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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Inwestycje dla 
naszych sołectw 

Jak zmieniają się strze-
gomskie wsie? Co zostało 
w nich zrobione? Gdzie 
w tym roku będziemy świę-
tować Dożynki? Dodatek 

 str. I-IV   

StrzeGom
Zdolni  
nagrodzeni 

Uczniowie strzegomskie-
go LO oraz Zespołu Szkół 
otrzymali nagrody staro-
sty za osiągnięcia naukowe 
i sportowe. 

 str.7

SPort
Kulturyści  
w naszym SCK

Do Strzegomia zjechali 
najlepsi polscy zawodnicy 
w kulturystyce oraz najlepsze 
zawodniczki w fitness sylwet-
kowym w ramach eliminacji 
do mistrzostw świata kobiet 
i Arnold Classic Europe 

 str. 10
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Wbrew pojawiającym się 
ostatnio informacjom, gmina 
Strzegom nie będzie przej-
mować ogrodów działkowych 
w naszym mieście i w dalszym 
ciągu pozostaną one w dyspo-
zycji członków Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Sto-
krotka”.

- Chcę zaprzeczyć tym pogło-
skom i jasno powiedzieć, że nie 
zamierzaliśmy i nie zamierzamy 
przejmować gruntów, na których 
zlokalizowane są ogrody dział-
kowe w Strzegomiu – podkreśla 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. - W uzgodnieniu z Za-
rządem Rodzinnych Ogródków 
Działkowych przejmiemy jedynie 
grunty terenu niezagospodarowa-
nego w 90 % Rodzinnego Ogro-
du Działkowego „Włókniarz” 
w Strzegomiu. W chwili obecnej 
trudno wypatrzyć tam działki, 
a widać jedynie niezagospodaro-
wane tereny. W planie przestrzen-
nym zagospodarowania gminy 
chcemy ten teren przeznaczyć pod 
przemysł, produkcję, a w przy-
szłości z możliwością powiększe-
nia WSSE – Podstrefy Strzegom. 
Jeśli gmina chce się rozwijać, musi 
szukać nowych terenów inwesty-
cyjnych i nie będzie to jedyna taka 
propozycja po zmianie planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w obrębie 2 i 5 – dodaje burmistrz. 
Przejęcie gruntów od Polskiego 
Związku Działkowców jako teren 
rodzinnego Ogrodu Działkowe-
go „Włókniarz” w Strzegomiu, 
nastąpi zgodnie z zawartym po-
rozumieniem w dniu 11 lipca br. 
pomiędzy Okręgowym Zarządem 

Sudeckim Polskiego Związku 
Działkowców w Szczawnie Zdro-
ju a gminą Strzegom. Przedmio-
tem likwidacji części Ogrodów 
„Włókniarz” będą działki nr 376 
o pow. 4,8458 ha oraz działka nr 
375 o pow. 4,2504 ha, AM-35, 
obr. 5 Grabina, położone przy dro-
dze krajowej nr 5 (w sąsiedztwie 
podstrefy). Łączna pow. gruntów 
to – 9,0962 ha. Likwidacja tych 
ogrodów wiąże się z poniesieniem 

przez gminę Strzegom kosztów – 
tytułem likwidacji ogrodów oraz 
kosztów związanych z wypłatą 
odszkodowań dla użytkowników 
ogródków. Wysokość odszko-
dować będzie określona przez 
rzeczoznawcę majątkowego, który 
określi wartość składników ma-
jątkowych na przedmiotowych 
działkach. Rozliczenia – wypłatę 
odszkodowań z członkami Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego 

„Włókniarz” dokona PZD. Roz-
liczenie to nastąpi po wyko-
naniu szacunku rzeczoznawcy, 
a przekazanie terenu na rzecz 
gminy Strzegom nastąpi po 
podpisaniu protokołu zdawczo - 
odbiorczego po zawarciu umowy 
notarialnej rozwiązującej umowę 
wieczystego użytkowania nieru-
chomości. - Na dzień dzisiejszy 
oczekujemy na wyrażenie zgo-
dy na likwidację części ROD 

„Włókniarz” w Strzegomiu 
przez Krajową Radę Polskiego 
Związku Działkowców w War-
szawie. Powyższa zgoda pozwoli 
na ustalenie terminu zawarcia 
aktu notarialnego – wyjaśnia 
Beata Dudzińska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

TW

W dniu 30 sierpnia br. Rada 
Miejska w Strzegomiu wpro-
wadziła wiele znaczących 
zmian w budżecie gminy na 
rok 2013. Głównym powodem 
było nieotrzymanie 2 000 000 
zł z tytułu kar i opłat za ko-
rzystanie środowiska, o czym 
pisaliśmy w poprzednim nu-
merze. Wprowadzono uzy-
skane dodatkowe dochody, ale 
także po analizie wydatków we 
wszystkich wydziałach Urzę-
du Miejskiego i jednostkach 
budżetowych, zmniejszono 
wydatki.

- Zwiększono dochody. 
W związku z otrzymaniem dota-
cji na remont chodnika od świateł 
na ul. Legnickiej do ul. Św. Anny, 
po stronie której usytuowany jest 
Komisariat Policji o kwotę 235 
235 zł. Wprowadzono dodatkowe 

dochody z przekształcania prawa 
użytkowania wieczystego w kwo-
cie 100 000 zł, a z tytułu zabez-
pieczenia należytego wykonania 
umowy ulicy Szarych Szeregów 
zgodnie z umową z firmą, która 
nie skończyła kanalizacji sanitarnej 
na ul. Szarych Szeregów w 2013 r., 
otrzymaliśmy odszkodowanie 

w kwocie 218 000 zł. Rozlicze-
nie biblioteki z lat ubiegłych to 
kwota 23 000 zł, a rozliczenie 
zadania montażu bramek i wiat 
na boiskach sportowych w Bar-
toszówku, Kostrzy i Olszanach 
zwiększyło budżet o kwotę prawie 
25 000 zł – wyjaśnia burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Sychyta. 

Z kolei zmniejszono dochody 
o kwotę 2 000 000 zł z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska. 
Dotacja wojewody na przebudowę 
ulicy Szarych Szeregów w związ-
ku z oszczędnościami po przetar-
gu będzie mniejsza o 750 000 zł. 
Z zadania przebudowy ul. Kosza-
rowej zdjęto 349 000 zł. Zadanie 
ma być zakończone do końca 
września 2013 r. Zmniejszono wy-
datki z związane z utrzymaniem 
Urzędu Miejskiego o kwotę 257 
000 zł. Wydatki na kulturę będą 
mniejsze o 32 000 zł, sport – 86 
525 zł. W dziale „Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska” 
plan wydatków zmniejszono 
o kwotę 621 510 zł, w tym zakup 
usług pozostałych - 87 600 zł, 82 
650 zł pozostało z zakończone-
go zadania budowy kanalizacji 
sanitarnej od ul Gronowskiej 
– Jagodowej – Armii Krajowej. 
O kwotę 280 000 zł zmniejszono 

wydatki na inwestycji „Przebudo-
wa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej – ul. Szarych Szeregów, 
Wesoła Reja. Na realizację zada-
nia o charakterze ekologicznym 
gmina wyda o 80 000 zł mniej. 
Rezerwę burmistrza Strzegomia 
zmniejszono prawie o 250 000 
zł. Z rozliczenia likwidacji Stra-
ży Miejskiej pozostało jeszcze 
prawie 125 000 zł. W związku 
ze zmniejszeniem stóp pro-
centowych, obsługa zadłużenia 
gminy będzie mniejsza o 300 
000 zł. W dziale „gospodarka 
mieszkaniowa” zmniejszono plan 
wydatków o kwotę 277 300 zł. 

Szczegółowe informacje 
o wszystkich zmianach w budże-
cie znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu - http://bip.strze-
gom.pl/public/

red

Nie zabiorą działek! 

Znaczące zmiany w budżecie gminy Strzegom

Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek 

Głównym powodem zmian było nieotrzymanie dwóch milionów złotych z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego W sTrzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
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 „ Słonecz-
na Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im. mikołaja Koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza – (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

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78
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. Kardyna-
ła Stefana wyszyńskiego Pry-
masa tysiąclecia – (74)649 
25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. armii 
Krajowej 23 – (74)649 44 21, 
(74)649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia Me-
dycyny Pracy, ul. Kościuszki 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. dąbrow-
skiego 2 – tel. (74)855 17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74)64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

Ważne telefony
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

W ostatnim okresie pojawiły 
się nowe chodniki w Goczał-
kowie i na ul. Koszarowej 
w Strzegomiu.

Mieszkańcy Goczałkowa mają 
nowy chodnik, który powstał 
przy ul. Bocznej. Inwestycję zre-
alizowało Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Handlowo Usługowe 
DROG-ART ze Strzegomia. 
74-metrowy odcinek w Goczał-
kowie prowadzi do przystanku 
autobusowego, z czego miesz-
kańcy są niezwykle zadowoleni. 
W odbiorze nowego chodnika 
brali udział inspektor Monika 
Cieśla i inspektor Paweł Mar-
chlewski z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Sabina Cebula 
- etatowy członek zarządu po-
wiatu świdnickiego i dyrektor 
Służby DPŚ - Marek Olesiński. 
Wykonanie nowych chodników 
jest możliwe dzięki porozumie-

niu o współpracy pomiędzy 
powiatem świdnickim a gminą 
Strzegom, na mocy którego 
strzegomski samorząd współ-

finansuje inwestycje w kwocie 
200 tys. zł. Powiat wyasygnował 
na ten cel kwotę w wys. 50 tys. 
zł. Aktualnie trwają także prace 

na ul. Koszarowej w Strzego-
miu, których wykonawcą jest 
firma P.H.U.N. „STAL-LOK” 
Jadwiga Rypan z Żarowa. - Na 
dzień dzisiejszy został częścio-
wo wykonany chodnik przy 
ul. Koszarowej, wbudowano 
krawężniki oraz wykonano 
na części drogi podbudowę 
oraz stabilizację. Planowany 
termin zakończenia robót - 4 
październik 2013 r. – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w UM w Strzegomiu. 
Prace wykonywane są w ramach 
„Przebudowy drogi gminnej ul. 
Koszarowej w Strzegomiu wraz 
z budową drobnej infrastruktu-
ry przestrzeni publicznej na te-
renach powojskowych” – ETAP 
I „Przebudowa odcinka ul. 
Koszarowej w Strzegomiu”.

red

92 000 tys. zł to kwota, która 
pozostała u strzegomskich 
restauratorów, hotelarzy, 
zakładów świadcząc ych 
usługi.

Koncerty festiwalowe, pre-
zentacje na rynku, w Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel” i Kostrzy obejrzało ponad 
15 tysięcy osób. Kilkadziesiąt 
tysięcy osób to widzowie i słu-
chacze audycji telewizyjnych 
i radiowych. W czasie trwania 
programu „Ludowe przeboje 
Radia Wrocław” naszą stro-
nę inernetową jednorazowo 
odwiedzało ponad 100 osób. 
Tegoroczny Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru w Strzego-
miu należy zaliczyć do bardzo 
udanych pod względem arty-
stycznym i organizacyjnym. 
Stał się marką Strzegomia, 
którą możemy się chwalić. Jest 
obok Święta Granitu Strze-
gomskiego, zawodów konnych 
w Morawie bardzo dobrą pro-
mocją naszego miasta. Każde 
miasto, gmina organizują po-
dobne święta. Nasze są świetnie 

przygotowane organizacyjnie, 
co podkreślają jej uczestnicy 
i odbiorcy. Ile kosztuje Festi-
wal folkloru na przestrzeni 
lat w liczbach, pokazujemy 
w tabeli. W tym roku gwiaz-
da festiwalu „ Zakopower” 
wliczony w koszty festiwalu, 
to kwota 39 000 zł netto, a ze-
spół „Klimek”, poprzedzający 
gwiazdę, kosztował 4 065,04 
zł netto. Najdroższą gwiazdą 
był zespół „Golec uOrkiestra”, 

który wystąpił w roku 2011 
w czasie jubileuszowej 20. 
edycji festiwalu i była to kwota 
60 000 zł. W tym roku zespoły 
ponownie zamieszkały w strze-
gomskich hotelach, korzystały 
z naszych restauracji. Usługi 
na rzecz festiwalu świadczy-
li także transportowcy oraz 
firmy zajmujące się logistyką 
z terenu naszej gminy. 92 000 
zł to kwota, która pozostała 
w Strzegomiu, w tym duża 

kwota to płace ludzi zatrudnio-
nych przy obsłudze festiwalu. 
Ważną i odważną decyzją, na 
którą czekali widzowie festi-
walu, to przestawienie sceny 
o kilkadziesiąt metrów do tyłu 
na murawę boiska. Dbałość 
o boisko przez organizatorów 
festiwalu przyczyniła się do 
minimalnych ujemnych skut-
ków odnośnie murawy boiska 
i nie było konieczności, jak 
wcześniej zakładano, monta-
żu nowej murawy. Burmistrz 
Strzegomia pragnie przeka-
zać podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do świetnego przygotowania 
i przeprowadzenia festiwalu, 
a szczególnie dyrektorowi 
i pracownikom Strzegom-
skiego Centrum Kultury. Do 
zobaczenia za rok.

Są nowe chodniki 

Ile kosztuje Festiwal Folkloru?

Mieszkańcy Goczałkowa mają nowy chodnik przy ul. Bocznej. Trwają też prace przy ul. Koszarowej 

Koncerty festiwalowe obejrzało ponad 15 tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy obejrzało je w mediach 

Wynik nakładów na festiwal 
(koszty minus dochody)
2009 170 038 zł
2010 210 268 zł
2011 231 831 zł, w tym „Go-

lec Orkiestra”
2012 181 908 zł
2013 178 237,95 zł
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Wrzesień 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Nr tel.

08.09 - 14.09 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38 

tel. 74/855-
14-79

15.09 – 21.09 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

22.09 – 28.09 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

Dyżury naszych aptek
Uprzejmie informujemy, że apteki 
z terenu gminy Strzegom pracują 
w cyklu tygodniowym w wydłużo-
nym czasie pracy, tj. oprócz podsta-
wowych godzin pracy, apteki pełnią 
dyżury.
Poniżej przedstawiamy obowiązujący 
harmonogram dyżurów obejmujący 
dni powszednie, soboty, niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy 
na okres do 28 września 2013 roku 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

sobót, od godziny 19.00-22.00
2) w soboty od godziny 14.00-

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy od godziny 9.00-20.00

Wydział Spraw Obywatel-
skich i Bezpieczeństwa in-
formuje, że w terminie do 30 
września br. należy dokonać 
na rachunek gminy Strzegom 
wpłatę trzeciej raty za korzy-
stanie w 2013 r. z zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. Należność prosimy 
przekazać w w/w terminie na 
rachunek gminy Strzegom 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom 

81 1090 2343 0000 0005 
9800 0229 lub dokonać wpłaty 

do kasy gminy znajdującej się 
w tut. urzędzie (z zaznaczeniem 
tytułu wpłaty). 

W związku z real izacją 
przedsięwzięcia polegające-
go na podłączeniu budynków 
do zbiorczego systemu kana-
lizacyjnego informujemy, że 
aby uzyskać dofinansowanie 
w wysokości 90% inwesty-
cji należy po podłączeniu 
n i e r uchomośc i  podp i s ać 
umowę  na  odprowadz a-
nie ścieków. Umowę należy 
podpisać w siedzibie WIK 
przy ul. Wesołej 7 w Strze-
gomiu. Ty lko podpisanie 
w/w umowy przez właścicie-

la przyłączonej nieruchomo-
ści upoważnia do uzyskania 
90% dofinansowania. Do 
podpisania umowy należy 
przedłożyć do wglądu doku-
ment potwierdzający prawo 
własności do przyłączonej 
nieruchomości.
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„Pomoc Państwa 
w zakresie dożywania”
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu realizuje program  
pn. „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania”. Ma on na celu za-
pewnienie gorącego, jednodanio-
wego posiłku dla najuboższych 
dzieci w przedszkolach, szkołach 
i gimnazjach. Działania takie 
mają poprawić stan zdrowia dzieci 
i młodzieży poprzez ograniczenie 
zjawiska niedożywienia. „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 
to także promowanie zdrowego 
stylu życia u dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin o niskich 
dochodach, to również rozwój 
bazy żywieniowej w gminach. 
W gminie Strzegom to firma Ca-
termed z Krakowa przygotowuje 
i dostarcza gorące posiłki jednoda-
niowe dla uczniów z terenu naszej 
gminy, do każdej ze szkół.

Do wszystkich mieszkańców 
gminy Strzegom, którzy złożyli 
deklarację gospodarowania od-
padami komunalnymi, zostały 
wysłane informacje z dokładnym 
wyliczeniem, dotyczącym opłat 
miesięcznych wraz z przypisa-
nym indywidualnym numerem 
rachunku bankowego. Termin 
płatności za dany miesiąc przy-
pada na każdy 10 dzień miesiąca 
następnego.

Do osób, które do tej pory nie 
uregulowały płatności za miesiąc 
lipiec, w sierpniu zostały wysłane 
upomnienia wraz z kosztami 
tych upomnień, wynoszące 8,80 

zł. Gmina Strzegom obowiąz-
kowo, zgodnie z ustawą, musi 
zatrudnić osobę (windykatora), 
do którego obowiązku będzie 
należało dochodzenie zaległych 
należności, za pomocą środków 
określonych w obowiązujących 
przepisach prawnych. Wydział 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu zachęca także 
wszystkich do terminowego 
uiszczania opłat, a także infor-
muje o możliwości elektronicz-
nych wpłat w celu uniknięcia 
stania w kolejce.
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Ważne dla mieszkańców gminy

Burmistrz Strzegomia za-
prasza lokalne organizacje 
pozarządowe do udziału 
w II Strzegomskim Forum 
Organizacji Pozarządowych, 
które odbędzie się w dniach 
27-28 września br. w Cen-
trum Aktywności Społecznej 
KARMEL w Strzegomiu.

 
Forum jest jednym z wy-

darzeń zaplanowanych w ra-
mach Tygodnia Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia 2013. 
W pierwszym dniu forum 
(piątek, 27 września) zaplano-
wano bezpłatne szkolenie dla 
członków organizacji poza-
rządowych, organizowane we 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Euro-Concret, na które 

zapraszamy przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. 
Tematyka szkolenia organizo-
wanego w zakresie zarządzania 
zespołem w ramach cyklu szko-
leniowego „Profesjonalizacja 
3 Sektora”, obejmuje aspekty 
związane z przywództwem, 
komunikacją interpersonalną, 
asertywnością, rozwiązywaniem 
konfliktów. Poprowadzi je dy-
plomowany psycholog. Zapisy 
na szkolenie są przyjmowane 
w Wydziale Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w godzinach pra-
cy urzędu. Drugi dzień forum 
(sobota, 28 września) będzie 
miał charakter konferencyjny. 
Uczestnicy wysłuchają cieka-
wych wykładów i pl;rezentacji 
dotyczących m.in. pozyskiwania 

i wykorzystywania środków 
finansowych pochodzących 
z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich, działalności zapro-
szonych spoza stowarzyszeń 
spoza gminy, wizyt studyjnych 
oraz najciekawszych inicjatyw 
społecznych realizowanych 
przez gminne organizacje po-
zarządowe. Również w sobotę 
rozstrzygnięty zostanie konkurs 
„Lider NGO 2013”, w którym 
nagrodzone zostaną najlepsze 
inicjatywy społeczne zrealizo-
wane przez organizacje w la-
tach 2012-2013. Wzorem roku 
ubiegłego przyznane zostaną 
nagrody finansowe dla strze-
gomskich organizacji, a najlep-
sza organizacja pozarządowa 
otrzyma również tytuł Lidera 
NGO 2013. Szczegółowe in-

formacje o zasadach udziału 
w konkursie „Lider NGO 2013” 
są dostępne na stronie www.
strzegom.pl w zakładce „NGO 
Konkursy, oferty”. Uczestników 
forum i wszystkich mieszkań-
ców zarówno w piątek i w so-
botę zapraszamy na występy 
artystyczne - recital muzyczny 
oraz pokaz czarów i magii. 
Ważnym wydarzeniem jest 
zaplanowane na drugi dzień 
forum wspólne zdjęcie miesz-
kańców Strzegomia. Czekamy 
na wszystkich mieszkańców 
w sobotę 28 września w parku 
miejskim przy pomniku św. 
Anny o godzinie 15.00. 

Organizatorzy: 
Gmina Strzegom oraz Strze-

gomskie Centrum Kultury

F o r u m  N G O
II Strzegomskie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się w dniach 27-28 września br.

- Dzisiejszą uroczystością pra-
gniemy uczcić długoletnie, 
zgodne i szczęśliwe pożycie 
małżeńskie, będące przykła-
dem umiejętnego życia dwojga 
ludzi, darzących się wzajem-
nym szacunkiem, miłością 
i przywiązaniem.

 Jest to osiągnięcie wielkiego 
formatu, gdyż tylko nieliczni, 
szczęśliwi wybrańcy losu mają 
prawo i zaszczyt czcić taką uro-
czystość - takimi słowami kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu, Beata Nejman 
rozpoczęła uroczystość 60-lecia 
pożycia małżeńskiego Państwa 

Heleny i Antoniego Karpińskich 
ze Strzegomia 

Państwo Karpińscy pochodzą 
z okolic Białegostoku. Tam też za-
warli związek małżeński - w roku 
1952 w Kościele Parafialnym 
w Hrynkach, a rok później w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Babikach. 
Do Strzegomia przyjechali 1954 
r. w poszukiwaniu lepszego jutra. 
Pan Antoni podjął pracę w Strze-
gomskich Zakładach Kamienia 
Budowlanego, a Pani Helena 
zajmowała się wychowywaniem 
trójki dzieci. Dzięki pracowitości 
obojga małżonków powodziło im 
się dosyć dobrze. Dzieci zdobyły 
wykształcenie, usamodzielniły 
się, założyły własne rodziny. Pan 

Antoni mimo dużych problemów 
zdrowotnych swoich i małżonki 
tryska poczuciem humoru; zawsze 
uśmiechnięty, dla każdego ma 
dobre słowo. Lubi gotować i dbać 
o porządek. Nie ogląda telewizji, 
bo ma zawsze coś do zrobienia, 
zwłaszcza teraz, gdy obłożnie chora 
małżonka wymaga całodobowej 
opieki. Z uwagi na zły stan zdrowia 
Jubilatki medale przyznane przez 
prezydenta RP – Bronisława 
Komorowskiego, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu - 
Tadeusz Wasyliszyn i zastępca 
burmistrza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski przekazali na ręce 
Pana Antoniego Karpińskiego. 

red

Diamentowe gody p. Karpińskich
Życzymy Jubilatom przede wszystkim dużo, dużo zdrowia na kolejne lata wspólnego życia. Wszystkiego najlepszego!

Warto dodać, że w gminie wciąż są mieszkańcy, którzy do dnia dzisiejszego 
nie wywiązali się ze złożenia deklaracji śmieciowych. W stosunku do tych 
osób zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, co skutkować będzie 
wystawieniem decyzji określającej wysokość opłaty. 

Ważne dla sprzedawców  
wyrobów alkoholowych 

Podłączenie budynków 
do miejskiej kanalizacji 

Potwierdzenie dokonania opła-
ty prosimy okazać w WSB 
– pokój nr 12, parter. Kasa 
czynna - poniedziałek, środa, 
czwartek: od 8.30 – 15.00, 
wtorek: od 8.30 – 15.45, pią-
tek: od 8.30 – 13.30).
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Rusza III edycja projektu „Ty-
dzień Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia”, skierowanego do 
mieszkańców gminy Strze-
gom. Każdy zainteresowa-
ny będzie mógł uczestniczyć 
w wykładach, spotkaniach, 
plenerach, warsztatach, poka-
zach, prezentacjach artystycz-
nych, wystawach z udziałem 
mieszkańców Strzegomia 
oraz artystów zaproszonych, 
w dniach od 23-29 września 
br. 

Projekt ma na celu promocję 
aktywnego stylu życia. Zorgani-
zowane zostaną spotkania z róż-
nymi specjalistami, od których 
będzie można uzyskać interesu-
jące porady, spotkania ze strze-

gomskimi hobbystami, którzy 
zaprezentują swoje niezwykle 
oryginalne kolekcje. Podczas „Ty-
godnia Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia” odbędą się również 
wykłady strzegomskich znawców 
historii czy też pasjonatów na-
szych rodzimych skał/minerałów. 

Przedsięwzięcie to z pewnością 
zaszczepi w nas wiedzę, jakiej do 
tej pory nie mieliśmy.

Zapraszamy do zapoznania się 
z plakatem na ostatniej stronie 
„Gminnych Wiadomości Strze-
gom”.

kW

wydArzeniA

Polski Związek Emer y-
tów, Rencistów i Inwalidów 
w Strzegomiu od wielu lat 
organizuje liczne i różno-
rodne formy aktywizujące 
środowisko ludzi dojrzałych 
i zrzeszonych w związku.

Strzegomski PZERiI orga-
nizuje wycieczki zagraniczne 
i krajoznawcze pozwalające od-
krywać piękno ziemi ojczystej 
i krajów europejskich. – Po-
znaliśmy już prawie wszystkie 
regiony Polski. W tym roku po-
nownie – po 7 latach – zorgani-
zowaliśmy wycieczkę w Biesz-
czady – informują członkowie 
związku. Pod koniec sierpnia 
50 – osobowa grupa odwie-
dziła ten malowniczy zakątek 
kraju – dodają. Wśród licznych 
atrakcji programowych nie 
mogło zabraknąć zwiedzania 
zespołu pałacowego w Łańcu-
cie i Skansenu Wsi Podkarpac-
kiej w Sanoku. Wiele wrażeń 
dostarczył rejs statkiem po Za-
lewie Solińskim, a także zwie-
dzanie Polańczyka i Ośrodka 
Caritas prezentującego minia-
tury cerkwi oraz ogród biblijny. 
W trzecim dniu strzegomianie 
odkrywali piękno Bieszczad 
i wtulonych w pasma górskie 
miejscowości historycznych, 
jak Cisna, Nowosiółki czy 
Jabłonki. Całodzienne space-
ry i podróże były okazją do 
zintegrowania uczestników 

wycieczki, okazją do tego były 
również wieczorki towarzy-
skie. – W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy najstarszą w Pol-
sce kopalnię soli w Bochni, 
w której multimedialna ścieżka 
edukacyjna dostarczyła wiedzy 
o pracy w żupach solnych. Nie 
omieszkaliśmy zajrzeć też do 
Krakowa. W Łagiewnikach 
zwiedziliśmy sanktuarium, 
zjedliśmy obiad i pełni wrażeń 

- ze śpiewem, który nieroze-
rwalnie towarzyszył naszemu 
podróżowaniu – pokonaliśmy 

ostatni etap wycieczki – rela-
cjonują członkowie PZERiI.
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„Wiecznie młodzi!„
50-osobowa grupa członków PZERiI w Strzegomiu zorganizowała wycieczkę w Bieszczady

W grudniu 2012 roku Strze-
gomskie Centrum Kultury apliko-
wało z dwoma wnioskami o przy-
znanie pomocy do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, na działanie 413 Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju.

Po weryfikacji w Lokalnej Gru-
pie Działania „Szlakiem Grani-
tu” i Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego 
obydwa wnioski otrzymały pozy-
tywne opinie i na dzień dzisiejszy 
podpisana została umowa nr 
01210-6930-UM0141908/13 
z dnia 19.07.2013r. na przyznanie 
pomocy finansowej na zakup plo-
tera. Obecnie Strzegomskie Cen-
trum Kultury sfinalizował zakup 
plotera, którego cena brutto wy-
nosi 14.000,01 PLN z czego 80% 
kwoty netto tj. kwota 9.105,69 
PLN zostanie pokryta ze środków 
z PROW na lata 2007-2013. Jest 
to ogromna pomoc, bez której taki 
zakup byłby niemożliwy. Ploter to 
wielofunkcyjna drukarka, która 
pozwoli na wykonywanie wielko-
formatowych wydruków w bardzo 
dobrej rozdzielczości, w postaci 
plakatów, rysunków, obrazów, ba-
nerów na różnorodnym podłożu, 
w tym na grubym i cienkim pa-
pierze, na papierze kredowym oraz 
folii i materiałach tekstylnych. 
Zakup tego urządzenia posłuży 

lokalnej społeczności w świetlicy 
wiejskiej, przez co zwiększą się 
możliwości organizacji wystaw 
i innych działań kulturalnych 
i edukacyjnych. Jest to bardzo eko-
nomiczne urządzenie pozwalające 
wykonywać duże formaty prac 
w pojedynczych nakładach, co jest 
niezwykle ważne w działalności 
kulturalnej. Czekamy również na 
informację o terminie podpisania 
umowy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolno-
śląskiego na przyznanie pomocy 
na zakup dużej hali namiotowej. 
Zakup hali namiotowej to kwota 
38.000,00 PLN z czego kwota 
24.715,44 PLN stanowi pomoc 
z PROW na lata 2007-2013. Tak 
wysoka dotacja pozwoli na zakup 
hali namiotowej, co rozwiąże 
wiele problemów w organizacji 
imprez plenerowych związanych 
z niesprzyjającą aurą pogodową. 
Każdorazowe wypożyczanie hal 
namiotowych to ogromne koszty 
rzędu kilku tysięcy jednorazowo. 
Zakup takiej hali to oszczędność, 
która zwróci się po niedługim cza-
sie i rozwiąże problem z brakiem 
dużych przestrzeni zadaszonych 
np. podczas Jarmarku Wielkanoc-
nego, Obchodów Święta Konsty-
tucji 3 Maja, Święta Niepodległości 
11 Listopada, Dożynek w każdym 
sołectwie gminy Strzegom oraz 
wielu innych wydarzeń kultural-
nych w naszej gminie.

SCK

SCK zakupiło nowy ploter

 
    W programie spotkania: 
 
 Pozdrowienia od Burmistrza Strzegomia 
 “Strzegomianie o sobie i mieście”  
       - wywiady filmowe 
 Recital Karoliny Ingleton 
 Wystawny obiad 
 Gorący bufet 
 Prezentacja młodych talentów, gitara i 

śpiew, recytacje, zumba 
 Konkurs rysunkowy i tańca 
 Galeria sukien i obrazów 
 Dużo dobrej muzyki i wspólna zabawa 

 Banquet Royale  19 Października 2013  
Godzina 18:00 

5080 Timberlea Blvd.  Unit 34 
Mississauga 

Drugi 
Kanadyjsko  -  Amerykański 

Zjazd Stzegomian 

     Sprzedaż  Biletów od 8 Wrzesnia   
   Telefony Kontaktowe: 

 Wiesia  905  279  2930 
Emilia  905  790  2598 

Organizatorzy Zjazdu zapraszają 
Strzegomian oraz ich przyjaciół do 
Banquet Royale na wspólną zabawę. 

Strzegom Zaprasza…. 
Strzegom Prezentuje... Aktywny strzegomianin!

Będą wykłady, spotkania, plenery, warsztaty, pokazy, prezentacje artystyczne

Trzecia już edycja giełdy 
odbyła się w dniu 19 sierpnia 
br. na dziedzińcu Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel”. 
Giełdy organizowane są przez 
Stowarzyszenie Euro-Partner 
we współpracy z Polskim Ko-

mitetem Pomocy Społecznej 
w Świdnicy i Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Strzegomiu. 
Dzięki pomocy finansowej 
naszego sponsora – jednego 
z mieszkańców Strzegomia - 
ludność naszej gminy mogła 

zaopatrzyć się, kolejny raz, 
w dobrej jakości odzież: kurtki, 
płaszcze, sukienki, spódnice, 
bluzki, swetry, spodnie oraz 
buty, zarówno dla osób do-
rosłych, jak i dzieci. Giełda 
cieszyła się, podobnie jak dwie 

poprzednie, dużym zaintere-
sowaniem. Podczas trwania 
ostatniej giełdy odwiedziło nas 

około 136 rodzin z terenu całej 
gminy Strzegom. W związku 
z coraz większym powodzeniem 

giełd i dużym zadowoleniem 
przybyłych, stowarzyszenie 
planuje organizację kolejnych 
giełd, o czym zainteresowani 
zostaną powiadomieni ogłosze-
niami wywieszanymi na słupach 
ogłoszeniowych. - Pragniemy 
podziękować naszemu spon-
sorowi oraz PKPS ze Świdnicy 
za owocną współpracę. Dzię-
kujemy również pozostałym 
osobom, które wsparły nas 
przekazując odzież – podkre-
ślają członkowie stowarzyszenia 
Euro-Partner.

red

Po giełdzie odzieży 
Były kurtki, płaszcze, sukienki, spódnice, bluzki, swetry, spodnie oraz buty

Organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują władzom samorządowym 
Strzegomia, a zwłaszcza burmistrzowi, za wsparcie finansowe w kwocie 5 
tys. zł, dzięki któremu część osób o niższych emeryturach mogła podróżować 
z nami. Zapraszamy wszystkie osoby w wieku poprodukcyjnym do aktyw-
nego trybu życia i korzystania z różnych wspólnego wypoczynku, rozwoju 
intelektualnego, spędzania czasu wolnego oraz udziału w proponowanych 
przez nas imprezach.

 PZERiI w Strzegomiu

Stowarzyszenie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych Euro - 
Partner zorganizowało już trzecią Giełdę Odzieży nowej i używanej. Kolejny raz człon-
kowie stowarzyszenia, jak i pozostałe osoby bezrobotne z terenu naszej gminy mogły za 
darmo zaopatrzyć się w dobrej jakości nową i używaną odzież oraz buty.
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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 odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

rodzic dziecka: chciałem za-
pytać, co z tematem budowy 
nowego przedszkola na miejsce 
obecnego PP4? dlaczego temat 
ucichł? Pozdrawiam

We wrześniu ogłosimy za-
pytanie ofertowe na wyko-
nanie projektu przedszkola 
z oddziałem żłobkowym. Ma 
być wybudowane w miejscu 
istniejącego Przedszkola nr 4. 
Projektowanie trochę potrwa, 
a ja mam nadzieję, że w no-
wej perspektywie finansowej 
2014-2020 Unii Europejskiej 
będą także pieniądze na dofi-
nansowanie takich zadań dla 
gmin. Chciałbym jednocześnie 
poinformować, że Przedszkole 
nr 4 jest po aktualnych wszyst-
kich przeglądach technicznych, 
ppoż. i sanepidu, i wszystkie są 
pozytywne. 

AB: witam! w strzegomiu na 
stronach internetowych, zarów-
no urzędu, jak i zakładu usług 
komunalnych poinformowano 
nas jako mieszkańców strzego-
mia, że prowadzona jest u nas 
segregacja odpadów. nie wiem 
dlaczego mamy kupować worki 
w zuk po 1,20 zł, a w sprzeda-
ży poza naszym miastem można 
je kupić za 0.50 zł. czy za re-
klamę zuk-u umieszczoną na 
worku mam zapłacić 0.70 zł? 
w ten sposób zuk rekompensu-
je sobie niską cenę zaoferowaną 
w przetargu. następna sprawa: 
dlaczego przedstawiono nam 
harmonogram wywozu od-
padów segregowanych, który 
nie ma żadnego zastosowania 
w rzeczywistości? ja z moją 

rodziną segregujemy odpady. 
odpady nie podlegające segre-
gacji wywożone są zgodnie 
z harmonogramem i dotychcza-
sowym zwyczajem, za co Panom 
tym się trudniącym składam 
wyrazy szacunku. jednak odpa-
dy segregowane nie są zabierane 
zgodnie z harmonogramem. 
Pracownica urzędu miejskiego 
za każdym razem informuje, 
że mam zadzwonić do zuk
-u i poprosić o zabranie worka 
żółtego i brązowego. Po co skła-
dałam w urzędzie deklaracje 
o segregacji, kiedy muszę prosić 
o wywóz. naliczenie należności 
za wywóz dostałam już bez 
prośby o przysłanie takowego 
i ściśle określono terminy płat-
ności. z pozdrowieniami dla 
Pana i pracowników urzędu. 

W odpowiedzi na pytanie 
internetowe w sprawie od-
bioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamiesz-
kałych, informujemy że: nie 
ma obowiązku kupowania 
worków do segregacji odpa-
dów. Można się zaopatrzyć 
w odpowiedni pojemnik przez 
dzierżawę lub zakup własnego 
pojemnika. Stosowne napi-
sy na workach lub pojemni-
kach nie są wymysłem spółki 
i nie chodzi o reklamę, lecz 
o wymóg ustawowy i przepis 
określający informację, która 
powinna być tam umieszczona, 
tzn. kto jest odpowiedzialny 
za odbiór odpadów i kto jest 
zamawiającym, a także zobo-
wiązujący do umieszczenia 
danych adresowych z logiem 
spółki ZUK i opisem rodzaju 
odpadów. Spółka poniosła 
dodatkowe koszty związane 
z wytworzeniem tego rodzaju 
worków, stąd cena zgodna 
z kosztami. Przewidujemy, że 
przyszła cena kolejnej partii 
worków ulegnie obniżeniu, bo 
są już gotowe matryce. Odpady 
segregowane są systematycznie 
od dwóch tygodni i odbierane 
bez większych zakłóceń. Spe-
cjalnie i codziennie 2 pojazdy 
z częstotliwością co dwa dni 
w każdym miejscu, objeżdżają 
teren miasta oraz wsi i zbierają 
wszystkie odpady segregowane. 
Obecnie nie odnotowujemy 
skarg związanych z naszą dzia-
łalnością w tym zakresie. Oczy-
wiście, jak wszędzie mogą się 
zdarzyć pojedyncze przypadki, 
które staramy się usuwać. Sys-

tematycznie w miarę spływu 
informacji z UM, zgodnie ze 
złożonymi deklaracjami, są po-
prawiane i aktualizowane har-
monogramy odbioru odpadów 
segregowanych. Przyczyną bra-
ku ostatecznego opracowania 
harmonogramów jest nietermi-
nowe złożenie deklaracji oraz 
zmiany w nich dokonywane 
przez mieszkańców. Zwraca-
my się z prośbą do właścicieli 
nieruchomości o wystawianie 
przed posesją worków i pojem-
ników z odpadami segregowa-
nymi najpóźniej do godz. 7.30, 
ponieważ zapewni to właściwy 
i terminowy odbiór odpadów 
w danym dniu.

zbigniew rodak
Prezes zuK Sp. z o. o.

rodzic: czy istnieje możliwość 
założenia w przedszkolach na-
szej gminy monitoringu w sa-
lach, aby rodzice mogli zobaczyć 
jak zachowują się ich dzieci. jak 
wiadomo wrzesień to trudny 
okres dla rodziców i ich dzieci, 
którzy rozpoczynają naukę 
w przedszkolu. rodzice byliby 
dużo spokojniejsi, gdyby mogli 
oglądać swoje pociechy. zało-
żenie takiego monitoringu na 
pewno kosztuje - ale uważam, 
że gdyby wyszła taka inicjaty-
wa, to niektórzy rodzice z pew-
nością by się dołożyli. Proszę 
o pomyślenie o nas rodzicach.

Tak sobie myślę, że pociecha 
Państwa jest pierwszy rok 
w przedszkolu. Pragną uspo-
koić i zapewnić, że kadra, która 
pracuje w naszych przedszko-
lach, to doświadczeni peda-
godzy i nie widzę powodu, by 
montować monitoring. Propo-
nuję jednak w tych pierwszych 
dniach rozmawiać, dopytywać 
nauczycielkę, która na pewno 
udzieli informacji o aklimaty-
zowaniu się pociechy. 

grzegorz: witam! Panie bur-
mistrzu, mam pytanie: kiedy 
skończy się horror pod tytułem 
remont ulicy szarych szere-
gów? nie możemy normalnie 
wyjechać rano do pracy z ulicy 
morskiej! rozumiem prace, 
rozumiem remonty, ale trzeba 
tez zrozumieć mieszkańców, 
nie zgłaszam pretensji o ha-
łas, zakurzenie czy straszny 
bałagan, chcę normalnie wy-
jechać do pracy, a nie mogę, bo 
f irma remontowa nie potraf i 

zostawić części drogi wjaz-
dowej!

Zgłosiłem sprawę wykonaw-
cy. Proszę o podanie nr-u po-
sesji, to będzie z naszej strony 
szybsza reakcja. Też mieszkam 
w okolicy i wiem jakie uciążli-
wości musicie Państwo znosić. 
Dziękuję bardzo za cierpliwość. 
Listopad to miesiąc w którym 
zakończy się remont i będzie 
się nam wszystkim dużo lepiej 
żyło. Jest to trudna inwestycja 
ze względu na fakt, że teren 
ten jest najniżej położony 
w Strzegomiu i poziom wód 
gruntowych bardzo utrudniał 
wykonanie pierwszej części in-
westycji, która obejmowała wy-
konanie kanalizacji sanitarnej. 
Jeszcze trochę cierpliwości.

magda: dzień dobry. miesz-
kam na ulicy sosnowej w strze-
gomiu. osiedle należy do naj-
ładniejszych, jednakże jest 
jedna wada tego osiedla, mia-
nowicie psie kupy!!! ludzie nie 
sprzątają po swoich pupilach, na 
trawnikach roi się od odchodów 
zwierząt. wróciłam ostatnio od 
rodziców z Żarowa, byłam tam 
dwa miesiące. dziecko co dzień 
spędzało czas na zewnątrz, nie 
martwiłam się że wdepnie w. .. 
gdy wróciłam do strzegomia, 
to się przeżegnałam!!! dziecko 
chciało biegać po trawie, a ja 
mu zabraniałam, bo wszędzie 
są kupy!!! Panie burmistrzu, 
bardzo Pana proszę, aby Pan coś 
z tym zrobił, bo przecież tak nie 
da się żyć. mieszkamy w cywili-
zowanym Państwie, a wygląda 
ono jak obora. jest wiele osób 
takich jak ja, co narzekają na ten 
widok. najlepszym sposobem 
wg mnie byłyby kamery osie-
dlowe i na górze krzyżowej. 
Proszę o odpowiedź, ponieważ 
będę zmuszona do zmiany miej-
sca zamieszkania. z ludźmi nie 
da się tego załatwić, więc może 
coś Pan zdziała co zadziała. Po-
zdrawiam serdecznie magda.

Od początku kadencji apelu-
jemy do mieszkańców o sprzą-
tanie po swoich pieskach, ale 
bez większego skutku. Usta-
wiliśmy na swoich terenach 
zielonych kosze z woreczkami 
i sytuacja się trochę poprawiła. 
Podobnie jest na terenach 
podległych administracyjnie 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Myślę, że Pani apel skłoni choć 
kilka osób, by zachowywały 

reguły normalnego zachowania 
i sprzątały po swoich pieskach. 
Jeśli chodzi o monitoring, 
to ma pani rację, że sprawa 
zdecydowanie pomaga, bo 
tak jest w parku na Plan-
tach. Teraz przygotowujemy 
się do monitoringu centrum, 
gdzie ten problem też istnieje. 
Systematycznie będziemy go 
rozbudowywać, ale założenia 
są takie, że kamery mają być 
montowane tam, gdzie będą 
służyć przede wszystkim po-
prawie bezpieczeństwa ludzi. 

michał: Panie Burmistrzu, 
uważam, że przy okazji re-
nowacji (bądź uprzątnięcia) 
małpiego gaju, warto byłoby 
odrestaurować (niewielkim 
kosztem) starą basztę nad gajem 
(lub stary wiatrak, jak zwał). 
wystarczy uporządkować teren 
przed basztą, trochę granitu 
i cementu, tam gdzie odpadło, 
oczyścić, w środku wyłożyć 
kostką, obok postawić jakieś 
ławki, kosze na śmieci, nocą 
podświetlić /monitoring/, aby 
nie zdemolowali - piękny punkt 
turystyczny i widokowy by był. 
Pozdrawiam.

Bardzo dobre pytanie. Też 
tak widzę zagospodarowanie 
tego terenu. Niestety potrzebne 
są na rewitalizację i zagospoda-
rowanie tego terenu milionowe 
kwoty. Tak było w przypad-
ku rewitalizacji Strzegom-
skich Plant, które nie były tak 
zdewastowane jak małpi Gaj 
i okolice baszty. Obecne prace 
to porządkowanie tego terenu 
po wielu latach, kiedy tam 
nikt nie zaglądał. Na najbliż-
szej sesji zaproponuję projekt 
uchwały o otwarciu zmian 
w planie przestrzennym w ob-
rębie, w którym jest Małpi Gaj, 
by była możliwość rozszerzenia 
funkcji tych terenów. 

odbiorca wody: witam Pana 
Burmistrza, nie wiem czy to 
będzie jeszcze odczytane dzi-
siaj przez pana ale myślę, że 
w takiej sytuacji jaka nastąpiła 
w mieście, że tak. myślę, że 
pomoże pan pani prezes wik 
w załatwieniu większej ilości 
beczkowozów i wynajmiecie 
z ościennych wodociągów w ra-
mach jakiejś współpracy czy na-
wet odpłatnie i nie będzie miało 
to miejsca, tak jak ostatnio, że 
mieszkańcy zostali bez wody 

i nie doczekali sie na beczkowo-
zy. więc proszę tę uwagę wziąć 
bardzo poważnie. to nie jest 
jesień ani zima, że pójdziemy 
po śnieg i sobie natopimy! z po-
ważaniem mieszkaniec gminy 
strzegom.

Pytania czytam zazwyczaj 
po przyjściu do pracy. Muszę 
Panu powiedzieć, że zaraz po 
uzyskaniu informacji o awarii, 
poprosiłem panią naczelnik 
wydziału komunalnego o ze-
branie informacji skąd możemy 
wynająć dodatkowe beczko-
wozy. Okazało się jednak, 
że w okolicznych miastach 
zakłady wodociągów nie mają 
beczkowozów. Jedyny, który 
znaleziono był w Wałbrzychu, 
ale był zajęty. Mieszkańcy, tak 
jak i ja byliśmy zaskoczeni 
awarią rurociągu przesyłowego 
dwukrotnie w ciągu 10 dni. 
Pani prezes i tak świetnie pora-
dziła sobie wspólnie z pracow-
nikami z awarią, uruchamiając 
linię zastępczą, która znacznie 
zminimalizowała skutki tej 
awarii. Odsyłam do zapozna-
nia się z oświadczeniem moim 
w tej sprawie, które drukujemy 
poniżej.

tomasz: witam. chciałbym się 
dowiedzie, jak to możliwe, że 
firma, która chyba pierwszy raz 
nagłaśniała imprezę masową, 
wygrała przetarg? nie spraw-
dzacie przed końcem przetargu 
kompetencji poszczególnych 
firm? Poziom realizacji nagło-
śnienia i obsługi technicznej 
sceny na festiwalu w tym roku 
był poniżej zera. w ubiegłych 
latach, z tego co zauważyłem 
nagłośnienie zapewniała firma 
…. A w tym roku? zachowajmy 
poziom z ubiegłych lat, bo w tym 
roku tylko się pogrążyliśmy. 
Pozdrawiam.

Reżyser koncertu galowego 
Pan Gerard Nowak, fachowiec 
w sprawie nagłośnienia, był 
zachwycony profesjonalizmem 
firmy. Nagłośnienie zespołów 
folklorystycznych moim zda-
niem też było dobre. Pojawie-
nie się innej firmy związane 
jest z przeprowadzeniem po-
stępowania ofertowego, w któ-
rym decydującym czynnikiem 
o wyborze firmy jest cena. 
Gdyby nie przeprowadzono 
tego postępowania, zaraz poja-
wiła by się sprawa, kto ile wziął, 
że ta firma …

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta i prezes 
Spółki Wodociągi i Kanali-
zacja w Strzegomiu – Dorota 
Borkowska wydali oficjal-
ne oświadczenia w sprawie 
utrudnień związanych z bra-
kiem lub przerwą w dostawie 
wody w gminie Strzegom, 
które miały miejsce w ostat-
nim czasie.

Strzegom 27.08.2013r.
OŚWIADCZENIE
zarząd spółki wodociągi i ka-
nalizacja w strzegomiu pragnie 

przeprosić wszystkich mieszkań-
ców miasta i gminy strzegom za 
utrudnienia związane z bra-
kiem lub przerwą w dostawie 
wody, co miało miejsce w dniach 
16-17 sierpnia oraz 26-27 sierp-
nia br. Powyższe utrudnienia 
spowodowane były wystąpie-
niem dwóch, poważnych awarii 
na rurociągu przesyłowym tj. 
głównej magistrali zasilającej 
miasto i część gminy strzegom 
na odcinku olszany - stawiska. 
Przyczyną w/w awarii było 
pęknięcie wzdłużne rury dn 
400 mm na odcinku 6,0 mb 
(w dwóch różnych miejscach), co 

dotychczas w dwudziestoletniej 
eksploatacji tego rurociągu nie 
miało miejsca. Powyższa sytu-
acja może być wynikiem zmian 
warunków gruntowo- wod-
nych bądź wady materiałowej 
rur PcV. Przyczyny te zostaną 
zbadane poprzez wykonanie 
ekspertyz zarówno gruntu, jak 
i rur. w celu zminimalizowa-
nia niedogodności związanych 
z brakiem wody w przypadku 
występowania awarii podjęte 
zostały przez spółkę czynności 
związane z uruchomieniem 
awaryjnego zasilania w wodę. 
dzięki temu w dniu 26 sierpnia 
część mieszkańców miasta i gmi-
ny strzegom mogła korzystać 
z wody. dalsze działania w tym 
kierunku spowodują możliwość 
dostawy wody w odpowiedniej 

ilości i pod odpowiednim ciśnie-
niem (niezależnie od awarii) 
do wszystkich mieszkańców. 
jednocześnie zarząd spółki za-
pewnia, że wystąpienie awarii 
nie było zamierzonym działa-
niem tylko zdarzeniem losowym, 
niemożliwym do przewidzenia. 
jeszcze raz pragniemy prze-
prosić za zaistniałą sytuację 
i podziękować za cierpliwość 
i zrozumienie. 

Prezes zarządu
wIK Sp. z o. o.

dorota Borkowska

Szanowni Państwo
26 sierpnia br. drugi raz w okre-
sie 10 dni nastąpiła awaria 
głównego rurociągu dn 400, co 
spowodowało brak wody w mie-
ście i wsiach gminy strzegom. 

w poniedziałek (25.08) udało 
się puścić wodę o zdecydowanie 
niższym ciśnieniu, rurociągiem 
zastępczym, co złagodziło skutki 
awarii, ale nie wszędzie.w go-
dzinach wieczornych byłem na 
miejscu awarii i zaskoczył mnie 
zakres robót, jaki wykonywa-
li pracownicy wik sp. z o.o. 
dziękuję Pracownikom i kie-
rownictwu spółki za skuteczne 
działanie. szybkie wykonanie 
olbrzymiego, głębokiego wykopu, 
by dostać się do rurociągu, było 
możliwe dzięki pomocy Firmy 
„drog- ziem”, która udostępniła 
specjalistyczny sprzęt. na uwagę 
zasługuje fakt, że w magazynie 
spółki były wszystkie, potrzebne 
elementy rur i łączników, co 
skutkowało szybkim usunięciem 
awarii. w związku z faktem, 

że awaria drugi raz polegała 
na pęknięciu podłużnym rury 
na tym samym odcinku, Pani 
Prezes spółki podjęła decyzję 
o przekazaniu fragmentu rury 
do ekspertyzy celem ustalenia 
przyczyny pękania. Postano-
wiono także uruchomić w trybie 
pilnym dodatkowy rurociąg, 
który w razie kolejnej awarii 
będzie przesyłał wodę do miesz-
kańców gminy. rozpatruje się 
także decyzję o budowie jeszcze 
jednego, głównego rurociągu, ale 
zostanie ona podjęta po wyni-
kach ekspertyzy, o których pisze 
także w swoim oświadczeniu 
Pani Prezes dorota Borkowska. 
dziękuję wszystkim mieszkań-
com za wyrozumiałość. 

Burmistrz Strzegomia 
zbigniew Suchyta 

Nie było wody
Oświadczenia burmistrza Strzegomia i prezes spółki Wodociągi i Kanalizacje w Strzegomiu w sprawie awarii, które pojawiły się w tym roku na głównym rurociągu 
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Dlaczego „Nie”  
dla A. Gregorczyka? 

W piątek (30.09.2013 r.) na se-
sji Rady Miejskiej w Strzegomiu 
powrócił temat uchwały stwier-
dzającej wygaśnięcie mandatu 
radnego Andrzeja Gregorczyka, 
ponieważ wojewoda dolnośląski 
w piśmie z dnia 08.08.2013 we-
zwał radę do podjęcia uchwały. 

Wojewoda poinformował rów-
nież, że w przypadku nie podję-
cia uchwały wyda zarządzenie 
zastępcze. Podczas głosowania 
radni nie byli jednogłośni. Widać 
było ewidentnie rozdźwięk w in-
terpretacji tej uchwały, dlatego: 
7 radnych było za, 10 przeciw 
uchwale, 2 radnych obecnych na 
sali nie głosowało, a dwóch ko-
lejnych było nieobecnych. Radni, 
którzy głosowali przeciw uchwale 
stwierdzili, że skoro to nie Rada 
Miejska w Strzegomiu decy-
dowała o powołaniu Andrzeja 
Gregorczyka, tyko Komisarz 
Wyborczy na podstawie głosów 
wyborców, to nie Rada Miejska 
powinna decydować o wyga-
śnięciu mandatu radnego. Z całą 
pewnością na decyzję radnych 
głosujących przeciw, nie głosu-
jących w ogóle i nieobecnych 
miały wpływ również niejasne 
okoliczności rezygnacji Andrzeja 
Gregorczyka z funkcji radnego.

red

Burmistrz 
Strzegomia informuje

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 208/B/2013, 
Nr 209/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 22 sierp-
nia 2013 r., Zarządzeniem 
Nr 210/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 29 sierp-
nia 2013 r.

• • • •

Burmistrz Strzegomia 
przypomina wszystkim oso-
bom fizycznym, będącym 
podatnikami podatku od 
nieruchomości, rolnego 
i leśnego, że na dzień 16 
września 2013r. przypada 
termin płatności III raty 
w/w podatków.

Włączenie gminy Strzegom 
do Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
pomoc finansowa Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu na zakup sa-
mochodu dla strzegomskie-
go Komisariatu, zawarcie 
porozumienia dot. utwo-
rzenia i prowadzenia przez 
powiat świdnicki oddziału 
przedszkolnego specjalnego 
w Szkole Podstawowej nr 
7, stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu radnego Andrze-
ja Gregorczyka – m. in. te 
tematy były przedmiotem 
obrad strzegomskich radnych 
w dniu 30 sierpnia br. na Sesji 
Rady Miejskiej.

Piątkowa sesja rozpoczęła się 
od wręczeń pamiątkowych od-
znaczeń. Prezes strzegomskiego 
Koła Sybiraków – Jerzy Orab-
czuk wraz z prezesem zarządu 
Oddziału Związku Sybiraków 
w Wałbrzychu – Stanisławem 
Sznajderem wręczyli Honorowe 
Odznaki Sybiraków dla Bogu-
sława i Krzysztofa Skolaków, 
a także Krzyż Obrońcy Kresów 
Wschodnich dla radnego Józefa 
Staraka. Później przyszła już 
pora na głosowanie nad uchwa-
łami. Dzięki uchwale w sprawie 
podjęcia współdziałania między 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego w celu realizacji Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych (ZIT) Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, gmina Strzegom 
wraz z innymi samorządami bę-
dzie miała możliwość ubiegania 
się o wsparcie z Unii Europej-
skiej. Dzięki współdziałaniu 
i integracji gmin pozyskiwanie 
środków finansowych na wspól-
ne cele będzie łatwiejsze. - Współ-

praca na poziomie terytorialnym 
będzie stanowiła świadectwo part-
nerstwa między gminami i ich 
zdolności współpracy oraz określi 
ramy integracji terytorialnej. ZIT 
to nowy instrument, za pomocą 
którego w obszarach funkcjonalnych 
mogą być realizowane wspólne 
projekty inwestycyjne – wyjaśniał 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Ważną decyzją strze-
gomskich radnych było udziele-
nie pomocy finansowej Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu na dofinansowanie 
zakupu samochodu oznakowa-
nego dla Komisariatu Policji 
w Strzegomiu w wys. 37 500,00 
zł. Doposażenie strzegomskiego 
Komisariatu w nowy radiowóz 
jest kolejną inwestycją w popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Strzegom. Najważniejszą 
zmianą w budżecie gminy Strze-
gom było zmniejszenie docho-

dów o kwotę ponad 2 milionów 
zł. Fakt ten wynika ze zmiany 
przepisów dot. dochodów z ty-
tułu opłat za korzystanie ze 
środowiska. Z nowych przepisów 
wynika, że podmioty korzysta-
jące ze środowiska będą wnosiły 
opłatę za dany rok kalendarzowy 
tylko raz w roku – do dnia 31 
marca następnego roku, a nie 
jak dotychczas dwa razy w roku 
– do 31 stycznia i 31 lipca. - 
W przypadku naszej gminy kwota, 
która nie wpłynie do budżetu, to 
ponad dwa miliony złotych. Przed 
złożeniem zmian w budżecie do 
Rady Miejskiej przeprowadzone 
zostały konsultacje z wszystkimi 
wydziałami Urzędu Miejskiego 
oraz jednostkami budżetowymi, 
by po analizie ocenić, gdzie można 
zmniejszyć plan wydatków, nie 
zaburzając realizacji zadań bie-
żących gminy – informował bur-
mistrz Strzegomia.W związku 

z wnioskiem Starostwa Powia-
towego w Świdnicy dot. zamiaru 
utworzenia oddziału przed-
szkolnego specjalnego w Szkole 
Podstawowej nr 7 w Strzegomiu, 
istniała konieczność zawarcia 
stosownego porozumienia gminy 
z powiatem, który będzie pro-
wadził tę placówkę. Radni Rady 
Miejskiej pozytywnie zaopinio-
wali tę uchwałę. Radni podjęli 
również uchwałę w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej 
pn. „Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu” i nadania mu 
statutu. 20 grudnia br. zostanie 
utworzona nowa jednostka bu-
dżetowa, której siedziba będzie 
się mieścić przy Alei Wojska 
Polskiego 16. Uczestnikami 
WTZ będą osoby niepełno-
sprawne, w stosunku do których 
orzeczono niezdolność do pracy, 
a zakwalifikowane zostały do 
rehabilitacji w formie zajęciowej. 

Warsztatem będzie zarządzał 
kierownik, reprezentujący in-
stytucję na zewnątrz i odpo-
wiadający za jego działalność. 
Zwierzchnikiem służbowym 
kierownika będzie burmistrz 
Strzegomia.

Radni podjęli ponadto 
uchwały:
- zmieniającą uchwałę w spra-

wie udzielenia pomocy rze-
czowej przez gminę Strzegom 
województwu dolnośląskiemu 
w ramach realizacji zada-
nia pod nazwą: „Przebudowa 
chodników przy drodze 374 
na odcinku od ul. Legnickiej 
do ul. Kasztelańskiej w Strze-
gomiu”, 

- w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gmi-
ny Strzegom na lata 2013 – 
2022, 

- uchylającą uchwałę Nr 115/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 20 grudnia w sprawie 
wyłapywania bezdomnych 
zwierząt na terenie gminy 
Strzegom oraz rozstrzyga-
niu o dalszym postępowaniu 
z nimi,

- w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek, 
w gminie Strzegom.

Natomiast nie została pod-
jęta – stosunkiem głosów 10 
(przeciw), 7 (za) - uchwała 
w sprawie stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu radnego An-
drzeja Gregorczyka. Dodajmy, 
że dwóch radnych nie wzięło 
udziału w głosowaniu, a dwóch 
nie było obecnych na piątko-
wych obradach.

TW 

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest. 
działka niezabudowana nr 365/1, 
AM – 1, Obr. Rogoźnica, położo-
na w Rogoźnicy gm. Strzegom, 
o powierzchni 1,4100 ha, dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00071737/9. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 38.172,00 zł
Wadium - 4.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.10.2013 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiej-
skich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1R15 – tereny 
użytków rolnych.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.10.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-

chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-

gom.pl. bip-przetargi.
Zast rzega s ię  prawo od -
wołania przetargu z uza -
s a d n i o n e j  p r z y c z y n y , 
p r z y  c z y m  i n f o r m a c j a  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

O czym obradowali radni? 

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Głosowanie nad uchwałami poprzedziło wręczenie odznaczeń przez Jerzego Orabczuka – prezesa Koła Sybiraków w Strzegomiu
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We wtorek, 3 września br. 
11 uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz 2 
z Zespołu Szkół uczestni-
czyło w uroczystości wręcze-
nia nagród starosty świdnic-
kiego za wybitne osiągnięcia 
naukowe i sportowe. 

Nagrody wręczyli: starosta 
- Zygmunt Worsa, wicesta-
rosta- Alicja Synowska oraz 
dyrektor Wydziału Oświaty 
- Stanisław Szelewa.

-  Gratulu ję  l icea l i s tom 
wspaniałych wyników ma-
turalnych oraz osiągnięć na-
ukowych i sportowych. Gra-
tuluję również tegorocznym 
absolwentom, którzy dostali 

s ię  na wymarzone studia 
politechniczne, prawnicze 
i humanistyczne. Szczegól-
nie jesteśmy dumni z Mał-
gor z at y Kitajczuk , która 
dostała się na medycynę i to 

na wysokim 13. miejscu na 
200 przyjętych – informuje 
dyrektor Tomasz Marczak. 
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

red

Nagrodzeni przez starostę
Uczniowie strzegomskiego LO oraz Zespołu Szkół otrzymali nagrody starosty za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz wysokie wyniki maturalne 

W ramach programu adapta-
cyjno-integracyjnego pierw-
szoklasiści Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu, w pierwszych 
dniach września, objęci zostali 
szczególną uwagą i opieką na-
uczycieli. Wszystko po to, by 
zminimalizować ewentualny 
stres spowodowany zmianą 
szkoły. 

Pierwszy dzień nauki roku 
szkolnego 2013/2014 rozpo-
czął się od spotkania pierw-
szoklasistów z Beatą Ślipko 
– dyrektorem Gimnazjum nr 
1 i jej zastępcą Małgorzatą 
Świstek. Dyrektor przedstawiła 
uczniom założenia programu 
adaptacyjno-integracyjnego 
oraz zapoznała ich z oczekiwa-
niami, jakie wobec nich ma cała 
społeczność szkolna. W dalszej 
części uczniowie spotkali sie 
z wychowawcą w salach lekcyj-
nych, by tam bliżej się poznać. 
W czasie dwóch pierwszych 
godzin zajęć z wychowawcą 

uczniowie zostali również zapo-
znani z dokumentami gimna-
zjum i zasadami życia szkolnego 
- tworzyli Kodeks Przeciwdzia-
łania Przemocy, który ma na 
celu wspólne uzgodnienie zasad 
postępowania w sytuacjach nie-
pożądanych i nagradzania za-
chowań pozytywnych. Następ-
nie gimnazjaliści uczestniczyli 
w spotkaniach warsztatowych 
- w zajęciach z biblioterapii, 
arteterapii, zajęciach plastycz-
nych i spotkaniu z pedagogiem. 
W czasie tych spotkań brali 
udział w zabawach logicznych 
z wykorzystaniem tablicy mul-
timedialnej, układali teksty 
z zastosowaniem tytułów ksią-
żek, rozwiązywali tangramy, 
rebusy, łamigłówki, krzyżówki 
o tematyce profilaktycznej, pro-
jektowali wizytówkę ze swoim 
imieniem, wspólnie tworzyli 
prace plastyczne. Zakończe-
niem dnia były zajęcia spor-
towo-rekreacyjne prowadzone 
przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, gdzie w przyjaznej 
atmosferze i w duchu zdro-
wej rywalizacji młodzież miło 
spędziła czas. Dzień integra-
cyjny dla pierwszoklasistów 
przebiegł w bardzo przyjaznej 
atmosferze. 

red

Integracja w Gimnazjum nr 1

Nadszedł dzień, w którym 
dzieci i młodzież z całej Pol-
ski powróciła do szkolnych 
ławek, aby kontynuować 
swoją naukę. Rozpoczęcie 
roku szkolnego odbyło się 
2 września 2013 roku. 

W Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu na 
rozpoczęciu zorganizowanym 
w sali gimnastycznej dla klas 
„0” i „I”, pojawili się m. in.: 
Wiesław Witkowski - zastęp-
ca burmistrza Strzegomia oraz 
prezes Koła Związku Sybira-
ków - Jerzy Orabczuk. W tym 
jakże szczególnym i ważnym 

dniu nie mogło zabraknąć na-
uczycieli oraz rodziców, którzy 
przyszli wspierać swoje dzieci. 
- Życzę Wam dużo uśmiechu 
oraz jak najwyższych stopni 
w nauce - mówił Wiesław 
Witkowski. Niespodzianką 
była wizyta słynnego Koziołka 
Matołka, który przybył prosto 
z Pacanowa i wręczył uczniom 
słodkie upominki. Tym mi-
łym akcentem, zakończyła się 
uroczysta inauguracja, a dzieci 
zostały wprowadzone w rok 
szkolny 2013/2014. Gość-
mi inauguracji nowego roku 
szkolnego w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 w Strzego-

miu byli z kolei: Urszula Pod-
siadły – Szubert – naczelnik 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
sołtys Strzegomia – Zdzisław 
Kudyba. Dyrektor placów-
ki – Agnieszka Łukaszonek 
serdecznie przywitała wszyst-
kich uczniów, szczególnie tych 
którzy po raz pierwszy przybyli 
do szkoły. – Czujcie się tutaj jak 
u siebie. Od dzisiaj należycie 
do naszej społeczności szkolnej 
– podkreślała dyrektor PSP nr 
3. – Życzę Wam wszystkim, 

drodzy uczniowie, wspaniałych 
wyników w nauce, abyście 
mogli stale podnosić swoje 
umiejętności oraz rozwijać 
pasje i zainteresowania – do-
dała z kolei Urszula Podsiadły 
– Szubert. Po zakończeniu uro-
czystego apelu uczniowie udali 
się na spotkania ze swoimi 
wychowawcami. W pozosta-
łych placówkach oświatowych 
na terenie gminy Strzegom 
również było odświętnie i uro-
czyście.

Kw/ tw

Powrócili do szkolnych murów
„Wakacje minęły, uleciały jak chmurki na niebie.Dzieci plecaki wzięły i biegną szkoło do ciebie…”

„Nasza szkoła jest przyja-
zna i otwarta dla wszyst-
kich”. Odwołując się do 
słów zawartych w motcie 
wyobrażam sobie, że taka 
powinna być współczesna 
szkoła, a szczególnie szkoła 
wiejska. 

Nauczycielem jestem już bli-
sko 30 lat, natomiast funkcję 
dyrektora sprawuję od 7 lat. 
Myślę, że wspólnie z pracow-
nikami szkoły udało mi się 
stworzyć placówkę nowocze-
sną. Oferta edukacyjna szkoły 
jest bardzo bogata. Zajęcia po-
zalekcyjne obejmują wszystkie 
etapy kształcenia, począwszy 
od oddziału przedszkolnego. 
Są kierowane zarówno do 

uczniów zdolnych, jak i tych 
mających trudności w nauce. 
Ich celem jest wspomaganie 
rozwoju dziecka. Nasi ucznio-
wie odnoszą sukcesy w kon-
kursach o zasięgu gminnym, 

powiatowym oraz ogólno-
polskim. Należy wspomnieć 
o projektach unijnych, które 
pozwoliły na rozbudowę bo-
gatej bazy dydaktycznej(m.in. 
dwie nowoczesne pracownie 
komputerowe, sale wyposa-
żone w tablice interaktywne). 
Pozyskane fundusze pozwoliły 
na organizację wycieczek, 
wyjazdów do kina czy teatru. 
Podobne korzyści przyniosła 
współpraca z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska. Kolejnym krokiem do 
zwiększenia aktywności na-
szych uczniów jest założenie 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Aktywna Kostrza”. 
Skutkiem działań tego stowa-
rzyszenia jest organizacja wy-
poczynku dla naszych uczniów 

w czasie ferii zimowych i wa-
kacji. W 2008 r. nawiązaliśmy 
współpracę ze szkołą w Dub-
niku na Słowacji w ramach 
projektu e-Twinning. Reali-
zujemy projekty m.in. „An-
gielska plastyka lub plastyczny 
angielski”. W ramach zajęć 
dodatkowych wprowadzono 
język niemiecki. Szkoła, którą 
kieruję zapewnia uczniom 
poczucie bezpieczeństwa, 
szczycimy się certyfikatami 
„Szkoła dbająca o bezpieczeń-
stwo”, „Szkoła bez przemocy”, 
„Bezpieczne wakacje”. Nasz 
system wychowawczy jest 
oparty na wartościach i prze-
słaniach moralnych naszego 
patrona Jana Pawła II. Moim 
priorytetem, jako dyrektora 
szkoły wiejskiej, jest współ-

praca ze środowiskiem. Nasza 
placówka jest czynnikiem 
integrującym społeczeństwo, 
ma swój udział w rozwoju spo-
łeczności lokalnej. Wspólnie 
z Radą Rodziców organizuje-
my zabawy sylwestrowe, które 
cieszą się dużą popularnością 
nawet poza granicami gminy. 
Warto wspomnieć o projek-
cie „Pamiętamy”, w którym 
odtworzyliśmy powojenną 
- osadniczą historię Kostrzy. 
Obecnie realizujemy projekt 
„Ludzie z pasją”, który pole-
ga na zapraszaniu do szkoły, 
odwiedzaniu mieszkańców 
naszej wioski, którzy mają cie-
kawe zainteresowania i dzielą 
się nimi z naszymi uczniami. 
Utrzymujemy kontakty z oko-
licznymi kopalniami granitu 
i zakładami kamieniarskimi, 
które każdego roku odwiedza-
my z okazji „Dnia górnika”. 
Bardzo chętnie współpracu-

jemy z organizacjami dzia-
łającymi na terenie naszej 
wioski. Wspólnie założyliśmy 
Stowarzyszenie Rozwoju wsi 
Kostrza, które działa na rzecz 
swoich mieszkańców. Mimo 
ważnej roli, jaką szkoła wiejska 
odgrywa w swoim środowisku, 
trudne jest jej utrzymanie 
w czasach problemów finan-
sowania małych placówek. 
Wspólnie z władzami samo-
rządowymi znaleźliśmy sposób 
na skuteczne oszczędzanie. 
W obszernym budynku wygo-
spodarowałam pomieszczenie 
na ośrodek zdrowia i pomiesz-
czenie dla biblioteki publicznej. 
W jednym miejscu znajduje się 
szkoła, biblioteka i ośrodek. 
Mieszkańcy Kostrzy są zado-
woleni ze wspaniałych warun-
ków w jakich są przyjmowani, 
a szkoła kosztuje mniej. Myślę, 
że placówka spełnia swoją rolę 
w środowisku. 

„Szkoła przyjazna i otwarta
„O swojej pracy opowiada Halina Wydmuch, dyrektor PSP w Kostrzy, która nauczycielem jestem już blisko 30 lat, natomiast funkcję dyrektora sprawuje od 7 lat 

Zespół Szkół Ogólnokształcących:
Bardzo wysokie wyniki maturalne:
Natalia Chyłek – 94,4 %
Maciej Pawlik – 94,4%

Sukcesy naukowe i sportowe:
Kacper Drozd 
Daria Dzieniszewska 
Dawid Hołowicki 
Katarzyna Kania 

Adrianna Lubera 
Karol Ratkowski 
Łukasz Rydwański 
Sebastian Stanowski 
Karolina Ślęzak 

Zespołu Szkół:
Adrian Wróblewski 
Mateusz Matelski
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{…} To nadzieja każe im walczyć 
o każdy dzień życia, bo może 
właśnie ten dzień przyniesie 
wyzwolenie {…}. Gross - Rosen 
był jednym z najokrutniejszych 
obozów hitlerowskich w czasie 
II Wojny Światowej. To miej-
sce, przez które przewinęło się 
125 tysięcy bezbronnych ludzi 
(z czego 40 tysięcy poniosło 
śmierć),  którzy łudzili się tym, że 
nadzieja pomoże im przetrwać 
te ludobójcze czasy. Niestety 
w tym przypadku stała się ona 
„matką naiwności” i wielkiego 
cierpienia. 

Były obóz koncentracyjny, 
stał się 1 września br. miejscem 

uczczenia pamięci tych, którzy 
ponieśli klęskę w walce z życiem 
i morderczym strachem. Na 
obchodach pojawił się m.in. bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - Ta-
deusz Wasyliszyn, prezydent 
Świdnicy - Wojciech Murdzek, 
Sabina Cebula - etatowy czło-
nek zarządu powiatu w Świdni-
cy, Wiesław Kilian - senator RP, 
a także byli więźniowie i komba-
tanci wojenni oraz tłumy ludzi, 
którzy swoją obecnością oddali 
hołd poległym. To najlepszy 
dowód naszego patriotyzmu, 
solidarności i pamięci o boha-
terach 1939 roku. Mszę Świętą 
poprowadził bp Ignacy Dec, 

ordynariusz diecezji świdnickiej. 
- Dzielą nas już 74 lata od wy-
buchu najkrwawszej i najokrut-
niejszej wojny w dziejach Europy. 
Dzisiejsza uroczystość kieruje 
naszą myśl i refleksje wokół słowa 
i pojęcia „wolność” - mówił bur-
mistrz, Zbigniew Suchyta. - Tak 
wiele ofiar, tyle pozostawionych 
na froncie istnień, tyle Waszego 
drodzy kombatanci, byli więź-
niowie obozu Gross - Rosen 
poświęcenia i tyle heroizmu, by 
bronić wolności, by nie oddać 
ojczyzny i siebie w żadną, ani 
fizyczną, psychiczną ani duchową 
niewolę - kontynuował.  Gross - 
Rosen to były obóz, w którym 
nie było miejsca na wiarę, miłość 
czy tolerancję. Było to okrutne 

miejsce, w którym w bestialski 
sposób dokonywano egzekucji 
na ludziach. Dlatego do nasze-

go patriotycznego obowiązku 
należy szanowanie go, bo jest 
on symbolem niewyobrażalnego 

cierpienia, znaczonego własną 
krwią. 

kW

„Dolnośląski Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych” 
to zadanie publiczne zre-
alizowane przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego, któr y na ten cel 
przeznaczył kwotę 8 000 
zł.

W ramach projektu i zgod-
nie z jego założeniem Stowa-
rzyszenie Wspierania Kultury 
w gminie Strzegom „AK-
CJA” zorganizowało przegląd, 
w którym wzięło udział 8 
dolnośląskich zespołów folk-
lorystycznych: Katarzynki ze 
Ścinawki Górnej, Rozma-
ryn z Bogatyni, Karkono-
sze z Gruszkowa, Marzenie 
z Żelazna, Wojcieszowianki 
z Wojcieszowa oraz z gminy 
Strzegom: Kostrzanie, Ol-
szaniacy i Goczałkowianie. 

Łącznie 145 osób. Zespo-
ły spoza gminy Strzegom 
przyjechały w piątek tj. 9 
sierpnia br. w godzinach wie-
czornych. Goszczące zespoły 
wzięły udział w tym dniu 
w spotkaniu z organizatora-
mi, gdzie zostały poinformo-
wane o szczegółach pobytu. 
W sobotę – dzień później 
- wzięły udział w warsztatach 
reżyserskich, tanecznych, wo-
kalnych i muzycznych popro-
wadzonych przez 4 ekspertów 
z wymienionych dziedzin. 
Była to też okazja do pozna-
nia się zespołów nawzajem, 
wymiana doświadczeń i cen-
nych wskazówek. Natomiast 
wieczorem zespoły wzięły 
udział w biesiadzie ludowej 
na sali balowej Strzegomskie-
go Centrum Kultury. Nauka 
tańców, wspólne śpiewanie, 
popisy kapel i popisy wokalne 
zespołów były nie tylko wspa-

niałą zabawą, ale też formą 
edukacji  folklorystycznej. 

W niedzielny poranek, 11 
sierpnia br. zespoły wyruszyły 

w różne strony miasta, aby 
„obudzić” strzegomian i jed-
nocześnie zaprezentować swój 
warsztat artystyczny. Miesz-
kańcy miasta mile zaskocze-
nie, nie szczędzili pochwał 
i ciepłych słów pod adresem 
gości. Były też zaproszenia na 
śniadanie i na poranną kawę. 
Po powrocie, na strzegomskim 
Rynku czekała na zespoły 
Małgorzata Majeran-Ko-
kott, która zapraszała kolejno 
gości do nagrań na „żywo”, 
w audycji „Ludowe przeboje 
polskiego Radia Wrocław”. 
Zespoły wzięły też udział we 
Mszy Świętej, podczas której 
zaśpiewały i zagrały. O godzi-
nie 13.00 w centrum miasta, 
na scenie plenerowej wzięły 
udział w koncercie, który był 
podziękowaniem dla strzego-
mian za ciepłe przyjęcie oraz 
pokazaniem swojego dorobku 
artystycznego. Wśród licznie 

zgromadzonej publiczności, 
znajdowały się osoby z odle-
głych zakątków regionu dol-
nośląskiego, które przyjechały 
dla folkloru i dla zespołów za-
chęcone przez reklamę wyda-
rzenia w mediach i w niedziel-
nej porannej audycji polskiego 
Radia Wrocław. Wspaniała, 
rodzinna atmosfera udzieliła 
się i występującym zespołom 
i publiczności. Wspólny taniec 
tuż przed sceną i wspólne 
śpiewanie sprawiły, że jeszcze 
długo po koncercie miłośnicy 
folkloru wspólnie świętowa-
li na ludowo. W godzinach 
wieczornych zespoły jeszcze 
raz spotkały się, aby pożegnać 
się, wymienić telefony i adresy, 
i obiecać sobie nawzajem, że 
za rok ponownie powrócą do 
wyjątkowego miejsca i ludzi, 
jakim jest Strzegom i strze-
gomianie.

red

Uczcili pamięć ofiar wojny

Przegląd Zespołów Folklorystycznych

Gross - Rosen był jednym z najokrutniejszych obozów hitlerowskich w czasie II Wojny Światowej. To miejsce, w którym zginęło 40 tysięcy bezbronnych ludzi

W przeglądzie wzięło udział 8 dolnośląskich zespołów folklorystycznych, w tym: 145 osób. Były: nauka tańców, wspólne śpiewanie, popisy kapel i …

Jest amnestia 
w… bibliotece 

Dawno, dawno temu wypoży-
czyłeś książki z biblioteki? Czas 
mija, książki nadal leżą na półce, 
dostałeś już pocztą niejedno 
upomnienie?

We wrześniu 2013 r. nieistot-
ne staje się to, ile czasu trzymali-
śmy książkę w domu. Każdemu 
zdarza się zapomnieć o oddaniu 
wypożyczonej książki. 

red

Jaroszów
12.09.2013, godz. 15.00 – „Wiem 
co jem” – zajęcia kulinarne.
20.09.2013, godz. 16.00 – Turniej 
tenisa stołowego.
26.09.2013, godz. 14.00 – „Dzień 
z książką” – wizyta w bibliotece.
30.09.2013, godz. 14.00 – „Co 
zrobić aby nasza świetlica była 
piękniejsza” – giełda pomysłów.
Goczałków
12.09.2013, godz. 14.30 – Gry 
i zabawy ruchowe na Placu Za-
baw.
17.09.2013, godz. 14.30 – „Ła-
migłówki dla mądrej główki” – 
rebusy, zagadki, krzyżówki.
20.09.2013, godz. 15.00 – Turniej 
Szachowy.
27.09.2013, godz. 14.30 – „Wesoła 
złota jesień” – zajęcia plastyczne.
Modlęcin
14.09.2013, godz. 15.00 – „Nazy-
wam się….” – rozwijanie zdolno-
ści kojarzenia.
21.09.2013, godz. 15.00 – „Po-
znajemy znaki drogowe” – zajęcia 
plastyczne.
23.09.2013, godz. 16.00 – Turniej 
gier planszowych.

28.09.2013, godz. 15.00 – „Segre-
gacja śmieci” – pogadanka.
Olszany
12.09.2013, godz. 15.00 – „Znaki 
drogowe” – zajęcia plastyczne.
13.09.2013, godz. 15.00 – Turniej 
gier planszowych.
24.09.2013, godz. 15.00 – „Pla-
stelinkowe ZOO” – zajęcia pla-
styczne.
Stanowice
11.09.2013, godz. 16.00 – „Ry-
cerz i dama dworu” – zajęcia 
plastyczne.
13.09.2013, godz. 16.00 – Gry 
i zabawy na świeżym powietrzu.
24.09.2013, godz. 16.00 – Turniej 
tenisa stołowego.
26.09.2013, godz. 16.00 – „Co 
w trawie piszczy” – ciekawostki 
o pająkach.
Wieśnica
16.09.2013, godz. 15.00 – „Jesien-
ne dary ziemi” – zajęcia plastyczne 
z pieczonym ziemniakiem.
18.09.2013, godz. 15.00 – „Mój 
dom i okolica” – konkurs foto-
graficzny.
23.09.2013, godz. 15.00 – Turniej 
szachowy.

30.09.2013, godz. 15.00 – „Zrób 
to sam” – zajęcia plastyczne.
Świetlica Osiedlowa- Graby
18.09.2013, godz. 16.00 – „Gdzie 
mieszkamy” – spacer po okolicy.
24.09.2013, godz. 14.00 – „Two-
rzymy kronikę świetlicy” – zajęcia 
plastyczne.
27.09.2013, godz. 14.00 – „W gru-
pie dobrze się bawimy” – zajęcia 
sportowe.
Rogoźnica
13.09.2013, godz. 15.00 – „Owoce 
i warzywa” – zajęcia plastyczne.
13.09.2013, godz. 15.00 – „Dary 
lasu” – wystawa kasztanów, żołędzi 
i szyszek.
20.09.2013, godz. 15.00 – Roz-
grywki sportowe na boisku.
24.09.2013, godz. 15.00 – „Sałatki 
owocowe” – zajęcia kulinarne.
25.09.2013, godz. 15.00 – Mini 
turniej tenisa stołowego.
Godzieszówek
13.09.2013, godz. 15.00 – Przygo-
towanie potraw na stoisko dożyn-
kowe – zajęcia kulinarne.
14.09.2013, godz. 15.00 – „Wy-
pieki z naszej wsi” – zajęcia ku-
linarne.

Co w kulturze na wsiach?
Zobacz plan imprez na terenie świetlic wiejskich gminy Strzegom 

Drogi czytelniku przyjdź do 
biblioteki we wrześniu, oddaj 
książki i skorzystaj z amnestii 
– Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Strzegom oraz jej 
wszystkie Filie w Stanowicach, 
Jaroszowie, Goczałkowie, Ko-
strzy i Żółkiewce nie będą po-
bierały opłat od czytelników za 
przetrzymywane książki. Załatw 
swoją biblioteczną sprawę we 
wrześniu! Nie zwlekaj, skorzy-
staj z okazji! 
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W ostatnim numerze infor-
mowaliśmy czytelników o X 
spotkaniu religijno - patrio-
tycznym, pod honorowym pa-
tronatem JE ks. bpa Ignacego 
Deca - Ordynariusza Diecezji 
Świdnickiej oraz Zbigniewa 
Suchyty - burmistrza Strzego-
mia, które odbędzie się w Rusku 
w dniach 20 i 22 września 2013 
r. W programie zaszła zmiana, 
bowiem sympozjum popularno-
naukowe, które planowane jest 
w piątek (20 września), odbę-
dzie się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Jaroszowie, a nie – jak 
podawaliśmy - w Strzegomskim 
Centrum Kultury.

Poniżej przedstawiamy uak-
tualniony program roczystości:
20.09.2013 r. o godz. 11.00 – 
sympozjum w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Ja-
roszowie:
- referaty pracowni-
ków Oddziału IPN we 
Wrocławiu nt. „Ośrod-
ka Pracy Więźniów 
w Jaroszowie w mate-
riałach archiwalnych 
Oddziału IPN we 
Wrocławiu”;
- wystąpienie Tade-

usza Mroza – zastępcy przewod-
niczącego Zarządu Głównego 
Ruchu Wolnych Demokratów, 
byłego więźnia OPW w Rusku;
- pytania, dyskusja;
22.09.2013 r. o godz. 13.00 - 
Msza św. w kościele p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Ru-
sku, parafia Jaroszów, gmina 
Strzegom;
godz. 14.30 - przejście przed 
obelisk z nową Tablicą Pamiąt-
kową, modlitwa za więźniów 
politycznych zmarłych w Obo-
zie Pracy w Rusku i na terenie 
całej Polski, poświęcenie obelisku 
z Tablicą Pamiątkową, złożenie 
wieńców i kwiatów pod Tablicą 
Pamiątkową,
godz. 15.00 – poczęstunek 
w Świetlicy Wiejskiej w Rusku;
godz. 16.00 – zakończenie spo-
tkania.

organizatorzy 

Patriotycznie w Rusku

Świetne konkursy, liczne 
gr y i zabawy, tańce przy 
akompaniamencie zespołu 
muzycznego - takie atrak-
cje czekały na uczestników 
festynu, który odbył się 7 
września br. w Grochoto-
wie.

Impreza rozpoczęła s ię 
o godz. 16.00. Radosna atmos-
fera wyzwoliła we wszystkich 
przybyłych chęć do zabawy. 
Już od samego początku każdy 
miał możliwość uczestniczyć 
w różnego rodzaju konkursach 
i wygrać niezwykle atrak-
cyjne nagrody. Najciekawszą 
i wzbudzającą największe za-
interesowanie konkurencją, 
był konkurs ciast. Ale to nie 
wszystko. Wielbiciele zumby 
mogli pochwalić się swoimi 
umiejętnościami tanecznymi 
przed zgromadzoną publicz-
nością. Na festynie pojawiło 
się również Bractwo Rycerskie 
Joannitów Strzegomskich, pre-
zentując społeczności różnego 
rodzaju walki. Także najmłodsi 

świetnie bawili się podczas 
imprezy. Przygotowany został 
specjalnie dla nich plac zabaw, 
dmuchawce, na których mogli 

rozładować swoją energię. 
A dla wszystkich sympatyków 
muzyki, zaprezentował się 
zespół muzyczny, który porwał 

do tańca publiczność. Zabawa 
trwała do późnych godzin 
wieczornych.

kW 

Dobrze się bawili 
Najciekawszą i wzbudzającą największe zainteresowanie konkurencją, był konkurs ciast

Poznali światową

egzotyczną przyrodę

Grupa 92 osób z Goczałkowa 
Górnego, w ramach funduszu 
sołeckiego, wybrała się 31 sierpnia 
br. do wrocławskiego ZOO w celu 
poznania światowej fauny. 

Uczestnicy wycieczki mieli 
okazję wziąć udział w 3 wykła-
dach o zwierzętach z Madaga-
skaru. Świetnie przygotowany 
pawilon przeniósł ich do egzo-
tycznego świata przyrody, gdzie 
można było podziwiać bezkrę-
gowce, płazy i gady oraz ssaki, 
które były tuż „na wyciągnięcie 
ręki”. Wszystko to sprawiło, że 
mogli poznać różnorodność tego 
jakże odległego zakątka naszej 
planety.

kW 

 
 
 
 
  

                    
W świetlicy można ciekawie i aktywnie spędzić czas skorzystać z wielu gier i zabaw 

dydaktycznych, tematycznych.  
Wychowankowie mogą również zgłaszać własne propozycje i pomysły spędzania 

wolnego czasu w świetlicy. 
 

ZAPRASZAMY!! 
 

Świetlica Wiejska w Modlęcinie 
zaprasza dzieci i  młodzież 

szkolną w poniedziałki od 13:00- 
19:00 i soboty od 
 09:00 do 13:00 

 
 
 
 
  

                    
W świetlicy można ciekawie i aktywnie spędzić czas skorzystać z wielu gier i zabaw 

dydaktycznych, tematycznych.  
Wychowankowie mogą również zgłaszać własne propozycje i pomysły spędzania 

wolnego czasu w świetlicy. 
 

ZAPRASZAMY!! 
 

Świetlica Wiejska w Olszanach 
 zaprasza dzieci i  młodzież  

od wtorku do piątku 
 14:00 do 19:00 

Świetlica Wiejska w Mo-
dlęcinie była 1 września br. 
miejscem Dożynek połą-
czonych z festynem z oka-
zji zakończenia wakacji. 

Święto plonów rozpoczęto 
uroczystą Mszą Świętą, która 
została odprawiona w koście-
le pw. Św. Trójcy w Olszanach 
pod przewodnictwem ks. 
kanonika Józefa Wróbla – 
proboszcza parafii. O godzi-
nie 14.00 swoją obecnością 
dzieci i młodzież zaszczyciła 

grupa rekonstrukcyjna strze-
gomskich Joannitów. Każ-
dy uczestnik dożynek mógł 
zmierzyć swoje siły strzelając 
z łuku, czy tocząc pojedynek 
z jednym z rycerzy. Do pozo-
stałych atrakcji należały m.in. 
możliwość przymierzenia 
stroju rycerskiego, zawody 
w przeciąganiu liny czy skoki 
na trampolinie. Dla każdego 
przygotowany był poczęstu-
nek. Wszyscy którzy przybyli, 
świetnie się bawili. Każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś 
niezwykłego. 
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Dożynki w Modlęcinie
Każdy uczestnik dożynek mógł zmierzyć swoje siły m.in. strzelając z łuku

Zdzisława Dmytrarz sołtysem 
Stanowic została 10 czerwca 1980 
roku. – Sołtys nigdy nie działa 
samodzielnie. Wszelkie decyzje 
podejmowane są wraz z miesz-
kańcami, samorządem wiejskim 
oraz organizacjami działającymi 
na wsi. To właśnie wspólna praca 
przynosi najlepsze efekty i rezulta-
ty- mówi. – Na przestrzeni 30 lat, 
od kiedy piastuję to stanowisko, 
w naszej wsi zmieniło się bardzo 
dużo. Od 1989 roku mamy wo-
dociąg, założony został komitet 
społeczny odpowiedzialny za 
przeprowadzenie telefonizacji 
w Stanowicach. Pod koniec lat 
80’tych własnymi siłami i środ-
kami zbudowaliśmy drogę na 
cmentarz. Ponadto wyremonto-
wana została świetlica wiejska. 
Staramy się, aby Stanowice stały 
się naszą wizytówką, dlatego stale 
dbamy o jej upiększanie i co roku 
bierzemy udział w konkursie na 
„estetykę wsi”. Muszę przyznać 
i jednocześnie pochwalić się, że 
w konkursie tym zajmujemy 
zwykle czołowe miejsca i wy-
różnienia- kontynuuje sołtys. 
Zdzisława Dmytrarz wspomniała 
również, że we wsi zlikwidowane 
zostało dzikie wysypisko śmie-
ci, w miejscu którego powstało 
boisko do gry w siatkówkę pla-
żową. – W 2005 roku powstało 
Stowarzyszenie Mieszkańców na 
rzecz Rozwoju Wsi Stanowice, 
które w roku 2012 zostało liderem 
NGO. Do jego obowiązków na-
leży realizacja zadań statutowych 
m.in. edukacja dzieci i młodzieży, 
zagospodarowywanie ferii letnich 
i zimowych, kultywowanie tradycji 
regionalnych i narodowych m.in. 
Święto Chleba, dystrybucja darów 
żywnościowych we współpracy 
z Caritas Świdnica. Ponadto sto-
warzyszenie zajmuje się pisaniem 
różnych projektów, dzięki którym 
otrzymujemy wsparcie finansowe- 
mówi. Jak sama mówi, dużym 
osiągnięciem jest także Orlik, na 

którym dzieci i młodzież spędzają 
swój wolny czas. – Chcielibyśmy 
powołać w swojej wsi zespół lu-
dowy. W tym celu napisaliśmy już 
projekt do Urzędu Marszałkow-
skiego. A jeśli chodzi o pracę, to 
zawsze jest jej dużo. Mieszkańcy 
mają wiele potrzeb i w miarę moż-
liwości staramy się je, zaspokoić. 
Chcielibyśmy także, aby w Stano-
wicach powstały nowe chodniki, 
jak również punkty usługowe np. 
fryzjerstwo czy krawiectwo bądź 
pomieszczenie dla młodzieży np. 
kawiarnia, dzięki czemu miesz-
kańcy mogliby z niej korzystać na 
miejscu, bez przymusu jeżdżenia 
do okolicznych miejscowości- in-
formuje. Zdzisława Dmytrarz jest 
niezwykle zadowolona z funduszu 
sołeckiego: - Bardzo sobie cenę 
pieniądze pochodzące z funduszu 
sołeckiego, zawsze staramy się je 
dobrze rozdysponować na zebraniu 
wiejskim, tak aby w miarę możli-
wości zaspokoić potrzeby wszyst-
kich organizacji i instytucji działa-
jących we wsi. W bieżącym roku 
część przekazaliśmy na potrzeby 
LKS, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
oraz świetlicy wiejskiej- mówi. 
– Chciałabym również podzięko-
wać za duże zaangażowanie nie 
tylko mieszkańców, ale również 
Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy i władz gminy Strzegom za 
pomoc w realizowaniu różnych 
przedsięwzięć. Dobra współpraca 
przynosi pozytywne efekty i za tą 
współpracę wszystkim dziękuję. 

kW

Prezentujemy sołtysów: 
Z. Dmytrarz ze Stanowic
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S trz egomskie Centr um 
Kultury było w sobotę, 31 
sierpnia br. areną zmagań 
najlepszych polskich za-
wodników w kulturystyce 
oraz zawodniczek w fitness 
sylwetkowym w ramach 
eliminacji do mistrzostw 
świata  kobiet  i  Ar nold 
Classic Europe.

Strzegomskie zawody - któ-
re w porównaniu z ubiegłym 
rokiem zgromadziły o wiele 

większą publiczność - były 
zorganizowane wzorowo, co 
podkreślał w wywiadzie prze-
prowadzonym przez telewizję 
TELETOP Sudety ze Świd-
nicy Andrzej Michalak, wi-
ceprezes Polskiego Związku 
Kulturystyki, Fitness i Trój-
boju Siłowego. Opinia takiego 
fachowca cieszy, tym bardziej, 
że poziom sportowy rów-
nież mógł zadowolić nawet 
najwybredniejszego kibica. 
Kategorię fitness sylwetkowe 
kobiet OPEN zdominowały 

zawodniczki klubu Violetta 
Bydgoszcz, bowiem wszyst-
kie miejsca na podium zajęły 
właśnie reprezentantki z tego 
miasta. Najlepsza okazała 
się Joanna Ucińska, która 
wyprzedziła Joannę Ganske 
i  Małgor z atę  Ś liwińską . 
W sumie sklasyfikowano 9 
kobiet. W rywalizacji męż-
czyzn w kulturystyce OPEN 
nie było żadnej niespodzianki. 
Zwycięzcą został faworyt 
i wielokrotny uczestnik MŚ 
i ME – Radosław Słodkie-
wicz  (Sandow Śrem). Za 
jego plecami walkę o drugie 
miejsce stoczyli: Łukasz Doj-
ka (Xtreme Fitness Tarnów) 
i Michał Koziarski (Sandow 
Legionowo). Ostatecznie 
drugi był Dojka. Miejscową 
publiczność szczególnie inte-
resowało współzawodnictwo 
w kulturystyce klasycznej 
mężczyzn OPEN, ze względu 
na udział dwóch strzegomian 
– Łukasza Rydwańskiego 
i Patr yka Walczuka. Obaj 
spisali  się dobrze, jednak 

o zwycięstwo w tej kategorii 
walczyli inni. Z pucharem 
za wygraną ze Strzegomia 
wyjechał Dawid Damasik 
(Winogrady Poznań), 2. loka-
ta przypadła Jackowi Pator-
skiemu (Violetta Bydgoszcz), 
a trzecia – Kamilowi Akie-
laszkowi – także z Poznania. 
Łukasz Rydwański zajął 6. 
miejsce, a Patryk Walczuk – 
7. W sumie sklasyfikowano 
8 zawodników. Nagrody, me-
dale i puchary najlepszym za-
wodnikom wręczał burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta, a także przedstawiciele 
Klubu Sportowego START 
Strzegom i sponsorzy. Głów-
nym organizatorem zawodów 
był Klub Sportowy START 
Strzegom. Współorganiza-
torami natomiast byli: Polski 
Związek Kulturystyki Fitness 
i Trójboju Siłowego, Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Po-
wiat Świdnicki, Strzegomskie 
Centrum Kultury oraz OSiR 
Strzegom.

TW

Pokazali „Kamienne Rzeźby”
W zawodach wzięło udział 2 strzegomian – Łukasz Rydwański i Patryk Walczuk. Obaj godnie reprezentowali gospodarzy – KS START Strzegom

Nowe wiadomości 
z Ośrodka Sportu 

24 sierpnia br. na terenie hali 
sportowej w Strzegomiu została 
zorganizowana akcja krwio-
dawstwa. Każdy mógł oddać 
krew potrzebującym. Przez 3 
godziny zgłosiły się 24 osoby - 
zarówno młodzież, jak i dorośli. 
- Cieszy fakt, że nie brakuje 
osób, które dobrowolnie oddają 
krew. Dziękujemy wszystkim 
serdecznie za pozytywny odzew 
na akcję – informuje Grzegorz 
Luszawski, dyrektor OSiR 
Strzegom.

* * *
8 września br. nastąpiło za-

mknięcie basenów w Strzegomiu. 
Niedziela była ostatnim dniem 
tegorocznego sezonu. 

Drużyna AKS-u Granit Strze-
gom S. A. jest w dołku! Strze-
gomscy seniorzy z dotychcza-
sowych 5 spotkań wygrali tylko 
raz i zajmują miejsce w dolnym 
rejonie tabeli!

Ostatnie i jak do tej pory jedyne 
zwycięstwo w nowym sezonie 
zespół AKS-u odniósł w drugiej 
kolejce, wygrywając „u siebie” 
z beniaminkiem – Kuźnią Jawor 
1:0 (po golu Marcina Buryło). 
Później przyszły aż trzy porażki 
z rzędu, w tym ta, która szcze-
gólnie zaniepokoiła sympatyków 
drużyny – 0:5 z beniaminkiem 
LZS Śleszów. Po spotkaniu szko-
leniowiec AKS-u stwierdził - Nie 
da się ukryć, jesteśmy w dołku! 
Wynik jest rozczarowujący, nie 

tylko dla mnie osobiście, ale też dla 
chłopaków. Niestety, nadal tracimy 
proste bramki i popełniamy zbyt 
dużo błędów w defensywie, co ma 
później przełożenie na wyniki. 
Przed gwizdkiem oznaczającym 
przerwę graliśmy jak równy z rów-
nym, później rywal wykorzystał 
nasze chwile słabości. 

Na domiar złego AKS ma pe-
cha, ponieważ zespołu nie omijają 
kontuzje – m. in. Jarosława Krzy-
żanowskiego, Bartosza Trawki 

i Marcina Dobrowolskiego. 
Dodatkowo na fakt słabszego niż 
się ogólnie spodziewano startu 
w nowych rozgrywkach miały 
wpływ czerwone kartki dla Mi-
chała Sudoła i Marcina Traczy-
kowskiego. Na szczęście przed 
strzegomską drużyną jeszcze 25 
kolejek i poniesione straty punk-
towe można szybko odrobić.

TW
Z ostatniej chwili: AKS – Orkan 
Szczedrzykowice 3:3 (1:2)

Strzegomskie Centrum Kul-
tury już tradycyjnie zorganizo-
wało kolejny turniej szachowy. 
27 sierpnia br. w CAS Karmel 
zebrali się miłośnicy tej wspa-
niałej gry, która niezmiennie 
od stuleci cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. 

W turnieju wzięło udział 20 
zawodników ze Strzegomia, Ja-
wora, Paszowic i Jeleniej Góry. 
Najmłodszy zawodnik wakacyj-
nego turnieju miał 9 lat, natomiast 
najstarszy 81 lat, co potwierdza 
regułę, że w tym sporcie bariera 
wiekowa nie ma żadnego zna-
czenia. Turniej sędziował Ignacy 
Kosiński, który równocześnie 
prowadzi w SCK sekcję szachową. 
W wyniku przeprowadzonych 
rozgrywek systemem szwajcar-

skim wyłoniono następujących 
zwycięzców:
w kategorii „juniorki”:
I miejsce - Weronika Trybuszek
w kategorii „młodzicy”:
I miejsce - Waldemar Drążek
II miejsce - Dominik Grynie-
wicz
III miejsce - Jakub Nejman
w kategorii „juniorzy”:
I miejsce - Piotr Piórek

II miejsce - Dawid Białous
III miejsce - Gracjan Pawłowski
w kategorii „kobiety”:
I miejsce - Ewa Konc
II miejsce - Maria Kwarciak
III miejsce - Irena Piórek

Wszyscy laureaci turnieju zo-
stali uhonorowani pamiątkowy-
mi dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi.

red

Pod koniec sierpnia na kortach 
tenisowych w Modlęcinie od-
był się, zorganizowany przez 
Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej, turniej 
pod patronatem poseł na Sejm 
RP - Agnieszki Kołacz-Lesz-
czyńskiej. 

Oficjalne przemowy trwały 
krótko, nie mniej zarówno parla-
mentarzystka, jak i prezes DSAL 
- Tomasz Kurzawa wykazali się 
doskonałą znajomością proble-
matyki sportowej. Dwudniowa 
rywalizacja najlepszych amato-
rów ze Strzegomia i Świebo-
dzic została oficjalnie rozpoczęta 
piłką odbitą przez Agnieszkę 
Kołacz-Leszczyńską z naszym 
najlepszym juniorem - Januszem 
Kuriatą. Turniej w kategorii open 

uatrakcyjniła obecność Elżbiety 
Greckiej z Wałbrzycha, która 
wraz z mężem Ryszardem wal-
czyła na równi z nestorami tenisa 
- Wojciechem Sokołowskim 
czy też Henrykiem Obajtkiem, 
reprezentantem młodego poko-
lenia, utalentowanym Danielem 
Fedorowiczem oraz z Robertem 
Szulcem. Grę syna z drugiego 
kortu obserwował kątem oka tato 
Sebastian, który toczył zacięty 
bój z wicemistrzem Świebodzic 
- Mirosławem Madziałą. Swoje 
pierwsze mecze wygrali Jacek Bu-
szyk (mistrz Świebodzic 2012), jak 
i Janusz Gajewski ze Strzegomia. 
O zaciętości pojedynków świadczy 
postawa Krzysztofa Kujata, który 
na swój pojedynek wyszedł mimo 
kontuzji i bólu. Rywalizację 15 za-
wodników zakończyły niedzielne 
półfinały i finał, w którym zmie-

rzyli się strzegomianie - Roman 
Kus i Dariusz Gajecki. Dwa 
różne style grania, dwie odmien-
ne osobowości, a jednak jedna 
wspólna pasja i towarzysząca temu 
chęć zwycięstwa spowodowały, że 
ostatni mecz turnieju zgromadził 
wieku kibiców. Dariusz Gajecki 
zasłużył na wielkie słowa uznania - 
za walkę i postawę, jaką się wykazał 
w całym turnieju, jednak ostatecz-
nym zwycięzcą został Roman 
Kus. Uroczyste wręczenie nagród 
dla zwycięzców przez prezesa 
Dolnośląskiego Stowarzyszenia 
Aktywności Lokalnej - Toma-
sza Kurzawę było zwieńczeniem 
dwudniowych zmagań na kortach 
w Modlęcinie. Następne turnieje 
odbędą się we wrześniu - turniej 
deblowy i mistrzostwa Świebodzic 
2013, na które zapraszamy.

red

AKS bez formy!

Turniej szachowy rozegrany Roman Kus najlepszy!

Zawodnicy trenera Jarosława Krzyżanowskiego słabo weszli w sezon

Najmłodszy zawodnik wakacyjnego turnieju miał 9 lat, natomiast najstarszy 81 lat Dwudniowe zawody w Modlęcinie były dobrą promocją tenisa ziemnego

Idealna pogoda, piękne 
widoki i zbieranie grzybów 
- wszystko to uzupełniało 
weekend w Klubie Miło-
śników Gór, którzy wybra-
li się na wyprawę z okazji 
zakończenia tegorocznych 
wakacji.

Impreza rozpoczęła  s ię 
w sobotni poranek, a zakoń-
czyła niedzielną, wieczorną 
biesiadą w restauracji dwor-
ca kolejowego Mezimesti 
(Czechy). Program obcho-
dów był szczególnie bogaty. 
Rowerzyści objechali Trut-
nov i okolice, a piechurzy 
przedeptali najpiękniejsze 
szlaki polskich Karkonoszy 
i czeskich Gór Stołowych. Jak 
na każdej imprezie nie obyło 
się bez niespodzianki: oczom 
wycieczkowiczów ukazały 
się dorodne prawdziwki, wy-
wołując pierwsze tegoroczne 
górskie grzybobranie.

Lato nadal trwa. Zapraszamy 
chętnych na ostatnie, letnie 
wycieczki.
15.09 (niedziela) - Góry Sto-
łowe - Wambierzyce i okolice 
(rezerwat Skalne Grzyby) - 
koszt 30 zł/ os.
21.09 (sobota) - Jeseniki - 
Pradziad, Karlova Studanka 
- koszt ok. 40zł/os.
Informacje i zapisy na wy-
cieczki: Krzysztof Matusiak 
tel. 663 614 624, e-mail tel-
fut@wp.pl.
UWAGA: szczegółowe in-
formacje na nowo powstałej 
stronie klubu pod adresem :
www.klubmilosnikowgor.pl

red

Zakończenie wakacji w KMG



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA 

Wykaz przetargów ogłoszonych na najbliższe miesiące
- na dzień 19.09.2013 r. ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż:
*godz. 1000 - lokalu użytkowego nr 1, o pow. użytkowej 65,80 m² ,Strzegom, 
Rynek 14-18d, cena wywoławcza 295 000,00 zł; (były sklep „Zielarski”),
*godz. 1030 – działki pod budownictwo wielorodzinne nr 1864, ul. Krótka, o 
pow. 3.005 m², cena wywoławcza 321 000,00 zł; (po byłych „ogrodach”),
*godz. 1100 – działki nr 1134/1 o pow. 231 m² zabudowanej budynkiem użytko-
wym (garaże), –pow. użyt. 51,86 m², ul. T. Kościuszki (obok budynku Kościusz-
ki 19), cena wywoławcza 57 700,00 zł; (po Stowarzyszeniu „BOKSER”).
WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW NA PAŹDZIERNIK 2013:
- na dzień 03.10.2013 r. ogłoszono przetargi na sprzedaż:
*godz. 1000 - działki rolnej nr 164/4, o pow. 0,1600 ha, w Jaroszowie, cena 
wywoławcza 5 300,00 zł;
* godz. 1030 działki rolnej nr 109/1, o pow. 0,3300 ha, w Modlęcinie, cena 
wywoławcza 10 900,00 zł;
* godz. 1100 działki rolnej nr 134/1, o pow. 0,1300 ha, w Żółkiewce, cena wy-
woławcza 3 951,00 zł;
* godz. 1130 działki rolnej nr 134/2, o pow. 0,1200 ha, w Żółkiewce, cena wy-
woławcza 3 632,00 zł;
* godz. 1200 lokalu użytkowego nr 1, o pow. 129,75 m², położonego w Kostrzy 
przy ul. M. Kopernika 8, cena wywoławcza 187 850,00 zł; (była biblioteka i 
ośrodek zdrowia w Kostrzy),
*godz. 1230 lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 15,60 m² położonego w budynku 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Kostrzy, cena wywoławcza 26.300,00 zł; 
* godz. 1300 działki rolnej nr 193/2, o pow. 7.700 m² oraz działki rolnej z moż-
liwością zabudowy siedliskowej nr 192/3 pow. 8.300 m² w Granicznej, cena 
wywoławcza 81.800,00 zł;
PLANOWANY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – DRUGA 
POŁOWA PAŹDZIERNIKA: 
* działka rolna nr 365/1, o pow. 1,4100 ha w Rogoźnicy, cena wywoławcza 
38.172,00 zł;
PLANOWANE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK PRZY UL. KRÓT-
KIEJ („PO OGRODACH”), KONIEC PAŹDZIERNIKA – POCZĄTEK LISTO-
PADA – działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzin-
ną i jednorodzinną:
* działka nr 1856/2, pow. 2.709 m², cena wywoławcza 282 100,00 zł; 
* działka nr 1857/2, pow. 1.726 m², cena wywoławcza 189 000,00 zł; 
* działka nr 1858/2, pow. 1.590 m², cena wywoławcza 171 800,00 zł; 
* działka nr 1865/1, pow. 900 m², cena wywoławcza 89 900,00 zł; 
* działka nr 1865/2, pow. 891 m², cena wywoławcza 89 000,00 zł;
* działka nr 1865/3, pow. 949 m², cena wywoławcza 94 800,00 zł;
* działka nr 1865/4, pow. 878 m², cena wywoławcza 84 100,00 zł;
PLANOWANY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
DZIAŁKI PRZY UL. PARKOWEJ („PO OGRODACH”) , KONIEC LISTO-
PADA – POCZĄTEK GRUDNIA– działka przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną:
* działka nr 1871/2, pow. 9.924 m², cena wywoławcza 799 600,00 zł; 

Wykaz przetargów ogłoszonych na najbliższe miesiące

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
239/3, AM- 1, Obr. Stanowice  
o powierzchni 69 m2 położo-
na w Stanowicach przy ul. 
Świebodzkiej gm. Strzegom, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta nr 
SW1S/00025008/3. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli przyległej nierucho-
mości - działki nr 238, AM -1, 
Obr. Stanowice.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.752,00 zł
Wadium - 300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.10.2013 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, 
Stawiska, Tomkowice, Godzie-
szówek zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18.10.2004 r. 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem 8US2 – tereny usług 
sportu i rekreacji na wydzielo-
nych działkach.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 11.10.2013 r. 
zgłosić się w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-

spodarowania Przestrzennego  
tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwierdze-
nia uczestnictwa w przetargu  
i złożenia dowodów potwier-
dzających spełnienie warunków 
przetargu ograniczonego.
W terminie do dnia 14.10.2013 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego lub  
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 14.10.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.

O s o b y  p r z y s t ę p u j ą c e 
do przetargu powinny po-
s i a d a ć  d o k u m e n t  p o -
twierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny ograniczony
przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem garażu, o 
pow. 16,80 m2, położonego w 
granicach działki nr 99, AM-6, 
obr-2, w Strzegomiu, przy Al. 
Wojska Polskiego 75. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 10 paź-
dziernika 2013 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,64 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 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 7 października 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet czyn-
szu za najem garażu, a wadium 
wpłacone przez pozo-
stałe osoby zwraca się 
po zakończeniu prze-
targu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia od-
wołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca 
do przetargu powinna 
posiadać dokument 
potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób 
prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedzi-
by 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 wzro-
śnie stawka podstawowa ustalo-
na dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 30 dni, licząc 
od daty rozstrzygnięcia przetar-
gu.
Uchylenie się od zawarcia umo-
wy w przypadku wygrania prze-
targu powoduje przepadek wa-
dium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 7 październi-
ka 2013 roku, w godzinach od 
1000 do 1015. 
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.
Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Strzegomia ogłasza

 na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 225/5, AM- 
1, Obr. Graniczna o powierzchni 
219 m2 położona w Granicznej 
gm. Strzegom, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
nr SW1S/00020744/9. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli przyległych nierucho-
mości - działki nr 225/1, AM -1, 
Obr. Graniczna i działki nr 308/5, 
AM – 1, Obr. Graniczna.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 3.600,00 zł
Wadium - 360,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.10.2013 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 

4MU5 – zabudowa mieszkaniowo 
– usługowa. 
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 11.10.2013 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczone-
go.
W terminie do dnia 14.10.2013 r. 
Komisja Przetargowa zakwalifiku-
je osoby uprawnione do wzięcia 
udziału w przetargu, wywieszając 
na tablicy ogłoszeń listę osób za-
kwalifikowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 14.10.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 

zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przy-
padku ustanowienia 
pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie 
potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być 
okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna 
może być zawarta wy-
łącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie 
z przepisami Rozpo-

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

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny ograniczony
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inwestycje
na strzegomskich wsiach

Kontrakt I – „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej we wsi 
Jaroszów”
W ramach kontraktu wybu-
dowano ogółem 13,77 km 
sieci za kwotę 4,8 mln zł. 
Wartość Kontraktu przed 
ogłoszeniem postępowania 
przetargowego wynosiła 8,4 
mln zł.
Kontrakt II – „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej we wsi 
Goczałków”
W ramach kontraktu wybu-
dowano ogółem 10,71 km 
sieci za kwotę 4,9 mln zł. 
Wartość Kontraktu przed 
ogłoszeniem postępowania 
przetargowego wynosiła 7,2 
mln zł.
Kontrakt III – „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej we wsi Rogoźnica”

We wsi Rogoźnica od miesią-
ca lipca 2013 kontynuowane 
są roboty budowlane. Do 
chwili obecnej wybudowano 
94% z zaprojektowanej do 
wykonania sieci kanaliza-
cyjnej.
Szacowana wartość robót 
wynosi 4,3 mln zł, dotychczas 
wydatkowano kwotę 2,3 mln 
zł. Wartość Kontraktu przed 
ogłoszeniem postępowania 
przetargowego wynosiła 5,4 
mln zł.
Zakończenie robót planowa-
ne jest do dnia 31 paździer-
nika 2013r.
Kontrakt IV – „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej we wsiach 
Wieśnica i Żółkiewka”
W dniu 05.09.2013r. wyło-
niono nowego Wykonawcę na 

kontynuację Kontraktu. 
Zakres rzeczowy został wy-
konany w 100 %. Wykonano 
ogółem 6,05 km sieci.
Do wykonania pozostały ro-
boty odtworzeniowe. 
Szacowana wartość robót 
wynosi 3,1 mln zł, dotych-
czas wydatkowano kwotę 2,5 
mln zł.
Wartość Kontraktu przed 
ogłoszeniem postępowania 
przetargowego wynosiła 6,7 
mln zł.
Zakończenie robót na tym 
Kontrakcie planowane jest do 
31 października 2013r.
Kontrakt V – „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej we wsiach 
Żelazów i Kostrza”
W ramach kontraktu wybu-
dowano ogółem 9,64 km sieci 
za kwotę 3,5 mln zł. Wartość 
Kontraktu przed ogłoszeniem 
postępowania przetargowego 
wynosiła 9,8 mln zł.
Kontrakt VI – „Rozbudowa 
Oczyszczalni ścieków w Strze-
gomiu przy ul. Rybnej”

Pr a c e  t r w a ł y  w  o k r e -
s i e  od  22 .04 .2010  r. do 
21.09.2012r.

W wyniku modernizacji 
i rozbudowy oczyszczalni ście-
ków w Strzegomiu uspraw-
niono ciąg do mechanicznego 
oczyszczania ścieków, roz-
budowano część biologicz-
ną, wybudowano urządzenia 
do beztlenowej mezofilowej 
stabilizacji osadu wraz z sys-
temem ujmowania, uzdatnia-
nia i wykorzystania biogazu. 
Przepustowość Oczyszczalni 
zwiększona została o 200 
m3/d i wynosi wg nowego 
pozwolenia wodno-prawnego 
6 200 m3/d. Wszystkie ścieki 
odbierane z terenu miasta 
i gminy Strzegom są oczysz-
czane w stopniu wymaganym 
przepisami UE i krajowymi.

Koszt rozbudowy oczysz-
czalni wyniósł 16,3 mln zł. 
Wartość Kontraktu przed 
ogłoszeniem postępowania 
przetargowego wynosiła 22,7 
mln zł.

Spotykamy się w Granicy 15 
września 2013 r., by jak każe 
zwyczaj podziękować Bogu 
za plony, ale także cieszyć się 
wspólną zabawą. Jak informują 
nas rolnicy, plony nie były dużo 
gorsze od ubiegłorocznych, ale 
bardzo niepokojącym jest fakt 
o wiele niższych cen. Budzi 
to dużo wątpliwości co do ich 
zasadności i sposobu ich wpro-

wadzenia. Rolnicy żądają od 
decydentów informacji, jakie 
czynniki spowodowały tak niskie 
ceny. Ciekawi jesteśmy wszyscy, 
kto znowu na ciężkiej pracy rol-
nika chce zarobić krocie.

Z tegorocznych plonów upie-
czony zostanie dorodny chleb, 

który starości dożynek przekażą 
burmistrzowi Strzegomia - 
Zbigniewowi Suchycie. Warto 
dodać, że burmistrz jest synem 
rolnika, a  dożynki odbywają się 
w Granicy, gdzie się wychował, 
gdzie jest jego ojcowizna, na któ-
rej mieszka siostra z rodziną. 

- Bardzo się cieszę z faktu, że 
dożynki odbywają się w mojej 
rodzinnej wsi, a ich organi-
zatorami są moi przyjaciele 
z młodzieńczych lat – podkreśla 
burmistrz.

Uroczystość rozpocznie się 
o godz. 12.30 mszą polową. 

O godz. 14.00 odbędzie się 
najważniejsza część świę-
ta - mianowicie ceremoniał 
przekazania chleba. Później 
każdy będzie miał możliwość 
podziwiania symbolicznych 
wieńców, chlebów oraz sto-
isk. 

Dużą atrakcją dla uczestników 
będą występy zespołów folklory-
stycznych, biesiada z Grzegorzem 
Stasiakiem, jak również koncert 
zespołu Rasputin. Również naj-
młodsi odnajdą tutaj miejsce dla 
siebie, ponieważ specjalnie dla nich 
przygotowany zostanie plac zabaw 
oraz mnóstwo konkursów z nagro-
dami. Serdecznie zapraszamy!

KW

Inwestycje dla naszych sołectw 

Wielkie święto dożynkowe w Granicy

Goczałków, Rogoźnica, Jaroszów, Kostrza, Żółkiewka, Żelazów i Wieśnica – to wsie, które zostały objęte inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej

Uroczystość rozpocznie  o godz. 12.30 msza polowa. O godz. 14.00 odbędzie się najważniejsza część święta - ceremoniał przekazania chleba

Zaszczytną funkcję starostów tegorocznych dożynek będą pełnić:
Ewa Krosta - prowadzi w Granicy wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 13 ha. - Gospodarstwo przejęliśmy po rodzicach męża i uprawiamy je od 25 
lat. Uprawiamy główne zboża, pszenicę, jęczmień, ziemniaki. Prowadzimy także uprawę ogórka gruntowego. Chciałabym zaprosić wszystkich na dożynki, które 
odbędą się w naszej wsi Granica – zaprasza do swojej wsi Ewa Krosta.
Bogdan Kędzierski - pełni funkcję wiceprezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tomkowicach, gdzie pracuje od 26 lat. Spółdzielnia zrzesza 17 członków 
i prowadzi trzy sklepy ogólnospożywcze. Profil gospodarstwa to produkcja roślinna - zboża, rzepak i kukurydza. - To, że zostałem wybrany na starostę tegorocz-
nych dożynek jest to dla mnie wielkim wyróżnieniem. Postaramy się wraz ze starościną spełnić ten obowiązek sumiennie. Właśnie w tym roku nasza spółdzielnia 
obchodzi 60. rocznicę zawiązania. W 1953 r. kilku rolników zdecydowało się zawiązać spółdzielnię. Wśród nich był nieżyjący już pan Józef Szczepanik, który był 
wieloletnim jej prezesem. Zapraszam całą gminę na dożynki 15 września - mówi Bogdan Kędzierski.

Kanalizacja sanitarna we wsi Goczałków Górny i Graniczna – We wrześniu 
2013 r. zostanie zakończona budowa kanalizacji sanitarnej, której całkowity 
koszt wynosi 2 934 168,81 i jest ona współfinansowana z Unii Europejskiej 
w kwocie 1 195 365,00. W/g dokumentacji projektowej do wykonanej kana-
lizacji powinno zostać podłączonych ok. 30 istniejących budynków oraz 10 
działek planowanych pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego .
Kanalizacja sanitarna we wsiach Tomkowice - Granica, Modlęcin Mały - 
wybudowano sieć o długości ponad 9 km o wartości 2 731 129,72, zadanie to 
również dofinansowane ze środków UE w kwocie 1 620 788,00 zł . Na koniec 
2012 r. na ok. 130 planowanych (wg dokumentacji projektowej) - wykonanych 
zostało 77 przyłączy do budynków i posesji. 

Z końcem października 2013 r. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu zrealizuje zadanie pn. „Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych w miejscowościach 
Gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wie-
śnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów” polegające na podłączeniu budynków do istniejącego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, a także dofinansowania ze środków budżetu 
gminy Strzegom w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast właściciel budynku ponosić będzie pozostałą część kosztu całkowitego, 
czyli 10%. 
Gmina Strzegom jako jedyna w Polsce udzieliła dofinansowania dla mieszkańców poszczególnych miejscowości w wysokości 45% kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzięcia. 
Łączna ilość budynków do podłączenia wynosi 473 szt.
W styczniu 2013 r. WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu złożyła wniosek o przyznanie dotacji. W kwietniu 2013 r. wniosek został oceniony pozytywnie. Wartość przyznanej 
dotacji z NFOŚiGW wynosi 1,2 mln zł, co stanowi 45% wartości kosztorysowej. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawców, którzy realizują roboty budowlane.
Po przeprowadzonym przetargu wartość robót ogółem wynosi 1,4 mln zł, co stanowi ok. 52% wartości kosztorysowej inwestorskiej, czyli wartość robót obniżyła 
się o ok. 48%. Pozwoliło to jednocześnie rozszerzyć zadanie dodatkowo o ok. 120 szt. podłączeń w w/w miejscowościach a także w miejscowościach Goczałków 
Górny oraz Graniczna, ponieważ przyznana kwota dotacji nie zostałaby w pełni wykorzystana w pierwszym etapie inwestycji. 
Koszt przyłączenia do kanalizacji jest indywidualny dla każdej z podłączanej posesji. Uzależniony jest głównie od długości podłączenia od pierwszej studzienki 
inspekcyjnej na terenie prywatnej posesji do budynku oraz od konieczności instalacji dodatkowych studzienek. 
Koszt podłączenia obejmuje: koszt budowy podłączenia, koszt wykonania dokumentacji (projektu budowlano – wykonawczego), koszt nadzoru oraz inwentaryzację 
geodezyjną wraz z podatkiem VAT.
Przykładowo przyłącze o długości 22,70 m wraz z dodatkową studzienką o wartości kosztorysowej 6 353,60 zł wykonane zostanie za 4 702,02 zł (koszt benefi-
cjenta końcowego, czyli 10% wartości całkowitej wynosić będzie 470,20 zł).

Wśród wielu inwestycji na strzegomskich wsiach, jedną 
z najważniejszych jest budowa kanalizacji sanitarnej. Spółka 
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu od 2009 r. realizuje 
Projekt pn. ”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ście-
kowej w gminie Strzegom” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności (około 58%) 
oraz ze środków gminy Strzegom (około 24%) i pożyczki 
udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu (około 18%). 
Projektem dotyczącym budowy kanalizacji objętych zostało 
siedem miejscowości naszej Gminy: Goczałków, Rogoź-
nica, Jaroszów, Kostrza, Żółkiewka, Żelazów i Wieśnica. 
Łącznie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych 
będzie 5,5 tys. mieszkańców. 
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Ponadto gmina Strzegom w la-
tach 2011-2013 przeznaczyła 
środki finansowe w budżecie na 
wyodrębniony dział - fundusz 
sołecki (szczegóły w tabelce obok). 
Warto dodać, że o celowości 
wydatku funduszu sołeckiego 
decyduje zebranie wiejskie każdej 

wsi. Z tego funduszu doposaża się 
świetlice wiejskie, place zabaw, or-
ganizuje się życie kulturalne wsi. 

Gmina aktywnie wspiera dzia-
łania lokalnych społeczności, 
przekazując liczne materiały bu-
dowlane potrzebne do wykonania 
prac np.: farby do malowania 

Najważniejsze zadania wykonane w sołectwach gminy Strzegom w latach 2011 – 2013

Na wniosek burmistrza Strzegomia i po konsultacjach z sołtysami poszczegól-
nych wsi gminy Strzegom, zostały złożone wnioski do Ministerstwa Rolnictwa 
o nadanie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, aby uhonorować 
rolników za ich szczególne zasługi. W dniu Dożynek, po zakończeniu uroczystej 
Mszy Św., odznakami zostaną nagrodzeni:
1. Adam Andreasik (Granica)
2. Zdzisław Kudyba (Strzegom)
3. Aleksander Kaszczyszyn (Tomkowice)
4. Grzegorz Konarski (Żółkiewka)

Burmistrz Strzegomia w ciągu ostatnich 3 lat aktywnie wspierał rozwój sportu 
i kultury na terenie wsi gminy Strzegom, a także organizacje pozarządowe 
prowadzące na tym terenie swoją działalność. Potwierdzeniem jest przezna-
czenie z budżetu gminy kwoty ponad 700 tys. złotych na wspieranie zadań 
realizowanych przez organizacje w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 
kultury na terenie wsi gminy Strzegom. Wśród organizacji pozarządowych, 
które dzięki wsparciu gminy Strzegom mogły aktywnie prowadzić swoje 
działania na rzecz mieszkańców gminy Strzegom znalazły się m. in. Ludowy 
Klub Sportowy Herbapol Stanowice, Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice, Jaroszowski Klub Sportowy Unia, Stowarzyszenie 

1. Granica – zakończono kanalizację, uruchomiono program dopłaty gminy 
(45%) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (45 
%), co spowodowało, że mieszkańcy ponoszą tylko 10 % kosztu całkowitego 
przedsięwzięcia. Po wielkim konflikcie związanym z budową świetlicy wiejskiej, 
gmina dofinansowała kwotą 100 000,00 zł jej wyposażenie. Zagospodarowano 
teren wokół świetlicy, doposażono plac zabaw i zamontowano ogrodzenie przy nim. 
Systematycznie finansowana jest działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2012 
wykonano nasadzenia wzdłuż pasa zieleni przy istniejącym chodniku z kostki 
granitowej. Aktualnie wykonywany jest projekt dokończenia tego chodnika. 

5. Rogoźnica – to 
jedyna wieś, w której 
nie udało się ukoń-
czyć kanalizacji w pla-
nowanym terminie. 
Nowa firma realizu-
jąca projekt wzbudza 
zaufanie, że zadanie 
zostanie zakończo-
ne, a drogi i chodniki 
zostaną jeszcze tej 
jesieni odtworzone. 

Wybudowano drewutnię. Dokonano kapitalnego remontu zaplecza kuchen-
nego i sali zajęć. Dofinansowano remont kościoła filialnego w Rogoźnicy pw. 
św. Szymona i Tadeusza. Największym sukcesem jest zrealizowanie obietnicy 
firmy „Berger Surowce” dot. wybudowania obwodnicy, która odciążyła wieś 
od przejazdu kilkuset samochodów dziennie. Wybudowano kanalizację desz-
czową na Osiedlu w Rogoźnicy (58 317,11 zł), uruchomiono nowy przystanek 
dla dzieci dojeżdżających do szkoły. Finansowana jest działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Dodajmy, że w 2012 r. wykonano regulację krawężników 
kamiennych na ul. Szkolnej.

2. Tomkowice – wykonano pro-
jekt i zrealizowano remont kapi-
talny świetlicy wiejskiej za ponad 
460 tys. zł z udziałem Środków 
Unijnych w kwocie 205 tys. zł. Za-
kończono kanalizację, podłączono 
mieszkańców za 10 % ceny po 
przetargu. Rozpoczęto ogradzanie 
boiska sportowego. Finansowana 
jest działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej, na potrzeby której został 
w bieżącym roku przekazany śred-

ni samochód ratowniczo – gaśniczy Star z OSP w Strzegomiu. W latach 2012-2013 
wykonano remonty czterech przepustów pod drogami gminnymi, w 2013 r. udało 
się też rozwiązać problem istniejącego wjazdu pomiędzy posesją nr 56 - 60, który 
nurtował mieszkańców od wielu lat - jego szerokość nie pozwalała na swobodne 
wykorzystanie go przez mieszkańców. Wykonano również konserwację rowów 
melioracyjnych, przeprowadzono bieżące naprawy dróg szutrowych. Powiat Świd-
nicki przy wsparciu finansowym gminy Strzegom - w kwocie 841 tysięcy złotych 
- wykonał drogę łączącą Tomkowice z drogą krajową nr 5. Niebawem rozpocznie 
się budowa chodnika z udziałem środków gminy i powiatu świdnickiego.

6. Goczałków Górny – we wrześniu br. zostanie zakończona budowa kanalizacji 
sanitarnej, której całkowity koszt wynosi 2 934 168,81 zł i współfinansowany 
jest z Unii Europejskiej w kwocie 1 195 365,00 zł. W 2012 r. wykonano tam 
bieżący remont drogi transportu rolnego Goczałków Górny – Bartoszówek 
oraz przepust na potoku Cicha Woda. Ponadto wybudowano altankę na terenie 
rekreacyjnym wsi.

3. Godzieszówek – wykonano remont świetlicy wiejskiej, w tym m.in. wymie-
niono 6 okien, zakupiono materiały na remont podłogi, wyremontowano dach. 
Świetlicę doposażono w sprzęt AGD i meble. 

7. Goczałków – zakończono kanalizację 
sanitarną, wyremontowano drogi, chodniki, 
urządzono nowoczesną bibliotekę w szkole 
podstawowej. Do końca roku zostanie 
zakończona budowa sali gimnastycznej 
– koszt inwestycji 3,2 mln zł, a dofinan-
sowanie 1,4 mln. Jeszcze w tym roku 
rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej, 

w ramach którego zostanie dobudowana kotłownia, wymieniona instalacja c.o., 
wykonany nowy podwieszany sufit w sali głównej. Planowany koszt całkowity 463 
828,04 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 216 355,00 zł. Sukcesem 
jest zrealizowanie obietnicy firmy „Berger Surowce” dot. wybudowania obwodnicy, 
która odciążyła wieś od przejazdu kilkuset samochodów dziennie. Gmina finansuje 
działalność Zespołu Folklorystycznego „Goczałkowianie” oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W latach 2012 – 2013 wykonano remonty chodników na ul. Rogoźnickiej 
i Szkolnej, odnowiono plac zabaw na ul. Rogoźnickiej, na tej samej ulicy wykonano 
nowy przepust oraz studzienkę rewizyjną, obmurowano wylot kanalizacji deszczowej 
wpływający do Wierzbiaka. Wykonano również bieżące remonty dróg szutrowych 
oraz sporządzono projekt budowlany na przebudowę dróg oraz kanalizacji desz-
czowej na Osiedlu. Powiat Świdnicki przy wsparciu finansowym gminy Strzegom 
wybudował chodniki przy ul. Strzegomskiej i ul. Bocznej. 

9. Bartoszówek – w 2011 r. wybudowano instalację C.O. 
i kominka z płaszczem wodnym w świetlicy wiejskiej. 
Rok później zakupiono i zamontowano bramki i wiaty na 
obiektach sportowych pełniących funkcje rekreacyjne 
(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwo-

cie 8 333,00 zł). Zamontowano także drewutnię. W bieżącym roku pomalowano 
pomieszczenia świetlicy, ułożono glazurę na ścianach i posadzce w sanitariacie, 
kuchni i korytarzu. Ponadto w latach 2011-2013 wymieniono odcinek ok. 50 mb 
kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustu ulicznego przy posesji nr 25 
-26, zamontowano wiatę przystankową i utwardzono teren na którym postawiono 
w/w wiatę. Zakończył się remont dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 345 na 
trasie Konary - Lusina – Bartoszówek - do drogi krajowej nr 5. Część tej trasy leży 
w granicach gminy Strzegom. Z prac drogowych cieszą się najbardziej – czemu nie 
można się dziwić - mieszkańcy Bartoszówka. Koszt całości zadania to kwota ponad 
4 mln zł, sfinansowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

10. Jaroszów – w 2012 roku uchwalono miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jaroszów, 
co umożliwiło wybudowanie boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” 
oraz przeznaczono tereny pod budowę przychodni zdrowia oraz 
budynku wielofunkcyjnego (remiza, świetlica wiejska). Efektem 

zmian planu zagospodarowania przestrzennego jest: wybudowanie Orlika – za kwotę 
1 114 471,10 zł oraz wykonany projekt budowy budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą 
i remizą strażacką – koszt wykonania dokumentacji projektowej - 81 959,00 zł. W 2013 
r. rozpoczęto budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – 117 465 
zł. Ponadto wykonano remont kapitalny I części sanitariatów uczniowskich w szkole 
podstawowej – 27 924 zł i remont kapitalny II części sanitariatów uczniowskich w szkole 
podstawowej- 27 792 zł. Trwają przygotowania do budowy placu zabaw na tzw. „Hote-
lach”. W tym momencie trwa oczekiwanie na akceptację projektu na dofinansowanie ze 
środków LGD. Gmina systematycznie finansuje również działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz klubu sportowego. W latach 2012 -2013 wykonano dwa duże przepusty 
pod tzw. drogą marszałkowską wraz z konserwacją ok. 150 metrowego odcinka rowu. 
Wykonano również doraźny remont rowów przy drodze Jaroszów – Morawa na odcinku 
ok.500 mb. W 2012-2013 wykonano liczne doraźne remonty dróg szutrowych. 

11. Morawa – wybudowano plac 
zabaw oraz chodnik ze środków 
gminy i Starostwa Powiatowe-
go przy drodze 2881D, w latach 
2012 – 2013 wykonano naprawę 
przepustu na Młynówce. W 2012 r. 
nastąpiła wymiana pokrycia dachu 
budynku pałacowego (dotacja 
celowa dla Fundacji św. Jadwigi 

w Morawie). Aktualnie trwa procedura przejęcia od Agencji Nieruchomości 
Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu działki położonej w Morawie nr 
178/22, o pow. 0,0725 ha z przeznaczeniem na cele wsi i nr 176/1 i 172 
o łącznej pow. 15,1336 ha z przeznaczeniem pod usługi sportowo-rekre-
acyjne (hipodrom).

 4. Kostrza – zakończo-
no modernizację boiska 
sportowego, wykonano 
remont instalacji elek-
trycznej w świetlicy wiej-
skiej. Finansowana jest 
działalność Zespołu Folk-
lorystycznego „Kostrza-
nie”, drużyny piłkarskiej 
oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Dofinansowany 
został remont Kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego. W latach 2012 – 2013 gmina Strzegom wykonała remonty trzech 
przepustów na terenie wsi oraz sołectwa Kostrza, w tym jeden odbudowany od 
stanu zerowego na drodze gminnej Kostrza – Zimnik. Ponadto wymieniono okna 
w szkole (3 847,95 zł), wykonano instalację elektryczną w całym budynku szkoły 
(45 938 zł), przebudowano część pomieszczeń szkolnych na punkt lekarski (69 
761,40 zł), naprawiono instalację elektryczną w budynku OSP oraz zakupiono 
i zamontowano bramki i wiaty na obiektach sportowych. Rozpoczęto budowę placu 
zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, którego koszt to 127 500 zł.

8. Graniczna – wybudowano piękny plac zabaw (koszt - 42 614,80 zł), który 
w roku 2013 został wyposażony w pierwsze urządzenie siłowe w gminie 
Strzegom. Wybudowana została altanka, urządzono miejsca parkingowe. Trwa 
projektowanie boiska do piłki siatkowej i koszykowej. W 2013r. wymieniono 
jeden przepust na terenie sołectwa.

Gmina Strzegom wykonuje szereg inwestycji na terenie 
gminy. Są to: kanalizacja (zakończono kanalizację i rozpo-
częto inwestycje w 10 wsiach), wybudowanie 2 ORLIKÓW, 
remonty dróg transportu rolnego, budowa chodników ze 
środków własnych i we współfinansowaniu z powiatem 
świdnickim, budowa sali gimnastycznej, budowy i remonty 
placów zabaw. Udrażniane są rowy, budowane nowe przepu-
sty. Gminnej Spółce Wodnej przekazywane jest corocznie 
na cele remontowe ponad 100 000 zł. Strzegomski samorząd 
sukcesywnie remontuje także nieruchomości będące w za-
sobie mieszkaniowym gminy, naprawiając dachy, kominy, 
wymieniając instalację elektryczną itp.
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wiat przystankowych, urządzeń 
rekreacyjnych, wykonanie dosypek 
na drogach szutrowych itp. Pod-
kreślić należy, że tego typu prace 
wykonują członkowie rad sołec-
kich i sami mieszkańcy. – Dzięki 
ich zaangażowaniu nasza wieś 
pięknieje i za to tym wszystkim 
bezimiennym na łamach tego 
dodatku serdecznie dziękuję – 
podkreśla burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Aktywność mieszkańców wsi 
w życiu społeczno - gospodar-

czym swoich miejscowości za-
sługuje na szczególne podzię-
kowanie. Zmienia się charakter 
wsi strzegomskiej. Zauważa się 
coraz mniej rolników, ale za to 
ci, którzy uprawiają ziemie, to 
rolnicy prowadzący nowoczesne 
gospodarstwa rolne z bardzo wy-
soką kulturą rolną. Na szczególną 
uwagę zasługują gospodarstwa 
przekazywane pokoleniowo z ojca 
na syna, gdzie doświadczenie 
świetnie współgra z realizacją 
marzeń młodych rolników. 

Najważniejsze zadania wykonane w sołectwach gminy Strzegom w latach 2011 – 2013
Fundusz sołecki w latach 2011 - 2013
ROK PLAN WYKONANIE
2011 281.298,00 zł 270 628,29 zł
2012 335 119,00 zł 324 783,04 zł
2013 336 944,00 zł (na dzień 

30.08.13 r.)
165 939,55 zł (na dzień 
30.06.13 r.)

5. Stanisław Wójcik (Modlęcin)
6. Helena Sołowij i Stanisława Górska (Olszany)
7. Andrzej Kulasa (Rogoźnica)
8. Wiesław Wieszewski (Stawiska)
9. Michał Marciniszyn (Goczałków Górny)
10. Stanisław Krupnik (Godzieszówek)
11. Krzysztof Kowalczyk (Jaroszów)
Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaje się osobom fizycznym 
za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

15. Modlęcin – w 2012 r. zakończył się remont drogi powiatowej nr 2919 D 
w tej miejscowości. W tym samym roku wymieniono 7 okien w budynku świe-
tlicy wiejskiej, w bieżącym roku - renowacja zewnętrznych drzwi wejściowych 
do świetlicy wiejskiej. W 2013 r. wykonano nowy jeden przepust oraz jeden 
wyremontowano. 

19. Wieśnica - wykonano kanalizację sanitarną. W tym roku zostaną naprawione 
drogi po kanalizacji, wykonane zostaną przyłącza za 10% wartości. W 2011 r. 
wyremontowano kotłownię w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono urządzenia do 
montażu klimatyzacji w budynku świetlicy. W tym roku nastąpiła renowacja placu 
przed świetlicą. Finansowana jest działalność świetlicy wiejskiej. W 2012 r. wyko-
nano bieżący remont drogi transportu rolnego Wieśnica – Żółkiewka, przekazano 
kostkę granitową na wykonanie chodników w obrębie świetlicy wiejskiej. 

16. Żółkiewka – w latach 2012-2013 wykonano doraźne remonty dróg szutrowych 
na terenie sołectwa. Udrożniono ok. 100 mb kanalizacji deszczowej wraz z wy-
konaniem studzienki rewizyjnej. Wymieniono wewnętrzną instalację centralnego 
ogrzewania i instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce - całkowity 
koszt – 161 897,97 zł. Wykonano także dokumentację projektową na rozbudowę 
i remont świetlicy wiejskiej w Żółkiewce – koszt. 18 757,50 zł. W 2013 r. zakończył 
się remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w Żółkiewce.

20. Żelazów- wykonano najdłuższy chodnik w gminie (przy drodze 2792 D), ze 
środków strzegomskiego samorządu i powiatu świdnickiego. Wykonany został 
projekt placu zabaw. Finansowana jest działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W latach 2012-2013 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i odtworzono na-
wierzchnię. Wykonano dwa przepusty pod drogami gminnymi – jeden na terenie 
wsi, a drugi na terenie sołectwa na drodze Żelazów – Kostrza. Wykonano regulację 
pionową krawężników kamiennych na drodze prowadzącej przez wieś. 

17. Stawiska – urządzono teren rekreacyjny z altanką i grillem obok świetlicy 
wiejskiej. Po wielu latach, kiedy świetlica wiejska była zamknięta, w roku bie-
żącym rozpocznie się remont kapitalny świetlicy, którego planowana wartość 
całkowita wynosi – 491 944,93 dofinansowanie ze środków UE - 300 045,00 zł. 
W 2013 r. wykonano jeden przepust pod drogą gminną na terenie sołectwa. 

21. Grochotów – w 2013 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Grochotowa, co umożliwiło zrealizowanie inwestycji – bu-
dowę placu zabaw (89 800,00 zł). Obok placu zabaw planowane jest urządzenie 
boiska sportowego. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej wraz z wymianą 
chodników. W 2013 r. wykonano doraźne remonty dróg szutrowych.

12. Międzyrzecze – sukcesywnie wymieniane są okna w miejscowej świetlicy 
wiejskiej. Dodatkowo wymieniono drzwi i doposażono świetlicę. Zainstalowa-
no tam również centralne ogrzewanie. Wyremontowano ponadto kładkę na 
Strzegomce. 

13. Stanowice – wybudowano boisko „Orlik” za kwotę 
1 090 841,32 zł. Dokonano remontu remizy strażackiej. 
Gmina finansuje działalność Ochotniczej Straży Pożar-
nej, dofinansowała także zakup zestawu ratowniczego. 
Wyremontowano świetlicę wiejską za kwotę ok. 810 

tys. zł - remont współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 450 tys. 
zł. Wyposażono miejscową bibliotekę - gmina Strzegom finansuje jej działalność. 
Wybudowano chodniki ze środków gminy i powiatu świdnickiego. W latach 2012-
2013 wykonano także liczne doraźne remonty dróg szutrowych oraz wsparto sołectwo 
materiałami (mieszanka granitowa) oraz zabezpieczono słup elektroenergetyczny 
przy Orliku. Odnośnie ZSP w Stanowicach - wyremontowano plac apelowy i chodnik 
łączący budynki szkolne - 10 000 zł, zaadaptowano salę lekcyjną na bibliotekę – 23 
514 zł, wyremontowano kominy budynku przedszkola – 15 113 zł, przebudowano 
chodnik w przedszkolu – 20 688 zł. Rozpoczęto budowę placu zabaw w ramach 
rządowego programu „Radosna Szkoła”. Koszt inwestycji – 105 903 zł.

14. Olszany – w latach 2012-2013 zamontowano dwie nowe wiaty 
przystankowe wraz z wykonaniem utwardzeń pod nimi. Wykonano 
liczne doraźne remonty dróg szutrowych. W tych latach wykonano 
również sześć przepustów pod drogami gminnymi oraz wymieniono 
i wyremontowano ok. 50 mb kanalizacji deszczowej przy posesji nr 

171. Wykonano też remont drogi szutrowej łączący Olszany – Rzędziny. Naprawiono rynny 
i rury spustowe w budynku szkoły – 1/299 zł, wymieniono podłogi w szkole na I p. – 20 
910 zł, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej – 6 947 zł, pomalowano klasy, schody, 
wykonano oświetlenie w klasach szkoły, odnowiono elewację budynku – 8 780 zł. Położono 
płytki ceramiczne na parterze budynku szkoły – 4 000 zł, wymieniono dach w głównym 
budynku szkoły 58 500 zł, wymieniono rynny i płotki śniegowe – 2 000 zł, wymieniono okna 
w budynku szkoły – 6 530zł. Wykonano instalację odgromową – 6 000 zł. W roku bieżącym 
rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej w Olszanach, planowane koszty całkowite to 626 
678,71, z czego dofinansowanie ze środków UE -382 036,00 zł. Wcześniej wykonywano 
tam m. in. remont podłogi i dachu. Warto jeszcze wspomnieć o zakupie i montażu bramek 
i wiat na obiektach sportowych pełniących funkcje rekreacyjne (dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego – ponad 8 tys. zł). Pomalowano ściany i sklepienia wnętrza kościoła na 
terenie parafii w Olszanach (dotacja celowa).

18. Skarżyce - wykupiono teren pod mini plac zabaw i altankę. Ponadto właśnie 
zakończył się remont drogi powiatowej prowadzącej przez wieś o dł. ok. 350 
mb. W ubiegłym roku nasadzono na terenie sołectwa lipy, tworząc w ten sposób 
tzw. Aleją Lipową, która stanowi jedną z atrakcji Skarżyc.

22. Rusko - w roku bieżącym rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej w Ru-
sku - koszt całkowity 838 534,41 zł - dofinansowanie ze środków UE - 500 
000,00 zł. W latach 2012 – 2013 na terenie wsi wykonano szutrowy łącznik 
dróg gminnych o dł. ok. 100 mb. oraz wykonano zabezpieczenie placu zabaw 
poprzez wykonanie ogrodzenia. Sołectwo Rusko i firma Volvo zebrali nadmiar 
humusu z pobocza wzdłuż drogi Rusko – Rościsław. W 2011 r. wyremontowano 
dach świetlicy wiejskiej, a w 2013 r. zakupiono i zamontowano garaż blaszany 
na urządzenia zabawowe będące na placu zabaw. Niedawno wykonano obelisk 
z Tablicą Pamiątkową na cześć więźniów politycznych zmarłych w obozie pracy 
w Rusku.

na Rzecz Rozwoju Lokalnej Aktywności „ROLA” z Goczałkowa, Ludowy Klub 
Sportowy Stragona w Morawie, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice. 
O tym, że były to działania właściwe, pożądane społecznie, potrzebne i dobrze 
wykonane, świadczą wyniki zorganizowanego przez burmistrza Strzegomia 
konkursu „Lider NGO 2012”. Na cztery przyznane nagrody w konkursie Lider 
NGO 2012 trzy, za całokształt swojej działalności, zdobyły organizacje działa-
jące na terenie wsi tj. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Lokalnej Aktywności „ROLA” w Goczałkowie i otrzymały środki 
finansowe na łączną kwotę 39 tys. zł. 
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Tak było w 2012 r.
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