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StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Sylwestrowo  
i noworocznie 

Jak strzegomianie świę-
towali Nowy Rok 2014’, za 
co dziękowali w odniesieniu 
do roku 2013 i czego sobie 
życzyli na najbliższe 12 
miesięcy? 

 str.3

StrzeGom
Ważne decyzje  
naszych radnych 

Strzegomska Rada Miej-
ska przyjęła budżet na rok 
2014, ustaliła nowe taryfy za 
wodę i ścieki, przegłosowała 
wejście gminy Strzegom do 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
 str. 6

GmInA
Co się działo  
w 2013 roku?

Oto podsumowanie naj-
ważniejszych wydarzeń mi-
nionego roku. Co się udało 
zmienić w gminie Strzegom 
przez 12 miesięcy? 

 str. 7-10
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Nowy rok nie mógł się lepiej 
rozpocząć dla strzegom-
skiego samorządu i miesz-
kańców naszego miasta. Tak 
długo oczekiwany remont 
dróg gminnych w centrum 
Strzegomia tj. ul. Świd-
nickiej, ul. Boh. Getta, ul. 
Ogrodowej, ul. Św. Toma-
sza i ul. Krótkiej właśnie stał 
się faktem.

Przebudowa aż pięciu strze-
gomskich ulic będzie dofi-
nansowana w ramach progra-
mu pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój„ na rok 
2014.– Jest to bardzo dobra 
informacja dla wszystkich 
strzegomian, a już szczególnie 
dla mieszkańców tych ulic 

– podkreśla burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta. 
– Gmina otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie 1 057 408 zł. 
Kwota ta będzie sukcesywnie 
uzupełniania po uwalnianiu się 
środków z zadań wyżej umiesz-
czonych na liście. W sumie 
nowy wygląd zyska blisko 890 
mb. dróg – dodaje burmistrz. 
W zakres prac w/w ulic będą 
wchodzić m. in. roboty roz-
biórkowe, prace elektroenerge-
tyczne, roboty drogowe (m. in. 
wykonanie nawierzchni jezdni 
z kostki kamiennej na podsypce 
piaskowo-cementowej, w tym 
dwukolorowe przejścia dla pie-
szych, budowa ścieków z kostki 
kamiennej), prace chodnikowe, 
wykonanie oznakowania i pra-
ce wykończeniowe. Wymianie 
ulegnie kanalizacja deszczowa 
na ul. Świdnickiej – wraz 
z przykanalikami o dł. blisko 
280 mb. Przebudowane zosta-
nie oświetlenie uliczne na ul. 
Świdnickiej, ul. Krótkiej, ul. 
Boh. Getta i ul. Św. Tomasza, 
które nie spełnia obowiązu-
jących norm i standardów. 
Ze względu na lokalizację 
inwestycji w obszarze objętym 
ścisłą ochroną konserwatorską 
dobrane będą słupy stalowe, 

ocynkowane, stylizowane. Na 
ul. Ogrodowej nie przewiduje 
się wymiany oświetlenia dro-
gowego. Wszelkie prace zosta-
ną zakończone do końca 2014 
r. Przy okazji remontu 5 ulic 
gmina Strzegom z własnych 

środków finansowych prze-
buduje plac manewrowy przy 
ul. Ogrodowej, a także 202 m 
sieci energetycznej NN na ul. 
Świdnickiej, co podyktowane 
jest koniecznością usunię-
cia kolizji sieci istniejących 

z siecią projektowaną. Z kolei 
spółdzielnia mieszkaniowa 
wyremontuje chodnik przy 
ul. Świdnickiej, który jest po-
łożony na działce stanowiącej 
jej własność. 

TW

Nowe ulice do przebudowy 
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z rządowego programu „Schetynówka” nowy wygląd zyska blisko 890 mb. dróg gminnych

16 stycznia br. o godz. 
12.00 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędzie 
się spotkanie związa-
ne z działalnością firmy 
przetwarzającej cebule 
w Granicy. Tego samego 
dnia o godz. 14.00 odbę-
dzie się spotkanie zwią-
zane z działalnością firmy 
przetwarzającej słód w 
Strzegomiu. Serdecznie 
zapraszamy do udziału 
w tych spotkaniach.

red

Zaproszenia na spotkania

Pragniemy serdecznie po-
dziękować wszystkim dar-
czyńcom za wszelką, bezinte-
resowną pomoc - zarówno rze-
czową, jak i finansową. Dzię-
ki Państwa wsparciu mamy 
szansę, aby pokryć znaczne 
koszty remontu zniszczonego 
pożarem naszego domu. Bez 
Waszej pomocy nie bylibyśmy 
w stanie tego wykonać. Jeste-
śmy bardzo mile zaskoczeni 

i wdzięczni za okazałe przez 
Państwa dobro i współczucie. 
W sposób szczególny pra-
gniemy podziękować Panu 
Burmistrzowi Zbigniewowi 
Suchycie za bardzo duże, 
osobiste zainteresowanie na-
szą sytuacją rodzinną i za 
wsparcie finansowe i rzeczo-
we. Panu Radnemu Józefowi 
Starakowi za zorganizowanie 
akcji charytatywnej i wsparcie 

finansowe. Księdzu Probosz-
czowi Krzysztofowi Zieliń-
skiemu za zaangażowanie 
w akcję  char ytatywną na 
terenie naszej parafii. Panu 
Sołtysowi Stefanowi Dudy-
kowi i wszystkim tym, którzy 
udzielili się w pozyskiwaniu 
środków na remont naszego 
domu.

Z wyrazami szacunku
Rodzina Homa

Podziękowanie

Liczba przebudowanych metrów 
bieżących nawierzchni dróg w/g 
dokumentacji projektowej:
ul. Świdnicka – 351,41 mb.
ul. Boh. Getta - 263,57 mb.
ul. Krótka - 57,72 mb.
ul. Św. Tomasza - 109,63 mb.
ul. Ogrodowa - 106,74 mb. 

ul. Świdnicka

ul. Ogrodowa ul. Bohaterów Getta
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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 za-
mówień 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
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 stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. kornela Maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. janusza korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24

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 Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa 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
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

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - Zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74
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Ważne telefonyPo raz drugi - w krótkim 
czasie - zostało oczyszczone 
koryto rzeki Strzegomki. 
Jak widać dobra współpraca 
z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu przynosi wy-
mierne efekty.

W grudniu 2013 r. gmina 
Strzegom wspólnie z Regio-
nalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, Zbiornik 
Wodny Dobromierz wykonała 
konserwację koryta rzeki Strze-
gomki na terenie miasta. Prace 
przebiegały na odcinku od ul. 
Wałbrzyskiej do ul. Świdnickiej 
i obejmowały: odkrzaczenie, 
wykoszenie porostów, wygra-
bienie oraz wywóz nieczystości 
na składowisko odpadów. Jak 
już wielokrotnie udowodniono 
sukces tkwi we współpracy wielu 
podmiotów. Wykonane prace cie-
szą mieszkańców Grabów. - Po-
nad 10 lat czekaliśmy na remont 
koryta Strzegomki i dopiero za 
czasów burmistrza Zbigniewa 
Suchyty udało się to zrealizować 

i to dwukrotnie, jak to widać – 
mówi Zdzisław Kudyba, sołtys 
Strzegomia i dodaje: - Wiele 
ton naniesionego przez rzekę 
materiału i oczywiście śmieci 
wywieziono poprzednim razem 
ze Strzegomki. Tym samym 
obniżono koryto o 1 m. Stwo-
rzyło to większą przepustowość 
wody, zatem i bezpieczeństwo 
okolicznych mieszkańców oraz 

poprawiło estetykę otoczenia. 
W grudniu br. koryto wykoszono 
i wywieziono nieczystości. Tylko 
skąd znowu tyle śmieci w ko-

rycie rzeki? -Tak nie powinno 
być – stwierdza kategorycznie 
Zdzisław Kudyba. 

Gk

Akty dewastacji, zaśmiecanie, 
czy też spożywanie alkoholu 
na terenie parku „Strzegom-
skie Planty” – to najczęstsze 
przewinienia jakie udało się 
wychwycić dzięki miejskiemu 
monitoringowi w II półroczu 
2013 roku.

Operator monitoringu zareje-
strował wiele dość nieprzyjem-
nych sytuacji, które miały miej-
sce na terenie strzegomskiego 
parku i jego najbliższej okolicy. 
Często dokonywano uszkodzeń 
koszów parkowych, zanieczysz-

czano park moczem, zaśmiecano 
teren wypalonymi papierosami. 
Ale były też inne. Np. w lipcu ub. 
roku zarejestrowano potrącenie 
kobiety na ul. Kościuszki. We 
wrześniu kierujący pojazdem 
marki Audi jechał po alejce par-
kowej od ul. Krótkiej w stronę 
ul. Kościuszki. W grudniu na-
tomiast Komisariat Policji został 
poinformowany o pojazdach 
parkujących w parku bez zezwo-
lenia. Funkcjonariusze Policji 
przeprowadzili z właścicielami 
tych aut rozmowy ostrzegawczo-
profilaktyczne. 

kW

W połowie grudnia ub. roku 
w Zespole Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu oddano do 
dyspozycji podopiecznych 
placówki świeżo wyremon-
towaną salę gimnastyczną.

- Zakres wykonanych prac 
obejmował wymianę części 
okien na PVC, naprawę i uzu-
pełnienie tynków ścian i sufitu 
oraz malowanie, a także malo-
wanie stolarki drzwiowej i po-
zostałych okien oraz naprawę 
i malowanie posadzki w kory-
tarzu - podsumowuje inwestycję 
Sabina Cebula, etatowy członek 

Zarządu Powiatu Świdnickiego. 
W uroczystym przecięciu wstęgi 

uczestniczyli także: wicestarosta 
świdnicki - Alicja Synowska 

oraz burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, który prze-
kazując dzieciom w prezencie 6 
piłek siatkowych, wyraził radość 
z odnowionej sali. - Cieszy-
my się z tej inwestycji razem 
z uczniami i dyrekcją placówki. 
Mamy nadzieję, że sala będzie 
służyła podopiecznym do gier 
i zabaw jak najdłużej - doda-
je Alicja Synowska. Wartość 
zadania wyniosła ponad 27 ty-
sięcy złotych, a prace wykonało 
Przedsiębiorstwo Remontowo 
-Budowlane "DOMEX" ze 
Strzegomia.

red

Rzeka nie śmietnik

Okiem miejskiego monitoringu

Sala gimnastyczna jak nowa

Wiele ton naniesionego przez rzekę materiału i śmieci wywieziono z rzeki poprzednim razem

Potrącenie kobiety, rajd autem po alejkach spacerowych czy zaśmiecanie – m.in. to wychwyciły kamery

Szereg inwestycji wykonano w ramach remontu hali sportowej w strzegomskiej szkole specjalnej

Zdzisław Kudyba: - Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za czystość i porządek na 
Grabach. Na śmieci są kosze, my nie musimy żyć na śmietniku, tylko dlatego, 
że komuś się nie chce wrzucić śmieci do pojemnika. Zawsze chcieliśmy, żeby 
na Grabach inwestowano, żeby żyło nam się ładniej, więc teraz kiedy to się 
dzieje - zadbajmy o otoczenie.

Wszystkie wykroczenia zarejestrowane przez monitoring miejski zostały osta-
tecznie zakończone poprzez wspólne ustalenie sprawcy, ukaranie mandatem 
karnym oraz obciążeniem kosztami za naprawę urządzenia użyteczności 
publicznej przez funkcjonariuszy Policji w Strzegomiu.
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STYCZEŃ 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

12.01 – 18.01 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38

tel. 74/855-
14-79

19.01 - 25.01 Śląska Strzegom  
Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

26.01 – 1.02 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki ogólnodostępne z 

terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach: 
w dni powszednie, z wy-
jątkiem sobót, od godziny 

19.00-22.00, w soboty od 
godziny 14.00-20.00, a w 
niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy od godziny 
9.00-20.00. 

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

Koniec każdego roku kalen-
darzowego to znakomity czas 
do organizacji spotkań nowo-
rocznych, stanowiących swo-
iste podsumowanie minio-
nych 12 miesięcy i będących 
okazją do złożenia życzeń na 
nadchodzący rok. 

Jedno z takich spotkań odbyło 
się w dniu 30 grudnia br. w sali 
Strzegomskiego Centrum Kultu-
ry II, gdzie na zaproszenie władz 
samorządowych Strzegomia 
przybyli przedstawiciele ducho-
wieństwa na czele z bp. świd-
nickim – ks. Ignacym Decem, 
zaprzyjaźnieni ze Strzegomiem 
parlamentarzyści, gospodarze 
ościennych gmin, a także repre-
zentanci różnych grup społecz-

nych, stowarzyszeń i instytucji 
działających na terenie naszej 
gminy. Spotkanie w tak doboro-
wym gronie nie mogło rozpocząć 
się inaczej, jak od zaśpiewania ko-
lęd, które wykonali: Józef Kuźma 
i zespół wokalno-muzyczny „Re-
tro”. Akcent muzyczny doskonale 
podkreślił rangę uroczystości 
i nadał jej piękny, niezapomniany 
charakter. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu – Ta-
deusz Wasyliszyn podziękował 
przybyłym za tak duży odzew 
na zaproszenie. – Cieszymy się 
razem z burmistrzem, widząc 
aż tylu naszych przyjaciół zgro-
madzonych w jednym miejscu. 
Serdecznie dziękujemy za sko-
rzystanie z naszego zaproszenia 
i życzymy Wam wszystkim speł-
nienia marzeń i planów w 2014 

r. Oby ten nadchodzący rok był 
równie dobry jak ten, co się wła-
śnie kończy, a może nawet lepszy 
– powiedział przewodniczący 
rady. – Tworzymy dużą rodzinę 
składającą się z osób szczególnie 
zaangażowanych na rzecz rozwoju 
Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest 
gmina Strzegom! Minął rok 2013 
– za ten udany rok chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim 
tu dziś zgromadzonym – mówił 
burmistrz Zbigniew Suchyta. 
Gospodarz miasta podziękował 
dosłownie wszystkim, z którymi 
współpracował w minionym roku. 
Wyraźnie zaakcentował bardzo 
dobre współdziałanie ze Staro-
stwem Powiatowym w Świdnicy, 
a utworzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu nazwał 
najważniejszą inwestycją 2013 r. 
– Powstanie WTZ nie było łatwe 
do realizacji, tym bardziej się cie-
szę, że wspólnie z powiatem udało 
nam się zrealizować to zadanie. 
Dzięki temu, wiele osób dorosłych 
niepełnosprawnych będzie mogło 
wyjść z domów i rozwijać swoje 
umiejętności – zaznaczył. Na 
koniec swojej wypowiedzi pod-
kreślił, że w dalszym ciągu liczy 
na wszelką pomoc i wsparcie dla 
dobra mieszkańców gminy Strze-
gom. Poseł na Sejm RP - Monika 
Wielichowska, w imieniu parla-
mentarzystów, złożyła oczywiście 
noworoczne życzenia i dodała, że 
nasze miasto jest jej szczególnie 
bliskie i zawsze z miłą chęcią 

przyjeżdża do Strzegomia. Głos 
zabrał również biskup świdnicki 
– ks. Ignacy Dec, który już blisko 
10 lat kieruje diecezją świdnicką. – 
Odkąd zostałem biskupem staram 
się regularnie odwiedzać Strzegom 
i okoliczne miejscowości z okazji 
różnych uroczystości. Bardzo sobie 
cenię współpracę ze strzegomskim 
samorządem i lubię spotykać się 
z mieszkańcami – podkreślał bi-
skup Ignacy Dec. 

Pod koniec roku parafia pw. Św. 
App Piotra i Pawła w Strzegomiu 
– dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – wydała 
nową książkę pt. „Gotyckie zabytki 
Strzegomia”. Spotkanie nowo-
roczne było więc doskonałą okazją 
do zaprezentowania jej szerszej 

grupie odbiorców. Krzysztof Ka-
linowski – koordynator wydania 
tej publikacji – wyraził nadzieję, że 
będzie to ciekawa pozycja zarówno 
dla pasjonatów historii Strzegomia, 

jak i dla odwiedzających miasto 
turystów. Poniedziałkowe spotka-
nie zakończył symboliczny toast 
noworoczny.

TW

Już po raz trzeci mieszkań-
cy naszego miasta wspól-
nie powitali Nowy Rok na 
strzegomskim Rynku.

Sceną zawładnął zespół 
Karpowicz Family, który ta-
necznymi rytmami rozbawił 
strzegomian. Tuż przed pół-
nocą życzenia mieszkańcom 
miasta złożył burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta, 
który pojawił się na scenie 
wraz z zastępcą burmistrza 
- Wiesławem Witkowskim, 
kilkoma radnymi oraz gośćmi 
z partnerskiego miasta Pavullo 
nel Frignano we Włoszech. 
O północy strzegomskie nie-
bo rozbłysło tysiącem ogni. 

Pokaz fajerwerków zachwycił 
wielu zgromadzonych feerią 
barw i dźwięków. Stworzył 

niezwykłą scenerię, w której 
strzegomianie składali sobie 
najlepsze życzenia na 2014 

rok. Następnie przyszedł czas 
na emocje związane z sylwe-
strową loterią. Po emocjach 

loterii wszyscy powrócili do 
zabawy, tańcząc, śpiewając 
i wymieniając noworoczne 

serdeczności aż do godziny 
drugiej w nocy.

red

Po spotkaniu noworocznym…

Strzegomianie bawili się w najlepsze!

Nie zabrakło podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego roku, serdecznych podziękowań za współpracę oraz gorących życzeń na nowy rok

O północy strzegomskie niebo rozbłysło tysiącem fajerwerków tworząc niezwykłą scenerię, w której składano sobie życzenia na 2014 rok

Prasa w Bibliotece 
Biblioteka Publiczna w Strzegomiu 

zaprasza mieszkańców na codzienny 
przegląd prasy. W tym roku kalendarzo-
wym zakupiono prenumeratę następują-
cych czasopism (w ramce poniżej). 

red

Szalety przeniesione  
do Centrum „Karmel”

Mamy ważną informację dla miesz-
kańców Strzegomia: od 17 stycznia 
br. dawne szalety miejskie zostaną 
zamknięte ze względu na zły stan tech-
niczny pomieszczeń. 

kW

Kulturalnie w styczniu 
22.01.2014 r., godz. 17.00 – Strze-

gomskie Centrum Kultury II - Dzień 
Babci i Dziadka. W programie popisy 
artystyczne dzieci i młodzieży z sekcji 
i zespołów działających w SCK. Słod-
ki poczęstunek przy kawie dla babć 
i dziadków.

„Gazeta Wyborcza”, „Polska Gazeta Wrocław-
ska”, „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Newsweek 
Polska”, „Słowo Żydowskie”, „Karta”, „Poradnik 
Bibliotekarza” i „Nowe Książki”. Serdecznie 
zapraszamy do kącika prasowego.

25.01.2014 r., godz.10.00 – Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” – Noworoczny Turniej 
Szachowy. Rozgrywki przeprowadzone zostaną 
w systemie szwajcarskim (tempo gry – P 15, 
rund – 7).

W zamian za to, od 20 stycznia br. w godz. od 
10.00-18.00 udostępnione zostaną toalety na 
parterze w CAS „Karmel”. Będzie z nich można 
korzystać bezpłatnie.
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22. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył 
się 12 stycznia br. w SCK II. 
Wszystkie pieniądze zebrane 
podczas tegorocznej akcji zo-
staną przeznaczone na zakup 
sprzętu specjalistycznego dzie-
cięcej medycyny ratunkowej 
i godnej opieki medycznej 
seniorów. 

Sztaby WOŚP to w Strzegomiu 
już wieloletnia tradycja. Do akcji 
włącza się młodzież, która tym 
samym udowadnia nie tylko swoją 
dojrzałość, ale przede wszystkim 
to, że każdy może otworzyć swoje 
serce dla potrzebujących. Podczas 
trwania Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy nieistotna jest po-
goda. Nieważne czy śnieg i mróz. 
Tego dnia serca wszystkich ludzi 
rozgrzane są od chęci niesienia 
pomocy innym. W tym roku 60 
wolontariuszy zbierało kwoty dla 
potrzebujących - liczył się każdy 
grosz. Mieszkańcy którzy wrzucili 
do puszki pieniążki - otrzymali 
symboliczne serduszko. Wolon-
tariusze mogli liczyć na gorący 
posiłek w postaci zupy oraz na-
poju. O bezpieczeństwo podczas 
całej akcji zadbała strzegomska 
policja. O godz. 15.00 w SCK II 

rozpoczął się program artystyczny, 
w którym zaprezentowali się: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
ze Strzegomia, dzieci i młodzież 
ze strzegomskich przedszkoli 
i szkół, zespół IN LOVE działa-
jący w Strzegomskim Centrum 
Kultury, Młodzieżowa Sekcja 
Tańca działająca w Strzegom-
skim Centrum Kultury, Sekcja 
Tańca ze Szkoły Tańca Mag-
daleny Janiak, zespół wokalno 
– instrumentalny VABANK 
i zespół rockowy ERROR. 
O godz. 20.00 tradycyjne zabły-
sło „Światełko do nieba”. W tym 
roku można było wylicytować 
nie tylko wiele gadżetów ofia-
rowanych z fundacji WOŚP, ale 
także granitowe serce z napisem 
„WOŚP” przekazane przez Je-
rzego Zyska - strzegomskiego 
artystę-rzeźbiarza, torty oraz 
inne przedmioty. Wśród atrakcji 
dla najmłodszych pojawił się 
gość specjalny, ulubieniec dzieci 
- Kubuś Puchatek. Tegoroczna 
edycja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy skończyła się jak 
zwykle powodzeniem. Udało 
się bowiem zebrać 19 324,12 zł.  
Miejmy nadzieję, że kolejna 
akcja WOŚP przebiegnie równie 
pomyślnie, a moż nawet lepiej. 

kW

Otworzyli serca 
Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skończyła się jak zwykle powodzeniem

Niemożliwe stało się możli-
we tym razem w Stawiskach. 
Mimo, że projekt na remont 
i przebudowę świetlicy wiej-
skiej wykonano w 2009 r., 
przez lata nie zrealizowano 
tego zadania. W 2010 r. wyko-
nano jedynie przyłącze wodo-
ciągowe i na tym koniec. Dzię-
ki burmistrzowi Zbigniewowi 
Suchycie radni rady Miejskiej 
w Strzegomiu podjęli uchwałę 
o przeznaczeniu środków 
finansowych na remont i prze-
budowę zaniedbanego przez 
lata budynku świetlicy wiej-
skiej w Stawiskach.

Zakres wykonywanych prac 
obejmuje rozbiórkę starych 
ścian działowych, wykonanie 
nowych ścian, naprawę pęk-
nięć, czy inne typu - wykona-
nie nowych warstw posadzek, 
wymianę i montaż stolarki 
drzwiowej i okiennej z na-
wietrzakami, wykonanie ław 
i ścian fundamentowych wraz 
z izolacjami. Zostaną także 
wykonane tynki wewnętrzne 

oraz gładzie gipsowe oraz 
okładziny ścian z płytek. Ale 
to nie wszystko. Do tego 
dochodzi malowanie ścian 
i sufitów farbami lateksowymi 
i akrylowymi. A na zewnątrz 
zostanie wykonane docieple-
nie elewacji i co najważniej-
sze - demontaż i utylizacja 
pokrycia azbestowego dachu. 
Zostanie wykonany nowy 
dach wraz rynnami i rurami 
spustowymi z blachy tytanowo 
cynkowej. Całości dopełni wy-
konanie instalacji wewnętrz-
nych: wodociągowej, kanaliza-
cyjnej – sanitarnej i deszczo-
wej, centralnego ogrzewania, 
elektrycznej, wentylacyjnej 
i odgromowej. Wejście do bu-
dynku zostanie przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych. 
Prace remontowe wykonuje 
DOMEX Przedsiębiorstwo 
Remontowo Budowlane Sp. 
z o.o. Wartość wykonywanych 
prac zamyka się w kwocie 399 
648,84 zł.

Gk

O przyznanie ryczałtu ener-
getycznego mogą ubiegać się 
osoby, którym przyznano dodatek 
mieszkaniowy w rozumieniu art. 
2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych (Dz.U. z 2013r , poz. 984 
z późn. zm.).

Ryczałt energetyczny wypła-
cany jest:
- na wniosek osoby otrzymującej 

dodatek mieszkaniowy
- będącą stroną umowy komplek-

sowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej 

- zamieszkuje w miejscu dostar-
czenia energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyzna-

je wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w drodze decyzji na wnio-
sek odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi 
rocznie nie więcej niż 30% ilo-
czynu zużycia energii elektrycz-

nej oraz średniej ceny energii 
elektrycznej dla odbiorcy energii 
elektrycznej w gospodarstwie do-
mowym, ogłaszanej na podstawie 
art. 23 ust. 2 pkt 18 lit.d.

Wysokość limitu, o którym 
mowa w ust. 2 wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzo-

wym - dla gospodarstwa do-
mowego prowadzonego przez 
osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalenda-
rzowym - dla gospodarstwa 
domowego składającego się z 2 
do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalenda-
rzowym - dla gospodarstwa 
domowego składającego się 
z co najmniej 5 osób.
Ryczałt energetyczny wypłaca 

się do 10 każdego miesiąca z góry, 
z wyjątkiem miesiąca stycznia, 
w którym dodatek energetyczny 
wypłaca się do dnia 30 stycznia 
danego roku.

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

21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

- oddania najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 355/B/2013, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 24 grudnia 
2013 roku.

Świetlica zmienia swoje oblicze 

Dla kogo ryczałt energetyczny?

Burmistrz Strzegomia informuje

Również w Jaroszowie 12 stycznia było niezwykle gorąco. Cała 
impreza odbyła się w sali gimnastycznej. Jak co roku, nad imprezą 
czuwała Sylwia Chrut - Rudnicka. Głównym punktem przedsięwzię-
cia była licytacja przedmiotów ofiarowanych od sponsorów. Podczas 
imprezy występowali jaroszowscy uczniowie. Zorganizowany był 
także bufet, w którym za symboliczną złotówkę można było kupić 
kawę, herbatę, gorącą grochówkę i domowe ciasto podarowane na 
ten szczytny cel przez rodziców uczniów. Na zakończenie imprezy 
zabłysło „Światełko do nieba”. 
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

michał: i jak Panie burmistrzu 
wygląda sprawa "schetynówki" 
z ul. Bohaterów getta? jest 
dotacja czy jej nie ma? końcem 
grudnia miało się wszystko wy-
jaśnić... Pozdrawiam michał 

Wyjaśniło się początkiem 
stycznia 2014 roku. Listę za-
twierdził minister. Na chwilę 
obecną otrzymaliśmy kwotę  
1 057 408 zł. Kwota ta będzie 
sukcesywnie uzupełniania po 
uwalnianiu się środków z za-
dań wyżej umieszczonych na 
liście. Już niebawem ogłaszamy 
przetarg na remont 5 ulic (ul. 
Świdnicka, ul. Bohaterów Get-
ta, ul. Tomasza, ul. Ogrodowa 
i ul. Krótka).

mieszkanka: witam Panie Bur-
mistrzu. jestem mieszkanką 

ulicy szarych szeregów. Bar-
dzo dziękuję za tak wspaniałą 
inwestycję, fachowe wykonanie 
i terminowe oddanie do użytku. 
moje pytanie dotyczy remontu 
elewacji kilku kamieniczek po 
stronie intechu. Po wycięciu 
drzew niesamowicie psują ogól-
ny wygląd przedsięwzięcia.

Dziękuję za miłe słowa. Re-
mont tych kamieniczek to spra-
wa wspólnot mieszkaniowych. 
My zachęcamy do udziału 
w konkursie „Odnów i Wygraj”, 
gdzie mamy duże pieniądze 
na nagrody za odnowione ele-
wacje. Przykład: w 2013 r. to 
piękne kamieniczki w Rynku, 
ul. Alei Wojska Polskiego czy 
też ul. Paderewskiego. Na dru-
gie pytanie odpowiem Pani 
po otrzymaniu odpowiedzi od 
właścicieli terenu.

serce: chciałabym się dowiedzieć 
czy w naszej gminie jest takie coś 
jak becikowe samorządowe?

Nie, nie ma.

mieszkaniec ul. zielonej: Pro-
szę Pana, czytałem w gazecie 
Pańską odpowiedź na temat 
parku - dawnego cmentarza 
przy ulicy jadwigi i rozumiem 
z tego, że chodnik nie będzie da-
lej remontowany w głąb parku. 
szkoda. jest tam głównie same 
błoto i ciężko się tam chodzi. 
zastanawia mnie tylko, gdzie 
się podziały stosunkowo nowe 
puzzle - kostka bauma z daw-
nych chodników na ul. szarych 
szeregów (wiem, że kostka gra-

nitowa poszła na cmentarz i na 
miejsca parkingowe). te dawne 
puzzle w sam raz nadawałyby 
się to tego parku. 

Chodnik do ul. Zielonej bę-
dzie skończony wiosną. Puzzle 
są spakowane i przechowywane 
w magazynie. Będą wykorzy-
stane do budowy kolejnych 
chodników. Puzzle użyte na 
chodnik w parku też pochodzą 
z tego źródła.

Ania: dlaczego w tym roku nie 
było żywej szopki bożonarodze-
niowej przy Bazylice? to była 
piękna inicjatywa, aż chciało się 
wyjść na spacer... a tak kolejna 
tradycja utracona. 

Postaramy się, by w tym roku 
zrobić szopkę w Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu. Już odbyły się 
pierwsze rozmowy.

Anna: witam, bardzo podoba 
mi się nasze strzegomskie lodo-
wisko. jednak niestety nie po-
myślano o najmłodszych. dzieci 
w wieku 3-4 lat nie poradzą 
sobie na lodowisku, a na pewno 
spodobałaby im się ta forma za-
bawy. Proponowałabym zakup 
tzw. pingwinów do nauki jazdy 
na łyżwach, jakie ma m.in. war-
szawskie. sprawa warta byłaby 
przemyślenia. Pozdrawiam. 

Ciekawy pomysł. Zrobiliśmy 
rozeznanie i w najbliższych 
dniach zakupimy na początek 
3 pingwinki. Jeśli się sprawdzą, 
i będzie taka potrzeba, dokupi-
my więcej. 

wojciech: Panie Burmistrzu 
obiecał Pan, że na ul. kościelnej 
i Placu jP ii będzie świąteczna 
dekoracja. słowa Pan dotrzy-
mał, ale co z tego, że ozdoby 
wiszą, kiedy się nie świecą. 
ważne, że wydano pieniądze. 
zuk zainkasował też za to pie-
niądze budżetowe, a to że się nie 
świecą, to nieważne. Potrzebna 
Pana interwencja, bo wszyscy 
zainteresowani sobie bez Pana 
nie radzą.

Iluminacje świąteczne na ul. 
Kościelnej zostały naprawione 
przez Zakład Usług Komunal-
nych Sp. z o. o. w Strzegomiu. 
W takich sprawach proszę o te-
lefon do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowi-
ska i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu - (74) 8560-531. 
Sprawa zostanie niezwłocznie 
załatwiona. 

Ania: Pytanie dotyczy ul. ko-
ściuszki. czy załadowane tiry 
mają prawo jeździć tą ulicą? 
Bo zwłaszcza w godzinach po-
rannych pojawia się ich dużo, 
obniżając komfort mieszkania. 
druga sprawa to nadmierna 
prędkość jeżdżących tą ulicą aut. 
nie można zamontować przy-
najmniej w okolicy lo progów 
zwalniających?

Ma Pani rację, na ul. Ko-
ściuszki nie powinny znajdować 
się tiry. Widząc tak wielkie 
samochody powinna Pani po-
wiadomić Komisariat Policji. 
Podobnie jest z przekracza-
niem dozwolonej prędkości. 

Gmina nie ma możliwości 
kontrolowania z jaką prędkością 
poruszają się pojazdy, ani nie 
ma wpływu jak nieodpowie-
dzialnie poruszają się niektórzy 
kierowcy. Moja propozycja jest 
taka jak powyżej. Jeżeli chodzi 
o progi zwalniające, to nie 
ma możliwości zamontowania 
takich progów - nie tylko przy 
LO, ale na całej ul. Kościuszki 
w Strzegomiu. 

nika: koszarowa wygląda 
świetnie, dobrze się nią jeździ, 
tylko pod wiaduktem trzeba 
bardzo uważać, bo jest tam 
wąsko (dwa auta obok siebie nie 
przejadą) i droga skręca pod ką-
tem niemal 90 stopni. czy istnia-
łaby możliwość zamontowania 
luster, tak by kierowcy widzieli, 
że ktoś jeździe z naprzeciwka? 
dziękuję. 

Dziękuję bardzo za tak pozy-
tywną opinię na temat wykona-
nia przebudowy ul. Koszarowej. 
Jeżeli chodzi o zamontowanie 
luster drogowych w okolicach 
wiaduktu, to informuję, że pro-
blem o którym Pani wspomina 
został dostrzeżony dużo wcze-
śniej i zaraz po zakończeniu 
prac wykonaliśmy nowy projekt 
stałej organizacji ruchu, który 
zakłada ustawienie takowego 
lustra i na chwilę obecną pro-
jekt został zatwierdzony przez 
Starostwo Powiatowe. Teraz to 
tylko kwestia czasu - myślę, że 
na dniach będzie uzupełnione 
całe oznakowanie pionowe na 
w/w ulicy. Niemniej dziękuję 

za spostrzegawczość i inicja-
tywę podjętą z Pani strony. 
Pozdrawiam.

jolanta: Panie burmistrzu, pro-
szę o informację czy możliwe by-
łoby uzyskanie środków unijnych 
bądź innych na remont elewacji 
starej kamienicy przy ulicy ka-
miennej 1? Budynek znajduje się 
w dość reprezentacyjnej części 
miasta, a jego stan jest fatal-
ny! nasza wspólnota jest zbyt 
mała, byśmy mogli się zmierzyć 
z gruntownym remontem. cze-
kamy na odpowiedź, pozdrawia-
my. mieszkańcy bloku.

Obecnie nie jest możliwe do-
finansowanie remontu elewacji 
kamienicy - zarówno ze środ-
ków unijnych, jak i na podstawie 
ustawy o ochronie zabytków 
(budynek Kamienna 1 nie jest 
wpisany do rejestru zabytków). 
Istnieje jednak możliwość na-
grodzenia wyremontowanej ka-
mienicy w gminnym konkursie 
„Odnów i wygraj”, do udziału, 
w którym zapraszam. 

darek: witam, proszę powie-
dzieć dlaczego od pewnego czasu 
nie jest puszczany hejnał strze-
gomia?

Wiejące wiatry spowodo-
wały awarię kuranta, dlatego 
nie słychać hejnału. W chwili 
obecnej czekamy na jego na-
prawę. Biorąc pod uwagę fakt, 
że zadanie to realizowała firma 
ze Szczecina, prosimy o cier-
pliwość. Usunięcie awarii na 
pewno będzie słyszalne. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Blisko 341 tys. zł prze-
znaczono w tegorocz-
ny m budż ecie  g miny 
Strzegom na fundusz 
sołecki. Sołectwa same 
z a d e c yd o w a ł y, n a  c o 
wydadzą przypadającą 
im kwotę.

Warunkiem wykorzysta-
nia przypadających sołec-
twu środków było złożenie 
przez sołectwo, w termi-
nie do 30 września 2013 
r., wniosku zawierającego 
wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do reali-
zacji. - Wniosek musiał 
spełniać następujące wy-
mogi formalne: wskazywać 
konkretne przedsięwzięcia 
mieszczące się w zakresie 
zadań własnych gminy, 
służące poprawie warun-
ków życia mieszkańców 
danej wsi, które są zgodne 
ze strategią rozwoju gmi-
ny, wraz z uzasadnieniem 
ich wyboru oraz zawie-
rać rzetelne oszacowanie 

kosztów przedsięwzięcia 
– tłumaczy Alicja Czekaj-
ło z Wydział Gospodar-
ki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzę-
dzie Miejskim w Strze-
gomiu. Prawo do uchwa-
lenia wniosku w sprawie 
przeznaczenia środków 
funduszu przysługuje ze-
braniu wiejskiemu. Inicja-
tywę w sprawie zgłoszenia 
propozycji wniosków do 
uchwalenia posiadają: soł-
tys, rada sołecka lub co 
najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. 
W 2014 r. na wsiach gmi-
ny Strzegom - ze środków 
z funduszu sołeckiego - 
zostaną zakupione m.in. 
rośliny ozdobne, krzewy, 
kosiarki, sprzęt pożarni-
czy, namioty plenerowe, 
sprzęt sportowy, meble do 
świetlic wiejskich, wypo-
sażone będą place zabaw, 
wyremontowany będzie 
chodnik w Goczałkowie, 
czy też sfinansowane zo-

staną wycieczki dla dzieci 
i młodzieży.

TW

Fundusz sołecki 2014 r.
Media często korzystają 

z oświadczeń majątkowych osób 
je składających w celu przedsta-
wienia wysokości wynagrodze-
nia tychże osób. Dlatego też 
uznaliśmy, że warto przekazać 
Państwu rzetelne informacje 
dotyczące wynagrodzeń osób 
kierujących placówkami oświa-
towymi. 

Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym, kierownik 
jednostki organizacyjnej gminy 
jest zobowiązany do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym. Oświadczenie to 
zawiera m. in. informacje o: 

- zasobach pieniężnych, nie-
ruchomościach, udziałach i ak-
cjach w spółkach handlowych; 

- dochodach osiąganych z ty-
tułu zatrudnienia lub innej 
działalności zarobkowej; 

- mieniu ruchomym o warto-
ści powyżej 10 tysięcy złotych;

- zobowiązaniach pieniężnych 
o wartości również powyżej  
10 tysięcy złotych. 

Warto zaznaczyć, że w skład 
dochodów osiąganych przez 
dyrektorów szkół i przedszkoli 
poza wynagrodzeniem mie-
sięcznym wchodzi: nagroda 
roczna tzw. „13-stka”, nagrody 
jubileuszowe lub uznaniowe 
o jednorazowym charakterze, 
w przypadku dyrektorów szkół 
wiejskich socjalne dodatki wiej-
skie i mieszkaniowe niebędące 
składnikiem wynagrodzenia, 
a wynikające z Karty Nauczy-
ciela należne wszystkim na-

uczycielom uczącym na wsi oraz 
świadczenia urlopowe i inne 
świadczenia socjalne należne 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Poniżej w celu zobrazo-
wania prawdziwych miesięcz-
nych wynagrodzeń dyrektorów 
przedstawiamy wynagrodzenie 
netto poszczególnych dyrek-
torów za miesiąc lipiec 2013 
roku. Aby nie było podejrzeń 
o wybranie miesiąca, w którym 
dyrektorzy zarobili najmniej, 
celowo wybrany został miesiąc 
lipiec ponieważ jest miesiącem 
wakacyjnym i wynagrodzenie 
liczone jest jako średnia wy-
nagrodzeń od września 2012 
do czerwca 2013 roku (ostat-
nia podwyżka wynagrodzeń 
nauczycieli miała miejsce od  
1 września 2012 roku). W skład 
poniższego wynagrodzenia 
wchodzą następujące składni-
ki: wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatek stażowy, funkcyjny, 
motywacyjny, wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe 
i zastępstwa doraźne.

Jakie są wynagrodzenia 
dyrektorów naszej oświaty?

Informacja dla 
mieszkańców 

Nowe blankiety dotyczące 
opłat za odpady komunalne 
na rok 2014, będą wysyłane 
po 15 stycznia. Wszystkie te 
informacje będą dostarczane 
za potwierdzeniem zwrotnym 
przez naszych doręczycieli. 
Przypominamy, że pierwszy 
termin płatności za styczeń, 
przypada do 20 lutego.

Zgodnie z umową, firma 
odbierająca odpady, czy l i 
ZUK, zobowiązana jest od-
bierać tego typu odpady raz na 
kwartał. Zgodnie z harmono-
gramem, w tych dniach należy 
wystawić odpady i zostaną 
one odebrane bezpłatnie. 

kW

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *

DYREKTOR WYNAGRO-
DZENIE NETTO

Wiesława Górka 4 244 zł
Alicja Niziołomska 4 185 zł
Krystyna Szałecka 4 244 zł
Elżbieta Smyk 4 826 zł
Agnieszka Łukaszonek 4 167 zł
Janina Klonowska 5 104 zł
Beata Jankiewicz 4 518 zł
Barbara Asynger 4 761 zł
Marek Wiśniowski 4 343 zł
Maria Karkowska 4 370 zł
Halina Wydmuch 4 424 zł
Beata Ślipko 4 721 zł
Zbigniew Cebula 4 843 zł

Podział funduszu sołeckiego 
na 2014 r. na poszczególne 
sołectwa (w zł).
Bartoszówek - 10.485
Goczałków - 25.448
Goczałków Górny - 11.426
Godzieszówek - 8.932
Granica - 10.968
Graniczna - 8.856
Grochotów - 7.533
Jaroszów - 25.448
Kostrza - 23.438
Międzyrzecze - 11.884
Modlęcin - 12.953
Morawa - 9.747
Olszany - 25.448
Rogoźnica - 23.565
Rusko - 15.014
Skarżyce - 6.718
Stanowice - 25.448
Stawiska - 7.075
Strzegom - 25.448
Tomkowice - 13.946
Wieśnica - 7.609
Żelazów - 9.950
Żółkiewka - 13.513
W sumie - 340.852

Jednocześnie informujemy, 

że odpady można dostar-

czyć we własnym zakresie 

do PSZOK, który znajdu-

je się na terenie Zakładu 

Usług Komunalnych na ul. 

Alei Wojska Polskiego 75 

w Strzegomiu. Odpady te są 

tam przyjmowane bezpłat-

nie. W przypadku składania 

odpadów w boksach poza 

terminem, zarządcy nieru-

chomości zobowiązani będą 

ponosić koszty ich odbioru. 

Fundusz sołecki jest przyznawany na podstawie art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 

16/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Wysokość środków przypadających 

na sołectwo jest to wielkość, którą stanowi liczba mieszkańców sołectwa i kwota bazowa 

będąca ilorazem dochodów bieżących gminy przez liczbę wszystkich mieszkańców gminy. 
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Podjęcie uchwały budże-
towej na 2014 rok, zmiana 
budżetu na 2013 rok, przy-
jęcie wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2014-2023, ustalenie 
wykazu wydatków niewyga-
sających z upływem 2013 r., 
czy też uchwalenie miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie wsi 
Kostrza to tylko niektóre 
z ważnych uchwał podję-
tych na Sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dniu 18 
grudnia 2013 r.

Sesję zdominował projekt bu-
dżetu gminy Strzegom na 2014 
rok. Po odczytaniu pozytywnej 
opinii i uzasadnienia Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
w sprawie opinii o przedłożo-
nym przez burmistrza projekcie 
uchwały budżetowej na 2014 rok, 
wygłoszeniu pozytywnej opinii 
Komisji Budżetu, Finansów, Pla-
nowania i Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, jak i przed-

stawicieli wszystkich klubów, 
budżet na 2014 r. przegłosowano 
i zatwierdzono do realizacji przy 
jednym wstrzymującym się głosie. 
Zatem budżet na 2014 rok po 
stronie dochodów wynosi 83 
700 281 zł, po stronie wydat-
ków - 87 732 964 zł. Wysokość 
planowanego deficytu sięga 4 032 
683 zł. Planowane przychody 
wyniosą 9 558 200 zł, zaś roz-
chody - w wysokości 5 525 517 
zł. - Jest to budżet deficytowy, 
bo inwestycyjny - wyjaśniał bur-
mistrz. I stwierdził: - Gdybyśmy 
nie realizowali tyle inwestycji, 
kosztów byłoby znacznie mniej, 
ale bez inwestycji gmina nie 
będzie się rozwijać. Kwota pla-
nowana w budżecie na inwestycje 
kształtuje się w granicach 20 
mln zł. - Przewidywane dotacje 
ze środków zewnętrznych, przy 
niektórych zadaniach inwestycyj-
nych sięgają nawet 85% wartości 
inwestycji, więc jak z nich nie 
skorzystać - dodał radny Tomasz 
Marczak. Priorytetem w mieście 
są drogi, a na wsiach świetlice. 
Najważniejsze inwestycje miej-
skie to „schetynówka”, obejmu-
jąca remont ulic: Świdnickiej, 
Bohaterów Getta, Św. Tomasza, 

Krótkiej i Ogrodowej. Wartości 
inwestycji, która będzie dotowana 
ze środków finansowych budżetu 
państwa w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg, to 
ponad 5 mln. Nawierzchnia tych 
dróg zostanie wykonana z kostki 
granitowej, a chodniki - z kostki 
i płyt granitowych. Drugą ważną 
inwestycją będzie remont ul. Ar-
mii Krajowej i Wesołej. Gmina 
Strzegom znajduje się na pierw-
szym miejscu listy rezerwowej 
projektów przewidzianych do 
dofinansowania w ramach Prio-
rytetu 9. Miasta - RPO WD na 
lata 2017 - 2013, więc pozyskanie 
dotacji na to zadanie jest również 
możliwe. Zaś we współpracy 
z DSDiK we Wrocławiu będzie 
kontynuowany remont chod-
nika przy drodze wojewódzkiej 
374, finansowany w 50 % przez 
gminę Strzegom i DSDiK. Dla 
podróżnych ważną będzie in-
formacja, że przy ul. Leśnej 
zostanie postawiony kontener 
przystankowy z toaletami. To 
kolejny etap rozwiązywania pro-
blemu transportowego w gminie 
Strzegom. Tym samym utworzo-
ny zostanie system elementów 
transportowych - od zatoczki 
autobusowej przy ul. Świdnickiej 
i ul. Leśnej, wiaty przystankowej, 
aż po dworzec autobusowy przy 
ul. Dworcowej - w efekcie cała 
komunikacja na terenie gminy 
Strzegom zostanie uregulowana. 
Na terenach wiejskich gmi-
ny Strzegom najważniejszym 
zadaniem 2014 r. jest remont 
czterech świetlic wiejskich w Ru-
sku, Stawiskach, Olszanach 
i Goczałkowie. - Szkoda tylko, 
że dopiero w czasie mojej ka-
dencji zaczęliśmy remontować 
świetlice. W roku 2010 pozostało 
w Urzędzie Marszałkowskim 10 

mln zł, niewykorzystanych na 
ten cel. Inne gminy w roku 2014 
będą budowały nowe świetlice. 
A my dopiero je remontuje-
my - komentował burmistrz. 
We współpracy z powiatem 
świdnickim będą w dalszym 
ciągu remontowane chodniki na 
terenach wiejskich. Wszystkie 
dotychczasowe działania zwią-
zane z działalnością organizacji 
pozarządowych będą utrzymane. 
- Będziemy prowadzić m.in. 
świetlice środowiskowe i kon-
tynuować konkurs „Odnów 
i wygraj”, którego rezultaty tak 
pięknie ozdabiają gminę – dodał 
burmistrz. Mieszkańców Olszan 
z pewnością ucieszy fakt remon-
tu szkolnych toalet, będących 
od wielu lat problemem nie do 
rozwiązania. Niemożliwe staje 
się możliwe także w Jaroszowie, 
gdzie zostanie wyremontowana 
droga prowadząca do garaży, 
z której od wojny, jak mówią 
mieszkańcy, woda spływała na 
krajówkę. Dla najmłodszych 
atrakcją będzie nowy plac zabaw 

przy hotelach. W Goczałkowie 
zostanie zakończona wielka 
inwestycja, jaką jest budowa 
pierwszej sali gimnastycznej 
w gminie Strzegom. Także wiele 
zadań drobnych będzie wykona-
nych w przyszłym roku jak np. 
budowa dalszego ciągu alejek 
cmentarnych przy ul. Olszowej 
z kostki, odzyskanej z remonto-
wanych dróg i chodników. 

Ważnym punktem w porządku 
obrad było jednogłośne podjęcie 
uchwały w sprawie wstąpienia 
kandydata z tej samej listy na 
miejsce radnego Andrzeja Gre-
gorczyka w związku z wygaśnię-
ciem jego mandatu. Uprawniony 
kandydat do objęcia mandatu 
radnego - Jerzy Majewski złożył 
pisemne oświadczenie, że przyj-
muje przysługujący mu mandat 
i posiada prawo wybieralności. 
Po uroczystym ślubowaniu no-
wym radnym Rady Miejskiej 
w Strzegomiu został Jerzy Ma-
jewski, który w poprzednich 
wyborach uzyskał kolejną naj-
większą ilość głosów w okręgu 

wyborczym Nr 1, lista 23, KWW 
Strzegomska Inicjatywa Samo-
rządowa. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn 
złożył gratulacje nowemu radne-
mu i wyraził nadzieję na dobrą 
współpracę. 

W toku obrad radni pod-
jęli także uchwały w sprawie 
ustalenia czasu pracy placówek 
handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych 
dla ludności na terenie gminy, 
określili ilość placówek sprze-
daży alkoholu, uchwalili wyma-
gania jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świad-
czenie usług w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzęta-
mi, zaakceptowali przystąpienie 
gminy Strzegom do opracowania 
i wdrażania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej oraz podjęcie 
współdziałania gminy Strzegom 
z jednostkami samorządu teryto-
rialnego w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

Gk

Gmina z nowym budżetem!
Radni uchwalili plan finansowy na 2014 rok. - Priorytetem w mieście są drogi, a na wsiach świetlice – mówi burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta

W poniedziałek, 30 grudnia 
odbyła się ostatnia Sesja 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu w 2013 r. Radni podjęli 
m. in. uchwały dot. zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy Strzegom 
oraz dopłaty do taryfowej 
grupy odbiorców w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na 
terenie gminy Strzegom.

 
Taryfy za wodę i ścieki obo-

wiązywać będą w okresie od 1 
lutego 2014 r. do 31 stycznia 
2015 r. Cena  wody dla gospo-
darstw domowych, jednostek 
oświaty, służby zdrowia i straży 
pożarnej wyniesie 3,59 zł/ m3 
brutto. Dla innych odbiorców 
cena wody wyniesie 4,10 zł/ 
m3 brutto. Cena za odpro-
wadzenie ścieków dla gospo-
darstw domowych, jednostek 
oświaty, służby zdrowia i straży 
wyniesie 5,90 zł/ m3 brutto. 
Dla innych odbiorców cena 
za odprowadzenie ścieków 

wyniesie 6,26 zł/ m3 brutto. 
Podjęto także uchwałę dot. 
dopłaty do ścieków dla gospo-
darstw domowych, jednostek 
oświaty, służby zdrowia i stra-
ży pożarnej, która wyniesie 
0,53 zł netto do 1 m3 – 0,57 
zł brutto do 1 m3. W sumie 
na dopłaty do ścieków gmina 
przeznaczy 377 780,00 zł. 
W wyniku dopłat do ścieków 
cena za wodę i ścieki wzrośnie 
o 4,9 %. - Ustalone taryfy są 
wynikiem rozmów i negocjacji 
na poszczególnych komisjach 
Rady Miejskiej obradujących 
przed sesją – wyjaśniał bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. 

R adn i  R ady  Mie j sk i e j 
w Strzegomiu podjęli również 
uchwałę dot. upoważnienia 
kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu do 
załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administra-
cji publicznej – prowadzenia 
postępowań i wydawania de-
cyzji administracyjnych do-
tyczących zryczałtowanego 
dodatku energetycznego dla 
odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 
z późn. zm.), zamieszkałych 
na terenie gminy Strzegom.  
– Zmiany w ustawie Prawo 
energetyczne nakładają na gmi-
nę obowiązek przyznawania 
i wypłaty dodatku energetycz-
nego dla osób, którym przy-
znano dodatek mieszkaniowy 
– poinformował burmistrz. 

Na ostatniej grudniowej sesji 
podjęto ponadto uchwały dot. 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2013-2022, zmian 
budżetu gminy Strzegom na 
2013 r. oraz uchwalenia Pro-
gramu Ochrony Środowiska 
dla gminy Strzegom na lata 
2014-2017 z perspektywą na 
lata 2018-2021. 

Na zakończenie obrad soł-
tys Goczałkowa Górnego 
– Andrzej Kowsz yn  oraz 
przewodniczący RM – Tade-
usz Wasyliszyn podziękowali 
radnym za dobrą współpracę 
w przekroju całego roku oraz 
życzyli wszystkiego najlepsze-
go w 2014 r.

TW

D e k l a r a c j ę  A g l om e r a -
cji  Wałbrzyskiej podpisał 
w imieniu władz samorządo-
wych burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta. Przyjęcie 
przez Radę Miejską posta-
nowień Deklaracji Aglome-
racji Wałbrzyskiej stworzyło 
podstawę do współdziała-
nia i integracji terytorialnej 
w celu uczynienia Aglome-

racji Wałbrzyskiej benefi-
cjentem europejskiego spo-
sobu wspomagania trwałego 
i zrównoważonego rozwoju 
współdziałających gmin. De-
klaracja AW to podjęcie wy-
zwań zawartych w Strategii 
Europa 2020. Jednym z waż-
niejszych jej postanowień jest 
realizacja na obszarze AW 
Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych - tzw. instru-
mentu przyczyniającego się 
do realizacji zintegrowanych 
strategii rozwoju terytorial-
nego, łączącego działania 
finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, który będzie 
uwzględniał cele strategiczne 
23 gmin oraz kierunki Poli-
tyki Spójności UE w okresie 
2014 - 2020. 

Gk

Ustalono taryfy za wodę i ścieki Strzegom w Aglomeracji Wałbrzyskiej
- Taryfy są wynikiem rozmów i negocjacji – wyjaśniał burmistrz Strzegomia Przystąpienie do koalicji 23 gmin jest wielką szansą dla Strzegomia 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dniu 18 
grudnia 2013 r. radni mocą uchwały zaakceptowali podjęcie 
współdziałania gminy Strzegom z jednostkami samorządu 
terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 
przyjęli Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej, w której 
gminy terytorialnie i gospodarczo powiązane z regionem 
wałbrzyskim określiły zasady wzajemnego współdziałania 
na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego.

- Bardzo się cieszę, że udało się nam przyjąć deklarację przystąpienia 23 gmin do Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Jest to wielka szansa dla gminy Strzegom. W tym miejscu pragnę skierować podziękowania 
w stronę Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha, który był wielkim orędownikiem poszerzenia 
aglomeracji o powiat świdnicki. Dziękuję także Urzędowi Marszałkowskiemu za to, że ten pomysł 
poszerzenia aglomeracji zaakceptował. Dla nas jest to szansa skorzystania z możliwości ZIT, w którym 
już przewidzieliśmy wydatki związane z kanalizacją, rewitalizacją i drogownictwem. To, że będziemy 
w Aglomeracji, nie będzie nam przeszkadzało w startowaniu do konkursów, które będzie osobno ogła-
szał Urząd Marszałkowski dla całego Dolnego Śląska. Już wiemy, że będą to duże środki finansowe 
przeznaczone na modernizację - komentuje burmistrz Strzegomia. 

Deklaracja Aglomeracji Wałbrzyskiej 
jest świadectwem partnerstwa 23 
gmin, ich zdolności współpracy oraz 
integracji terytorialnej.
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Rok 2013 upłynął w gminie Strzegom pod znakiem ważnych inwestycji i perspektywicznych działań, zaprojektowanych przez Radę Miejską pod przewodnictwem Tadeusza 
Wasyliszyna oraz burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty. Celem tych działań był dynamiczny rozwój gminy oraz zapewnienie komfortu życia mieszkańców. W ubiegłym 
roku na terenie gminy Strzegom odbyło się również wiele ciekawych i interesujących imprez kulturalno-sportowych, które bez wątpienia promowały miasto i sołectwa. O tym 
i nie tylko będzie można przeczytać w tym swoistym podsumowaniu 2013 r.

2013 w gminie Strzegom
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Konsultacje burmistrza na terenie sołectw gminy 
Strzegom

Konsultacje społeczne w styczniu 2013 r. były 
dynamiczne i cieszyły się dużą frekwencją. Odbyły 
się w Goczałkowie, Bartoszówku, Żółkiewce, Sta-
nowicach i Wieśnicy. - Lubię spotkania z ludźmi, bo 
one inspirują mnie do działań i ukazują płaszczyzny, 
na których jeszcze należy coś zrobić. Trzeba tylko 
słuchać ludzi - mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

Rewitalizacja starówki Strzegomia
Dobiegła końca realizacja zadania pod nazwą 

„Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki 
w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego 
ul. Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej 
i Krótkiej”. Całkowita wartość robót budowlanych 
wyniosła 1 289 620,22 zł. W ramach tego zadania 
ukończono remonty chodników przy ulicach Parko-
wej i Krótkiej oraz kanalizację deszczową przy ulicy 
Czerwonego Krzyża. 

Ulice na Grabach do remontu 
Osiedle Graby zmienia swój wizerunek. Nowo wyre-

montowana ul. Dolna już cieszy mieszkańców. Koryto 

Strzegomki będzie remontowane. Wzdłuż całej ulicy 
będą zrobione chodniki, parkingi, skwery ozdobione 
zostaną zielenią.

Będą domy zamiast chaszczy 
Grunt po byłych ogrodach miejskich od dawna pozosta-
wał pusty i niezagospodarowany. Pojawiła się szansa, że 
taki stan ulegnie zmianie. Przygotowywany jest przetarg 
mający na celu wyłonienie wykonawcy zadania, które 
obejmuje wykonanie kompleksowego uzbrojenia tego 
terenu pod budownictwo mieszkaniowe. 

Nowy samochód dla Policji
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie oraz 

poprawy warunków pracy funkcjonariuszy, burmistrz 
Zbigniew Suchyta przekazał komisarzowi Andrzejo-
wi Dobiesowi kluczyki do samochodu operacyjnego, 
w 50% sfinansowanego przez gminę. 

Likwidacja Straży Miejskiej zatwierdzona
W dniu 25.01.2013 r. Wydział Nadzoru i Kontroli 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocła-
wiu powiadomił Urząd Miejski w Strzegomiu, że pod-
jęta uchwała o likwidacji Straży Miejskiej nie narusza 
przepisów prawa i nie ma podstaw do stwierdzenia jej 
nieważności.

Seniorzy będą się szkolić
Ruszyły projekty szkoleniowe dla seniorów. Pro-

jekt pt. "Bezpieczne finanse - projekt dla seniorów" 
współfinansowany jest ze środków otrzymanych od 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013, z kolei projekt 
pt. "Mobilny Zespół S3S" dofinansowany jest ze 
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Zakończenie wielkiego projektu
Projekt realizowany przez spółkę Wodociągi i Kana-

lizacja oraz Jednostkę Realizującą Projekt pod nazwą 
„Zapewnienie Prawidłowej Gospodarki Ściekowej 
w gminie Strzegom” obejmujący swym zasięgiem sie-
dem wsi - Goczałków, Jaroszów, Kostrzę, Rogoźnicę, 
Wieśnicę, Żelazów i Żółkiewkę został zakończony. 
We wszystkich tych miejscowościach, za wyjątkiem 
Rogoźnicy, prace związane z wykonaniem kanalizacji 
zostały zakończone i odebrane. W lutym nastąpiło 
podłączanie się poszczególnych budynków do ogólnej 
sieci kanalizacyjnej w Jaroszowie. 

Gmina Strzegom kolejny raz dofinansowała ferie 
zimowe dla stowarzyszeń

Blisko 48 tys. zł przyznał Urząd Miejski w Strzego-
miu na organizację ferii zimowych w naszej gminie, 
które odbyły się w dniach 28 stycznia - 8 lutego br. 
W sumie dofinansowano 9 organizacji, które złożyły 
swoją ofertę.

„Wojewódzka” do remontu
Dużo mówiło się i pisało o fatalnym stanie drogi 

374 - szczególnie na odcinku przebiegającym przez 
miasto Strzegom, zwłaszcza po zimie. Ucieszył fakt, 
że rozmowy i negocjacje gminy z Dolnośląską Służbą 
Dróg i Kolei przyniosły efekty i 2013 r. rozpoczął się 
remont kapitalny DW 374 (chodniki i nawierzchnia) 
od ronda do świateł przy ul. Kasztelańskiej. Wartość 
robót, po przetargu, to ok. 700 tys. zł. 

Kościół w Olszanach wypiękniał
W ubiegłym roku Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 

Trójcy Świętej w Olszanach otrzymała dotację z gminy 
w kwocie 19.522,75 zł na remont wnętrza miejscowego 
kościoła. W ramach dotacji pokryto koszty związane 
z częściowym przygotowaniem podłoża pod malowa-
nie i częściowym malowaniem wnętrza kościoła.

„Kompasy 2012” dla gminy Strzegom w kategorii 
kultura

Za organizację 770-lecia nadania praw miejskich 
gmina Strzegom otrzymała nagrodę „Kompasy 2012”, 

którą przyznała Grupa Errata – wydawca czterech 
tytułów prasowych – „Tygodnika Dzierżoniowskiego“, 
„Wiadomości Świdnickich“, „Tygodnika Wałbrzyskie-
go“ i „Nowych Wiadomości Wałbrzyskich“ oraz trzech 
portali w regionie wałbrzyskim.

Za statuetką Złotego Kompasu kryje się wiele war-
tości: pomysł, innowacyjność, odwaga, inspiracja, pod-
noszenie jakości życia mieszkańców, przełamywanie 
schematów, wyznaczanie właściwego kierunku.

Innowacyjność konsultacji społecznych
Marzec obfitował w liczne spotkania burmistrza 

z mieszkańcami gminy, które odbyły się w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu, 
Strzegomskim Centrum Kultury oraz w Centrum 
Aktywności Społecznej "Karmel". Konsultacje 
społeczne nabierają nowych form i skierowane są 
do różnych grup społecznych, z dużym akcentem 
na młodzież. Innowacyjne było spotkanie z orga-
nizacjami pozarządowymi. 
Strzegomianie na medal

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Strzego-
miu w dniu 14 marca 2013 r. nadano pośmiertnie 
tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia 
Edwardowi Brzegowemu oraz wręczono medale 
"Gwiazda Iraku" dla Bartłomieja Michalika i Pio-
tra Grajnego, za nienaganną służbę w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym w Iraku, zaś Marcie 
Staworowskiej, za nienaganną służbę w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie wrę-
czono medal „Non- Artikle 5 ISAF”.

Czeka nas wielka segregacja
Odbywają się szkolenia mające na celu wyjaśnienie 

mieszkańcom głównych zasad nowego sposobu gospo-
darowania odpadami komunalnymi, który ma wejść 
od 1 lipca br. Szkolenie, które odbyło się 19 marca 
br. w Strzegomskim Centrum Kultury, skierowane 
było do wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu, dyrektorów i pracowników jednostek 
budżetowych, sołtysów, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańców.

„Aktywny senior - lubię TO!”
Dobiegł końca 5-miesięczny projekt organizowany 

przez Stowarzyszenie "RoLA" z Goczałkowa "Ak-
tywny senior - lubię TO!", który był współfinanso-
wany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Program miał na celu pobudzić aktywność seniorów 
z terenu Goczałkowa oraz polepszyć więzi między-
pokoleniowe. 

Mur wykonany, a inne zburzone
Dobiegł końca II etap renowacji Cmentarza Ży-

dowskiego w Strzegomiu, opracowany przez Guentera 
Gruetznera ze Stowarzyszenia VFBQ Bad Freienwal-
de e. V. Projekt pt. „Wizje przyszłości” był skierowany 
do bezrobotnych, młodych Niemców z powiatu Bar-
nim, którzy wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół przez 
cztery tygodnie, wykonywali prace porządkowe oraz 
pracowali przy budowie muru, okalającego cmentarz.
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Strzegom na Targach Turystycznych 
W Hali Stulecia we Wrocławiu od 5 do 7 kwiet-

nia 2013 r. odbyły się Targi Turystyczne, w których 
wzięła udział Lokalna Organizacja Turystyczna 
Księstwo Świdnicko- Jaworskie. Na targach za-
prezentowała się również gmina Strzegom, której 
przedstawicielem był Marek Walczuk, pracownik 
Wydziału Kultury, Sportu i Promocji UM. Była 
to świetna okazja to tego, aby pokazać turystom 
z całej Polski, z czego słynie nasze miasto. – Na 
stoiskach reprezentowanych przez gminę można 
było przejrzeć m.in. foldery reklamowe, ulotki czy 
gadżety. Wszystkim zainteresowanym wręczaliśmy 
kalendarz imprez, jakie odbędą się w naszym re-
gionie - komentował Marek Walczuk.

Ściana graffiti w Strzegomiu
Kwiecień był szczególnym miesiącem dla strze-

gomskich grafficiarzy, ponieważ w naszym mie-
ście, przy ul. Dworcowej, powstała legalna ściana 

graffiti. Impreza odbyła się w konwencji „Graffiti 
Jam”. Nie zabrakło na niej dobrej muzyki czy grilla. 
Jednak najważniejszym jej etapem była prezentacja 
umiejętności grafficiarzy ze Strzegomia, Wro-
cławia, Świdnicy, Jeleniej Góry oraz Jaworzyny 

Śląskiej. Artyści tworzyli w różnych stylach, dzięki 
czemu powstałe projekty, m.in. Superman czy twarz 
demonicznej postaci, zachwyciły widownię, która 
do samego końca mocno dopingowała wszystkich 
writerów. – Młodzi artyści udowodnili, że graffiti 
to sztuka, która potrafi zadziwić i wprowadzić 
w zachwyt – mówił Tomasz Marczak, pomysło-
dawca imprezy.

Aktywni seniorzy
Seniorzy powyżej 50 lat, mieli okazję wziąć 

udział w zajęciach sportowych organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. 
Bloki rekreacyjne składały się m.in. z gier i zabaw 
zespołowych (siatkówka, koszykówka), tenisa 
ziemnego bądź stołowego, nordic walkingu czy też 
siłowni. W okresie letnim mogli również skorzystać 
z basenu kąpielowego. Warto dodać, że wszystkie 
zajęcia odbywały się nieodpłatnie.

Nowa sieć kanalizacyjna na ul. Armii Kra-
jowej

Odcinek sieci kanalizacyjnej, zrealizowany przez 
spółkę WiK w Strzegomiu, powstał na ul. Armii 
Krajowej, od skrzyżowania z ul. Gronowską. Wy-
budowanie nowej sieci pozwoliło na wyłączenie 

starej przepompowni ścieków. Od maja są one od-
prowadzane do nowoczesnej tłoczni ścieków, która 
zlokalizowana jest przy ul. Winogronowej. Ponadto 
w ramach inwestycji wykonano 6 szt. przyłączy do 
działek budowlanych, umiejscowionych przy ul. 
Armii Krajowej.

Obchody „3 maja” 
Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, mieszkańcy naszego miasta celebrowali 
niezwykle uroczyście. Całość rozpoczęła msza św., 
następnie w Strzegomskim Centrum Kultury odby-
ła się druga część obchodów. Na scenie pojawiła się 
m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespół „Retro” 
oraz zespoły wokalno - taneczne. Ponadto podczas 
uroczystości rozstrzygnięty został konkurs „Moja 
wieś jest biało- czerwona”.

„Zdolne NGO” dla naszej gminy
Gmina Strzegom, spośród 38 zgłoszeń, znalazła 

się wśród szczęśliwców, którzy otrzymali wyróżnie-

nie w plebiscycie „Działania gmin Województwa 
Dolnośląskiego kierowane do seniorów”. Uroczysta 
gala odbyła się 9 maja 2013 r. w Domu Kultury 
w Górze. Pamiątkową statuetkę burmistrzowi - 
Zbigniewowi Suchycie wręczył wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego - Radosław Mołoń. 
Gmina Strzegom zajmuje się nie tylko aktywizacją 
kulturalną seniorów, ale również społeczną. 

Elektroniczne książki w bibliotece
Dzięki wykupionemu abonamentowi, Biblio-

teka Publiczna w Strzegomiu może poszczycić 
się korzystaniem z bazy książek elektronicznych 
udostępnionych przez Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe. Ibuki zawierają ponad 1800 książek! 
Każdy zainteresowany może otrzymać bezpłatny 
PIN, dzięki któremu zarejestruje się do bazy. A ka-
tegorii jest sporo, począwszy od literatury pięknej, 
skończywszy na ekonomii. 

WKKW w Morawie
Już po raz XI w Morawie odbyły się zawody we 

Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, 
które zgromadziły najlepszych na świecie jeźdźców 
i najlepsze konie. Podczas Strzegom Horse Trials 

rozegrano tylko 3 z 5 konkursów międzynarodo-
wych (wszystko za sprawą złej aury pogodowej). 
Zwycięzcą zawodów została Franziska Roth 
(Niemcy) na koniu Emiljo.

„Święto Granitu” w Strzegomiu 
Kolejna edycja „Święta Granitu” okazała się 

wielkim, medialnym wydarzeniem. Przez 3 dni 
Strzegom był kulturalnym centrum. To tutaj odbyła 
się XXVII Giełda Minerałów, „Granitowa Gra”, 

czy odkryto „Kapsułę Czasu”. W naszym 
mieście otwarto Izbę Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej, a na Rynku odbywały 
się koncerty największych gwiazd sceny 
muzycznej Polski. Trzeba przyznać, że 
„Święto Granitu” stało się wielką tradycją, 
corocznie opiewaną sukcesem.

Edward Br z egowy „Honorowy m 
Obywatelem Strzegomia”

Śp. Edward Brzegowy - trener i wycho-
wawca judoków, 14 czerwca 2013 r. podczas 
uroczystej Sesji Rady Miejskiej został uho-
norowany tytułem „Honorowy Obywatel 
Strzegomia”. Akt nadania oraz odznakę 
wręczono wdowie po Edwardzie Brzegowym 
- Danucie. Ważnym akcentem uroczystości 
było złożnie wieńca na grobie zmarłego i od-
mówienie modlitwy w jego intencji. 

Sprzątali „Małpi Gaj”
Kilku pracowników Zakładu Usług Komunal-

nych w Strzegomiu, 8 czerwca 2013 r. rozpoczęło 

prace porządkowe w „Małpim Gaju”. To dzięki ich 
ciężkiej i systematycznej pracy możemy się cieszyć 
nowym i piękniejszym terenem strzegomskiego 
„Fort Gaju”.

„Dolnośląski Klucz Sukcesu” dla Strzego-
mia

Gmina Strzegom otrzymała 20 czerwca 2013 r. 
nominację w XVII edycji „Dolnośląskiego Klu-
cza Sukcesu” za rok 2012. Burmistrz Strzegomia 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz gratulacje od 
organizatorów.

Izba Tradycji otwarta
Podczas strzegomskiego „Święta Granitu”, 23 

czerwca 2013 r. otwarto Izbę Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej. Jej siedziba znajduje się w CAS 
„Karmel” w Strzegomiu. Każdy zainteresowany 
może przyjść i przejrzeć dokumenty opisujące 
historię naszego miasta. 

Nowa świetlica w Żółkiewce
10 czerwca ubiegłego roku zakończył się remont 

świetlicy wiejskiej w Żółkiewce. Zakres prac obej-
mował m.in. rozebranie pieca kaflowego, wymianę 
instalacji elektrycznej, malowanie ścian, montaż 
drzwi. Wartość prac wyniosła ok. 42 000 zł.
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i działania minionego roku
Będzie obwodnica!

Będzie obwodnica - zapewnił Jerzy Tutaj, członek 
zarządu województwa dolnośląskiego, podczas kon-
ferencji, która odbyła się 11 lipca 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Dzięki realizacji projektu, 
rozwiązane zostaną wszelkie problemy komunika-
cyjne m.in. problem wywozu urobku z kamienio-
łomów.

Nowa droga powiatowa

Odcinek drogi powiatowej Granica - Tomkowice, 
11 lipca 2013 r. został oddany do użytku. Inwestycja 
została zrealizowana przy współpracy powiatu świd-
nickiego i gminy Strzegom. Gmina przeznaczyła na 
ten cel ponad 840 tys. zł.

Remontowali elewację kościoła w Rogoźnicy
Za 45 000 zł wyremontowano elewację zabyt-

kowego kościoła pomocniczego pw. św. Szymona 
i Tadeusza w Rogoźnicy. Budynek został odgrzybiony, 
zakonserwowany. Umocniono również epitafia. 

Pozyskali kasę na remont świetlic
W lipcu 2013 r. gmina Strzegom pozyskała środki 

finansowe na remont 4 świetlic wiejskich w Rusku, 
Goczałkowie, Stawiskach oraz Olszanach. Wszyst-
ko to w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Nowe alejki na cmentarzu
Cmentarz komunalny przy ul. Olszowej w Strzegomiu 

pod koniec sierpnia ubiegłego roku, wzbogacił się o nowe, 
granitowe alejki. Dzięki temu odwiedzający groby swoich 
bliskich, nie będą musieli chodzić po błocie.

Zezwolenie na działalność FSB Piekarnia 
Strzegom

FSB Piekarnia Strzegom Sp. z o.o. uzyskała ze-
zwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie Podstrefy Strzegom, należącej do WSSE 
„Invest Park”. Uroczyste wręczenie drugiego ze-
zwolenia odbyło się 29 lipca ubiegłego roku w Sali 
Maksymiliana w Zamku Książ.

Wyremontowana świetlica w Godzieszówku
15 lipca ubiegłego roku zakończono remont świe-

tlicy wiejskiej w Godzieszówku. Obejmował on m.in. 
przecierkę i zeskrobanie farb na ścianach i sufitach, 
ułożenie glazury, malowanie pomieszczeń oraz wy-
mianę balustrady schodowej. Wartość prac wyniosła 
ok. 18 000 zł.

Remont świetlicy w Rogoźnicy skończony
W lipcu ubiegłego roku zakończył się remont 

świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy. Zakres robót re-
montowych obejmował m.in. zamurowanie otworu 
okiennego w kuchni; wykonanie izolacji poziomych 
- hydroizolacja i termoizolacja w jadalni, kuchni, 
toaletach i pomieszczeniu gospodarczym. Inwestycja 
kosztowała 65 000 zł.

Ul. Świdnicka wyremontowana!
Do użytku została oddana ul. Świdnicka, na od-

cinku od ronda do świateł. Prace zostały wykonane 
zgodnie z terminem, jak również według wcześniej 
ustalonej specyfikacji technicznej. Wszyscy miesz-
kańcy mogli się cieszyć nową inwestycją, jaką jest 
droga wjazdowa do miasta od strony Świdnicy. Do-
dajmy, że prace remontowe wykonała Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Oczarowani folklorem
Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu 

to już tradycja. Od 7 do 11.08.2013 r. odbyła się 
jego XXII edycja. W tych dniach do naszego miasta 
zjechały zespoły z Brazylii, Paragwaju, Serbii, Taj-
wanu, Turcji, Ukrainy oraz Węgier. Poza występami 
zagranicznych i polskich gości, nie mogło zabraknąć 
występu gwiazd wieczoru. W ubiegłym roku wystą-
pił zespół Zakopower oraz Klimek. Oczywiście nie 
obyło się także bez poloneza, którego tanecznym 
krokiem wykonały władze samorządowe oraz za-

proszeni goście. Międzynarodowy 
Festiwal Folklory na długo pozosta-
nie w naszej pamięci.

Awarie wody w Strzegomiu
Mieszkańcy Strzegomia w dniach 

od 16-17.08.2013 r. oraz 26-
27.08.2013 r. musieli zmagać się 
z utrudnieniami związanymi z bra-
kiem i przerwą w dostawie wody. 
Utrudnienia te były spowodowane 
dwoma poważnymi awariami na 
rurociągu przesyłowym, tj. głównej 
magistrali zasilającej miasto i część 
gminy Strzegom na odcinku Olszany 
- Stawiska. WiK podjął czynności 
związane z uruchomieniem awaryj-
nego zasilania w wodę, dzięki czemu 
część mieszkańców już 26 sierpnia 
mogła korzystać z wody. 

FSB Piekarnia oficjalnie otwarta
10 września 2013 r. w Strzegomiu uroczyście 

otwarto jeden z najnowocześniejszych zakła-
dów piekarniczych w Europie - FSB Piekarnia 
Strzegom. Piekarnia dysponuje najnowszą tech-
nologią wypieku pieczywa, tortilli czy rogalików 
francuskich z rozwiązaniami technologicznymi 
wiodących dostawców Europy i  Amer yki . 
Dzięki trzem liniom produkcyjnym, w tym 
jednej z najnowocześniejszych w Europie linii 
do wypieku bułek, zakład w Strzegomiu może 
zaopatrywać rynki krajów Europy Centralnej, 
Skandynawii usprawniając przy tym dystrybu-
cję na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Berger Surowce Sp. z o. o. zbudowała drogę
Firma Berger Surowce zbudowała drogę do-

jazdową o długości 700 m, z kopalni granitu 
„Wieśnica” w Goczałkowie do bocznicy kole-
jowej. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 
1 300 000 zł. 14 września 2013 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie drogi. Długo oczekiwana 
inwestycja urzeczywistniła marzenia miesz-
kańców Goczałkowa, skarżących się jeszcze 
niedawno na wzmożony ruch samochodów 
ciężarowych, przejeżdżających przez wieś, hałas 
komunikacyjny i zapylenie.

Dożynki w Granicy – 15 września 2013 r. 
Mała podstrzegomska miejscowość Granica 

była w ubiegłym roku gospodarzem Dożynek 
Gminnych. Misterne wieńce dożynkowe, cudowne 
bochny chleba i niezwykle pomysłowe aranżacje 
stoisk, wyeksponowane wzdłuż ulicy wiodącej przez 
Granicę oraz dekoracje dożynkowe domostw spra-

wiły, że w tym dniu to sołectwo stało się jednym 
wielkim, kolorowym ogrodem, rozbrzmiewającym 
radością, muzyką i tańcem. Honory starostów 
dożynkowych pełnili: Ewa Krosta z Granicy oraz 
Bogdan Kędzierski z Tomkowic.

Remont Cmentarza Żydowskiego w Strzego-
miu zakończony

Projekt renowacji  cmentarza żydowskiego 
w Strzegomiu został zakończony. Podsumowa-
nia osiągniętych celów dokonano w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu 25 września br. Re-
nowacja cmentarza odbywała się w 3 etapach: 
wrzesień/ październik 2012 r., marzec 2013 r. 
i wrzesień 2013 r. Okres ten można podsumo-
wać w następujący sposób: projekt zakończony, 
cmentarz wysprzątany, mur okalający cmentarz 
- stoi. Niemców, Polaków i Żydów połączyła 
wspólna idea, dodatkowo przy zaangażowaniu 
wolontariuszy z Turcji.

Najwyższa Jakość QI 2013 dla strzegomskiego 
Urzędu Miejskiego 

Urząd Miejski w Strzegomiu zdobył tytułu 
Laureata QI 2013 w kategorii: QI Services - 
usługi najwyższej jakości. Warto podkreślić, 
że tytuł laureata i złoty medal QI strzegomski 
magistra otrzymał już po raz czwarty. Kapituła 
doceniła i nagrodziła starania naszego urzędu 
związane z wdrażaniem, a także promowaniem 
idei jakości we wszystkich aspektach działal-
ności.

l
i
p
i
e
c

S
i
e
r
p
i
e
ń

w
r
z
e
S
i
e
ń



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 14 stycznia 201410 nAjwAżniejsze w ydArzeniA 2013 roku 

Końcówka roku 2013’
p
a
ź
d
z
i
e
r
n
i
k

l
i
S
t
o
p
a
d

g
r
u
d
z
i
e
ń

Żelazów z nowym chodnikiem i szerszą drogą
1 października 2013 r. oddano do użytku kolejny etap inwestycji 

dot. przebudowy chodnika oraz poszerzenia drogi biegnącej przez 
miejscowość Żelazów. Przebudowano prawie 170 metrów ciągu 
pieszego. Wykonawcą inwestycji była firma PPHU Drog Art. ze 
Strzegomia, a wartość całego zadania wyniosła przeszło 92 tysiące 
złotych. Powiat pokrył 20% kosztów ze swojego budżetu, natomiast 
gmina Strzegom dofinansowała 80% wartości przetargowej zadania. 
Również w Goczałkowie, Stanowicach i Tomkowicach (poniżej) 
wyremontowano chodniki dzięki współpracy gminy Strzegom 
z powiatem.

Zakończenie i rozliczenie kanalizacji w Goczałkowie Górnym
Całe przedsięwzięcie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej 

we wsi Goczałków Górny oraz odcinek kanalizacji sanitarnej we 
wsi Graniczna, gdzie nastąpiło wpięcie budowanej kanalizacji 
do istniejącej już sieci sanitarnej wraz z budowanymi obiektami 
towarzyszącymi tj. przykanalikami i instalacjami elektrycznymi 
przepompowni ścieków. Całkowity koszt to ok. 3 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Unii Europejskiej - w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich - wyniosło blisko 1,2 mln zł, a pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu – ok. 1,7 mln zł.

Oddanie do użytku świetlicy w Stanowicach
Dzień 11 października 2013 r. na długo zapadnie w pamięci 

mieszkańców Stanowic. Wtedy oddano do użytku nowo wyre-
montowaną świetlicę wiejską oraz oficjalnie nadano stanowickiej 
szkole – jako ostatniej w gminie – imię patrona Jana Brzechwy. 

Gościem uroczystości byli m. in. bp świdnicki – ks. Ignacy Dec 
oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego – Włodzimierz 
Chlebosz. Przebudowa świetlicy w Stanowicach to kolejny sukces 
władz samorządowych, inwestujących sukcesywnie na terenach 
wiejskich.

Droga powiatowa w Modlęcinie z nową nawierzchnią
Droga powiatowa o długości 1,5 km i szerokości 4,5 m, łącząca 

Modlęcin z DK nr 5 zyskała nową nawierzchnię – w bardzo ekono-
micznej i nowoczesnej technologii „na zimno”, przy użyciu kruszywa 
granitowego i emulsji asfaltowej, wymieszanych w odpowiedniej 
proporcji. Koszt jej wykonania wyniósł ponad 300 tys. zł i w całości 
został pokryty przez powiat świdnicki. Odbiór techniczny drogi 
nastąpił w dniu 15 października 2013 r.

Oddanie do użytku placu zabaw na ul. Polnej w Strzegomiu
Najmłodsi mieszkańcy „Domków” w Strzegomiu doczekali się 

pięknego placu zabaw. 18 października 2013 r. nastąpiło oficjalne 
otwarcie obiektu i symboliczne przekazanie go dzieciom. Na 
placu zamontowano zestaw rekreacyjny jednowieżowy, huśtawkę 
podwójną, huśtawkę sprężynową, piaskownicę oraz urządzenia 
małej architektury – ławki, kosze na śmieci itp. Całość zadania, które 
wykonała strzegomska spółka ZUK, zamknęła się kwotą 

48 075,00 zł.

Konferencja nt. klastra kamieniarskiego
„Klaster kamieniarski szansą dla branży” to temat konferencji, 

która odbyła się 22 października ub. r. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Spotkanie dotyczyło przybliżenia idei powstania 
klastra kamieniarskiego oraz szans i możliwości, jakie niesie ze sobą 
współpraca różnych podmiotów w ramach klastra. - Wystarczy 
zaufanie i chęć współpracy w klastrze, czyli zrzeszenia się w pozy-
skiwaniu funduszy zewnętrznych dla rozwoju branży kamieniarskiej 
– przekonywał burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Chodnik w Tomkowicach gotowy!
Pod koniec października ub. r. na mieszkańców sołectwa Tom-

kowice czekał miły prezent – nowy chodnik o długości blisko 370 
m, którego budowa została zrealizowana dzięki współpracy gminy 
Strzegom i powiatu świdnickiego. Zadanie wykonano w terminie 
od 17 września do 21 października br. Wykonawcą prac było Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe DROG-ART. 
Arkadiusz Ratkowski ze Strzegomia.

Jerzy Orabczuk „Honorowym Obywatelem”
Prezes Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu - Jerzy 

Orabczuk otrzymał w piątek, 8 listopada br. tytuł i odznakę 
"Honorowego Obywatela Strzegomia". To już 10 osoba w tym 
zacnym gronie zasłużonych mieszkańców naszego miasta. 
Uhonorowanie Jerzego Orabczuka było wielkim ukłonem w sto-
sunku do wszystkich Sybiraków – mówił burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Ul. Koszarowa w Strzegomiu przebudowana
13 listopada br. odbył się odbiór końcowy przebudowy odcinka 

ul. Koszarowej w Strzegomiu. Roboty budowlane trwały od 21 
marca do 31 października. Przebudowa tej ulicy była jednym 
z najważniejszych zadań inwestycyjnych w gminie Strzegom 
w 2013 r. Wykonawcą robót była firma P.H.U.N. „STAL-LOK” 
Jadwiga Rypan z Żarowa.

Budowa 4 placów zabaw przy szkołach praktycznie zakończona 

Gmina Strzegom pozyskała na ten cel środki finan-
sowe w wysokości 303 150 zł z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, w ramach programu rządowego „Radosna 
Szkoła”. Drugie tyle, czyli 50% całości zadania gmina 
dołożyła z własnych środków budżetowych. Ważne było 
zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni 
pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu 
znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zago-
spodarowanie pozostałego terenu zielenią.

Oddanie do użytku świetlicy w Tomkowicach
15 listopada 2013 r. oddano drugą po Stanowicach 

świetlicę wiejską, na remont której pozyskano środki 
unijne – tym razem w Tomkowicach. Odremontowany 
budynek z pewnością będzie służył wszystkim miesz-
kańcom Tomkowic, a w szczególności miejscowemu 
stowarzyszeniu, które bardzo prężnie działa. Wśród 
zaproszonych gości był m. in. Paweł Czyszczoń z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląksiego.

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze zagrody 
i ogródki

W tym samym dniu, co oddano świetlicę wiejską 
w Tomkowicach, rozstrzygnięto także konkurs na naj-
piękniejsze zagrody i działki na terenie naszych sołectw. 
Była to już 22. edycja tego prestiżowego konkursu. 
W kategorii „zagroda wiejska” zwyciężyła Edyta Dumiń-
ska z Tomkowic, a w kategorii „ogródek przydomowy” 
– Małgorzata Głuszczak z Kostrzy.

Ul. Szarych Szeregów wizytówką Strzegomia
Pod koniec listopada 2013 r. zakończyły się roboty 

związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych 

Szeregów, Wesołej, Reja oraz kanalizacji deszczowej 
w ul. Szarych Szeregów i ul. Rybnej - w kierunku 
oczyszczalni ścieków. Po wykonaniu obu kanalizacji 
wykonawca przebudował również nawierzchnię ul. 
Szarych Szeregów. Ulica zyskała nie tylko na wyglądzie, 
ale też na funkcjonalności. Całe przedsięwzięcie obej-
mowało wiele prac, nie tylko drogowych, ale również 
robót związanych z wykonaniem całej infrastruktury 
podziemnej, oświetlenia i zieleni. Wartość inwestycji 
to ok. 5 mln zł.

Początek remontu świetlicy wiejskiej w Rusku
O tym, że gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie 

na remont 4 kolejnych świetlic wiejskich, wiadomo 
było już w lipcu ub. roku. W listopadzie 2013 r. ruszy-
ły prace remontowe w Rusku. Wykonawcą jest firma 
REM-BUD z Chojnowa, wyłoniona w przetargu nie-
ograniczonym. W 2014 r. swoje oblicze zmienią także 
świetlice w Olszanach, Stawiskach i Goczałkowie. 

Podłączenia budynków do kanalizacji
Pozyskana przez Spółkę WiK z NFOŚiGW dotacja 

w wysokości 45% oraz dotacja z budżetu gminy Strze-
gom, również w wysokości 45%, w znacznym stopniu 
obniżyła koszty budowy podłączeń nieruchomości do 
kanalizacji, które poniósł właściciel - w tym przypadku 
10 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia łącznie z po-
datkiem VAT. Realizacja podłączeń nastąpiła w miej-
scowościach: Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, 
Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, 
Jaroszów, Goczałków Górny i Graniczna.

Obchody Barbórki w Strzegomiu
Końcówka listopada i początek grudnia należał do górników-

skalników i kamieniarzy z terenu gminy Strzegom. Powodem 
były oczywiście obchody patronalne Św. Barbary, którą wspomi-
namy co roku 4 grudnia. Strzegomska Barbórka wypadła okazale, 
wręczono wiele odznaczeń branżowych, odbyła się również 
karczma piwna. Dodajmy, że ks. Marek Żmuda został kapelanem 
górników-skalników i kamieniarzy diecezji świdnickiej. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu
20 grudnia br. zainaugurował działalność Warsztat Terapii 

Zajęciowej. Terapia będzie realizowana na podstawie indywi-
dualnego programu rehabilitacji uczestnika. WTZ został utwo-
rzony przez gminę Strzegom na podstawie umowy z powiatem 
świdnickim. Kierownikiem nowo utworzonej placówki została 
Sabina Kubacka.

Zakończenie remontu drogi wojewódzkiej w Grochotowie
Mieszkańcy Grochotowa mogą odetchnąć z ulgą. W końcu 

doczekali się tak długo wyczekiwanego remontu drogi woje-
wódzkiej nr 374 o długości 3,4 km, na odcinku od skrzyżowania 

z drogą 382 (w pobliżu Stanowic), w stronę Świebodzic. Roboty 
drogowe wykonała firma „Bisek- Asfalt” z Kostomłotów. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,6 mln zł.

Hala w Goczałkowie praktycznie gotowa

Zakończenie jednej z największych i najtrudniejszych 
inwestycji w 2013 r. można zapisać zdecydowanie na 
plus strzegomskiego samorządu. Hala w Goczałkowie 
z miesiąca na miesiąc „rosła w oczach” i nic dziwnego, 
że mieszkańcy Goczałkowa – zwłaszcza ci młodsi już nie 
mogą się doczekać oddania obiektu do użytku. W stycz-
niu 2014 r. nastąpi ostateczne rozlicznie finansowe 
inwestycji i dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 
ok. 1,1 mln zł. Koszt budowy sali to około 3,3 mln zł.

Podjęcie przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały 
dot. wstąpienia gminy Strzegom do Aglomeracji 
Wałbrzyskiej

18 grudnia 2013 r. strzegomscy radni zadecydowali 
o wstąpieniu gminy Strzegom do Aglomeracji Wał-
brzyskiej oraz przyjęli deklarację AW. Dzięki temu 
dokumentowi nastąpi zintensyfikowanie współdziałania 
na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego regionu 
wałbrzyskiego. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA 

o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru po-
łożonego w obrębie 2 miasta 
Strzegom, wraz z możliwością 
zapoznania się z dokumenta-
cją w ramach strategicznej 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko projektu planu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 647 z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Strzegomiu Nr 16/12 
z dnia 28 lutego 2012 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego obszaru poło-
żonego w obrębie 2 miasta 
Strzegom wraz z prognozą 
oddziaływania na środo-
wisko, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom, 
w dniach od 15 stycznia 2014 
r. do dnia 5 lutego 2014 r., 
w godzinach pracy Urzędu, 
pokój nr 35, II piętro.
Dyskusja publiczna  nad 
przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 4 
lutego 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pokój nr 
29, I piętro (sala posiedzeń), 
o godz.1500. Zgodnie z art. 
18 ust.1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi.
Uwagi dotyczące projektu 
planu należy składać  na 
piśmie do burmistrza Strze-
gomia z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednost-
ki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nie-

przekraczalnym terminie do 
dnia 20 lutego 2014 r. 
Jednocześnie na podstawie 
art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1235. z późn. zm.) 
zawiadamiam o możliwości 
zapoznania się z dokumenta-
cją projektu planu w ramach 
prowadzonej strategicznej 
oceny oddziaływania na 
środowisko.
Wnioski i uwagi w związku 
ze strategiczną oceną od-
działywania na środowisko 
do pro jektu mie jscowego 
planu należy składać do dnia 
20 lutego 2014 r.: na piśmie 
do burmistrza Strzegomia 
z podaniem imienia i  na-
zwiska lub nazwy jednost-

ki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy,drogą 
e lek t ron iczną opatrzone 
tematem:  „Wniosek  do 
prognozy oddziaływania na 
środowisko – mpzp obreb 2 
miasto Strzegom” na adres: 
strzegom@strzegom.pl,o-
sobiście do protokołu w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, pokój nr 35, 
II piętro w godzinach pracy 
Urzędu.
Z dokumentacją w sprawie 
można się zapoznać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, 
58-150 Strzegom w godzi-
nach pracy Urzędu w pokoju 
nr 35, II piętro od dnia 15 
stycznia 2014 r. do dnia 5 
lutego 2014 r.
Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków 
jest burmistrz Strzegomia.

Burmistrz strzegomia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zm.) gmina Strzegom informuje, 
że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego 
pn.:
Świadczenie usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagra-
nicznym
jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa
Cena oferty: 123 829,08 zł 
brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 
91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą 
- w postępowaniu wpłynęła 1 
oferta.
W kryterium oceny ofert – cena 
100% ofercie przyznano 100 
pkt. 

Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

drugi przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana położona 
w Granicznej gm. Strzegom składa-
jąca się z:
działki nr 193/2, AM - 1, Obr. Graniczna 
o powierzchni 7.700 m2,
działki nr 192/3, AM - 1, Obr. Graniczna 
o powierzchni 8.300 m².
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00020744/9. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
65.440,00 zł, w tym;
działka nr 193/2 – 19.360,00 zł,
działka nr 192/3 – 46.080,00 zł.
Wadium - 6.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do ceny sprzedaży działki nr 192/3 do-
licza się obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie s ię w dniu 
20.02.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części północ-

no-zachodniej gminy Strzegom obej-
mującej wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wie-
śnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość oznaczo-
na jest symbolem: działka nr 193/2 –R 
tereny użytków rolnych , działka nr 
192/3 - częściowo 4R1 tereny użytków 
rolnych i częściowo 4RM1 – zabudowa 
zagrodowa w gospodarstwach rolnych 
hodowlanych i ogrodniczych.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 
03.10.2013 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym z powodu braku 
oferentów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium na konto gminy 
Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 17.02.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 

który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 

potwierdzone pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umieszczona 
jest na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest:
1. lokal użytkowy nr 1 o po-
wierzchni użytkowej 129,75 m² 
położony w budynku przy ul. 
Mikołaja Kopernika 8 w Kostrzy, 
gmina Strzegom wraz z udziałem 
29 %w częściach wspólnych bu-
dynku i prawie własności działki 
nr 244, AM - 1, Obr. Kostrza 
o powierzchni 700 m².
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 150.280,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego 
145.384,00 zł,
wartość udziału w prawie własno-
ści działki 4.896,00 zł.
Wadium - 15.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.02.2014 r.  o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla przedmiotowej nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020712/6.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 

dzień 03.10.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym z powodu 
braku oferentów.
Istnieje możliwość zmiany sposo-
bu użytkowania lokalu użytkowe-
go na lokal mieszkalny, jednakże 
wymaga to zgody Starosty Po-
wiatowego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje w spra-
wie zmiany sposobu użytkowania 
uzyskać można w Wydziale 
Budownictwa Starostwa Powia-
towego w Świdnicy, Świdnica 
ul. M. Skłodowskie-Curie 7, tel. 
74/850-04-20
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 
5MN/RM2 – zabudowa miesz-
kaniowo – usługowa, w ramach 
której dopuszcza się lokalizację 
budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, 
mieszkalno-usługowych oraz 

usługowych.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 13.02.2014 r. 
w godzinach od 1000- 1015.
2. lokal mieszkalny nr 11 o po-
wierzchni użytkowej 15,60 m² 
wraz z pomieszczeniem przyna-
leżnym – piwnicą o powierzchni 
2,50 m², położony w budynku 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 
w Kostrzy, gmina Strzegom wraz 
z udziałem 1,94 %w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności działki nr 280/4, AM 
- 1, Obr. Kostrza o powierzchni 
2.302 m².
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 21.040,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego 
20.000,00 zł,
wartość udziału w prawie własno-
ści działki 1.040,00 zł.
Wadium - 2.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.02.2014 r.  o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla przedmiotowej nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00018259/9.

Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 03.10.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym z powodu 
braku oferentów.
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 
5MU4- tereny zabudowy miesz-
kaniowej z usługami.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 13.02.2014 r. 
w godzinach od 1020- 1035.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 17.02.2014 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 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 związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment 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, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta 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 związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia informuje

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości stanowiące własność gminy Strzegom przeznaczonych 
do: - sprzedaży - zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/B/2014 i nr 4/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 7 stycznia 2014 r.
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W 2013 r. obchodziliśmy na terenie gminy Strzegom wiele ważnych świąt państwowych, narodowych i patriotycznych, odbyły się także lokalne imprezy promujące Ziemię Strzegomską. Także 
za granicą - w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych było głośno o Strzegomiu. A to za sprawą mieszkającej tam od wielu lat Polonii. Nasze społeczeństwo, nieważne czy tu na miejscu, czy daleko za 
oceanem, dało piękne świadectwo miłości do „Małej Ojczyzny” i tym samym wspaniały przykład następnym pokoleniom. Za to wszystkim serdecznie dziękujemy.

Tak było: patriotycznie, lokalnie, z tradycją

młodzi strzegomianie świętują kolejną rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 maja” znana strzegomianka – ewa Solima promuje wykonane przez siebie „Granitowe Serce Polski”

mieszkańcy Strzegomia włączyli się w obchody „Święta Granitu Strzegomskiego”  „mali Kostrzanie” biorą już udział w międzynarodowym festiwalu folkloru

ubiegłoroczna edycja mff kolejny raz okazała się piękną i kolorową imprezą promującą nie 
tylko folklor, ale też gminę Strzegom dożynki Gminne w Granicy jeszcze długi czas będą wspominane z dużą sympatią

Patriotyzm strzegomian okazywany jest m. in. poprzez aktywny udział w uroczystościach z 
okazji „Narodowego Święta Niepodległości”

Polonusi już po raz drugi zorganizowali „zjazd Strzegomian” w kanadyjskim mieście 
mississauga, niedaleko toronto


