
Rok 2012 jest dla Strzegomia 
datą szczególną, składa się 
na nią bowiem 770. rocznica 
nadania praw miejskich mia-
stu, ogłoszenie patronami 
Strzegomia św. App Piotra i 
Pawła, 10. rocznica nadania 
tytułu Bazyliki Mniejszej 
kościołowi pw. św. App Piotra 
i Pawła, 15. rocznica erygo-
wania Parafii Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel oraz 15. rocznicy 
podpisania porozumienia 
partnerskiego pomiędzy mia-
stami Torgau i Strzegom.

Jedną z największych atrakcji 
obchodów jubileuszu 770-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Strzegom będzie z pewnością 
koncert znanego i lubianego 
Piotra Rubika 14 września br. 
o godz. 17.00. Oprócz koncertu 
„Santo Subito” w dniach 14-16 
września strzegomianie będą 
mogli wziąć udział m. in. w 
uroczystościach związanych z 
nadaniem patronatu św. App 
Piotra i Pawła miastu Strzegom 
i 10-leciem nadania tytułu Ba-
zyliki Mniejszej, w Dożynkach 
Diecezjalnych (16.09.2012, 
godz. 11.00 – Rynek Strzegom) 
czy też III Pielgrzymce Stra-
żaków Diecezji Świdnickiej. 

Ważnym punktem będzie także 
uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu oraz 15-lecie 
partnerstwa miast Torgau i 
Strzegom. 

Za nami już m.in. „Róża ” w 
hołdzie Matce Bożej Strzegom-
skiej, Puchar Świata w WKKW 
Strzegom HORSE TRIALS 
2012 w Morawie, Święto Gra-

nitu Strzegomskiego, koncerty 
zespołów Boys i Feel,V Turniej 
Rajców Księstwa Świdnicko-
Jaworskiego, XXVII Giełda 
Minerałów, XIV Memoriał Judo 

im. Edwarda Brzegowego oraz 
XXI Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru. 
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Miasto świętuje 770-lecie!
Pierwsza zapisana wzmianka o Strzegomiu (gradice Ztrigom) pochodzi z bulli papieskiej wydanej przez Hadriana IV w 1155 roku w Rzymie

w numerze:

StrzeGom 
Emilia Budzik  
swojemu miastu 

Strzegomianie mieszka-
jący w Kanadzie i USA też 
świętują jubileusz rodzinne-
go miasta. 

 Str. 2

StrzeGom 
Cmentarz  
poświęcony

W poniedziałek (27 sierp-
nia) nową nekropolię po-
święcili strzegomscy pro-
boszczowie.

 Str. 3

Sport 
Rozgrywki  
w Kostrzy 

W Turnieju Piłkarskim o 
Puchar Burmistrza Strze-
gomia wzięło udział sześć 
drużyn. Kto wygrał? 

 Str. 10

Nowy radiowóz trafił do Straży 
Miejskiej piątego lipca br. Po-
przednie auto było wyeksploato-
wane i często ulegało awariom. 

- Ostatni miesiąc był wieczną 
walką, by stary samochód SM 
w ogóle jechał, było wieczne 
ładowanie akumulatora, przepy-

chanie go z miejsca na miejsce 
itp. - mówi Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzego-
mia. - Od miesiąca praktycznie 
żadne interwencje nie mogły być 
podejmowane z udziałem tego 
samochodu. Musieliśmy posił-
kować się policją. Na naprawę 

starego pojazdu wydawaliśmy 
nawet do 10 tysięcy rocznie, co 
mijało się z jakąkolwiek logiką 
ekonomi. Samochód był też 
mocno wyeksploatowany, bo 
codziennie pokonywał mnó-
stwo kilometrów, stąd decyzja 
o zakupie nowego. Szukaliśmy 
auta taniego w eksploatacji i taki 
jest ten nowy radiowóz – dodaje 
wiceszef Strzegomia.

(red) 
Fot. red

Nowe auta dla służb
Strażacy i strażnicy miejscy będą mogli teraz skuteczniej działać 

Przed nami uroczyste ob-
chody 770-lecia Strzegomia. 
Jednym z punktów tego świę-
ta będzie msza św. w Bazylice 
Mniejszej  w Strzegomiu, 
która transmitowana będzie 
przez TVP Polonia 16 wrze-
śnia 2012 r. Transmisja mszy 
św. rozpocznie się o godz. 
13.00. Podczas nabożeństwa 
Biskup Świdnicki Ignacy Dec 
ogłosi świętych apostołów 
Piotra i  Pawła patronami 
Strzegomia.

- Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do oglądania 
transmisji oraz do uczestnic-
twa w obchodach 770-lecia 
Strzegomia – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strze-
gomia.

Transmisja będzie reali-
zowana dz ięk i  ogromnej 
przychylności Arcybiskupa 
Francesco Pio Tamburrino 
oraz Księdza Biskupa Świd-
nickiego Ignacego Deca.

(red) 

Mszę świętą z Bazyliki 
obejrzy w telewizji cały świat 

O konieczności zapłaty po-
datku za użytkowanie wie-
czyste nikt nie przypomni, 
bo według prawa, podatnik 
musi sam o nim, pamiętać. 

- Gmina nie informuje użyt-
kowników wieczystych o wy-
sokości opłaty rocznej, bo jej 
ustalenie i okres wnoszenia 
określone zostały w akcie no-
tarialnym – mówi Beata Du-
dzińska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościa-

mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

 Jeśli w akcie notarialnym 
takiego zapisu nie ma, wtedy 
użytkownik wieczysty może 
ustalić jej wysokość w urzę-
dzie miejskim lub starostwie 
powiatowym, w zależności 
od tego, kto jest właścicielem 
nieruchomości. 

- Obowiązek płacenia opła-
ty rocznej obciąża każdego 
użytkownika wieczystego bez 

względu na to, czy prawo użyt-
kowania wieczystego zosta-
ło nabyte od gminy, Skarbu 
Państwa, czy też od innej 
osoby, której prawo to już przy-
sługiwało – podkreśla Beata 
Dudzińska. 

Gmina ma obowiązek po-
wiadomić użytkownika wie-
czystego o wysokości opłaty 
rocznej tylko w przypadku jej 
zmiany – w związku z aktuali-
zacją wartości gruntu. 

 oprac. MK

O tym podatku musimy pamiętać
Nie będzie przypomnienia o opłacie za użytkowanie wieczyste

Jedną z najbardziej widowiskowych imprez jubileuszowych był V Turniej Rajców Księstwa Świdnicko – Jaworskiego w Strzegomiu.

– Przez niesprawne auto szczególnie rzadko bywaliśmy we 
wsiach. Teraz to się zmieni – zapewnia Kazimierz Chajduga, 
Komendant Straży Miejskiej w Strzegomiu.

Jeszcze w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu 
otrzyma nowy wóz gaśniczy za około 600 tys. zł. 400 tys. zł na 
ten cel już zarezerwowano w budżecie gminy, a pozostała kwota 
ma pochodzić z dotacji. Od lipca br. natomiast nowy radiowóz 
służy już miejskim strażnikom.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 4 września 20122

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

Są strzegomianie, którzy 
nawet wyjeżdżając do naj-
bardziej odległych krajów, 
nie zapominają o swoim 
rodzinnym mieście i pielę-
gnują związane z nim wspo-
mnienia. Bez wątpienia jed-
ną z takich osób jest Emilia 
Budzik, która mieszka w 
kanadyjskim Ontario. Strze-
gomianka, z okazji jubile-
uszu 770-lecia Strzegomia, 
organizuje wielkie spotkanie 
strzegomskiej Polonii. 

- Ten pomysł kiełkował w 
mojej głowie od dawna, a w 
styczniu tego roku zaczął się 
materializować. To był wol-
ny od pracy, spokojny dzień 
w moim bardzo zabieganym 
życiu. Byłam gotowa podjąć 
wyzwanie. Usiadłam i pisałam 
list do strzegomian, wszystkie 
myśli przelewałam na papier i 
to był pierwszy mój krok. Przed 
zakończeniem listu otworzyłam 
stronę internetową Strzegomia 
i ku mojemu zdziwieniu od-
kryłam, ze ten rok jest dla nas 
wyjątkowy ze względu na pięk-
ny jubileusz-770 lat. Kolejne 
miesiące były poszukiwaniem 
strzegomian przez wszystkie 
możliwe kontakty, najpierw w 
Kanadzie, a potem również w 
USA – opowiada Emilia Bu-
dzik. Spotkanie będzie wielkim 
wydarzeniem dla strzegomskiej 
Polonii.

Pierwszy Kanadyjsko-Ame-
rykański zjazd strzegomian od-
będzie sie 27 października 2012 
r. w pięknej sali bankietowej. 
- Koncentrujemy sie na przed-
stawieniu miasta Strzegomia 
dawniej i dziś. Przewidujemy 
projekcję filmową, konkurs wie-
dzy o Strzegomiu, wspomnienia 
strzegomian, recital polonijnych 
artystów, a znana strzegomianka 
Leokadia Głogowska podzieli 
sie z nami swoimi przeżyciami, 
których doświadczyła, ratując 
się z płonących wieżowców 
Word Trade Center. Będzie 
również uroczysta kolacja i 
muzyka taneczna –opowiada o 
szczegółach wydarzenia Emilia 
Budzik. 

- W spotkaniu potwierdziło 
już udział ok. 100 osób. Jest to 
moja pierwsza inicjatywa, ale 
już rodzą się nowe koncepcje na 
przyszły rok. Być może będzie 
to spotkanie pod hasłem „Strze-
gomianie zapraszają Przyjaciół” 
– snuje plany strzegomianka. 

Na podziw zasługuje fakt, że 
kanadyjska Polonia pamięta 
o łączącym ją pochodzeniu i 
kultywuje pamięć o historii 
Strzegomia podczas wspólnych 
spotkań. 

- Nie są to regularne spotka-
nia, raczej na zasadzie spon-
taniczności, ale myślę, że po 
naszym zjeździe będą one bar-
dziej aktywne – mówi Emilia 
Budzik. 

Takie spotkania są ważne, 
bo i wspomnień o mieście i 
mieszkających w nim ludziach 
nie da się wymazać z pamięci. 
- Kiedyś może napiszę o tym 
wszystkim książkę. Ludzie, 
miejsca, zdarzenia, przeżycia, 
kamieniołomy, Góra Krzyżowa, 
kaczeńce nad strumykiem, maki 
w polu, fiołki w lesie, nieoce-
nione ciastka z cukierni pani 

Chabierskiej, park, do którego 
wychodziłam prosto z mojego 
podwórka, pierwsza Żakinada 
w Strzegomiu, tabory cygańskie, 
atmosfera cmentarzy w dniu 
1 listopada. Do tego tęsknię i 
ciągle utrzymuje te obrazy w 
mojej pamięci – mówi Emilia 
Budzik. 

małgorzata Kus-Pożoga 
fot. archiwum prywatne 

770-lecie Strzegomia w Kanadzie 
Ważne telefony

Strzegomska Polonia będzie wspólnie obchodzić święto swojego rodzinnego miasta 

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

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

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

Ważne telefony

Mieszkańcy, w których miej-
scowościach budowana jest 
kanalizacja sanitarna, mogą 
ubiegać się o dotację na przy-
łączenie do kanalizacji. 

W związku z realizacją in-
westycji polegającej na budo-
wie kanalizacji sanitarnej w 
gminie Strzegom podjęta zo-
stała Uchwała Nr 35/12 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
9 maja 2012 r. w sprawie zasad 
udzielania osobom fizycznym 
dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej do budowy 
lub przebudowy podłączeń 
budynków do zbiorowego sys-
temu kanalizacyjnego.

- Wysokość dotacji do jed-
nego wybudowanego lub prze-
budowanego podłączenia bu-
dynku do zbiorowego systemu 
kanalizacyjnego może wynieść 
maksymalnie 45% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji, 
udokumentowanych faktura-
mi VAT lub rachunkami, nie 
więcej jednak niż 10.000 zł – 
informuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Wnioski o udzielenie dotacji 
na dofinansowane kosztów 
inwestycji z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki 
wodnej, związanej z budową 
lub przebudową podłączenia 
budynków do zbiorowego sys-
temu kanalizacyjnego składać 
można w Wydziale Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu, pok. nr 
15 oraz w siedzibie Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Strzegomiu, ul. Wesoła 7 w 
Strzegomiu od dnia 1 września 
2012 r.

oprac. mK 

Strzegom jest jedną z 111 
jednostek samorządowych z 
woj. dolnośląskiego i lubu-
skiego, które wspólnie po-
wa l cz ą  o  t ańsz ą  ene rg i ę 
elektryczną dla gminy. 13 
sierpnia br. na stronie in-
ternetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Lubinie 
zamieszczono ogłoszenie 
o zamówieniu publicznym 
dot. Dostawy energii elek-
trycznej na potrzeby grupy 
zakupowej utworzonej na 
podstawie pełnomocnictw 
udzielonych Prezydentowi 
Miasta Lubina. Jest to efekt 
prac, jakie rozpoczęto w ra-
mach Sudeckiego Konwentu 
Prezydentów, Burmistrzów 
i Wójtów – grupy związanej 
ze wspólnym zakupem ener-
gii. Pracami w grupie ener-
getycznej kieruje prezydent 
Lubina, który już ogłosił 

przetarg na wspólny zakup 
prądu. Szacunkowa wartość 
przetargu wynosi 48,2 mln 
zł netto. Choć przetarg jest 
wspólny, dostawa energi i 
ma odbywać się na podsta-
wie umów zawieranych od-
dzielnie przez poszczególne 
samorządy. Z informac j i 
przekazanych przez miasto 
Lubin łączne oszczędno-
ści wszystkich uczestników 
przetargu powinny w 2013 r. 
wynieść ponad 6 mln zł.

-  To oznacza , ż e  z a  tą 
samą energię elektr yczną 
wykorzystywaną na potrze-
by oświetlenia drogowego 
czy funkcjonowania urzędu, 
wydamy  znaczn i e  mn ie j 
p ieniędz y. Jako  konwent 
mamy bowiem możliwość 
negocjacji ceny – mówi Zbi-
gniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

(red) 

Weź dotację na przyłącza Gmina walczy o tańszą energię 

- To wszystko co się u nas będzie działo, to praca kilku osób, które zade-
klarowały swoją pomoc w organizacji tego wydarzenia. To pasjonaci, którzy 
poświęcają swój czas, energie, finanse, aby wspomóc to dzieło. Są również 
sponsorzy nagród, no i oczywiście uczestnicy spotkania, którzy wspierają du-
chowo, dzwonią, że odnaleźli jeszcze kolejnych strzegomian z drugiego końca 
Kanady lub USA. To wspaniali ludzie, którzy dodają mi skrzydeł, dopingują. 
To strzegomianie, którzy pragną razem uczcić 770. rocznicę nadania praw 
miejskich rodzinnego miasta - mówi Emilia Budzik. 

Strzegomianka emilia Budzik, mimo że od wielu lat mieszka w Kanadzie, ciągle interesuje się 
tym, co dzieje się w jej rodzinnym mieście.
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Na dotychczas istniejących w 
mieście nekropoliach nie ma 
już miejsc. Dlatego urucho-
miono nowo wybudowany 
cmentarz przy ulicy Wałbrzy-
skiej. Spełnia on wszystkie 
standardy, które powinno 
posiadać takie miejsce. Pla-
nowana jest jeszcze budowa 
kaplicy. 

W poniedziałek, 27 sierpnia br., 
odbyło się uroczyste poświęcenie 
cmentarza przez księży probosz-
czów Marka Babuśkę i Marka 
Żmudę. Wzięli w nim udział rów-
nież strzegomianie oraz pracowni-
cy Zakładu Usług Komunalnych, 
który jest bezpośrednim zarządcą 
nekropolii.

– Liczymy na zrozumienie 
mieszkańców. Uruchomienie no-
wego cmentarza było konieczne, 
ponieważ na nekropoliach przy 
ulicach Olszowej i Świdnickiej nie 
ma już miejsca. Nowy cmentarz 
jest w zupełności przygotowa-
ny do godnego sprawowania 
pochówków – mówi zastępca 
burmistrza Strzegomia, Wiesław 
Witkowski.

Z jednej strony największe 
obawy wśród mieszkańców 
budzi usytuowanie cmentarza, 
ale nekropolia jest nowoczesna 
i spełnia wszystkie standardy, 

jakie powinno posiadać takie 
miejsce. 

 Nowa nekropolia jest go-
towa na pierwsze pochówki. 
Alejki cmentarne i parkingi 
wyłożono kostką granitową, 
a całość oświetlają lampy, za-
silane bateriami słonecznymi. 
Cmentarz nie posiada jeszcze 

kaplicy, ale planowana jest jej 
budowa. 

Tymczasem w kaplicy, w której 
dotychczas odprawiane były msze 
pogrzebowe trwa remont. Dla-
tego obecnie takie uroczystości 
odbywają się w strzegomskich 
kościołach – Św. Apostołów 
Piotra i Pawła oraz Najświętszego 

Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej, za zgodą księży 
proboszczów. 

Istnieje również możliwość od-
prawienia ceremonii pogrzebowej 
w kaplicy mniejszej, przylegającej 
do kaplicy przy ulicy Olszowej.

MK
Fot. UM Strzegom 

Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia:  To nie tajemnica. 
W tej kadencji zdecydowanie 
zmienił się sposób promocji 
naszej Gminy. Odstępuje-
my od drobnych gadżetów 
typu smycz, otwieracz czy 
parasolka, kubeczek nato-
miast zdecydowanie chcemy 
pokazywać nasze dwie marki 
– Granitowe Serce Polski , ale 
także gminę rolniczą, dobre 
ziemie, pracowitych rolników 
i w obu markach aktywnych 
mieszkańców. 

Promujemy Strzegom za nie-
wielkie pieniądze w programach 
sponsorowanych „Kawa czy Her-
bata, prognoza pogody  w TVP3 
INFO, które pokazywane są także 
w Telewizji Polonia.  Korzystamy 
także z bezpłatnej  promocji  
Gminy w mediach publicznych 

jak Wrocławskie Fakty, Panora-
ma( informacja o plenerze rzeźby 
w kamieniu) jest jedną z nich.

W czasie obchodów 770-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Strzegom po raz drugi  16 wrze-
śnia od godziny 13.00 bezpłatnie 
transmitowana będzie uroczysta 
msza św. z Bazyliki Mniejszej w 
Strzegomiu.  Prosimy wszystkich 
naszych mieszkańców o promocję 
tego wydarzenia na portalach 
internetowych, by jak najwięcej 
Strzegomian rozrzuconych po 
całym świecie było z nami. Bę-
dzie także TVP3 Info by pokazać 
nasze gminne  dożynki, aktywne 
stowarzyszenia i rady sołeckie. 
Pięciokrotnie prognoza pogody 
będzie nadawana ze Strzegom. 

Zapewniam ,że ceny za pro-
mocję telewizyjna i radiową nie 
są szokujące. Ze względu na ta-
jemnice handlową nie podajemy 
ich publicznie do wiadomości, ale 
każdy mieszkaniec, który zadzwo-

ni lub zapyta dostanie konkretną 
odpowiedź.   

Ważnym lokalnym  elementem 
promocji są informacje przekazy-
wane przez telewizję lokalną, z 
którą mamy podpisaną umowę. 
Programy i reportaże poprzez link 
można obejrzeć w internecie.

Zrezygnowaliśmy z wydawa-
nia co pół roku Strzegomskiego 
Flesza Wydarzeń, uznając, że 
informacje tam zawarte docie-
rają po czasie do mieszkańców 
Gminy,  a rozpoczęliśmy znacznie 
tańszą formę wydawania co dwa 
tygodnie tematycznego biuletynu 
informacyjnego. Wydanie flesza 
to równowartość 10 biuletynów 
informacyjnych ukazujących się 
w nakładzie 4000 egzemplarzy. 
Oczekujemy na Państwa uwagi  i 

propozycje co do nowych nume-
rów biuletynu na stronie „Pytania 
do Burmistrza”.

Promocja ma pokazywać mia-
sto na zewnątrz, poprzez duże 
imprezy o zasięgu ponadregio-
nalnym, by pokazać je poten-
cjalnym inwestorom,  turystom.  
Najbliższe działania skierowane 
będą także na pokazanie naszych  
wolnych terenów inwestycyj-
nych.

Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła kontrole  40 jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
W opublikowanych materiałach 
pokazano wydatki także gmin  
miejskich i miejsko-wiejskich w 
roku 2011.

Myślę, że za te pieniądze jest to 
świetna promocja.

AktuAlności – udAło się zrobić

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

- Od 1 października br. 
zmienia się kryterium do-
chodowe, uprawniające do 
zasiłków - informuje kie-
rownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu. W 
związku z tym, więcej rodzin 
będzie mogło starać się o 
taką pomoc. 

K r y t e r i a  d o c h o d o w e 
uprawniające do świadczeń 
z pomocy społecznej nie były 
podwyższane od 2006 roku, 
co spowodowało 13-proc. 
spadek osób otrzymujących 
takie wsparcie. Teraz kryte-
rium dochodowe dla osoby 

samotnie  gospodaru jące j 
wyniesie 542 zł, dla osoby w 
rodzinie - 456 zł. Maksymal-
na kwota zasiłku stałego to 
529 zł, a kwota dochodu z 1 
ha przeliczeniowego - 250 zł. 
Wyższe wsparcie otrzymają 
również cudzoziemcy. Mi-
nimalna kwota świadczenia 
na utrzymanie i  pokrycie 
wydatków związanych z na-
uką języka polskiego dla cu-
dzoziemców, którzy uzyskali 
w Polsce status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą to 531 
zł, a maksymalna - 1.260 zł. 

RED

W trosce o poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców, władze 
Strzegomia podjęły decyzję o 
wdrożeniu w gminie Systemu 
Samorządowy Informator SMS. 
Poprzez tzw. system SISMS, 
strzegomianie będą informowani 
np. o bezpłatnych badaniach, 
zbiórce odpadów wielkogabaryto-
wych, letnim wypoczynku dzieci, 
o lokalnych imprezach. W ten 
sposób będą wysyłane ostrzeżenia 
o ewentualnych zagrożeniach, 
czy poszukiwaniach zaginionej 
osoby. 

Nasze numery telefonów są 
danymi osobowymi, więc należy 

je odpowiednio zabezpieczyć 
i pozyskać, wobec czego, aby 
otrzymywać informacje z Urzędu 
trzeba się w Systemie SISMS za-
rejestrować. Rejestracja jest bardzo 
prosta i sprowadza się do wysłania 
jednego smsa o treści Tak.dsw06 
na numer 661 000 112. 

Po wysłaniu smsa, którego koszt 
jest zgodny z ceną zwykłego smsa 
w planie taryfowym, otrzymujemy 
automatycznie wiadomość z po-
twierdzeniem rejestracji i od tej 
pory bezpłatnie będziemy otrzy-
mywać najważniejsze informacje 
z Urzędu Miejskiego. 

RED

Teoretycznie pierwszego 
września br., a praktycznie 
od poniedziałku (3 wrze-
śnia) zmieniły się godziny 
pracy Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

W jakich godzinach teraz 
można tu załatwić swoje 
urzędowe sprawy? 

W  p o n i e d z i a ł e k , ś ro d ę 
i  c z w a r t e k  u r z ą d  j e s t 
c z y n n y  o d  g o d z .  8 . 0 0 
d o 1 6 . 0 0  ( a  n i e  j a k  t o 
było dotychczas od 7.00 
do 15.00)

We wtorek urząd będzie 
c z y n n y  n a j d ł u ż e j :  o d 
godz. 8.00 do 17.30

W w piątek od godz. 8.00 
do 14.30. 

Kasa Urzędu jest czynna: 
P o n i e d z i a ł e k ,  ś r o d a , 
czwartek - od godz. 8.30 
do 15.00 
Wtorek - od godz. 8.30 
do 16.15
P i ą t e k  -  o d  go d z . 8 . 3 0 
do 13.30

RED

Więcej rodzin skorzysta z zasiłków Wszystko o gminie przez SMS Urząd pracuje w innych godzinach

W związku z przepisami, 
regulującymi funkcjonowanie 
Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodar-
czej, dokument potwierdzający 
wpis do CEIDG przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną nie ma 
formy pisemnej a jedynie formę 
dokumentu elektronicznego lub 
wydruku ze strony internetowej 
CEIDG. Wydruk potwierdze-
nia wpisu do CEIDG w for-
mie papierowej przedsiębiorca 
możne pobrać samodzielnie bez 
konieczności wizyty w urzędzie, 
ze strony internetowej: www.
ceidg.gov.pl. Dane i informacje 
o przedsiębiorcach wpisanych 
do CEIDG są jawne i każdy ma 
prawo do ich dostępu. 

Ponad to  Min i s t e r s t wo 
Gospodarki przypomina, że 
wszelkie czynności związa-
ne z wpisem do Centralnej 
Ewidencj i  i  Informacji  o 
Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), prowadzonej przez 
ten resort, są bezpłatne. 

To informacja w związku z 
tym, że są firmy komercyjne, 
przesyłające osobom, które 
założyły działalność gospo-
darczą, oferty dokonania za 
opłatą wpisu w prowadzonych 
przez siebie rejestrach (kata-
logach firm). Tymczasem nie 
ma takiego obowiązku, a jest 
to tylko oferta handlowa. 

RED 

Staraniem Strzegomskiego 
Centrum Kultury do nowo 
otwartego po remoncie bu-
dynku przy ulicy Paderewskie-
go w Strzegomiu pozyskano 
wyposażenie pracowni oraz 
biur. Budynek wzbogaci się o 
pracownie: fotograficzno-mul-
timedialną, muzyczną, kompu-
terową, plastyczną, salę baleto-
wą i wystawową. Wyposażenie 
kosztowało niemal 148 tys. zł, 
z czego 115 tys. zł pozyskano 
ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

 - Mamy nadzieję, że naszą 
ofertą usatysfakcjonowane 
będą osoby z zainteresowa-
niami filmowymi oraz ama-
torzy i sympatycy muzyki 
elektronicznej – mówi Bożena 
Bojanowska-Czuk, dyrektor 
SCK. – Mamy nadzieję, że za-
dowolone będą również osoby 

korzystające z sekcji malarstwa 
oraz sekcji tanecznej - dodaje. 

Nowoczesny sprzęt audio-
wizualny oraz nowoczesna 
technologia wystawiennicza 
pozwoli  na zaoferowanie 
mieszkańcom alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu. 
Równocześnie podniesie się 
komfort pracy zatrudnionych 
w SCK. Biura zyskały nowo-
czesne oblicze dzięki, czemu 
placówka stanie się wizytówką 
kultury w mieście.

 - Zapraszamy do korzysta-
nia z naszej oferty. Wszystkich 
zainteresowanych zaprasza-
my na naszą stronę www.sck.
strzegom.pl gdzie można się 
zapoznać z naszym kalenda-
rzem imprez – zachęca dyrek-
tor SCK.

RED
Fot. SCK

Uwaga przedsiębiorcy, to ważne!

SCK wizytówką kultury w mieście

Nowy cmentarz już poświęcony

Ile wydaje Gmina Strzegom na promocję? 

Nekropolia spełnia wszelkie wymogi określone dla takiego miejsca. Powstanie tu również kaplica

Grodzisk Mazowiecki 1 138 000 zł liczba mieszkańców - 29300
Gmina Radom  909 007 zł liczba mieszkańców- 21600
Gmina Narol 75 000 zł liczba mieszkańców- 8500
Strzegom  286 963 zł liczba mieszkańców-27300
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Obecnie miasto ma 15 kamer: 
jedną przy ul. Kochanowskiego, 
jedną w rynku oraz 13 w parku 
przy ul. Krótkiej. Do końca roku 
dołączą do niech kolejne cztery. 

- Z doświadczenia wiemy, że 
z pewnością poprawi to bezpie-
czeństwo w mieście. 13 kamer 

w parku zdaje egzamin i eli-
minuje negatywne zachowania 
mieszkańców – mówi Kazimierz 
Chajduga, Komendant Straży 
Miejskiej w Strzegomiu. 

Po ostatnich kradzieżach, do 
których dochodziło na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

podjęto również decyzję o za-
montowaniu tam dodatkowych 
kamer. 

- Złożono obecnie zapytanie 
cenowe o koszt zainstalowania 
monitoringu na OSiRze w Strze-
gomiu. Monitorowane mają być 
dolna i górna płyta stadionu, bo-

isko Orlik, plac zabaw przy Orli-
ku oraz trybuny. Obecnie kamery 
są tylko na basenach. Monitoring 
będą obsługiwali przeszkoleni 
pracownicy OSiR – u. Moni-
toring zostanie uruchomiony 
do końca tego roku – informują 
pracownicy urzędu. 

Józef Tomaszewski ze Strzegomia 
– Plany dotyczące powiększenia 
monitoringu o kolejne kamery 
uważam za bardzo słuszne. Kamery 
powinny być jeszcze na ul. Świd-
nickiej i ul. Dąbrowskiego, gdzie co 
chwilę coś się dzieje. Wiem o tym 
ze słyszenia.

Kasia Garbaczewska ze Strzegomia 
– Mieszkam w pobliżu strzegomskiego 
parku i jestem bardzo zadowolona, 
że jest tam aż tyle kamer. Monitoring 
wpłynął zdecydowanie na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców. Dodatkowe 
kamery powinny być zainstalowane na 
ulicach prowadzących do Rynku.

 Daniel Szejner ze Strzegomia 
– Uważam, że w Strzegomiu jest 
wystarczająca liczba kamer i do-
datkowy monitoring nie jest po-
trzebny. Według mnie Strzegom 
jest bezpiecznym miastem. Ja 
w każdym bądź razie czuję się 
bezpiecznie.

Robert Kotowicz ze Strzegomia 
–  Zw iększona  l i c zba  kamer 
zdecydowanie poprawi bezpie-
czeństwo w naszym mieście. 
Jest to bardzo dobry pomysł. 
Moim zdaniem potrzebny jest 
także monitoring w rejonie Góry 
Krzyżowej.

Trudne Sprawy / wydarzenia

Na czas wakacji 
będą parkomaty 

W związku z tym, że w tym 
roku na parkingu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu kierowcy blokowali bramy 
wjazdowe, rozjeżdżali trawni-
ki i parkowali nawet na drodze 
pożarowej, od przyszłego roku 
na okres wakacji uruchomione 
zostaną tam parkomaty. Ma to 
udrożnić parking i rozwiązać 
problem braku miejsc postojo-
wych. Mieszkańcy bezpłatnie 
pozostawią natomiast swoje 
auta na parkingu na dolnej 
płycie boiska (od strony ulicy 
Sikorskiego). 

Tymczasem służby ratunko-
we oraz pracownicy OSiR-u 
apelują, by kierowcy nie zasta-
wiali drogi ewakuacyjnej. 

- Prosimy o zachowanie 
rozwagi przy parkowaniu aut 
na terenie basenów i korzy-
stanie z drugiego parkingu, 
by w razie wypadku służby 
ratownicze miały dostęp do 
bram wjazdowych. W takich 
sytuacjach liczy się każda 
sekunda – apeluje Mariusz 
Bochyński.

Przypominamy, że za parko-
wanie w miejscu niedozwolo-
nym grozi kara do 500 zł. 

(red) 

Inwestycje  
na cmentarzach 

Jeszcze w tym roku mur 
cmentarza przy ul. Świdnickiej 
przy wjeździe do Strzegomia, 
który wymaga pilnej renowacji 
ma szansę na modernizację. W 
tej sprawie radni będą głoso-
wać na najbliższej sesji już we 
wrześniu.

- Jest to zabytkowy mur, 
dlatego jego remont wymaga 
uzgodnień z konserwatorem 
zabytków. Miasto już wcze-
śniej wystąpiło do konser-
watora zabytków o wykaz 
warunków, które muszą być 
spełnione podczas prac i takie 
informacje już otrzymaliśmy. 
Na najbliższej sesji radni będą 
głosować w sprawie przesu-
nięcia w budżecie pieniędzy 
na ten cel – mówi burmistrz 
Zbigniew Suchyta.

Kończą się natomiast prace 
na cmentarzu przy ul. Ol-
szowej w Strzegomiu, gdzie 
na nieutwardzonych alejkach 
kładziona jest granitowa kost-
ka. Konieczność utwardzenia 
alejek cmentarnych mieszkań-
cy odwiedzający groby swoich 
bliskich najbardziej odczuwali 
w deszczowe dni. Wówczas na 
alejach cmentarnych tworzył 
się błotne kałuże.

(red)

Nowe kamery w Strzegomiu
Jeszcze w tym roku rozbudowany zostanie miejski monitoring. Będzie bezpieczniej!

Ulgi podatkowe to temat, 
któr y interesuje naszych 
mieszkańców. Kto może 
liczyć na ulgę i jak ją otrzy-
mać? 

- Ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych, zgodnie z art. 
67a ordynacji podatkowej, 
mogą przybrać formę odrocze-
nia terminu płatności podatku 
lub rozłożenia zapłaty podatku 
na raty, odroczenia lub rozło-
żenia na raty zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami 
za zwłokę lub odsetek określo-
nych w decyzji, o której mowa 
w art. 53a ordynacji podatko-
wej. Udzielane ulgi mogą rów-
nież polegać na umorzeniu w 
całości lub w części zaległości 
podatkowych lub umorzeniu 
odsetek od zaległości podatko-
wych lub opłaty prolongacyjnej 
– informuje Ewa Michaluk, 
naczelnik Wydziału Podatko-
wego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Z treści art. 67a § 1 ordynacji 
podatkowej wynika, że prze-
słanką udzielenia ulg w spła-
cie zobowiązań podatkowych 
jest ważny interes podatnika 
lub interes publiczny. Należy 
mieć na uwadze, że ulgi w 
spłacie zobowiązań podatko-
wych, wymienione w art. 67a 
ustawy ordynacja podatkowa 
udzielane przedsiębiorcom 
stanowią, zgodnie z przepisami 
prawa wspólnotowego, pomoc 
publiczną. Organ podatkowy 
może udzielać ulg w spła-
cie zobowiązań podatkowych 
podatnikom prowadzącym 
działalność gospodarczą, jeżeli 
- oprócz przesłanek ważnego 

interesu podatnika lub interesu 
publicznego - zostaną spełnio-
ne warunki wymienione w art. 
67b ustawy ordynacja podat-
kowa, a mianowicie ulgi te nie 
stanowią pomocy publicznej, 
ulgi te stanowią pomoc de mi-
nimis w zakresie i na zasadach 
określonych w bezpośrednio 
obowiązujących aktach prawa 
wspólnotowego dotyczących 
pomocy w ramach zasady de 
minimis, ulgi stanowią pomoc 
publiczną udzieloną na cele 
wymienione enumeratywnie 
w art. 67b § 1 pkt 3 ordynacji 
podatkowej (m.in. na szkolenia, 
zatrudnienie, na rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw).

Z chwilą akcesji Rzeczpo-
spolitej Polskiej do Unii Eu-
ropejskiej, tj. z dniem 1 maja 
2004 r., Polska zobowiązana 
jest stosować bezpośrednio 
wspólnotowe przepisy dotyczą-
ce warunków dopuszczalności 
i zasad udzielania pomocy pu-
blicznej dla przedsiębiorców. 

Obowiązującym aktem praw-
nym, w którym określone zo-
stały materialnoprawne reguły 
dopuszczalności pomocy de 
minimis w rolnictwie jest Roz-
porządzenie Komisji (WE) Nr 
1535/2007 z dnia 20 grudnia 
2007 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do pomocy de 
minimis w sektorze produkcji 
rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 
21.12.2007). Rozporządzenie 
to stosowane jest wprost, w 
każdej zindywidualizowanej 
sprawie.

Podatnicy ubiegający się o 
pomoc de minimis w rolnictwie 
mogą ubiegać się o wsparcie 

w ramach limitu pomocy 
7.500 EURO w danym 
roku obrotowym oraz w 
ciągu poprzedzających go 
dwóch latach obrotowych.

Przedsiębiorcy ubiegający 
się o pomoc de minimis w 
rolnictwie, składając wnio-
sek o wsparcie, muszą mieć 
na uwadze treść Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 
dnia 11.06.2010 r. w spra-
wie informacji składanych 
przez podmioty ubiegające 
się o pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. z 2010r. Nr 121 
poz. 810) nakładającego na 
wnioskodawców obowiązek 
przedłożenia określonych 
informacji na formularzu, 
stanowiącym integralną 
część wniosku o udzielenie 
preferencji. 

- Wnioski podatników 
prowadzących działalność 
gospodarczą o ulgę w spła-
cie zobowiązań podatko-
wych rozpatrywane są in-
dywidualnie. Warunkiem 
udzielenia wnioskowanej 
preferencji jest występo-
wanie przesłanki ważnego 
interesu podatnika oraz intere-
su publicznego. Są to kryteria 
niedookreślone, których treść 
zostaje zindywidualizowana na 
tle konkretnej sprawy, w opar-
ciu o zgromadzony materiał 
dowodowy. Analizie podlegają 
między innymi: przyczyny 
powstania zaległości, przy-
czyny niemożności zapłaty 
należności publicznoprawnych 
w ustawowych terminach; 
aktualna sytuacja majątkowa, 
a nadto – w przypadku wnio-

sku przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną – jego aktualna 
sytuacja finansowa, rodzinna i 
zdrowotna. Ocenia się także 
charakter trudności płatni-
czych (przejściowe, długofa-
lowe), działania zmierzające 
do poprawy sytuacji, źródła 
finansowania działalności, 
a także dotychczasową po-
stawę podatnika w realizacji 
obowiązków podatkowych. 
Podatnik przeds iębiorca , 
składając wniosek, musi wziąć 
pod uwagę nie tylko przepisy 

ordynacji podatkowej, ale 
również przepisy regulujące 
zasady udzielania pomocy 
publicznej przedsiębiorcom 
- wyjaśnia Ewa Michaluk. 
Wynika to z obowiązku re-
spektowania zasady równej 
konkurencji, czyli jednej z 
podstawowych zasad, na któ-
rych oparte jest funkcjonowa-
nie wspólnego europejskiego 
rynku. 

Wniosek powinien zawierać 
w szczególności: dane inden-
tyfikacyjne - imię, nazwisko, 

adres, rodzaj ulgi podatkowej 
(np. rozłożenie podatku na 
raty, odroczenie terminu płat-
ności, umorzenie zaległości 
podatkowej), rodzaj podatku 
i wysokość zobowiązania, 
którego dotyczy wniosek, 
uzasadnienie wniosku, w tym 
argumenty potwierdzające 
ważny interes podatnika lub 
ważny interes publiczny oraz 
dokumentację potwierdzają-
cą przytoczone we wniosku 
argumenty.

Oprac. MK 

Jakie ulgi dla podatników?
Wszystkie informacje na temat ulg w podatkach można uzyskać w Wydziale Podatkowym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Odwiedź Urząd Miasta i dowiedz się, czy i Tobie przysługują jakieś ulgi.

Jeszcze w tym roku miejski monitoring zostanie rozbudowany o cztery kolejne kamery. Staną one przy ul. Św. Anny, 
Świdnickiej, Kościuszki i Czerwonego Krzyża. Kamery pojawią się również na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z 
końcem sierpnia rozstrzygnięty zostanie przetarg na I etap obejmuje ułożenie kanalizacji dla potrzeb monitoringu. 
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Dlaczego Stowarzyszenie 
Euro – Partner jest godne 
pokazania? Bo nigdy nie 
pozostawało obojętne na 
potrzeby dzieci i dorosłych 
z miasta i gminy Strze-
gom. Jego członkowie nie 
szczędzą swojego czasu i 
wysiłku, pracując na rzecz 
innych. Szukają im pracy, 
pozyskują i rozdają żyw-
ność, chętnie uczestniczą 
w wielu ogólnopolskich 
akcjach, w tym „Podziel się 
Posiłkiem!” czy „Świątecz-
na zbiórka żywności”. 

Mało kto dziś pamięta, że 
Stowarzyszenie Promocji 
Zatrudnienia i Aktywizacji 
Zawodowej Bezrobotnych 
„Euro-Partner” działało pod 
nazwą „Koło Bezrobotnych”. 
W 2000 roku ki lkunastu 
społeczników: Kazimierz Go-

spodarczuk, Janusz Musiał, 
Ryszard Kozłowski, Mariusz 
Kułynycz, Anna Misek, Bar-
bara Goliszek, Sebastian Ty-
niecki i Anna Góralska posta-
nawia założyć stowarzyszenie 
i rozpoczyna swoją przygodę 
z trzecim sektorem i z pra-
cą społeczną. Czym będzie 
się zajmowało i jaki będzie 
nadrzędny cel działalności 
Stowarzyszenia? Odpowiedź 
była jedna: będziemy działać 
na rzecz osób bezrobotnych. 
Stowarzyszenie, które założy-
li liczyło 700 osób. 

– Potrzeba utworzenia sto-
warzyszenia wynikała z ro-
snącego bezrobocia na rynku 
pracy oraz z likwidacji w ów-
czesnym czasie wielu miejsc 
pracy w Strzegomiu. Powstały 
Koła Bezrobotnych m.in. w 
Żarowie i w Dobromierzu, z 
którymi współpracowaliśmy 
– wspomina Janusz Musiał, 

przewodniczący. -  Nasze 
Stowarzyszenie działa przede 
wszystkim w obszarze rynku 
pracy. Dumni jesteśmy przede 
wszystkim z tego, że zaistnie-
liśmy – dodaje przewodniczą-
cy. Strzegomskim działaczom 
udało się nawiązać współpra-
cę z wieloma pracodawcami i 
instytucjami pośredniczącymi 
w znalezieniu pracy, nawią-
zano kontakty nie tylko z 
pracodawcami w kraju, ale 
również za granicą, m.in. na 
Teneryfie, w Niemczech, we 
Włoszech i w Hiszpanii. Po-
zyskiwanie nowych ofert pra-
cy w obecnych czasach nie jest 
łatwym zadaniem, ale środki 
masowego przekazu znacznie 
to zadanie ułatwiają. Dlatego 
stowarzyszenie otwiera się 
na inne formy współpracy i 
pomocy potrzebującym m.in. 
poprzez pozyskiwanie i dys-
trybucję żywności. - Oprócz 
aktywizacj i  bezrobotnych 

zajmujemy się także sprowa-
dzaniem żywności w ramach 
akcji PEAD przy współpracy 
z lokalnymi władzami samo-
rządowymi – mówi Jolanta 
Adamczak, zastępca prze-
wodniczącego Stowarzysze-
nia. – Przy współpracy z wał-
brzyskim Bankiem Żywności 
organizujemy co roku zbiórki 
żywności w ramach akcji Pol-
satu „Podziel się Posiłkiem”. 
Zebrana żywność jest prze-
kazywana do placówek szkol-
no-przedszkolnych na terenie 
miasta i gminy Strzegom. 
Spontanicznie i w zależności 
od potrzeb organizujemy 
także pomoc w szczególnych 
sytuacjach np. na rzecz pogo-
rzelców, powodzian i innych 
osób pokrzywdzonych przez 
wypadki losowe. W czasie 
powodzi zebrano 4 300 kg 
żywności, środków chemicz-
nych i wody. Akcja została 
przeprowadzona przy współ-

pracy Caritas Polska oddział 
w Świdnicy – dodaje Jolanta 
Adamczak. „Euro-Partner” 
organizuje także mikołajki 
i zbiórki świąteczne, a z ze-
branych produktów robione 
są paczki, dla potrzebujących 
rodzin. Jedną z ostatnich 
była „Świąteczna zbiórka 
żywności”, gdzie pracownicy 
Stowarzyszenia Promocji Za-
trudnienia i Akty-
wizacji Zawodo-
wej Bezrobotnych 
„ E u ro - Pa r t n e r ” 
oraz wolontariu-
sz e  pr z ez  k i lka 
dni zbierali żyw-
ność  s t r z egom-
skich marketach. 
- Szczególne po-
dziękowania nale-
żą się naszym wo-
lontariuszom, bez 
których te akcje 
i szereg naszych 
działań nie miała-
by miejsca. Dzię-
kujemy za to, że 
zorganizowała się 
stała 16-osobowa 
grupa wolontariu-
szy, którzy nam 

bezinteresownie pomagają. 
Nie jest nam łatwo pomagać, 
bo na przykład Bank Żywno-
ści zmniejszył pomoc z 1000 
do 500 osób, co wiąże się z 
tym, że mniej osób zostanie w 
tym roku objętych wsparciem 
– dodaje Janusz Musiał, prze-
wodniczący Stowarzyszenia. 

Magdalena Kuczyńska 

Pytania do Burmistrza / stoWarzyszEnia

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców i 
ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kilka 
z nich: 

ala: Panie Burmistrzu, na wstę-
pie gratuluję Panu otrzyma-
nia medalu 770-lecia miasta 
strzegomia za swoją dotych-
czasowa pracę na rzecz folkloru 
ale czytając artykuł „spotkanie 
z folklorem w urzędzie” wśród 
wyróżnionych między innymi 
za rozwój folkloru chyba bardziej 
powinien tam się znaleźć zespół 
szkół ogólnokształcących im. 
stefana Żeromskiego niż inne 
szkoły np. Gimnazjum nr 1. o ile 
sobie przypominam to właśnie w 
tej szkole najczęściej widziałam 
przebywające tam zespoły, o 
które ktoś tam na pewno dbał, 
żeby stworzyć im dobrą atmos-
ferę w czasie tych miłych dni w 

strzegomiu (przypuszczam, że 
to personel tej szkoły no na pew-
no przy udziale i innych osób). 
Ciekawe co wpływało na wybór. 
Pozdrawiam.

Prostuję błędną informację, 
która pokazała się w mediach. 
Nie otrzymałem medalu 770-
lecia Miasta Strzegomia, bo 
uważam, że jeśli mam wpływ na 
ich przyznawanie, to nie etycz-
nym byłoby dawać sobie. Do-
ceniając pomoc Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, dyrekto-
rowi Tomaszowi Marczakowi na 
spotkaniu w Urzędzie Miejskim 
wręczono medal dedykowany 
szkole oraz jej Pracownikom i 
Młodzieży, która też pomaga 
przy festiwalu od lat. Kiedy 
zapadały decyzje o wyborze 
wyróżnionych, brano pod uwagę 
cały okres organizacji festiwalu, 
tj. 21 lat. Dziękuję za czujność. 

Bartek: Czy nie łatwiej byłoby 
na naszym Festiwalu postawić 
scenę na dolnej płycie i dostawić 
przenośne trybuny, tak jak to 
robi Pan marcin Konarski na 
zawodach w morawie? z całym 
szacunkiem, ale z roku na rok jest 
tam większa ciasnota. W tym roku 
telebim zamiast być ustawiony 
dla ludzi z boku , był ustawiony 
w stronę trybun... naprawdę 
pomysł z dolną płytą stadionu nie 
jest zły, biorąc pod uwagę większe 
z roku na rok zainteresowanie 
festiwalem i gwiazdami.

Cieszę się, że festiwal jest tak 
popularny. Co do telebimu ma 
Pan rację, zwrócę na to uwagę. 
Natomiast przeniesienie festi-
walu na dolną płytę, jak uważają 
eksperci może być jego końcem. 
Takim imprezom nie zmienia 
się miejsca i chyba ci, którzy tak 
twierdzą mają rację. Znam dwie 
podobne imprezy, gdzie zmiana 
miejsca spowodowała, że stały 
się one małymi festynami. Nie 
zaakceptowała tego widownia. 
Pamiętam, że kiedy na dolnej 
płycie odbył się kilka koncertów, 
jak choćby Maryli Rodowicz, nie 
udało się wytworzyć atmosfery, 
która jest niezbędna przy takich 
wydarzeniach.

Janina: Wracając do ławek na 
alei to zapewne dawno tam pana 
nie było albo wcale. na całej jej 
długości, a ma ona około 2 km jest 
5 ławek. to naprawdę jest wstyd, 
że nie ma ich więcej. a na alei 
mieszkają ludzie w podeszłym 
wieku i wracając z zakupów 
chętnie by przysiedli na takowej 
ławeczce i odpoczęli. Proszę 
przyjechać i sprawdzić gdzie one 
są i w jakiej odległości stoją. W 
parku ławek jest dużo, ale i tu 
na alei by sie przydały chociaż ze 
trzy. Pozdrawiam i czekam na 
ławeczki :)

Pani Janino, pięć ławek oraz 
kosze na śmieci zostały już 
zamówione. Zostaną zamonto-
wane jeszcze we wrześniu. 

Jaro: Kochany Panie Burmi-
strzu, w imieniu mieszkańców 
Jaroszowa zapraszamy pana do 
naszej cudownej wsi na spacer 
od naszego przedszkola dro-
gą kierującą na morawę (osie-
dle, cmentarz, garaże, ogródki 
działkowe, a także dojścia do 
budynków mieszkalnych). Pro-
ponujemy ubrać wygodne buty, 
a po deszczu najlepiej gumiaki... 
odradzamy zakładanie szpilek, 
klapek i spacery wózkiem, a gdyby 
pan zechciał podjechać autem, to 
proszę uważać bo może pan stra-
cić oponę lub zgubić zawieszenie 
o wystające kanały i kamienie...
przy kolejnych opadach śmiemy 
mieć obawę ze resztki tej jakże 
cudownej drogi spłyną na naszą 
ulicę główną. P.s. temat Panu 
nie jest obcy bo kilkakrotnie po-
ruszany, liczy że przed wyborami 
Pan zdąży...

Byłem tam wiele razy i dobrze 
znam problem. Obecnie w opra-
cowaniu jest projekt remontu 
tej drogi. Jesteśmy już po wizji 
w terenie i znamy dokładnie 
zakres prac, jakim powinna zo-
stać poddana nawierzchnia tej 
drogi. Zostanie położona tam 
nawierzchnia bitumiczna. In-
westycja zostanie zrealizowana 
w 2013 roku. 

Krzysztof: Witam serdecznie, 
może to nie jest pytanie, ale doszła 
mnie smutna wiadomość o śmierci 

ks. prof. Waldemara irka. Przez 
trzy lata był jednym z nas i na-
prawdę autorytetem dla parafian, 
a w hierarchii kościelnej zaszedł 
daleko. myślę, że zasłużył na 
wspomnienie na stronie naszego 
miasta?!

Nie znałem Księdza Profesora 
Waldemara Irka osobiście, ale 
słyszałem wiele dobrego o Nim i 
Jego posłudze. Był bardzo ważną 
dla wielu strzegomian postacią. 
Wspomnienie o Księdzu oraz 
informację o pogrzebie zamie-
ściliśmy na stronie internetowej 
Strzegomia.

mama: Panie Burmistrzu czy 
coś jest poczynione w sprawie 
żłobka?

Niestety, dalej nie mamy lo-
kalizacji na umiejscowienie tego 
obiektu. Mam pewien pomysł, 
ale może on zostać zrealizowany 
dopiero w przyszłym roku. W 
Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej są pieniądze na takie 
inwestycje, ale aby je pozyskać 
konieczny jest lokal do adaptacji 
żłobka. Bardzo podobał mi się 
pomysł żłobka w Stanowicach, 
ale nie uzyskał on akceptacji 
społecznej. Jeżeli jednak macie 
Państwo jakiś pomysł, to proszę 
o podpowiedzi. 

maria: Bra Wo, BraWo, 
BraWo! od wielu, wielu lat 
jestem stałą słuchaczką i wi-
dzem festiwalu. to co się dzie-

je ostatnio to rEWELaCJa. 
dobre zespoły, profesjonalne 
nagłośnienie, a koncert galowy 
jeszcze lepszy niż w zeszłym 
roku. szkoda tylko, że widzo-
wie siedzący z prawej strony 
sceny (stojąc twarzą do sceny) 
niestety nic nie widzą, a efekty 
wizualne są niepowtarzalne. W 
zeszłym roku natomiast, były 
lepsze fajerwerki na zakończe-
nie koncertu. Chcę pochwalić 
dobór zespołów w niedzielę. 
zespół cygański był mocno okla-
skiwany, więc się podobał - dla 
mnie ściema, ale \”de gustibus 
non disputandum\”. naromiast 
EnEJ, to pełny profesjonalizm. 
niespecjalnie gustuję w rock-u, 
ale przyznać muszę, że postara-
liście się. Jeszcze raz dziękuje i 
gratuluję. Juz dziś składam de-
klarację: W naJBLiŻszyCH 
WyBoraCH BĘdE GŁo-
soWaŁa na Pana.

Dziękuję bardzo. 

roman: Witam panie burmi-
strzu. Chciałem zamienić się 
na mieszkanie. nie zalegam z 
płatnościami. mieszkania nie 
mam wykupionego. Gdzie mogę 
się dowiedzieć na temat zamia-
ny chętnie wezmę mieszkanie z 
długiem do spłaty.

Proszę o zgłoszenie się do 
Wydziału Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, II piętro, pokój nr 
33, telefon 74 8560 538.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Stowarzyszenie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych „Euro-Partner”
Przedstawiamy Organizacje Pozarządowe Gminy Strzegom. Oto trzecia z nich. W kolejnych numerach zaprezentujemy pozostałe lokalne grupy działające na rzecz małych ojczyzn 

Na przykładzie strzegomskiego Stowarzyszenia widać, że sposobów na 
niesienie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz na to, 
aby wesprzeć rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej jest wiele. Jednak 
prowadzenie stowarzyszenia to nie tylko same dobre i wzniosłe chwile.  
– Aktualnie największym problemem jest brak etatowego pracownika, który 
prowadziłby całą dokumentację. Nasza działalność opiera się tylko i wyłącznie 
na pracy społecznej – wskazuje Janusz Musiał. Zarząd Stowarzyszenia jest 
wdzięczny wszystkim osobom za poświęcenie swojego czasu, za okazaną 
bezinteresowną pomoc w zbiórce darów dla potrzebujących mieszkańców 
gminy i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są chętni, aby bezintere-
sownie pomagać innym. 
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Krzysztof Woźniak, prze-
wodniczący Komisji Budże-
tu, Finansów, Planowania i 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej. 

53 lata, od dziecka miesz-
kaniec Strzegomia, wykształ-
cenie średnie, prowadzę wła-
sną działalność gospodarczą, 
trzecia kadencja pracy w 
Radzie Miejskiej w Strzego-
miu, przewodniczący Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowa-
nia, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. W wolnym 
czasie lubię zajmować ogro-
dem, szczególnie nasadze-

niem i pielęgnacją różnego 
rodzaju krzewów ozdobnych, 
jak również oczkiem wodnym, 
w którym hoduję kolorowe 
karpie i karasie. Jako radny 
i mieszkaniec Osiedla Połu-
dnie chciałbym załatwić bar-
dzo ważną dla mieszkańców 
Osiedla, a w szczególności 
ulicy Olszowej, sprawę wy-
eliminowania ruchu dużych 
ciężarówek. 

Jestem bardzo dumny z 
tego, że w okresie pełnienia 
przeze mnie funkcji radnego 
nasze miasto wypięknia-
ło. W okresie tym powstały 

bardzo potrzebne obiekty, 
wymienię tylko nowe baseny, 
halę sportową, cztery boiska 
wielofunkcyjne tzw. Orliki i 
wiele nowych placów zabaw 
dla dzieci. Szczególnie dumny 
jest, gdy prowadzę do wyre-
montowanego klasztoru przy 
ul. Kościuszki swoich gości, 
którzy przyjeżdżają z innych 
regionów kraju i podziwiają 
ten wspaniały obiekt, w któ-
rym znalazły swoje siedziby 
organizacje pozarządowe i 
społeczne z terenu naszej 
Gminy. 

Komisja Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej zajmuje się głównie opi-
niowaniem spraw związanych 
z gospodarką finansową Gmi-
ny, ale również opiniowaniem 
sprawozdań finansowych jed-
nostek organizacy jnych i 
zakładów budżetowych pod-
ległych Gminie. 

Jako tzw. czynnik społeczny 
Komisja opiniuje również 
różne sprawy związane z 
gospodarką mieszkaniową 
Gminy. Bardzo ważną sprawą, 
którą w ostatnim zajmowała 

się Komisja, była kwestia 
przydziałów mieszkań w no-
wym budynku wybudowanym 
przez Gminę przy ul. Świd-
nickiej. Komisja składa rów-
nież wnioski, które następnie 
realizowane są przez Burmi-
strza. Jednym z ważniejszych 
był wniosek o kompleksową 
kontrolę zgodności ze sta-
nem faktyczny składanych 
przez podmioty gospodarcze 
deklaracji o podatku od nie-
ruchomości. Obecnie wniosek 
jest realizowany przez Bur-
mistrza. 

Henryk Radkowski, prze-
wodniczący Komisji Kul-
tury, Sportu i Rekreacji. 

Urodzony 04.01.1958 r. 
r adny  Rady  Mie j sk ie j  w 
Strzegomiu trzecią kadencję 
i sołtys wsi Rogoźnica. Prze-
wodniczący Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji drugą ka-
dencję i członek Komisji ds. 
Wsi. Wykształcenie zawo-
dowe. Pracownik firmy Co-
las Kruszywa w Rogoźnicy. 
W swojej pracy staram się na 
bieżąco rozwiązywać proble-

my związane z codziennym 
życiem mieszkańców wsi. 
Bardzo ważną sprawą jest 
coraz  większa  integrac ja 
środowiska wiejskiego. Nie 
jest dla mnie obojętne każde 
nowe stanowisko pracy, a 
przede wszystkim dla kobiet. 
Bardzo cenię współpracę z 
Burmistrzem Strzegomia i 
służbami mu podległymi.

Komisja Kultury, Sportu 
i Rekreacji na poszczegól-
nych posiedzeniach reali-

zuje tematy z planu pracy, 
rozpatruje i opiniuje spra-
wy należące do zakresu jej 
działania i inne wynikające 
z pracy Rady. Komisja wy-
stąpiła z wieloma wnioskami 
mającymi na celu poprawę i 
zmiany w funkcjonowaniu 
Ośrodka Sportu i  Rekre-
acj i  oraz Strzegomskiego 
Centrum Kultury, czy też 
świetlic wiejskich w gmi-
nie Strzegom. Komisja na 
bieżąco śledzi stan przygo-
towań imprez kulturalno-
sportowych odbywających 

się na terenie miasta i wsi. 
Na podkreślenie zasługuje 
duże zaangażowanie człon-
ków komisji przy organiza-
cji imprez i działalność w 
stowarzyszeniach. Komisji 
nie jest obca sprawa stanu 
zabytków sakralnych miasta 
i Gminy Strzegom poprzez 
właściwe rozeznanie oraz 
moż l iwość  dotac j i  p r z ez 
Gminę. Dobrze kształtuje 
się współpraca ze Związ-
kiem Harcerstwa Polskiego, 
Towarz y s twem Miłośn i-
ków Ziemi Strzegomskiej, 

Z w i ą z k i e m  E m e r y t ów  i 
Rencistów oraz Związkiem 
Sybiraków. Komisja konty-
nuuje posiedzenia wyjaz-
dowe wspólnie z Komisją 
ds. Wsi dotyczące sportu na 
wsi oraz świetlic wiejskich 
opracowując raport o stanie 
ich funkcjonowania. Mając 
na uwadze dobrą współpracę 
z Panem Burmistrzem, soł-
tysami oraz pracownikami 
Urzędu Miejskiego, komisja 
chce realizować w przyszło-
ści oczekiwania mieszkań-
ców z zakresu kultury, sportu 

Tomasz Dziurla , przewod-
niczący Komisji ds. Wsi  
– lat 40, żona Renata i syn 
Jakub. Wykształcenie wyższe 
– doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie fi lozofii . 
Mieszkam od 16 lat w Jaro-
szowie, jestem nauczycielem 
religii w tutejszym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. Je-
stem członkiem Wspólnoty 
Samorządowej Ziemi Świd-
nickiej oraz członkiem Sto-
warzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Wsi Jaroszów i Rusko. 
W Radzie Miejskiej w Strze-
gomiu powierzono mi funkcję 
przewodniczącego Komisji 
ds. Wsi. Pracuję również jako 
członek Komisji Oświaty i 
Wychowania. Generalnie 
jestem społecznikiem, który 

bardzo chętnie i aktywnie 
pracuje na rzecz rozwoju 
Gminy Strzegom, współpra-
cuję z władzami naszej gminy, 
z pracownikami poszcze-
gólnych wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
władzami Spółki Wodnej, 
Wodociągów i Kanalizacji, 
Zakładu Usług Komunalnych, 
z sołtysami poszczególnych 
wsi, a przede wszystkim z soł-
tysem i radą sołecką wsi Jaro-
szów, którym permanentnie 
służę pomocą, radą i zdobytym 
doświadczeniem. Nie szczędząc 
czasu i zdrowia, działam po to, 
aby mieszkańcom naszej Gminy 
żyło się lepiej.

Komisja ds. Wsi od począt-
ku trwania kadencji obecnej 

Rady Miejskiej w Strzego-
miu – podejmowała tematy 
zawarte w planie pracy Ko-
misji, opiniowała projekty 
uchwał  p r z ygotowywane 
pod obrady sesji Rady Miej-
skiej, a także rozwiązywała 
sprawy bieżące należące do 
jej kompetencji. Członko-
wie Komisji uczestniczyli 
w wyborach sołtysów i rad 
sołeckich obecnej kaden-
cji, w zebraniach wiejskich, 
brali udział w wielu różnych 
imprezach kulturalnych or-
ganizowanych na terenie 
Gminy Strzegom i poza nią, 
pełnili systematycznie dyżury 
związane z przyjmowaniem 
interesantów przez Burmi-
strza Strzegomia oraz brali 
czynny udział w cyklicznych 

naradach Burmistrza z soł-
tysami. 

Komisja na bieżąco zajmo-
wała się wieloma sprawami 
i problemami dotyczącymi 
rolników i społeczności wiej-
skiej. Członkowie Komisji 
uczestniczyli w spotkaniach 
nt.: ochrony gruntów rol-
nych, skupu zbóż, działalności 
Spółki Wodnej, poprawy in-
frastruktury dróg na terenach 
wiejskich, remontów świetlic 
wiejskich, wymarznięcia zbóż, 
podtopień gospodarstw i 
posesji oraz możliwości po-
zyskania środków z Funduszu 
Spójności na budowę kanali-
zacji na terenach wiejskich. 

Dzięki rzetelnej współpracy 
wszystkich członków Komisji 
mogliśmy systematycznie 

kontrolować działania po-
dejmowane przez Burmistrza 
Strzegomia, związane z re-
alizacją prac remontowych 
w świetlicach wiejskich oraz 
strażnicach OSP w Gminie 
Strzegom.

Ponadto, Komisja ds. Wsi 
wypracowała i przekazała 
Burmistrzowi Strzegomia 
wie l e  wniosków i  in te r-
pelacj i , mających na celu 
poprawę życia mieszkańców 
Gminy Strzegom. Efektem 
naszych wspólnych rozmów 
i działań są także przyzna-
ne  so ł t y som pracu jąc ym 
na terenie  nasze j  Gminy 
miesięczne diety, rekompen-
sujące częściowo ich pracę i 
zaangażowanie w organizo-
wanie życia na wsi. 

Ryszard Nabiałek, radny 
Klubu Wspólnota Samo-
rz ądowa, prz ewodnicz y 
Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicz-
nego. 

Radny dwóch kadencj i , 
członek Komisji Kultury, a w 
poprzedniej kadencji Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych i 
Rodziny. Z racji swojej do-
tychczasowej pracy w policji, 
a następnie w Straży Miej-
skiej w Strzegomiu, dobrze 
zna sprawy bezpieczeństwa w 
Gminie. Inicjator wielu akcji 

na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa i społecznik. Dobrze 
zna problemy Strzegomia i 
wychodzi naprzeciw każdej 
inicjatywie, która służy Gmi-
nie i jej mieszkańcom. 

Komisja Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicz-
nego działa  w z akresie 
spraw:
1) ochrony mienia i  bez-

pieczeństwa publicznego 
oraz współdziałania ze 
Strażą Miejską Gminy 
Strzegom,

2) p r z e s t r z e g a n i a  z a s ad 
współdziałania społecz-
nego,

3) ochrony przeciwpowo-
dziowej,

4) ochrony przeciwpoża-
rowej i zabezpieczenia 
przeciwpożarowego,

5) ochrony i kształtowania 
środowiska naturalnego,

6) utrzymania porządku i 
estetyki,

7) gospodarki wodno-ście-
kowej i odpadami,

8) ochrony powietrza, za-
sobów leśnych i terenów 
rekreacyjnych,

9) przemocy w rodzinie.
Należy stwierdzić, że w 

posiedzeniach Komisji, ce-
lem omówienia i zapoznania 
radnych z zagadnieniami, 
b i o r ą  udz i a ł  z ap ro s z en i 
przedstawiciele, m.in. Poli-
cji, Straży Miejskiej Gminy 
Strzegom, Straży Pożarnej, 
tut. Urzędu Miejskiego, Za-
kładu Usług Komunalnych, 
Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. oraz innych 
instytucji. W trakcie posie-
dzeń członkowie Komisji 
z łoży l i  szereg wniosków, 
k tó re  to  wniosk i  po  i ch 

realizacji wpłynęły na po-
prawę bezpieczeństwa, ładu 
i porządku publicznego na 
te ren ie  Mias ta  i  Gminy. 
Chciałbym dodać, że radni 
Komis j i  Bezp iecz eńs twa 
wspó łp r acu j ą  z  r adny mi 
Komis j i  Zdrowia , Spraw 
Socjalnych i Rodziny tut. 
Rady. W trakcie wspólnych 
posiedzeń omawiano sprawy 
m.in. dotyczące czystości 
Miasta i Gminy. Omawiając 
powyższe zagadnienia, zło-
żono wspólne wnioski mają-
ce na celu poprawę czystości 
na terenie miasta. 

Maria Michalec, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Strzegomiu. 

61 lat, wykształcenie wyż-
s z e .1979  –  z a ło ż yc i e l ka 
Poradni Rehabilitacyjnej w 
Przychodni Strzegom i jej 
wieloletni kierownik (obec-
nie na emeryturze). Spo-

łecznik - między innymi: 
założyciel KON przy Cari-
tas Strzegom, prezes SSON 
w Strzegomiu, wykładowca 
na KUL w Strzegomiu. 

Radna  2006-2010 oraz 
2010-2014. Niektóre pomy-
sły i wnioski, które zostały 
zrealizowane to:

p ro g r a m  on k o l o g i c z ny 
„Wygr a j  z  R ak i em” , r e -
mont y  u l i c  i  chodników 
(Niecała , Kalcy towa, Ja-
śminowa i  inne), budowa 
parkingu przy cmentarzu 
na ul. Świdnickiej, pomysł 
z  oznaczeniem tabl icami 
nazw ulic na osiedlach, re-

mont kanalizacji burzowej 
na ul. 3-Maja. 

Pracując w Radzie, w dal-
szym ciągu będę zwracała 
uwagę na: poprawienie es-
tetyki w Gminie Strzegom, 
budowę przedszkola – żłob-
ka, likwidację barier dla osób 
niepełnosprawnych, zwięk-

szenie ilości miejsc pracy, 
budowę mieszkań socjalnych 
itp. Najbardziej irytuje mnie 
brak dbałości o otoczenie, 
niszczenie tego, co zostało 
już zrobione - trzeba więc 
poprawić bezpieczeństwo, 
ład i porządek w Mieście i 
Gminie Strzegom.

Radni o sobie i komisjach 
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W ślad za nimi ruszy l i 
mieszkańcy, którzy zmaga-
li się w przeciąganiu liny, 
pieczeniu ciast, jeździe na 

taczkach, toczeniu 
becz ek  , r zuc an iu 
jajkami na twardo i 
miękko i w wielu in-
nych konkurencjach. 
Były także walki ry-
cerskie i pokazy stra-
żackie. W konkursie 
na najsmaczniejsze 
ciasto wygrała Beata 
Żmijewska. Jej ptasie 
mleczko, połączone 
z  krówką najwyżej 
oceniło jury. - Piekę 
ciasta od lat, ale nigdy 
nie brałam udziału w 
żadnych konkursach, 

d latego wygrana była d la 
mnie wielkim zaskoczeniem 
mówiła nam. Drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Rogala, a 
wyróżnienie – Agnieszka 
Świędrych. 

Nad całością czuwali nie-
ocenieni pracownicy SCK na 
czele z niezwykłymi paniami 
- dyrektor SCK Bożeną Boja-
nowską – Czuk oraz Elżbietą 
Pienio. 

Każdy znalazł coś dla siebie, 
a całości dopełniła piękna, 
słoneczna pogoda.

Imprezie towarzyszyła wy-
stawa zdjęć, prezentujących 
domostwa mieszkańców oraz 
najbardziej urokliwe zakątki 
ich wsi.

RED

Był turniej z atrakcjami
W Wieśnicy wszyscy świetnie się bawili. Każdy znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło też, jak zwykle pysznych ciast

Inwestycja już się rozpo-
częła. Całe przedsięwzięcie 
to budowa kanalizacji sa-
nitarnej we wsi Goczałków 
Górny  oraz  odc inek  ka-
nalizacji sanitarnej we wsi 
Graniczna, gdzie nastąpi 
wpięcie nowej sieci do już 
istniejącej. 

Łącznie przybędzie jej 6,2 
km. 

Inwestycja obejmuje rów-
nież wybudowanie dwóch 
przepompowni ścieków w 
Goczałkowie Górnym i jed-
nej przepompowni ścieków 
we wsi Graniczna. 

Po wykonaniu robót ziem-
nych drogi zostaną odtwo-
rzone, a teren przepompowni 
ogrodzony. 

Wykonane zostaną zjazdy 
oraz nawierzchnia terenu 
przepompowni.

Na zakres robót składają się 
między innymi: wykopy oraz 
przekopy, drenaż oraz pom-
powanie wody z wykopów, 
zasypanie  wykopów oraz 
roboty związane z ułożeniem 
kanałów grawitacy jnych i 
rurociągów tłocznych, roboty 
elektryczne, rozbudowa ra-
diowej sieci telemetrycznej 
d la  potrzeb monitor ingu 
radiowego i sterowania prze-
pompowni ścieków, studnie 
betonowe, studzienki, itp. 

Zakończenie  inwestyc j i 
przewidziane jest na wrze-
sień 2013 roku. 

Jej koszt to około 3 mln 
zł. Zadanie współfinanso-
wane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

RED

W lipcu bieżącego roku roz-
poczęła się w Jaroszowie budo-
wa kompleksu boisk sportowych 
w ramach programu „Moje 
boisko Orlik 2012”. Wyko-
nawca, wyłoniony w przetargu 
nieograniczonym, firma Dabro- 
Bau ze Świdnicy, budował już 
taki kompleks w Stanowicach 
i zrobił to dobrze. 

Lokalizacja kompleksu w są-
siedztwie szkół pozwoli na ko-
rzystanie z nich przez uczniów. 
Monitoring tego terenu powi-
nien uchronić obiekty przed ich 
dewastacją przez chuliganów.

Wymagania Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który 
objął Jaroszów ochroną kon-
serwatorską i archeologiczną, 
spowodowały konieczność 
dokonania zmian w projekcie 
typowym, według którego 
realizowane są Orliki w całym 
kraju. Dotyczy to budynku 
sanitarno-szatniowego, który 
jest przy boiskach sportowych. 
Na wcześniej zrealizowanych 
w Gminie już trzech takich 
kompleksach (w Strzegomiu 
i Stanowicach) za obiekt sa-
niatarno-szatniowy służy spe-
cjalnie wyposażony kontener. 
W Jaroszowie musi to być 
budynek wybudowany w tech-
nologii tradycyjnej, z cegły i 
kryty dachówką, co wymaga 

znacznie dłuższego czasu na 
realizację. 

A termin, narzucony przez 
Ministerstwo Sportu jest bardzo 
krótki. Kompleks musi powstać 
do końca listopada tego roku. 
Ministerstwo Sportu i dolno-
śląski Urząd Marszałkowski 
współfinansują budowę w kwo-
cie blisko 600 tys. zł, natomiast 
całkowity koszt zadania to około 
1,2 mln zł. Połowa pieniędzy to 
środki własne Gminy.

Po wykonaniu projektu bu-
dowlanego i uzyskaniu pozwole-
nia na budowę kompleksu boisk 
sportowych, znany jest już bilans 
całego terenu, przeznaczonego w 
planie zagospodarowania prze-
strzennego na sport oraz kulturę 
w Jaroszowie. Dlatego można 
przystąpić do projektowania 
budynku wielofunkcyjnego ze 
świetlicą wiejską, biblioteką i 
remizą strażacką. Ponieważ teren 
ten nie jest zbyt duży, koncepcja 
pod względem funkcjonalno- 
użytkowym wymaga dogłęb-
nego przemyślenia i konsultacji 
społecznych, prowadzonych 
podczas uzgodnień przedpro-
jektowych. 

Projekt i pozwolenie na budo-
wę Gmina przewiduje uzyskać 
wiosną przyszłego roku.

RED
Fot. UM Strzegom

W Goczałkowie Górnym 
będzie kanalizacja sanitarna

Inwestycje dla Jaroszowa 

Sołtysi Gminy Strzegom 
spotkali się 20 sierpnia z 
burmistrzem, aby poroz-
mawiać o istotnych dla ich 
miejscowości sprawach. 
W spotkaniu uczestniczyli 
także radni Tomasz Dziur-
la i Krystyna Lewicka oraz 
naczelnik Wydziału Go-
s p o d a r k i  K o m u n a l n e j , 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Ewelina Kowalska. Obec-
ny był senator Stanisław 
Jurcewicz, który odpowie-
dział sołtysom na pytania 
związane z utrzymaniem i 
remontami dróg.

Na wstępie burmistrz Zbi-
gniew Suchyta podkreślił 
zaangażowanie mieszkańców 
wsi w organizację imprez w 
swoich miejscowościach oraz 
powitał nowo wybranego soł-
tysa Żelazowa – Sebastiana 
Czerniawskiego. 

Ważną sprawą poruszoną 
przez burmistrza była kwestia 
umorzeń należności za poda-
tek rolny. Zbigniew Suchyta 
wyjaśnił sołtysom procedury z 
tym związane oraz podkreślił, 
że każdy rolnik ma prawo od-
wołać się od decyzji wydanej 
przez burmistrza.

Następnie przybliżył zgro-
madzonym sprawy, związane 
z ostatnimi inwestycjami 
na terenach wiejskich, do 

których należą m.in.: długo 
oczekiwany remont świetlicy 
w Stanowicach, budowa sali 
sportowej w Goczałkowie, 
remonty dróg polnych, czy 
prace kanalizacyjne i melio-
racyjne.

Sołectwa z niecierpliwo-
ścią oczekują na zbliżające 
się dożynki. Przygotowania 
do nich idą pełną parą, a na 
jednej z najbliższych sesji 
zabezpieczone zostaną środki 
w budżecie Gminy Strzegom 
na ich organizację.

Ważną  in f o r mac j ą  d l a 
mieszkańców jest to, że Gmi-
na zamierza we wrześniu zło-
żyć trzy wnioski do Programu 
Odnowa Wsi  na budowę 
placu zabaw w Jaroszowie 
oraz remonty świetlic w Sta-
wiskach i Goczałkowie.

Następnym punktem spo-
tkania było omówienie przez 
każdego z sołtysów bieżą-
cych spraw swoich sołectw. 
Zgłaszane kwestie dotyczyły 
m.in. remontów dróg i chod-
ników, wymiany urządzeń na 
placach zabaw, czy budowy 
kanalizacji.

Omawiano ponadto reali-
zację wniosków z Funduszu 
Sołeckiego, przebieg obcho-
dów 770-lecia Strzegomia 
oraz zasady przyznawania 
tytułu Honorowego Obywa-
tela Strzegomia.

RED
Fot. UM Strzegom

Owocna narada z sołtysami
Była mowa o sprawach bieżących, potrzebach wsi, inwestycjach i podatkach. Ale nie tylko…

We wsi Wieśnica odbył się 19 sierpnia już trzeci w gminie 
Strzegom turniej wsi. Rywalizację rozpoczęli sołtysi, którzy 
walczyli na słowa przekonując uczestników, że ich wieś jest 
najlepsza. 
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Z udziałem biskupa świd-
nickiego – Ignacego Deca w 
dniu 2 września br. na terenie 
Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy odbyły się uroczysto-
ści związane z obchodami 73. 
rocznicy agresji Niemiec na 
Polskę. 

W niedzielne południe przy 
mauzoleum zgromadzili się byli 
więźniowie, kombatanci, Sybi-
racy, parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych i samorządowych 
Strzegomia, duchowieństwo, mło-
dzież szkolna, harcerze oraz inni 
zaproszeni goście. Wszyscy chcieli 
złożyć hołd pomordowanym w 
tym nieludzkim miejscu.

- Jak co roku spotykamy się 
tu, na terenie byłego obozu kon-
centracyjnego Gross-Rosen, aby 
czerpać naukę z historii. Jest to 
miejsce szczególne, które jak 
żadne inne symbolizuje ostateczne 
zaprzeczenie wiary, zasad miłości 
i tolerancji. Miejsce, w którym 
powiedziano “nie” człowiekowi i 
powiedziano “nie” Bogu – pod-
kreślał w swoim przemówieniu 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Gospodarz naszego 
miasta, zwracając się do więźniów 
i kombatantów, dodał – Tyle Wa-
szego poświęcenia i tyle heroizmu, 
by bronić wolności, by nie oddać 
Ojczyzny i samych siebie w żad-
ną – ani fizyczną, ani psychiczna, 
ani duchową – niewolę. Z wielką 
czcią pochylamy dziś głowy przed 
wszystkimi, którzy stanęli do wal-
ki w godzinie próby - dodał.

Głos zabrał również poseł na 
Sejm RP - Andrzej Dąbrowski, 
który zbudowany był faktem 
obecności dużej liczby dzieci 

i młodzieży szkolnej – Już od 
najmłodszych lat powinno się 
edukować dzieci i młodzież w 
duchu patriotyzmu i miłości do 
Ojczyzny, aby w przyszłości nie 
dochodziło do tak tragicznych 
wydarzeń – mówił parlamenta-
rzysta.

Robert Kotowicz, prowadzący 
całą uroczystość, poinformował 
o zmarłych w tym roku 8 byłych 
więźniach miejscowego obozu 
koncentracyjnego. Ich śmierć 
uczczono minutą ciszy.

Następnym punktem była Po-
lowa Msza Św., której przewod-
niczył biskup świdnicki – Ignacy 
Dec. W swojej okolicznościowej 
homilii nawiązał do przebiegu II 
wojny światowej, przypominając 
najważniejsze fakty i sytuację na-
szej Ojczyzny w tamtym okresie. 
Nawiązał również do pielęgnowa-
nia historii – Przychodzimy dzisiaj 
w to miejsce, aby strzec prawdy, 
bo tylko na fundamencie prawdy 
jesteśmy w stanie zbudować lepsze 
jutro – zaznaczył biskup Ignacy 
Dec. – Świat bez odniesienia do 
Boga jest światem nieludzkim. 
Gardząc Bogiem, gardzi się czło-
wiekiem. (…) Dbajmy o piękno 
naszego wnętrza – zwrócił się z 
gorącym apelem do uczestników 
niedzielnej uroczystości.

Bardzo ważnym punktem uro-
czystości był Apel Poległych, który 
wypowiedzieli harcerze ze Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
a ostatnim akordem niedzielnych 
obchodów było złożenie wieńców 
i wiązanek przed mauzoleum 
przez poszczególne delegacje. 

Goście zaproszeni w tym 
dniu do Muzeum Gross - Ro-
sen mieli okazję także zwiedzić 
nowe wystawy: „Zostały rzeczy, 
pamięć, żal” oraz „Herosi w 

pasiakach”, a także te starsze: 
„Zaginione człowieczeństwo”, 
„KL Gross-Rosen 1941-1945” 
oraz „AL Riese - filie obo-
zu koncentracyjnego Gross-
Rosen w Górach Sowich”.

Organizatorami tegorocz-
nych uroczystości był Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Mu-
zeum Gross-Rosen oraz Zwią-

zek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej. Odbywały się pod hono-
rowym patronatem biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca 
oraz burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty. W trakcie 
uroczystości zagrała Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojsk Lądo-
wych z Wrocławia.

Tomasz Wanecki

Mieszkańcy Żelazowa po-
żegnali lato na festynie w 
sobotę, 25 sierpnia. Wspól-
ny piknik przyciągnął wielu 
gości, którzy spędzili czas w 
radosnej atmosferze. 

Wszystkich przywitał nowo 
wybrany sołtys Sebastian 
Czerniawski. Nie zabrakło 
także władz Strzegomia w 
osobach burmistrza Zbignie-
wa Suchyty, jego zastępcy 

Wiesława Witkowskiego oraz 
radnych na czele z mieszkanką 
Żelazowa Anetą Wiklińską. 

Pracownicy Strzegomskiego 
Centrum Kultury zadbali o 
liczne atrakcje. Odbyło się 
wiele konkursów z nagrodami, 
w których chętnie udział brali 
wszyscy uczestnicy imprezy. 

Wiele śmiechu dostarczy-
ły wyścigi taczek, skoki w 
workach, plecenie warkocza 
czy przeciąganie liny. Dla 

najmłodszych przygotowano 
również zjeżdżalnie, malowa-
nie twarzy oraz przejażdżki 
na kucyku. Każdy, niezależnie 
od wieku, mógł znaleźć coś, 
dla siebie. 

Z zapartym tchem obser-
wowano pokazy strażackie, w 
których strażacy zaprezento-
wali, w jaki sposób dostają się 
do mieszkania położonego 
na trzecim piętrze budynku. 
Duży podziw i zainteresowa-

nie wzbudziły również zawody 
konne. 

Degustacje ciast oraz przysma-
ki z grilla były pysznym uzupeł-
nieniem festynu. Wspólny piknik 
zakończyła zabawa taneczna. 

Wszyscy zgodnie podkre-
ślali, że takich spotkań po-
winno być jeszcze więcej i 
że doskonale one integrują 
mieszkańców. 

MK 
Fot. Organizatorzy 

Czerpać naukę z historii

Festyn w Żelazowie na szóstkę!

Kolejna rocznica agresji Niemiec na Polskę. W Rogoźnicy pamięć poległych uczcili mieszkańcy gminy, ale i goście, którzy przybyli z całego województwa

Zawody konne wzbudziły duże zainteresowanie uczestników 
festynu

Nie mogło zabraknąć strażaków ochotników z jednostki w 
ŻelazowieDo pysznych ciast ustawiały się kolejkiNajmłodsi doskonale bawili się przy zabawach 

organizowanych przez Elżbietę Pienio z SCK
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Już 14 września br. o godz. 17.00 
w Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu koncert „Santo Subito” 
w wykonaniu Piotra Rubika. 
Będzie to niezwykłe wydarzenie 
w historii miasta.

Koncert Piotra Rubika nosi tytuł 
„Santo Subito” (tłum. natychmiast 
święty-przyp.red.) i jest wielką formą 
muzyczną (wokalno – instrumental-
ną), w której biorą udział: śpiewacy 
- soliści, chór i orkiestra. Libretto - 

tekst do tego oratorium napisał Jacek 
Cygan. Koncert jest opowieścią o 
niezwykłym życiu Błogosławionego 
Jana Pawła II od wczesnego dzieciń-
stwa aż do śmierci. 

W Strzegomiu wystąpią soliści: 
Marta Moszczyńska, Ewa Prus, 
Michał Gasz, Grzegorz Wilk, 
Zofia Nowakowska i Michał 
Bogdanowicz. W roli narratora - 
Jakub Wieczorek. Chór i orkiestra 
zagra pod dyrekcją kompozytora. 
Piotr Rubik zapytany w jednym z 
wywiadów o skład zespołu, z któ-

rym współpracuje przy koncercie 
„Santo Subito” odpowiedział: 
Bardzo się cieszę, że udało mi się 
zgromadzić tak dobry, żywiołowy 
zespół. Nie dość, że świetnie 
śpiewają, to jeszcze świetnie wy-
glądają. 

Koncert „Santo Subito” został bar-
dzo dobrze oceniony przez znawców 
muzyki, także słuchacze wypowiada-
ją się o nim w samych superlatywach. 
Dwupłytowe wydawnictwo CD z 
22 utworami ukazało się na rynku 
muzycznym w dniu 2 października 
2009 r. Oto kilka wypowiedzi inter-
nautów na jego temat: - Wspaniała 
płyta. Piękna muzyka i bardzo cie-
kawe teksty. Życie papieża opowie-
dziane nie za pomocą suchych dat, ale 
za pomocą wydarzeń związanych z 
życiem papieża. Przez płytę przewi-
jają się zarówno wesołe, jak i smutne 
utwory. Dokładnie tak, jak w życiu 
papieża. Całość harmonijna i bardzo 
przyjemna dla ucha. Z miłą chęcią 
sięgam po płytę i polecam każdemu 
(Alii). Inna wypowiedź: - Jestem 
pod ogromnym wrażeniem. Mam 
płytę w ręku i pod każdym wzglę-
dem mnie ujęła. Formą, dźwiękiem, 
tekstem, pięknymi głosami solistów 
i ich interpretacja. Moja ocena 10/10! 
Wydawnictwo bardzo dojrzale. 
Szczerze polecam! (Wiktor).

Nie pozostaje nam nic innego, jak 
zaprosić Państwa w piątek, 14 wrze-
śnia br. do strzegomskiej Bazyliki 
Mniejszej. 

Tomasz Wanecki
fot. Darek Kawka

Uczta duchowa przez duże M!
Koncert „Santo Subito” uatrakcyjni jubileusz 770-lecia Strzegomia. Będzie to jedna z największych atrakcji, w której będą mogli uczestniczyć mieszkańcy. Bilety były rozchwytywane

Piotr Rubik urodził się 3 września 
1968 roku w Warszawie. Od dziecka 
kształcił się jako wiolonczelista, 
najpierw w Podstawowej Szkole 
Muzycznej im. Emila Młynarskiego 
w Warszawie, potem w Liceum Mu-
zycznym im. Karola Szymanowskiego 
w Warszawie i Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Jako wiolonczelista współpracował z 
wieloma znakomitymi orkiestrami, 
m. in. Orkiestrą Światową Jeunesses 
Musicales i Sinfonia Varsovia. Od 
dziecka wiedział, że jego główną 
pasją jest kompozycja. Na swej 
artystycznej drodze współpracował 
z wieloma wybitnymi wykonawcami 

pisząc dla nich utwory, akompaniując 
jako pianista czy prowadząc kon-
certy jako dyrygent. Jako producent 
muzyczny zrealizował przeszło 30 
albumów, między innymi dla Michała 
Bajora czy Małgorzaty Walewskiej. 
Jego pierwszym dużym przebojem 
był “Dotyk” śpiewany przez Edytę 
Górniak. Pisze muzykę filmową (m. 
in. “Ja wam pokażę”, “Ryś”). Jego 
utwory promowały duże, polskie 
produkcje filmowe takie, jak “Quo 
vadis” czy “Zemsta”. Jest twórcą 
sygnałów radiowych i telewizyjnych 
(m. in. “Wiadomości”, “Tomasz 
Lis na żywo”, oprawa programu I 
Polskiego Radia). Największą po-

pularność przyniosły mu wielkie 
formy wokalno - instrumentalne 
takie jak oratoria “Tu es Petrus” czy 
“Psałterz wrześniowy”. Przeboje z 
tych dzieł - “Niech mówią, że to nie 
jest miłość” (uznana polską piosenką 
wszechczasów w plebiscycie Radia 
Zet) czy “Psalm dla ciebie” przez 
wiele tygodni utrzymywały się na 
szczytach list przebojów. Płyty Pio-
tra Rubika sprzedały się w setkach 
tysięcy egzemplarzy. Kompozytor 
jest laureatem wielu nagród m. in. 
Wiktorów, Telekamer, Festiwalu 
Jedynki, Festiwalu Top Trendy, Teraz 
Polska i Róż Gali.

źródło:www.rubik.pl

9.09.2012, godz. 12.00 – Sta-
nowice – Dożynki Wiejskie. 
W programie: prezentacje ar-
tystyczne, zabawy i konkursy 
dożynkowe, wiejska zabawa.

14 – 16.09.2012 – Obchody 
770 – lecia nadania praw miej-
skich miastu Strzegom, nadanie 
patronów miastu Strzegom, 10 
– lecie Bazyliki Strzegomskiej, 
Dożynki Diecezjalne.

15.09.2012, godz. 11.00 – 
Rynek Strzegom - Obchody 
Gminnego Dnia Strażaka. W 
programie: prezentacje pocztów 
sztandarowych Straży Pożar-
nych, pokaz wozów i sprzętu 

strażackiego, występy orkiestr 
dętych z Auerbach, Grodziska 
Mazowieckiego, Szczawna 
Zdrój, Strzegomia.

16.09.2012, godz. 11.00 – 
Rynek Strzegom – Dożynki 
Diecezjalne. W programie: 
uroczysta Msza Święta w Ba-
zylice Strzegomskiej z udziałem 
grup wieńcowych, obrzędy 
dożynkowe, występy zespołów 
ludowych z Dolnego Śląska 
i Gminy Strzegom, rozstrzy-
gnięcie konkursu na „Świetlicę 
na 5+”, koncert kapeli Janka 
Boduszka i zespołu Redlin.

RED

W ostatnią niedzielę sierpnia br. 
(26.08) na strzegomskich plantach 
odbył się koncert zespołu „Ron-
do”. Występ strzegomskiej for-
macji stanowił swoiste pożegnanie 
tegorocznych wakacji. To nie był 
pierwszy występ tej formacji w 
naszym mieście . Od początku 
powstania zespołu – od grudnia 

2011 r., muzycy zagrali już kilka 
udanych koncertów – w pubach, 
kinach, szkołach, bibliotekach i na 
festynach. Można ich było także 
usłyszeć na imprezach rodzin-
nych: urodzinach, imieninach i 
wszelkiego rodzaju rocznicach.

(TW)
Fot. Michał Brokos 

SCK proponuje we wrześniu

Klimaty bluesowo- rockowe 

Zespół Rondo chętnie gra i śpiewa dla mieszkańców Strzegomia

To był niezwykły festyn na 
zakończenie wakacji. Ponad 
250 dzieci ze swoimi rodzi-
cami, babciami i dziadkami w 
środę (29.08) przybyło na ulicę 
Sosnową, aby doskonale się 
bawić, a atrakcji nie zabrakło: 
trampoliny, przejażdżki konne, 
postacie bajkowe gry i zabawy, 

słodycze i napoje. Organiza-
torami festynu dziecięcego 
byli: radny Tomasz Marczak, 
wiceburmistrz Wiesław Wit-
kowski, radny Przemysław 
Stempniewicz i radny Ma-
rian Góra. Włączyli się także 
wspaniali społecznicy: Cezary 
Włodarczyk, który wcielił się 

w Kubusia Puchatka i zapewnił 
muzyczną oprawę imprezy oraz 
Marcin Konarski - właściciel 
szkółki jeździeckiej „Stragona”, 
organizator WKKW w Mora-
wie, a także charyzmatyczna 
Elżbieta Michaluk z Biblioteki 
Miejskiej w Strzegomiu, która 
prowadziła festyn. Zabawom 

na trampolinach i kolejkom 
do niezwykłych balonów, które 
modelował Cezary Włodar-
czyk, a także przejażdżek na 
koniu ze stadniny Marcina 
Konarskiego nie było koń-
ca. Zabawa trwała do godz. 
21.00. 

(red)

Zakończyli wakacje świetną zabawą 
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Zwycięstwem zespołu Orła 
Konary zakończył się te-
goroczny Turniej Piłkar-
ski o Puchar Burmistrza 
Strzegomia. W turnieju, 
który odbył się w dniu 18 
sier pnia br. w Kostr z y, 
uczestniczyło 6 drużyn.

W turnieju wzięły udział: 
Herbapol Stanowice, Orzeł 
Tomkowice, Sokół Kostrza, 
Granit Rogoźnica, Oldboys 
Strzegom i Orzeł Konary 
(zespół zaproszony przez 
gospodarzy). Rywalizowały 
one w dwóch grupach po 
trzy zespoły. Do półfinałów 
awansowały dwa najlepsze 
zespoły. Zwycięzcy półfina-
łów zagrali w finale. Mecze 
w fazie eliminacji trwały 2x12 
minut, zaś w fazie finałowej 
2x15 minut.

Zwycięzcą grupy „A” została 
drużyna z Konar, która naj-
pierw po rzutach karnych po-
konała Herbapol Stanowice, 
a następnie zwycięsko wyszła 
z konfrontacji z Orłem Tom-
kowice. W grupie „B” najlepsi 
okazali się strzegomianie, któ-

rzy nie dali szans piłkarzom z 
Kostrzy i Rogoźnicy.

S potkan ia  pó ł f ina łowe 
były bardzo wyrównane, a 

kibice zgroma-
dzeni na boisku 
w Kostrzy nie 
mogli narzekać 
na brak emo-
cji. Gospodarze 
turnieju – nie-
stety dla swo-
ich zagorzałych 
fanów - ulegli 
po  konkur s i e 
jedenastek (0:0, 
karne  1 :2) . Z 
ko l e i  z awod -
n ic y  O ldboy s 
Strzegom mu-
sieli się sporo 
natrudzić, aby 
pokonać rywa-
li ze Stanowic 
3:2.

W decydują-
cej  rozgr ywce 

spo tka ł a  s i ę  d r uż y na  z e 
Strzegomia i Orła Konary. 
Przez całe spotkanie piłka-
rze Oldboys mieli optyczną 
p r z e w a gę , s t w a r z a l i  s o -
bie sytuacje podbramkowe, 
ale razili nieskutecznością. 
Końcowy wynik - 2:1 dla 
Orła Konary i tym samym 
zwycięstwo w całym tur-
nieju zespołu spoza gminy 

Strzegom jest swego rodza-
ju niespodzianką.

Dodajmy, że pamiątkowe pu-
chary i dyplomy wręczali dru-
żynom: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta oraz radny 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– Henryk Radkowski.

(TW)
Zdjęcia: Tomasz 

Jeziorski

Sport

Całkiem nieźle wystartował 
do nowego sezonu czwarto-
ligowy zespół piłkarski AKS 
Granit Strzegom S. A. W 
czterech dotychczasowych 
spotkaniach raz wygrał, dwa 
razy zremisował i raz prze-
grał.

Sympatycy AKS-u Strzegom, 
po udanych grach sparingo-
wych, mogli mieć nadzieję, że 
sytuacja z poprzedniego sezonu, 
gdy nasza drużyna do samego 
końca broniła się przed spad-
kiem do klasy okręgowej, już 
się nie powtórzy. Także lepsza 
atmosfera w zespole, która była 
zasługą m.in. trenera Jarosława 
Krzyżanowskiego pozwalała 

wlać trochę optymi-
zmu w serca naszych 
kibiców.

Po rozegraniu 4 ko-
lejek AKS Strzegom 
zajmuje 9. miejsce w 
tabeli IV ligi dolno-
śląskiej (na 16 zespo-
łów). Po dwóch seriach 
spotkań był nawet na 
3. miejscu. Jedynym 
słabszym meczem była 
konfrontacja u siebie z 
Sokołem Wielka Lipa, 
którą strzegomianie 
zakończyli przegra-
ną 1:3. Spotkanie od 
samego początku nie 
ułożyło się po myśli 
miejscowych i później już cięż-
ko było odrobić straty bram-

kowe. Z kolei najlepszy mecz 
podopieczni trenera Krzyża-
nowskiego rozegrali, także w 
Strzegomiu, z Nysą Zgorzelec, 
wygrywając bez problemów 3:0. 
W dwóch meczach wyjazdo-
wych nasi piłkarze zanotowali 
dwa cenne remisy – z Pogonią 
Oleśnica 2:2 i Piastem Nowa 
Ruda 1:1. 

(TW)

Powiew optymizmu dla naszej drużyny
IV liga: AKS Granit Strzegom S.A. - cztery mecze, 5 punktów Będzie Sportowy 

Piknik Rodzinny
Amatorski Klub Sportowy 

Strzegom zaprasza wszyst-
kich na Sportowy Piknik 
Rodzinny. Impreza odbędzie 
się w dniu 8 września br. (so-
bota) na terenie miejscowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Początek zaplanowano na 
godzinę 11.00. 

W programie imprezy są 
między innymi: pokazy za-
wodników sekcji judo, mecz 
piłki siatkowej i prezentacja 
sekcji siatkówki, mini turniej 
piłkarski drużyn młodzie-
żowych, pokazy strzeleckie 
sekcji łucznictwa, prezenta-
cja sekcji tenisa stołowego i 
wspinaczki sportowej. 

Ponadto atrakcje i konkursy 
sprawnościowe dla dzieci i 
młodzieży oraz bufet.

(TW)

Rafał Wiśniewski (AKS) w dynamicznej 
akcji

Orzeł Konary najlepszy w Kostrzy!
Podczas Turnieju o Puchar Burmistrza Strzegomia emocji sportowych było co niemiara

Dirt Picnic 2012 już za nami! 
Impreza odbyła się w dniu 
20 sierpnia br., gromadząc 
amatorów jazdy ekstremalnej 
oraz sporą widownię. Było co 
podziwiać! Już od samego rana 
widać było pierwsze skoki na 
strzegomskim dircie. Treno-
wali wszyscy, bez względu na 
to, czy zamierzali brać udział 
w zawodach. Zapisy na listę 
zawodników trwały do godz. 
14.00. Jedynym kryterium 
podziału zawodników był 
posiadany przez nich rower 
– zawody odbyły się w dwóch 
kategoriach: rowery MTB i 
BMX. Eliminacje do zawo-
dów zakończyły się około 
godziny 15.00, zwiastując 
koncert strzegomskiej grupy 
hip-hopowej Miro/Beem. 

Rywalizacja o Puchar Burmi-
strza Strzegomia na strzegom-
skim Dirt Picnicu zakończyła 
się około godz. 16.30 rozdaniem 
nagród przez włodarza miasta - 
Zbigniewa Suchytę oraz radne-
go Rady Miejskiej w Strzegomiu 
- Andrzeja Gregorczyka. 

Po zaciętej walce o finały, 
nadeszła pora na rywalizację 

w Best Tricku, gdzie najlep-
sze i najbardziej widowiskowe 
sztuczki były nagradzane go-
tówką. Nie do pokonania oka-
zali się Bartosz Pałka, Marcin 
Rot i Adam Glosowic, którzy 
zgarnęli całą pulę pieniężną. 

Po zmaganiach na dircie od-
było się after party. 

- Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować za pomoc w or-
ganizacji zawodów i ufundo-
wanie nagród burmistrzowi 
Strzegomia - Zbigniewowi 
Suchycie, radnemu Andrzejowi 
Gregorczykowi oraz oficjalnym 
sponsorom tegorocznego Dirt 
Picnicu – podsumowują uczest-
nicy imprezy.

Beata Peda

Akrobacje na Dirt Picnicu

Dotychczasowe mecze AKS-u: 
1 kolejka: Pogoń Oleśnica – AKS Granit Strzegom S. A.  2:2 (bramki: Werner 2)
2 kolejka: AKS – Nysa Zgorzelec  3:0 (bramki: Buryło 2, Borkowski)
3 kolejka: Pogoń Nowa Ruda – AKS   1:1 (bramka: Lenio)
4 kolejka: AKS – Sokół Wielka Lipa  1:3 (bramka: Burszta)
Liderem tabeli jest zespół Karkonosze Jelenia Góra, który w 4 meczach 
zgromadził 10 pkt. na swoim koncie.

Wyniki:
Grupa „A”
Herbapol Stanowice - Orzeł Konary 0:0 karne 1:2
Orzeł Tomkowice - Herbapol Stanowice  0:4
Orzeł Tomkowice - Orzeł Konary 0:1

Tabela gr. „A”
1. Orzeł Konary * - 5 pkt. 1-0
2. Herbapol Stanowice – 4 pkt. 4-0
3. Orzeł Tomkowice – 0 pkt. 0-5
* zwycięstwo po rzutach karnych – 2 pkt.

Grupa „B”
Sokół Kostrza – Oldboys Strzegom 0:1
Sokół Kostrza - Granit Rogoźnica  2:1
Granit Rogoźnica - Oldboys Strzegom 1:2

Tabela gr. „B”
1. Oldboys Strzegom – 6 pkt. 3-1
2. Sokół Kostrza – 3 pkt. 2-2
3. Granit Rogoźnica – 0 pkt. 2-4

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców po turnieju. Zawodnicy dali z siebie wszystko. 

półfinały:
Sokół Kostrza – Orzeł Konary 0:0 
karne: 1:2
Herbapol Stanowice – Oldboys Strze-
gom 2:3
finał:
Oldboys Strzegom – Orzeł Konary 1:2
o 3 miejsce:
Sokół Kostrza – Herbapol Stanowice
 walkower dla Sokoła

ostateczna kolejność:
1. Orzeł Konary
2. Oldboys Strzegom

3. Sokół Kostrza 
4. Herbapol Stanowice
5. Granit Rogoźnica
6. Orzeł Tomkowice

najlepszy strzelec: Krzysztof Wojdag 
(Oldboys Strzegom)
najlepszy bramkarz – Łukasz Bosakie-
wicz (Orzeł Konary)

Skład zwycięzców: 
Bosakiewicz, Oszczęda, Dobies, Gierat, 
Janas, Kania, Bielawski, Hanas, Grycz, 
S. Ciesielski, Gozdek, Świdziński

Wyniki:
Najlepsi w kategorii BMX:
1. Dawid Godziek 
2. Waldemar Iwanowicz 
3. Jarek Czyczerski 

Najlepsi w kategorii MTB:
1. Marcin Rot 
2. Marek Łebek 
3. Adam Głosowic 

- Przyjdź, zobacz, zapisz się i spró-

buj swoich sił w naszych sekcjach 

sportowych - zachęcają do udziału 

w pikniku organizatorzy.
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WNZ.6845.181.21.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 12,74 m2, położonego w granicach działki 
nr 4/30, AM-10, obr-3 w Strzegomiu, przy Al. Wojska Polskiego 58. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 6 czerwca 2012 roku zakończył się 
wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

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

WNZ.6845.181.51.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 13,70 m2, położonego w granicach 
działki nr 225/1, 
 w Rusku. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 11.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 
zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
200 zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości 
o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i  Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

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

WNZ.6845.181.26.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 8,85 m2, położonego w granicach działki nr 
135/23, AM-33, obr-3 w Strzegomiu, przy ul. Kwiatowej 10. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 6 czerwca 2012 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. w 
kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

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

WNZ.6845.181.81.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

Na oddanie w najem gruntów położonych w granicach działki nr 13/35, AM-4, 
obr-1, 
o pow. 23 m2 w Strzegomiu, z przeznaczeniem pod garaż.
Oddanie w najem nastąpi na czas nie oznaczony.

Przetarg odbędzie się 13 września 2012 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem gruntów na kwotę 1,40 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla tego rodzaju gruntów.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w najem udostępnione będą dla wszystkich 
zainteresowanych do oglądania w dniu 10 września 2012 roku, w godzinach 
od 10.45 do 11.00 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

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

WNZ.6845.181.47.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 12,83 m2, położonego w granicach 
działki nr 17/3, AM-25, obr-3 w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 
10. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 6 września 2012 roku, o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 
zł./m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
200 zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto 
Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, 
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w 
przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla 
garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i  Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

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

WNZ.6845.181.28.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 20,64 m2 położonego w granicach działki 
nr 38/20, AM-14, obr-3 w Strzegomiu. 
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 13 września 2012 roku, o godz. 10.30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./
m2 miesięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o 
kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w 
dniu 10 września 2012 roku, w godzinach od 10.00 do 10.30 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr 74 / 8560542.

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

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