placu zabaw przy 
szkole. Chciałabym w przy-
szłości doprowadzić także do 
zniesienia barier architekto-
nicznych i dostosowania bu-
dynku szkoły do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Nieustan-
ny rozwój naszej szkoły możli-
wy jest dzięki wsparciu władz 
miasta oraz dobrej współpracy 
nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców. Okazją do podsumowania 
pracy szkoły na przestrzeni 
ostatnich lat będą uroczyste 
obchody 10. rocznicy nadania 
szkole imienia i sztandaru we 
wrześniu 2014 r. 

Chcę dzielić się wiedzą
O swojej pracy opowie Janina Klonowska, dyrektor PSP nr 4 Wyprawka szkolna

Komu przysługuje dofinan-
sowanie na zakup podręczni-
ków?
- uczniom klasy I szkoły pod-

stawowej pochodzącym z ro-
dzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 539 zł 
netto;

- uczniom klas II, III i V szkoły 
podstawowej i klasy II szkoły 
ponadgimnazjalnej: zasad-
niczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego 
i technikum pochodzącym 
z rodzin spełniających kry-
terium dochodowe, tj. 456 zł 
netto na osobę w rodzinie; 

- uczniom klas II, III i V szkoły 
podstawowej i klasy II szkoły 
ponadgimnazjalnej: zasad-
niczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego 
i technikum pochodzącym 
z rodzin niespełniających 
kryterium dochodowego 456 
zł netto na osobę w rodzinie, 
na podstawie decyzji dyrekto-
ra szkoły, 

- uczniom słabowidzącym, nie-
słyszącym, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim,  
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, posiadają-
cym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
Dofinansowanie zakupu pod-

ręczników w roku 2013 będzie 
wynosić od 225 zł do 770 zł. Po 
szczegółowe informacje zapra-
szamy na naszą stronę interne-
tową www.strzegom.pl.

Wnioski należy składać 
w szkołach w terminie do 6 
września 2013 roku.

red

W Strzegomskim Centrum 
Kultury, 4 czerwca br., odbyło 
się spotkanie „Wolna Polska 
- Zjednoczona Europa”. Prze-
szłość i teraźniejszość splatają 
się w jedną całość. Niełatwe 
były drogi Polski i Polaków do 
wolności. Trudna przeszłość 
zaprowadziła jednak Polskę do 
Zjednoczonej Europy. Podczas 
spotkania zorganizowanego 
przez Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu udało się pokazać część tej 
drogi, w której przecież wciąż je-
steśmy. Dziś możemy być dumni 
z faktu, że Polska zajmuje należ-
ne jej miejsce w Europie, a my 
wszyscy korzystamy z dobro-
dziejstw integracji europejskiej. 
Wciąż otwierają się nowe moż-
liwości i perspektywy, z których 
z pewnością skorzystają kolejne 
pokolenia Polaków. Spotkanie 
odbywało się pod honorowym 
patronatem Lidii Geringer de 
Oedenberg - poseł do Parla-
mentu Europejskiego. Panią 
poseł reprezentowali pracownicy 
Biura Poselskiego w osobach: 
Zofii Ulatowskiej-Rybaj - dy-

rektora Biur Poselskich poseł 
Lidii Geringer de Oedenberg 
w okręgu wyborczym Dolny 
Śląsk - Opolszczyzna, Kata-
rzyny Mironiak i Andrzeja 
Mielczarka - asystentów posła. 
Lokalne władze samorządowe 
reprezentował Piotr Szmidt 
- wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. Obecni 
byli także przedstawiciele in-
stytucji lokalnych: Jerzy Orab-
czuk - prezes Koła Związku 
Sybiraków Ziemi Strzegomskiej, 
Katarzyna Wójcik - dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Strzegom, Krzysztof 
Kalinowski - zastępca dyrek-
tora Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Do udziału w imprezie 
zaproszono uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
gminy Strzegom. Podczas spo-
tkania Paweł Wroński i Ma-
teusz Tatarek zaprezentowali 
zwycięską pracę w konkursie 
„Niezłomni - zapomniani” do-
tyczącą losów pana Jerzego 
Orabczuka. 

red

„wolna Polska –
Zjednoczona Europa”
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Konkursy, turnieje, zabawy 
i występy - to tylko jedne 
z nielicznych atrakcji tego-
rocznego Święta Mieszkań-
ca Wsi w Żółkiewce, które 
odbyło się 15 czerwca.

Wszyscy wielbiciele zabaw 
„na powietrzu” mieli świetną 
okazję do tego, by podzielić 
się z innymi swoją pozytywną 
energią. Wszystko za spra-
wą festynu zorganizowanego 
przez Radę Sołecką Żółkiew-
ki, przy współudziale Strze-
gomskiego Centrum Kultury. 
Dla przybyłych przygotowane 
zostały liczne konkursy, w tym 
chyba najbardziej znany i lu-
biany, na „pieczenie ciasta”. 
Dla dzieci wielką atrakcją była 
zabawa na dmuchanym zam-
ku. Na scenie prezentowały się 
zespoły śpiewacze i taneczne. 
Festyn skierowany był nie 
tylko do mieszkańców wsi 
Żółkiewka, ale również całej 
gminy. Organizatorzy posta-
rali się, aby każdy odnalazł 
tutaj swoje miejsce. – Chcie-
liśmy, aby mieszkańcy mieli 
okazję spędzić trochę czasu 
na świeżym powietrzu. Posta-
wiliśmy przede wszystkim na 
zabawę na wesoło nie tylko dla 

dzieci, ale również młodzieży 
i dorosłych - mówiła sołtys, 
Monika Róg. Czym byłoby 
Święto Mieszkańca bez pre-
zentacji produktów lokalnych? 
Każdy uczestnik festynu mógł 
spróbować najsmaczniejszych 
wypieków i nie tylko! – Orga-
nizowanie tego typu festynów 
ma sens. Frekwencja jest duża, 
ludzie są zadowoleni i myślę, 
że będziemy kontynuować 
tego typu przedsięwzięcia 
w przyszłości - kontynuowała 
Monika Róg.

KW

Zabawa była super
Organizatorzy postawili na zabawę na wesoło nie tylko dla dzieci, ale również młodzieży i dorosłych

W Dolnośląskiej Biblio-
tece Publicznej we Wrocła-
wiu, 5 czerwca br., odbyła 
się uroczysta inauguracja X 
dolnośląskich spotkań pisa-
rzy z młodymi czytelnikami 
„Z książką na walizkach”. 

Imprezę uświetnił występ 
dzieci ze szkoły muzycznej 
w Oleśnicy. Jerzy Kumiega – 
pomysłodawca tej akcji, przy-
gotował film relacjonujący 

dziesięć lat podróży „Z książ-
ką na walizkach” – ostatni 
wielki  finał  miał  miejsce 
w Strzegomiu. Była to oka-
zja do wspomnień i refleksji. 
Do Biblioteki Dolnośląskiej 
zjechali pisarze, którzy od 
wielu lat uczestniczą w tej 
imprezie i w ciągu kolejnych 
czterech dni odwiedzali mło-
dych czytelników we wszyst-
kich gminach na Dolnym 
Śląsku. Wszystkich bardzo 
ucieszyło spotkanie z legendą 
poezji dziecięcej - Joanną 
Papuzińską, która obiecała 
odwiedzić Strzegom w przy-
szłym roku, jeśli tylko zdrowie 
jej na to pozwoli. Następne-

go dnia uczestnicy gościli 
w Gimnazjum nr 1 - Beatę 
Ostrowicką, która w czasie 
spotkania z gimnazjalistami 
opowiedziała o pracy pisarza, 
problemach i pomysłach na 
inne książki. Rok 2013 jest 
Rokiem Jul iana Tuwima, 
dlatego w czasie spotkania 
z pisarką uczniowie gim-
nazjum zaprezentowali się 
w programie artystycznym: 

Paweł Wroński i Ada Mysz-
czyszyn recytowali wiersz pt. 
„Lokomotywa”, a Małgorza-
ta Rogala i Paulina Pawlica 
zaśpiewały piosenki. - Po-
dziękowania należy skierować 
w stronę dyrektor gimnazjum 
nr 1 - Beaty Ślipko i Joanny 
Dolińskiej za współpracę 
i zaangażowanie w przygo-
towanie spotkania z pisarką. 
Dziękuję również Jolancie 
Jurczyk, właścicielce hotelu 
Syrena za zasponsorowanie 
noclegu dla naszych gości 
– podsumowuje Katarzyna 
Wójcik – dyrektor BPMIG 
Strzegom.

red

„Z książką na walizkach”

Portrety rysowane mocną 
kreską czy pejzaże malowane 
barwną plamą to jedne z prac 
wernisażu „Malowanie na 
kolanie” Zbigniewa Jurgie-
lewicza, który odbył się 10 
czerwca 2013 roku w Strze-
gomskim Centrum Kultury. 

Przybyli goście podziwiali 
prace, które jak nazwa wer-
nisażu wskazuje, powstały 
w szybki sposób, by utrwalić 
chwilę. Jest to coś więcej niż 
szkic, a mniej niż „dopiesz-
czona sztuka”, dlatego prace 

Pana Zbigniewa są dobrze 
przemyślanym zamknięciem 
rzeczywistości na kartce pa-
pieru. Zbigniew Jurgielewicz 
maluje od wielu lat, jak rów-
nież należy do sekcji plastycz-
nej przy SCK. W jego pracach 
widoczna jest dojrzałość arty-
styczna, gdzie odbiorca może 
doszukać się własnego stylu 
artysty. „Sztukę na kolanie” 
można oglądać do 19 czerwca, 
od godziny 8:00 do 19:00. 
Serdecznie zapraszamy.

SCK

„Malowanie na kolanie”
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W jednym z tegorocznych 
numerów naszej gazety wspo-
minaliśmy o budowie drogi, na 
którą z utęsknieniem czekają 
mieszkańcy Goczałkowa i Ro-
goźnicy. Chodzi konkretnie 
o łącznik między kopalnią 
„Wieśnica” a bocznicą na terenie 
firmy Dolkom w Goczałkowie 
o długości ok. 500 m. Sprawa 
budowy tej drogi ciągnęła się 
długi czas, a mieszkańcy obu 
sołectw wielokrotnie narzekali 
na zbyt duży hałas i zapylenie 
w momencie przejazdu samo-
chodów ciężarowych przez wsie, 
a także na dziury i zapadnięte 
chodniki. Aktualnie droga jest 
już gotowa i prezentuje się 

niezwykle okazale (na zdjęciu 
powyżej). – Chciałbym jeszcze 
raz serdecznie podziękować 
prezesowi firmy Berger Surow-
ce - Manfredowi Weissowi, 
który podszedł do tej sprawy 
bardzo odpowiedzialnie. Dla 
mnie najważniejszy jest fakt, że 
zarówno przez Goczałków, jak 
i Rogoźnicę nie przejeżdżają już 
ciężkie samochody, a mieszkań-
cy pozbyli się wszelkich uciąż-
liwości – komentuje burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchy-
ta. Przypomnijmy, że realizacja 
przedsięwzięcia wyniosła 1,5 
mln zł. zł i była sfinansowana 
przez firmę Berger Surowce.

tW

łącznik jest już gotowy 

Wszystko wskazuje na to, 
że tegoroczna edycja znanej 
i lubianej imprezy dożynko-
wej w Stanowicach - „Świę-
to Chleba” odbędzie się już 
w pięknym, wyremontowanym 
budynku miejscowej świetlicy 
wiejskiej.

– Remont przebiega sprawnie, 
z czego bardzo się cieszymy. 
Trwają jeszcze ostatnie prace 
wykończeniowe – informuje 
Irena Kowalska, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. – Świetlica wyglą-
da imponująco – mówi z dumą 
sołtys Stanowic, Zdzisława Dmy-
trarz. – Nasi mieszkańcy bardzo 
często podglądają prace remon-
towe i nie mogą się nadziwić, 
jak nasza świetlica się zmienia. 
Znając ich aktywność, jestem 
pewna, że świetlica będzie tętnić 
życiem przez cały rok. Już się nie 
możemy doczekać końca prac 
– dodaje sołtys. Przypomnijmy, 
że w ramach remontu świetlicy 
rozebrano istniejącą dobudówkę 

wraz ze schodami i wykonano 
nowe wejścia do sali świetlicy, wy-
konano dodatkową klatkę scho-
dową z wejściem do sali w celu 
poprawy bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, wymieniono stolarkę, 
wykonano docieplenie i nową 
elewację, wymieniono także dach. 
- Jesteśmy wdzięczni władzom 

samorządowym Strzegomia i pra-
cownikom Urzędu Miejskiego za 
pozyskanie środków finansowych 
na remont naszej świetlicy. Szkoda 
tylko, że całość tego budynku nie 
jest własnością gminy Strzegom, 
bo wtedy prezentowałby się jesz-
cze bardziej okazale – podkreśla 
Zdzisława Dmytrarz. Zadanie to 

jest współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” - „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Koszt inwestycji to 
ponad 760 tys. zł. 

tW

Świetlica jak nowa
Niebawem zakończy się remont budynku miejscowej świetlicy wiejskiej w Stanowicach

Renata Podkówka została 
sołtysem Grochotowa w lu-
tym 2011 roku. Jak sama 
mówi je j  głównym celem 
jest to, aby upiększyć wioskę, 
w której przyszło jej mieszkać. 
A z racji tego, że jest pracowi-
ta, skutecznie dąży do posta-
wionych sobie celów. – Przez 
okres mojego sołtysowania 
powstał plac zabaw, altana, 
huśtawki, miejsce na ognisko, 
nowa wiata przystankowa. 
Przedtem nasza wioska była 
zaniedbana, wiele obiektów 
zniszczonych. Teraz nareszcie 
jest coraz ładniej. Posialiśmy 
świeżą trawę, posadziliśmy 
kwiatki i  wioska zaczyna 
budzić się do życia - mówi 
Renata Podkówka. Niezwy-
kle dużą bolączką jest to, że 
droga, która przebiega przez 
Grochotów jest drogą woje-
wódzką, przez co codziennie 
przejeżdża tamtędy mnó-
stwo samochodów, a kierowcy 
nie przestrzegają ograniczeń 
prędkości. – Przydałby się 
nam fotoradar, bo być może 
wtedy kierowcy zdjęliby nogę 
z „gazu”- mówi sołtys . – 
Mimo tego, że mamy przej-
ście dla pieszych to wcale nie 
oznacza, że jest bezpieczniej 
podczas przechodzenia przez 
ulicę - kontynuuje. Kolejnym 
problemem wsi Grochotów 
jest chodnik, który trzeba by 
wyremontować oraz dziurawa 
droga. – Mimo moich wie-
lokrotnych próśb o naprawę 
i odnowienie tych elementów, 
niestety do tej pory nie udało 
mi się tego załatwić. Droga 
wojewódzka rządzi się swo-
imi prawami i jak na razie na 
moje pisma nie było żadnego 
odzewu - mówi. Grochotów 
pomimo tego, że jest małą 
wioską, to wcale nie jest łatwo 
o nią dbać. – Chciałabym, aby 
pomiędzy ludźmi nawiązała 

się więź, aby byli nieco bar-
dziej zintegrowani. Dzięki 
temu wszystkim nam byłoby 
łatwiej- opowiada sołtys. 
Renata Podkówka, twierdzi, 
że, aby być dobrym sołtysem 
należy  być  odpornym na 
stres. – O tak. Jest to całkiem 
stresująca praca, ponadto 
czasochłonna. Co jakiś czas 
należy stawiać się na nara-
dach sołtysów, trzeba mądrze 
rozgospodarować fundusz 
sołecki, aby każdemu mógł 
posłużyć. Jednakże w pracy 
tej nie ma rygoru, nie ma 
tak, że należy coś zrobić na 
„już”. Ja bardzo lubię poma-
gać ludziom. Często do mnie 
przychodzą i proszą o pomoc 
i zawsze ją otrzymują - kon-
tynuuje. W Grochotowie 
nie ma świetl icy, d latego 
pani sołtys stara się stworzyć 
lokalnej  społeczności  jak 
najlepsze miejsca do sportu, 
rekreacji i edukacji. – Gdzieś 
trzeba spędzać czas i zabijać 
nudę dlatego staram się robić 
wszystko, aby zarówno dzieci 
i młodzież mogły się realizo-
wać- mówi.

KW

Prezentujemy sołtysów:
R.Podkówka z Grochotowa

Mieszkańcy Morawy doczeka-
li się placu zabaw

Przez ponad 10 lat mieszkańcy 
Morawy we własnym zakresie 
starali się wybudować plac zabaw. 
Teraz ich marzenia się urzeczy-
wistniły.

Remont placu zabaw w Mora-
wie rozpoczął się jeszcze w 2001 
r. ze środków własnych sołec-
twa Morawa. Mieszkańcy wraz 
z Radą Sołecką przez kolejne lata 
wykazywali duże zaangażowanie 
w związku z modernizacja placu. 
W 2013 r. zapadła decyzja, aby 
wspomóc mieszkańców w realiza-
cji wymarzonego miejsca rozrywki 
i odpoczynku dla najmłodszych 
i nie tylko. Gmina Strzegom 
wyłoniła w drodze rozpoznania 
cenowego wykonawcę, który za 
kwotę prawie 25,5 tys. zł brutto 
wykonał pozostałe prace. Wyło-
niona firma wykonała ogrodzenie 
placu zabaw z elementów metalo-
wych, wymieniła część walącego 
się muru, odrestaurowała część 
muru z kamienia (ciosy kamien-
ne), wykonała schody umożli-
wiające dojście do placu zabaw, 
wykarczowała korzenie rosnące 
przy murze i utwardziła teren 
przyległy do ogrodzenia. Warto 

jeszcze wspomnieć, że elementy 
metalowego ogrodzenia zostały 
zakupione ze środków funduszu 
sołeckiego – kwota ok. 7 tys. zł 
brutto.

Plac zabaw w Goczałkowie jak 
nowy

Gmina Strzegom dokonała 
niezbędnych prac malarskich 
i porządkowych na terenie placu 
zabaw w Goczałkowie. 

– Zostały pomalowane wszyst-
kie urządzenia rekreacyjne i wy-
poczynkowe (zabawki, ławki, 
pergole itp.), zostało pomalowane 
istniejące ogrodzenie, wykonano 

również zabezpieczenie (ogro-
dzenie) usytuowanego na terenie 
placu zabaw słupa energetycznego, 
tak aby osoby korzystające z tego 
miejsca czuły się bezpiecznie – 
informuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska 
i Wsi UM w Strzegomiu. Całość 
prac zamknęła się w kwocie ponad 
6 tys. zł brutto.

„Siłownia pod chmurką” 
w Granicznej

Graniczna może się pochwalić 
nowym sprzętem do ćwiczeń kul-
turystycznych, z którego miesz-
kańcy – głównie mężczyźni mogą 
już korzystać.

Nowy atlas do ćwiczeń stanął 
tuż obok placu zabaw. Trzeba 
przyznać, że prezentuje się na-
prawdę niezwykle okazale. – Do 
tej pory nie było okazji korzystania 
z najnowszego nabytku przez 
deszczową pogodę. Lecz gdy tylko 
pojawi się słońce, miejmy nadzieję, 
że znajdzie on zastosowanie i na-
sza lokalna młodzież, i nie tylko, 
będzie na nim ćwiczyła – mówił 
sołtys Andrzej Gliński. Warto 
dodać, że atlas kosztował 7 000 
zł. – Jeśli sprzęt się sprawdzi, 
pomyślimy o kolejnym tego typu 
wyposażeniu – dodał sołtys.

Gmina dba o swoje wsie
Nowe place zabaw oraz siłownia pod chmurką – to  nowości od Gminy dla wsiCzy fotoradary 

będą na piątce?
Po raz kolejny burmistrz 

Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta zaprosił na spotkanie 
Ryszarda Makarczyka, na-
czelnika Wydziału ds. Au-
tomatycznego Nadzoru nad 
Ruchem Drogowym z Inspek-
toratu Transportu Drogowego 
we Wrocławiu.

Rozmowa w dniu 11 czerwca 
br. dotyczyła zamontowania 
i uzbrojenia fotoradarów na 
drodze krajowej nr 5, ko-
niecznych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pieszych w Ja-
roszowie i Granicy. Uzbrojenie 
i uruchomienie trzech fotora-
darów - dwóch w Jaroszowie 
i jednego w Granicy, będą-
cych własnością  Inspektoratu 
Transportu Drogowego, może 
odwlec się w czasie, dlatego 
burmistrz zadeklarował chęć 
współfinansowania zadania, 
jednak nie będzie to możliwe 
ze względów prawnych. Na-
czelnik zadeklarował, że do 
czasu załatwienia sprawy mi-
nimum raz w tygodniu będzie 
kierował na teren naszej gminy 
nieoznakowany samochód 
mobilny z fotoradarem. Jest 
to tymczasowe, ale najlepsze z 
możliwych rozwiązań. 

gK

remonty 
przepustów

Gmina Strzegom już drugi 
rok z rzędu wykonała liczne 
remonty przepustów pod 
drogami polnymi znajdują-
cymi się na terenie naszych 
sołectw. Wykonano remonty 
lub wymianę przepustów na 
terenie Tomkowic (4 szt.), 
Stawisk (1 szt.), Kostrzy (1 
szt.), Granicznej (1 szt.), 
Olszan (1 szt.) i Modlęcina 
(1 szt.). Wszystkie prace zre-
alizowano w kwocie 68 tys. 
zł brutto. 

red
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210 judoków z 20 klubów 
z Cz ech, Niemiec, Au-
strii i Polski wystartowało 
w  X V  M e m o r i a l e  J u d o 
im. Edwarda Brzegowego, 
któr y  z ostał  roz eg rany 
w ostatnią sobotę na tere-
nie hali sportowej OSiR 
w  S t r z e g o m i u .  R a n g ę 
tegorocznej  edycji  tur-
nieju podniósł fakt nada-
nia w 2013 r. patronowi 
tytularnemu zawodów – 
Edwardowi Brzegowemu 
tytułu „Honorowego Oby-
watela Strzegomia”. 

Memoriał , jak co roku, 
otworzyła Danuta Brzegowy 
oraz burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta. Podczas 
ceremonii otwarcia obecni 
byli również m. in. radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, eta-
towy członek zarządu powiatu 
świdnickiego – Sabina Cebu-
la, członek zarządu Polskiego 
Związku Judo – Sławomir 
Kownacki, prezes AKS-u - 
Wiesław Witkowski, dzia-
łacze sekcji judo w Strzego-
miu oraz oczywiście rodzina 
Edwarda Brzegowego. Miłym 
akcentem początkowej fazy 
zawodów było wręczenie 
przez przedstawiciela PZJ 
Srebrnych i Brązowych Od-
znak Judo osobom, które 
wniosły swój wkład w rozwój 

strzegomskiej sekcji. Srebrne 
Odznaki  Judo otrzymali : 
Teresa Niedźwiedzka, Wie-
sław W itkowski, Roman 
Brzegowy, Andrzej Rajtar 
i Ryszard Żmijewski. Z kolei 
Brązowe Odznaki wręczono: 
Annie Wojtasik, Markowi 
Czyczerskiemu, Krzyszto-
fowi Poterale, Sławomirowi 
Majstrzykowi, Tomaszowi 
Chojnackiemu, Marianowi 
Górze, Andrzejowi Suma-
rze, Waldemarowi Brukwi-
czowi, Mariuszowi Wojciów 
i Bogdanowi Żarczyńskie-
mu. Później już rozpoczęły się 
pojedynki na czterech matach. 
Szczegółowe wyniki znajdują 
się na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w części – 
„Z aren sportowych”. Po za-
kończeniu każdej z kategorii 
wiekowej i wagowej rozdano 
komplet  medal i  oraz pa-
miątkowe dyplomy za udział 
i emocjonujące walki podczas 
memoriału. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczest-
nikom turnieju za stworzenie 
wspaniałej atmosfery oraz 
wszystkim sponsorom, dzięki 
którym mogła odbyć się ko-
lejna edycja turnieju. Duże 
podziękowania należą się 
także rodzinom za wspaniały 
doping podczas rywalizacji. 
Jeszcze raz dziękujemy i za-
praszamy za rok. 

tW

W dniach 10-12 czerwca br. 
w hali widowiskowo-spor-
towej OSiR w Strzegomiu 
odbył się VIII Turniej Łucz-
niczy.

Zawody zorganizowała trener 
sekcji łuczniczej AKS-u Strze-
gom - Janina Zięcina, będąca 
jednocześnie sędzią turnieju, 
przy udziale i dużym zaanga-
żowaniu rodziców dzieci. W 

zawodach tych w różnych ka-
tegoriach wzięło udział 17 z 24 
zawodników z sekcji. Nagrody 
w formie pucharów od I - III 
miejsca, dyplomów dla każde-
go zawodnika oraz paczek ze 
słodkimi frykasami ufundowali 
rodzice dzieci. Na zakończenie 
VIII Turnieju Łuczniczego 
przybyli włodarze miasta w 
osobach: burmistrza Strzego-
mia - Zbigniewa Suchyty i 
zastępcy burmistrza - Wiesława 

Witkowskiego, prezesa AKS-u. 
Turniej Łuczniczy był podsu-
mowaniem okresu szkolenia 

dzieci i młodzieży w sezonie 
2012/ 2013. 

red

Nasz Memoriał Judo

Po VIII Turnieju łuczniczym 

W tym roku dominowała liczba 15, tyle lat minęło od śmierci patrona, była to 15. edycja turnieju

W strzegomskich zawodach, w różnych kategoriach, udział wzięło 17 zawodników

Już po raz 11. odbędzie się na 
stadionie OSiR w Strzegomiu 
Mityng Lekkoatletyczny o Pu-
char Burmistrza Strzegomia 
i Przewodniczącego Rady Miej-
skiej. Młodzi lekkoatleci będą 
rywalizować 20 czerwca br.

Uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych już po raz 
kolejny mają okazję na spotkanie 
z „Królową Sportu”. - Cie-
szymy się, że zawody lekko-
atletyczne są popularne wśród 
uczniów naszych szkół. Mityng 
jest również wspaniałą okazją 
do zaprezentowania dzieciom 
i młodzieży kulturę kibicowania 
i przestrzegania zasad fair play – 
mówią organizatorzy tej lubianej 
i popularnej imprezy sportowej. 
Coroczny strzegomski mityng 
lekkoatletyczny, skupiający bli-
sko 200 zawodników i zawodni-
czek z 13 szkół, stanowi okazję 
do podsumowania sezonu szkol-
nych rozgrywek sportowych na 
terenie gminy Strzegom oraz 
krzewienia idei olimpijskich 
i zasad zdrowej rywalizacji. Ser-
decznie zapraszamy do udziału 
w imprezie.

Program zawodów:
•	godz.	8.30	-	zbiórka	nauczy-

cieli, przygotowanie stano-
wisk sędziowskich, odprawa 
sędziowska

•	godz.	 9.00	 –	 przemarsz	
uczestników mitingu, uroczy-
ste otwarcie zawodów, apel 
olimpijski, przemówienia 
zaproszonych gości

•	9.15	–	rozpoczęcie	rywalizacji	
wg planu
- skok w dal ( 2 lub 3 próby, 

pomiar z miejsca odbicia)

- klasy I gimnazjum dziewczęta 
i chłopcy

- klasy II gimnazjum dziewczę-
ta i chłopcy

- klasy IV dziewczęta i chłop-
cy

- klasy V dziewczęta i chłopcy
- klasy VI dziewczęta i chłop-

cy
- 60 m (start ze startu niskie-

go)
- klasy IV dziewczęta i chłop-

cy
- klasy V dziewczęta i chłopcy
- klasy VI dziewczęta i chłop-

cy
- 100 m (start ze startu niskie-

go)
- klasy I gimnazjum dziewczęta 

i chłopcy
- klasy II gimnazjum dziewczę-

ta i chłopcy
- 400 m 
- klasy IV dziewczęta i chłop-

cy
- klasy V dziewczęta i chłopcy
- klasy VI dziewczęta i chłop-

cy
- 800m 
- klasy I gimnazjum dziewczęta 

i chłopcy
- klasy II gimnazjum dziewczę-

ta i chłopcy
- sztafety 4 x 200m 
- klasy IV dziewczęta i chłop-

cy
- klasy V dziewczęta i chłopcy
- klasy VI dziewczęta i chłop-

cy
- sztafety 4x 400m 
- klasy I gimnazjum dziewczęta 

i chłopcy
- klasy II gimnazjum dziewczę-

ta i chłopcy
Około godziny 11.00 uroczyste 
zakończenie zawodów.

W środowym spotkaniu (5 
czerwca br.) w lidze okręgo-
wej juniorów zawodnicy AK-
S-u Strzegom rozstrzelali Bie-
lawiankę Bielawa aż 9:0 (4:0)! 
Był to mecz lidera z 2. drużyną 
w tabeli rozgrywek. Dzięki tej 
efektownej wygranej młodzi 
strzegomianie zagrają w przy-
szłym sezonie w Lidze Dolno-
śląskiej Juniorów!

Rozmiary zwycięstwa są nieco 
zaskakujące, trzeba jednak od 
razu dodać, że goście od 13 mi-
nuty grali w osłabieniu, a od 60 
minuty w dziewięciu. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że zawodnicy 
Przemysława Stempniewicza 
zagrali rewelacyjnie i co chwilę 
stwarzali groźne sytuacje pod 
bramką Bielawianki. Na listę 
strzelców wpisali się: Matuszak 
3, Posacki, Sobczak, Adham, 
Rogowicz, Rogaczewski i Ja-
szowski. Dzięki tej efektownej 
wygranej żaden zespół już nie 

doścignie w tabeli strzego-
mian. Serdecznie gratuluje-
my juniorom wygranej w lidze 
w sezonie 2012/13 i życzymy 
równie dobrej postawy w przy-
szłorocznych rozgrywkach – już 
o szczebel wyżej! W następnym 
numerze ukaże się podsumo-
wanie występów strzegomskich 
juniorów w sezonie 2012/13 
oraz wywiad z trenerem Prze-
mysławem Stempniewiczem. 
Zapraszamy do lektury.

W dniach od 26 maja do 1 
czerwca br. na terenie gminy 
Strzegom odbyły się turnieje, 
zabawy i gry sportowe w ra-
mach V Europejskiego Tygo-
dnia Sportu dla Wszystkich 
- XIX Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin 2013 r.

Organizatorem imprezy, któ-
rą objął Honorowym Patrona-
tem prezydent RP - Bronisław 
Komorowski, jest Krajowa Fe-
deracja Sportu dla Wszystkich 
na zlecenie Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. - W trakcie 7 dni 
udało nam się przeprowadzić 
38 imprez w gminie Strze-
gom. Niestety z powodu złych 
warunków atmosferycznych 
zmuszeni byliśmy odwołać kil-
ka z nich, jednak zdecydowana 
większość z nich się odbyła, 
z czego bardzo się cieszymy – 
informuje Grzegorz Luszaw-
ski, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu – 

koordynator przedsięwzięcia. 
– W sumie w tych sportowych 
imprezach uczestniczyło blisko 
3600 osób, co stanowi 13,4 % 
mieszkańców naszej gminy. 
Jak na pierwszą edycję, w któ-
rej wzięliśmy udział, i nieko-
rzystną pogodę, jest to wynik 
zadowalający. Dodam jeszcze, 
że wszystkie gry i zabawy nie 
mogłyby się odbyć bez grupy 
wolontariuszy, których było 
160. Serdecznie zapraszamy już 
za rok do uczestnictwa w VI 
Europejskim Tygodniu Sportu 
dla Wszystkich.

tW

XI Mityng Lekkoatletyczny

Nasi Juniorzy wygrali ligę! To był V Tydzień SportuAKS w czołówce
Czwarte miejsce zajęli w li-

gowej tabeli zawodnicy AK-
S-u Strzegom S. A. w sezonie 
2012/13. Poza wpadką „u siebie” 
w meczu z Orkanem Szcze-
drzykowice (przegrana 1:2) 
ostatnie spotkania były bardzo 
dobre w wykonaniu strzegomian. 
Szczegóły poniżej.
02.06.2013 r. – Kobierzyce
GKS Kobierzyce – AKS Granit 
Strzegom S. A. 0:2 (0:1)
bramki dla AKS-u: Buryło 17’, 
Traczykowski 77’
08.06.2013 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. 
– Orkan Szczedrzykowice 1:2 
(0:1)
bramka dla AKS-u: Borkowski 
76’ (karny)
12.06.2013 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. – 
Orla Wąsosz 5:0 (3:0) 
bramki dla AKS-u: Borkowski 4’, 
Buryło 7’, Domaradzki 22’, Aren-
darczyk 75’, Arendarczyk 87’

tW

Festyn Wędkarski 

2 czerwca br. na zbiorniku 
wodnym w Rusku odbył się 
Festyn Wędkarski z okazji 
Dnia Dziecka. Mimo nie-
sprzyjającej pogody, na starcie 
pojawiło się 53 uczestników 
festynu wraz z rodzicami lub 
opiekunami. 

Zawody  o twor z y ł  p re-
zes Koła PZW - Tadeusz 
C h m i e l i ń s k i , p r z y w i t a ł 
wsz y s tk i ch  ucz es tn ików, 
przedstawił regulamin i ży-
czył udanych połowów oraz 
podziękował sponsorom fe-
stynu tj. Urzędowi Miejskie-
mu w Strzegomiu, którego 
przedstawicielem był zastępca 
burmistrza - Wiesław Wit-
kowski, a także Ireneuszowi 
Dzieniszewskiemu oraz Pio-
trowi Powszekowi. W trakcie 
niedzielnych zawodów dzieci 
otrzymały słodycze, napoje 
i gorącą kiełbaskę. 

red

W kategorii Dzieci młodsze 
„Apacz” miejsca na podium 
zajęli:	
I	miejsce	-	Krystian Janicki	
II	miejsce	-	Olechowski Filip	
III	miejsce	-	Pawlus Filip
W kategorii Dzieci starsze „Orlik” 	
I	miejsce	-	Mosór Kacper	
II	miejsce	-	Obielak Patryk	

III	miejsce	-	Olechowski Konrad	
W kategorii „Młodzik”	
I	miejsce	-	Dolecki Karol	
II	miejsce	-	Gołąb Michał	
III	miejsce	-	Dec Sebastian	
W kategorii dziewcząt 	
I	miejsce-	Okapiec Natalia	
II	miejsce	-	Stopa Aneta	
III	miejsce	-	Baranowska Alicja
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Wynika ona z przepisów 
art. 98a, 107 oraz art.144, 
145 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami, której wysokość 
ustala Rada Miejska w drodze 
uchwały.

W związku ze stworzeniem 
warunków do podłączenia 
do urządzeń infrastruktury 
technicznej  a lbo od dnia 
stworzenia warunków do 

korzystania z wybudowanej 
drogi, wysokość opłaty adia-
cenckiej wynosi nie więcej 
n iż  50% różnic y  miedz y 
wartością, jaką nieruchomość 
miała przed wybudowanie 
u r z ądz eń  in f r a s t r uk tu r y 
technicznej, a wartością jaką 
nieruchomość ma po jej wy-
budowaniu. 

W wyniku podziału nie-
ruchomości dokonanego na 

wniosek właściciela lub użyt-
kownika wieczystego, lub sca-
lenia i podziału nieruchomo-
ści, stawka procentowa opłaty 
adiacenckiej może wynieść 
nie więcej niż 30% różnicy 
wartości nieruchomości.

Burmistrz w styczniu 2012 
r. przygotował projekt uchwa-
ły w sprawie ustalenia wy-
sokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej. 

Jednak na sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu odbytej 
w dniu 2 lutego 2012 r. Rada 
Miejska nie podjęła uchwały 
w sprawie stawek procen-
towych opłaty adiacenckiej, 
tak więc w/w opłata w naszej 
gminie nie obowiązuje.

Rada Miejska w Strzegomiu, 
uchwałą nr 91/12 z dnia 4 
grudnia 2012r. (Dz. Urz. 
Województwa Dolnoślą-
skiego z 2012r., poz. 4816), 
wprowadziła na terenie 
gminy Strzegom opłatę od 
posiadania psów. Opłatę po-
biera się od osób fizycznych 
posiadających psy. 

Stawka opłaty od jednego psa 
w 2013r. wynosi 42,00 zł i jest 
płatna jednorazowo za cały 
rok podatkowy, bez wezwania, 
w terminie do dnia 30 czerwca 
2013r. w kasie Urzędu Miej-
skiego lub za pośrednictwem 
banków i urzędów pocztowych 
na koszt zobowiązanego.

Należy pamiętać, że opłata 
ta powinna być opłacana od 
wszystkich posiadanych psów 
w jednym organie, właściwym 
miejscowo dla miejsca zamiesz-
kania podatnika, dlatego bez 
znaczenia jest, gdzie (na terenie 
jakiej gminy) przebywają psy bę-
dące w posiadaniu podatnika. 

Z mocy ustawy opłaty od 
posiadania psów nie pobiera 
się od:

członków personelu przed-
stawicielstw dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych oraz 
innych osób zrównanych z nimi 
na podstawie ustaw, umów lub 
zwyczajów międzynarodo-
wych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca 

stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – 
pod warunkiem wzajemności; 
osób zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności 
w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych – z tytułu 
posiadania jednego psa; osób 
niepełnosprawnych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 
poz. 92, z późn. zm.) – z tytułu 
posiadania psa asystującego; 
osób w wieku powyżej 65 lat 
prowadzących samodzielnie 
gospodarstwo domowe – z ty-

tułu posiadania jednego psa; 
podatników podatku rolnego 
od gospodarstw rolnych – z ty-
tułu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów.

Rejestracji podlegają wszyst-
kie psy niezależnie od tego czy 

ich posiadanie jest obciążone 
opłatą od posiadania psa, czy też 
zwolnione z tej opłaty. 

Każdemu zarejestrowanemu 
psu nadaje się numer identy-
fikacyjny wydany przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu.

Bez opłaty adiacenckiej

Zapłać za swojego zwierzaka

Rada Miejska w Strzegomiu nie podjęła uchwały w sprawie stawek opłaty adiacenckiej, więc ona nie obowiązuje

30 czerwca mija termin opłaty za posiadanie psów, stawka to 42,00 zł od jednego czworonoga. Nie spóźnij się!

PRZETARG USTNY, NIE-
OGRANICZONY na oddanie 
w  najem  garażu,  o  pow. 
16,80 m2, położonego w gra-
nicach  działki  nr  99, AM-6, 
obr-2, w Strzegomiu, przy Al. 
Wojska Polskiego 75. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg  odbędzie  się  18 
lipca 2013 roku, o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala  się  stawkę  wywo-
ławczą  czynszu  za  najem 
garażu na kwotę 3,64 zł/m2 
miesięcznie. 
Do  ustalonej  w  przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem  przystąpienia 
do  przetargu  jest  wpłata 
wadium w wysokości 200 zł 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. 
O / Strzegom nr 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 15 lipca 2013 
roku. 

Za  dzień  wpłaty  wadium 
uważa  się  dzień  wpływu 
środków  na  konto  Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium  wpłacone  przez 
uczestnika  przetargu,  który 
wygra  przetarg  zalicza  się 
na poczet czynszu za najem 
garażu,  a wadium wpłaco-
ne  przez  pozostałe  osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż  przed  upływem  3  dni 
licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba  przystępująca  do 
prze targu  powinna 
posiadać  dokument 
potwierdzający  tożsa-
mość.
W  przypadku  osób 
prawnych  wymaga -
ny jest aktualny wy-
pis  z  właściwego  dla 
siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument 
urzędowy  określający 
status prawny oferenta, 
sposób  reprezentacji, 
a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych 
do reprezentacji.

Stawka czynszu najmu usta-
lona w  przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwo-
tę  o  jaką wzrośnie  stawka 
podstawowa  ustalona  dla 
garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany  jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 30 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie  się  od  zawarcia 
umowy  w  przypadku  wy-
grania  przetargu  powoduje 
przepadek wadium.
Garaż  będący  przedmio-
tem  przetargu  jest  wolny 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zaintereso-
wanych do oglądania w dniu 
15 lipca 2013 roku, w go-
dzinach od 1000 do 1015. 
Szczegółowe  informacje 
związanych  z  przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki  Nieruchomo-
ściami  i Zagospodarowania 
Przestrzennego,  Urzędu 
Miejskiego  w  Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34,  II p. 
lub  telefonicznie  pod nr 74 
8560542.
W  przypadku  zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszo-
ny  przetarg  może  zostać 
odwołany.

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGłASZAPieniądze dla…
Stowarzyszenia, fundacje, 

świetlice wiejskie, biblioteki, 
domy kultury, przedszkola 
i pozostałe instytucje działa-
jące dla dobra publicznego, 
mające osobowość prawną 
i zarejestrowane w miejscowo-
ściach do 20 tys. mieszkańców 
mogą ubiegać się o dotacje na 
projekty edukacyjne dla dzieci. 
W konkursie dofinansowa-
ne będą projekty w dwóch 
ścieżkach: Ścieżka I – nowa-
torskie projekty w zakresie 
stymulowania rozwoju kiero-
wane do dzieci w wieku 3-5 
lat mieszkających na wsiach 
i w miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców objęte już edu-
kacją. Ścieżka II – projekty 
mające na celu ułatwienie 
dostęp do edukacji w gru-
pach rówieśniczych dzieciom 
w wieku przedszkolnym (2-5 
lat) zamieszkującym tereny 
wiejskie i miejscowości do 20 
tys. mieszkańców, które nie 
mają wcale lub mają utrudnio-
ny dostęp do edukacji. 

Termin składania wniosków 
- 10 września 2013. Organiza-
torem programu jest Fundacja 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego im. J. K. Steczkowskiego. 
Więcej na stronie www.funda-
cja-steczkowskiego.pl.

Mieszkańcu gminy 
Strzegom pośpiesz 
się!

W związku z planowanym 
rozszerzeniem projektu związa-
nego z realizacją przedsięwzię-
cia polegającego na podłącze-
niu budynków do istniejącego 
zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego we wsiach: Goczałków, 
Rogoźnica, Jaroszów, Kostrza, 
Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka, 
Granica, Tomkowice i Goczał-
ków Górny informujemy że 
w dniu 28.06.2013 r. upływa 
ostateczny nabór wniosków na 
udzielenie dotacji w w/w za-
kresie. 

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe
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 139/B/2013, Nr 
140/B/2013, Nr 141/B/2013, 
Nr 142/B/2013, Nr 143/B/2013 
i Nr 144/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 3 czerwca 
2013 r., Nr 149/B/2013, Nr 
150/B/2013, Nr 151/B/2013, 
Nr 152/B/2013, Nr 153/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
12 czerwca 2013 r.

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuJe
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 nieruchomo-
ści  stanowiących własność 
Gminy  Strzegom  przezna-
czonych do:

- oddania w dzierżawę 
zgodnie  z  Zarządzeniem 
nr: 146/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 5 czerw-
ca 2013 roku,

- oddania w najem zgod-
nie z Zarządzeniem nr: 147/
B/2013 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 5 czerwca 2013 
roku.

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat opłaty od posiadania 
psów:
81	1090	2343	0000	0005	9800	0229	
BZ	WBK	o/Strzegom
Szczegółowe informacje w sprawie opłaty:
Urząd	Miejski	w	Strzegomiu
Wydział	Podatkowy
Telefon:	74/	8560-509	lub	74/	8560-510
Faks.:	(74)	8560-516	
e-mail:	e-mail:	strzegom@strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.bip.strzegom.pl

Opłata adiacencka jest to opłata nakładana przez gminy 
na właścicieli lub użytkowników wieczystych, których 
wartość wzrosła na skutek budowy urządzeń infrastruk-
tury technicznej (budowa sieci wodno- kanalizacyjnej, 
budowa drogi) albo w związku ze scaleniem i podziałem 
nieruchomości jak również z tytułu podziału nierucho-
mości. 

Wnioski	 należy	 pobrać	

oraz	złożyć	u	sołtysów	po-

szczególnych	wsi,	a	także	

w	siedzibie	WiK	Sp.	z	o.o.	

w	Strzegomiu	przy	ul.	We-

sołej	7.
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