
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Już w niedzielę  
otwarcie basenu

Za kilka dni mieszkańcy 
Strzegomia i okolic będą 
mogli cieszyć się zimną 
ochłodą w strzegomskim 
basenie. 

 str.2
 

StrzeGom
Poznali prawdę 
o burmistrzu 

Wielu mieszkańców gmi-
ny Strzegom przyszło na 
sesję absolutoryjną by po-
znać prawdę o burmistrzu 
i jego pracy. Czego się do-
wiedzieli? 

 str. 5

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Granica i Tomkowice. Kto 
się o nie troszczy? Co się 
w nich zmieniło? Dlacze-
go warto je zobaczyć? To 
wszystko we wkładce. 

 str. I – IV

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 42, 10.06.2014 r. Rok III ISSN 2299 – 579X. Następne wydanie: 24.06.2014 r.

Zadowoleni z ubiegłorocz-
nych inwestycji 

Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 16 radnych, a byli 
nimi: Janusz Flaman, Marian 
Góra, Krystyna Lewicka, Na-
talia Łęska, Tomasz Marczak, 
Maria Michalec, Paweł Mosór, 
Henryk Radkowski, Bogumiła 
Skóra, Józef Starak, Przemy-
sław Stempniewicz, Tadeusz 
Wasyliszyn, Aneta Wiklińska, 
Krzysztof Woźniak, Jadwiga 
Wróblewska i Marta Zięba. 
Obszerne uzasadnienie gło-
sowania ZA przedstawił To-
masz Marczak, szef klubu rad-
nych „Razem dla Strzegomia”, 
stwierdzając jednoznacznie, że 
burmistrz jest dobrym gospo-
darzem i budowniczym naszej 
małej ojczyzny, o czym świadczą 
inwestycje realizowane w gmi-
nie z udziałem pozyskiwanych 
środków zewnętrznych. Radna 
Maria Michalec podkreśliła 
ważność dwóch inwestycji: 
remont chodników przy drodze 
374 oraz podjęcie działa-
nia i doprowadzenia do 
otwarcia w Strzegomiu 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, gdzie 
25 osób dorosłych 
znalazło opiekę, 
możliwość terapii 
poprzez ciekawe 
zajęcia. Pozytywne 
słowa o realizacji bu-
dżetu wyrazili radni 
Marian Góra i Mar-
ta Zięba. 

Na „nie”… bo nie
Wstrzymali się od głosu: 

radni Piotr Szmidt i Tomasz 
Dziurla, nie motywując swo-

jego zdania wstrzy-
mującego. Na 

NIE, bo NIE, 
byli radni Jan 
Figurak, Ry-
szard Nabia-
łek i  Jerzy 
Majewski. 
P i e r w -
szy z nich 
w dyskusj i 

nad realizacją budżetu pojął 
jedynie temat większej dotacji 
dla Zespołu Folklorystycznego 
„Kostrzanie” niż dla dwóch 
innych. Burmistrz wyjaśnił, 
że jest to zupełnie inny cha-
rakter zespołów, gdzie w ZF 
„Kostrzanie” jest kilka grup. 
- Jest to zespół śpiewu i tańca. 
Podobnie kosztuje nas finan-
sowanie orkiestry dętej, ale 
taka jest specyfika tych grup 
i trzeba się cieszyć, że są takie 
w naszej gminie – zaznaczył 
Zbigniew Suchyta. Radny Ry-
szard Nabiałek zapytał w czasie 
debaty nad sprawozdaniem 
budżetowym i absolutorium 
dla burmistrza o fakty dot. 
użyczenia nieodpłatnie 1,7 ha 
w Tomkowicach i pomieszcze-
nia w dawnej przychodni zdro-
wia. Otrzymał odpowiedź, że 
pierwszy obiekt otrzymał LZS 
w Tomkowicach, a drugi - na-
sze strzegomskie pogotowie. 

Mimo konkret-
nych odpowiedzi 
w czasie głosowa-

nia było i tak NIE, bo NIE. Za 
bezpodstawne i w większości 
wynikające z niewiedzy rad-
nego Jerzego Majewskiego 
uznał burmistrz Zbigniew 
Suchyta zarzuty skierowa-
ne w jego stronę. Kiedy raz 
w wystąpieniu mówi się, że 
tylko 3 mln zł zostało wydane 
na inwestycje, a w późniejszej, 
czytanej z kartki, wypowiedzi 
mówi się o wydatkach mająt-
kowych (inaczej inwestycje) 

podaje się kwotę ponad 17 mln 
zł, to trudno się nie uśmiechać. 
Kiedy żąda się skierowania do 
prokuratury sprawy dwóch in-
westycji (chodnik ul. Legnicka 
i plac zabaw ul. Bazaltowa) to 
oznacza, że nie zna się pod-
stawowych zasad księgowości 
i pojęcia „wydatki niewygasają-
ce”, których wykaz został ujęty 
w uchwale podjętej przez Radę 
Miejską w ostatnich dniach 
grudnia 2013 r. 

Dobry rok 2013 dla gminy
Burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta: - Wszystkie nasze działania inwestycyjne i społeczne służą naszym mieszkańcom

- Szanowni mieszkańcy gminy Strzegom! Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy wsparli mnie w realizacji budżetu, w którym wydatki bieżące są o ponad 
cztery miliony mniejsze niż dochody bieżące, planowany deficyt jest mniejszy 
o 54% niż zakładano na początku roku. Zrealizowaliśmy inwestycje za prawie 
18 mln zł. Gmina nie korzystała z kredytu obrotowego. Przez ostatnie trzy lata 
zawsze mieliśmy i mamy płynność finansową. Kredyty zaciągamy tylko na 
inwestycje i to wtedy, kiedy pozyskujemy środki finansowe zewnętrzne oraz 
na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. Szanuję każde zdanie wypowiadane 
na mój temat, także te krytyczne, ale powinny one być merytoryczne, a nie 
polityczne. Dziękuję swoim najbliższym współpracownikom, pracownikom 
Urzędu Miejskiego, wszystkim dyrektorom i pracownikom jednostek orga-
nizacyjnych gminy za wspólną realizację budżetu 2013 r. – podsumował 
burmistrz Strzegomia.

Rada Miejska po raz czwarty 
podjęła uchwałę o udzieleniu 
absolutorium burmistrzowi 
Strzegomia - Zbigniewowi 
Suchycie. Sesja absoluto-
ryjna odbyła się we wtorek, 
3 czerwca br. 

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

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH (w mln zł)

2011 2012 2013 2014

24,029 20,157 17,972 20,534 

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 12,289 
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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
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
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

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 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

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

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Zakończenie prac remontowych 
zaplanowano w lipcu br. Wartość 
zadania wynosi 60 tys. zł. – Re-
mont polegający na wymianie 
nawierzchni chodnika, zdecy-
dowanie wpłynie na poprawę 
estetyki i bezpieczeństwa w ruchu 

pieszych mieszkających w tej czę-
ści Strzegomia – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Ochro-
ny Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

red

Kwotę 50 tys. zł przydzielono 
dla Parafii Rzymsko- Katolickiej 
pw. św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Strzegomiu, na wymianę 
konstrukcji drewnianego stropu 
nawy głównej i posadowionej 
na nim więźby dachowej oraz na 
wymianę poszycia dachowego 
wraz z obróbkami dachowymi 

i orynnowaniem w Kościele pw. 
św. Jadwigi. 12 tys. zł otrzyma 
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. 
św. Jana Chrzciciela w Jaro-
szowie na wymianę instalacji 
elektrycznej gniazd wtykowych 
i oświetlenia oraz kościół filialny 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Rusku na przeprowadzenie po-
miaru i aktualizacji systemu od-
gromowego. Natomiast kwotę 20 
tys. zł przydzielono dla Fundacji 
św. Jadwigi na przystosowanie 
budynku Pałacu w Morawie do 
wymogów ochrony przeciwpo-
żarowej, poprzez wyposażenie go 
w urządzenia, instalacje i zabez-
pieczenia przeciwpożarowe.

kw

Wstęp w t ym dniu d la 
wszystkich będzie za symbo-
liczną „złotówkę”. Atrakcją 
niedzieli będzie możliwość 
zatańczenia Aqua Zumby. 
- Ceny biletów, co jest bar-
dzo ważne nie zmieniły się 

w porównaniu do roku ubie-
głego, w dalszym ciągu dzieci, 
młodzież i studenci z gminy 
Strzegom mogą korzystać 
z basenów za symboliczną 
„złotówkę” – dodaje dyrektor 
Luszawski.

Chodnik jak nowy

Są pieniądze na zabytki

W niedzielę otwarcie basenów

Na remont tego chodnika mieszkańcy czekali wiele lat. Teraz poprawi się ich bezpieczeństwo na tej ulicy

Dotację z gminy otrzymały: Pałac w Morawie i kościoły: pw. św. Jadwigi oraz w Rusku

Wstęp będzie za symboliczną „złotówkę”, a atrakcją będzie możliwość zatańczenia Aqua Zumby

Celem gminy Strzegom jest kontynuacja realizacji remontów chodników na 
terenie „nowej Kamionki”, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Strzegomski basen będzie czynny:
• od 15 czerwca do 30 czerwca w godz. od 10.00 do 18.00
• od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. od 9.00 do 20.00
• od 1 września do końca sezonu w godz. od 10.00 do 18.00
Kompleks basenów odkrytych w Strzegomiu - cennik biletów:
normalny 10,00 zł – dla osób dorosłych
ulgowy – 5,00 zł
od poniedziałku do piątku od godz. 15.00:
normalny – 6,00 zł
ulgowy – 3,00 zł
Bilet całodzienny ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów - mieszkańców 
gminy Strzegom
poniedziałek – czwartek - 1,00 zł
Dzieci do lat 6 bezpłatnie. 
Karnety:
Karnety 10-dniowe:
1. Karnet ulgowy - 25,00 zł 
2. Karnet dla dorosłych - 50,00 zł 
3. Karnet rodzinny (max 5 osób) - 150,00 zł 

Nocne pływanie
Cena dla wszystkich 10,00 zł - w każdą środę od 21.00 do 23.00 
Grupy zorganizowane (kolonie, obozy, szkoły): 
• Dzieci i młodzież - 3,00 zł 
• Dorośli - 4,00 zł 

Bilety ulgowe przysługują:
•  Dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25. roku życia po okazaniu 

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

o niepełnosprawności. 
Osoby niepełnosprawne bezpłatnie wraz z opiekunem. 

Modernizacja chodnika przy ul. Klonowej w Strzegomiu 
idzie pełną parą. Jego wykonawcą jest Zakład Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu Sp. z o. o. 

Kolejne zabytki zostaną od-
nowione. Wszystko dzięki 
dotacji, jakiej udzieliła gmina 
Strzegom. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków.

Pałac w morawie będzie przystosowany do 
wymogów ochrony przeciwpożarowej

- Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców 
gminy Strzegom oraz gości z okolicznych miast i miasteczek 
do odwiedzenia naszego kompleksu basenów. Oficjalne 
otwarcie strzegomskich basenów w sezonie 2014 nastąpi 
w niedzielę, 15 czerwca br. o godzinie 10.00 – informuje 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, Grze-
gorz Luszawski. 
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Czerwiec 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

08.06-14.06 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

15.06-21.06 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel.74/649-
12-00

22.06-28.06 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

W Strzegomiu pojawiają się 
kolejne świadectwa, upamięt-
niające kanonizację Wielkie-
go Papieża Polaka - św. Jana 
Pawła II.

Godna naśladowania i uzna-
nia jest społeczna inicjatywa 
mieszkańców Grabów, którzy 
postanowili uczcić wielkie wy-
darzenie w dziejach polskiego 
i światowego kościoła, jakim 
była kanonizacja Jana Pawła 
II. Pod patronatem burmistrza 
Strzegomia Zbigniewa Suchy-
ty i ks. prałata Marka Babuśki, 
z inicjatywy Piotra Maciejew-
skiego, mieszkańca Grabów, 
przy wielkim zaangażowaniu 
i wsparciu mieszkańców, wy-
konano tablicę z wizerunkiem 

świętego z inskrypcją: - Nigdy 
nie zapominajcie, że wszystko 
jest darem waszego istnienia 
(św. Jan Paweł II). Wykonawcą 
tablicy jest Marek Misiaszek, 
także mieszkaniec Grabów. 
Pomnik zwieńczony krzyżem, 
na którym umiejscowiona 
została tablica, pierwotnie po-
święcono mieszkańcom osiedla 
Graby, którzy polegli w czasie 
I wojny światowej w latach 
1914 – 1918. O tym głosiła in-
skrypcja w języku niemieckim. 
W 1946 r. ówcześni mieszkań-
cy Grabów ufundowali tablicę 
w języku polskim z inskrypcją: 
„Chryste, błogosław naszej 
piastowskiej ziemi”. 

gk

Papieskie znaki na Grabach

 Podstawowym warunkiem 
koniecznym do uzyskania do-
finansowania była zgodność 
projektu z Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Miasta Strzegom. 
Wnioskowana wartość dofinan-
sowania wynosiła 6 632 802,65 
zł, przy całkowitej wartości kosz-
torysowej przedsięwzięcia 7 899 
797,14 zł. 

Zgodnie z wnioskiem, projekt 
obejmuje przebudowę ul. Armii 
Krajowej i ul. Wesołej. Wykona-
ne zostaną nowe nawierzchnie 
bitumiczne ze ściekiem przykra-
wężnikowym z kostki kamiennej, 
przebudowane zostanie skrzyżo-
wanie ulic: Wesołej i Armii Kra-
jowej na rondo, Armii Krajowej 
i św. Jadwigi na skrzyżowanie 
skanalizowane typu „T”, ulic 
Armii Krajowej z Koszarową 

na skrzyżowanie częściowo ska-
nalizowane typu „T”. Ujednoli-
cona zostanie szerokość jezdni: 
ul Wesoła; ul Armii Krajowej 
od ul. Wesołej do przejazdu 
kolejowego. Powstaną chodni-
ki z kostki betonowej, miejsca 
postojowe z kostki kamiennej, 
wymienione będzie oświetlenie. 
Projekt przewiduje niezbędną 
wycinkę drzew i założenie zie-
leni drogowej. W rejonie przejść 
dla pieszych krawężniki zostaną 
obniżone, a ponadto zabudowane 
zostaną płytki integracyjne. Po 
przebudowie nastąpi zmiana 
organizacji ruchu, w tym wydzie-
lone zostaną dodatkowe przejścia 
dla pieszych. W ulicy Armii 
Krajowej wybudowana zostanie 
także kanalizacja deszczowa wraz 
z przepompownią.

- Projekt znalazł się na 1. 
miejscu listy rezerwowej, został 
przewidziany do dofinansowa-
nia w przypadku pojawienia się 
wolnych środków finansowych. 
W dniu 21 maja 2014 r. Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego 
Uchwałą Nr 5707/IV/W prze-
sunął zadanie „Przebudowa dróg 
gminnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą prowadzących 
do terenów powojskowych - 

ul. Armii Krajowej i Wesołej 
w Strzegomiu” na listę podsta-
wową. W wyniku tego, w dniu 
28.05.2014 r. została podpisana 
umowa o dofinansowane zadania 
na kwotę 2 619 367,16 zł, co sta-
nowi część zaplanowanej dotacji. 
Mamy nadzieję na zwiększenie 
dotacji do wysokości 85 % kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji 
– wyjaśnia burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Ulice w przebudowie

Chodzi konkretnie o kamie-
nice Rynek 24, 25 i 26. Pierwsza 
z nich jest w zarządzie ZGM  
Sp. z o.o. w Strzegomiu. Znaj-
duje się tam w sumie 12 lokali, 
z czego 2 należą do gminy 
– jej udział wynosi 12,95 %. 
W kwietniu br. właściciele pod-
jęli decyzję o zleceniu realizacji 
prac remontowych budynku 
firmie P.P.H.U. Portal-Reno-
wacje S.C. Sobol-Kowalczyk ze 
Strzegomia. Zakres obejmuje: 
remont dachu (odtworzenio-

wo), remont elewacji frontowej 
i tylnej budynku oraz renowa-
cję drzwi wejściowych. Koszt 
wszelkich prac wyniesie ok. 
244 tys. zł. Zakończenie prac 
planowane jest na październik 
br. Także budynek Rynek 26 
jest w zarządzie ZGM Sp. 
z o.o. w Strzegomiu. Jest tam 7 
lokali, w tym 3 gminne (udział 
gminy - 41,87%). Remont 
elewacji frontowej i tylnej wy-
kona również firma P.P.H.U. 
Portal-Renowacje S.C. Sobol-

Kowalczyk. Koszt remontu, 
który potrwa do końca paź-
dziernika br., wyniesie ok. 
71 tys. zł. Z kolei wspólnota 
Rynek 25 (6 lokali, bez udziału 
gminy) jest w zarządzie AK-
INFO Andrzej Koteras, z sie-
dzibą przy ul. Dąbrowskiego 
29 w Strzegomiu. Tutaj także 
prace remontowe wykona 
firma P.P.H.U. Portal-Reno-
wacje S.C. Sobol-Kowalczyk. 
W ich zakres będzie wchodzić 
remont elewacji frontowej 
i tylnej budynku. Koszt prac 

to ok. 59 tys. 
zł. – Niezwykle 
się cieszę, że te 
wspólnoty zde-
c ydował y  s i ę 
przystąpić do 
remontu swo-
i ch  e l e wac j i . 
D z i ęk i  t emu 
praktycznie cała 
wschodnia część 
Rynku będzie 
estetycznie wy-
glądać i cieszyć 
oko  s t r z ego-
mian – komen-
tuje burmistrz 
S t r z e g o m i a , 
Zbigniew Su-
chyta.

Kolejne kamienice zmienią wygląd
Tym razem remontowane są kamienice Rynek 24, 25 i 26. Dzięki tym pracom cała wschodnia część Rynku będzie estetycznie wyglądać i cieszyć oko

Po przebudowie ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej będzie m.in. nowa nawierzchnia i chodniki 

Ulica otwarta
Budowa pięciu ulic w cen-

trum Strzegomia wchodzi 
w kolejny etap. Przebudowa ul. 
Św. Tomasza została właśnie 
zakończona i w ostatni weekend 
dopuszczono ją do ruchu. 

red

Będą konsultacje

Burmistrz Strzegomia za-
prasza mieszkańców wsi Ol-
szany (od nr 144 do nr 171) 
na konsultac je  społeczne 
ws. „Przebudowy dróg we-
wnętrznych zlokalizowanych 
na działce 1114, 1115, 1137, 
1138 w miejscowości Olsza-
ny stanowiących dojazd do 
gruntów rolnych”. Odbędą 
się one 16 czerwca br. w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Olszanach o godz. 14.00. 
Zapraszamy!

O takie kwoty obniżono 
maksymalne stawki podatku 
od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku od środków 
transportowych

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się podczas mszy św. pod przewod-
nictwem ks. prałata Marka Babuśki, w dniu 8 czerwca br., pod pomnikiem 
przy ul. Dolnej na Grabach. 

Całkiem niedawno wyremontowano dwie kamienice zlo-
kalizowane we wschodniej pierzei strzegomskiego Rynku. 
Teraz przyszedł czas na kolejne budynki, dzięki czemu 
najważniejsze miejsce w naszym mieście będzie wyglądało 
jeszcze piękniej niż dotychczas.

Wszystkie wspólnoty planują zgło-
sić swój udział w konkursie „Odnów 
i wygraj”

W związku z koniecznością płyn-
nego przejścia na kolejną z prze-
widzianych ulic do remontu, od 
9 czerwca br. wyłączono z ruchu 
odcinek ul. Bohaterów Getta – od 
ul. Dolnej do ul. Ogrodowej. Za 
utrudnienia przepraszamy!

29 kwietnia 2013 r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa 
dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą pro-
wadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej 
i Wesołej w Strzegomiu” gmina Strzegom złożyła wniosek 
o dofinansowanie w ramach Priorytetu 9. Odnowa zdegra-
dowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska 
(Miasta) Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Na odcinku od ul. Armii Krajowej od drogi krajowej nr 5 do wiaduktu kolejo-
wego trwają już prace budowlane. Obecnie gmina Strzegom ogłosiła przetarg 
nieograniczony na realizację kolejnego etapu przebudowy dróg gminnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych- ul. 
Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu (planowany termin składania ofert to 
10.06.2014 r.)

ROK KWOTA

2011 1 430 898,90

2012 1 852 497,36

2013 1 963 676,58

W SUMIE: 5 247 072,84
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Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta uczestniczył we 
wtorek rano - wraz z burmi-
strzami i wójtami okolicznych 
gmin, a także służbami mundu-
rowymi - w odprawie ze starostą 
świdnickim – Zygmuntem 
Worsą, w trakcie której komen-
dant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdnicy 
– Tomasz Szuszwalak poinfor-
mował o nadchodzącym zagro-
żeniu zaobserwowanym przez 

radary w Polsce, Cze-
chach i Niemczech. 

Następ-
n i e 
bu r -

mistrz wraz z zastępcą ko-
mendanta powiatowego PSP 
w Świdnicy, Dariuszem Bud-
kiewiczem udali się do zagro-
żonych Olszan, by zlustrować 
teren sołectwa i podjąć odpo-
wiednie decyzje. Sytuacja była 
na tyle groźna, że zadecydowa-
no o zabezpieczeniu brzegów 
Potoku Olszańskiego workami 
z piaskiem, szczególnie w miej-
scu remontowanego aktualnie 
mostu zlokalizowanego przy 
drodze powiatowej. 
Zabezpieczenie 
brzegów miało 
na celu uchro-
n i e n i e 

przed podmyciem, wy-
płukaniem, a w konse-
kwencji podtopieniem, 
a nawet zniszczeniem 
okolicznych posesji. 
W Olszanach zuży-
to 2000 worków i 95 
ton piasku. Na nara-
dzie starosta świdnicki 
polecił burmistrzowi 
Strzegomia przeka-
zać ostrzeżenie także 
mieszkańcom Granicy 
i Stawisk. W Grani-
cy, na drodze polnej 
prowadzącej do rzeki 
Strzegomski, strażacy 
zamontowali specjalne 
zapory przeciwpowo-
dziowe tzw. szandory, 
które miały zabezpie-
czyć tę miejscowość 
przed wylaniem się niebez-
piecznej wody na teren wsi. 
W tym przypadku zużyto 500 
worków i 10 ton piasku. Warto 
dodać, że zarówno Granica, 
jak i Stawiska leżą najbli-
żej zbiornika w Dobromierzu 
i w przypadku zrzutów wody, 
te miejscowości byłyby naj-
bardziej zagrożone. Choć naj-
większe zagrożenie było w Ol-
szanach, Granicy i Stawiskach, 
to tak naprawdę lustrowana 
była cała gmina. Burmistrz 
Strzegomia postawił w stan 
gotowości wszystkie gminne 
jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Zwrócił się także 

z apelem do mieszkańców za 
pośrednictwem strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego, 
sms-ów i kilkuset plakatów 
rozwieszonych w całej gminie 
o zabranie niezabezpieczonych 

przedmiotów z balkonów, prze-
stawienie pojazdów z miejsc 
zagrożonych i zabezpieczenie 
sprzętu rolniczego w przypadku 
rolników. 

TW

Skończyło się na strachu
Burmistrz Zbigniew Suchyta - Kolejny raz w trudnych chwilach mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie mieszkańców oraz OSP 25-lecie wolności

4 czerwca br. obchodzimy 
25. rocznicę pierwszych, de-
mokratycznych wyborów par-
lamentarnych w powojennej 
historii Polski. Rada Miejska 
w Strzegomiu uczciła pamięć 
o tych niezwykle ważnych 
wydarzeniach na sesji odbytej 
w dniu 3 czerwca br.

4 czerwca 1989 roku to data 
wyznaczająca początek rozkła-
du ustroju komunistycznego 
w Polsce i pozostałych krajach 
bloku wschodniego, a tym 
samym zapowiedź zmian, 
które zaszły we wszystkich 
dziedzinach naszego życia. - 
Czerwiec 89’ był szczęśliwie 
inny niż polski czerwiec 56’, 
marzec 68’, grudzień 70’ i 81’. 
Wbrew doświadczeniom hi-
storycznym pokazaliśmy wów-
czas, że jako naród możemy 
wybić się na niepodległość nie 
tylko poprzez walkę, ale także 
przez niełatwy kompromis 
– mówił w trakcie wtorko-
wych obrad strzegomskich 
radnych Tadeusz Wasyliszyn, 
przewodniczący rady. - Dla-
tego dzisiaj, bez względu na 
podziały polityczne, Rada 
Miejska w Strzegomiu pra-
gnie uczcić tamte wydarzenia 
i wyrazić swój podziw i po-
dziękowanie szczególnie tym, 
którzy w nich uczestniczyli 
na terenie naszego miasta, 
powiatu i kraju – podkreślił 
Tadeusz Wasyliszyn. 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. w Strzegomiu rozpoczęły 
realizację zadania pn. „Budowa 
pompowni wody w Goczał-
kowie (ul. Osiedle, dz. nr 266, 
267, 269) w celu podniesie-
nia ciśnienia wody na terenie 
wsi Goczał-
ków Górny 
w  g m i n i e 
Strzegom.” 

W wyni-
ku przepro-
wadzonego 
p r z e t a r g u 
n i e o g r a -
n i c z o n e g o 
wy łon iono 
wykonawcę zadania: INSTAL-
COMPACT SP. Z O.O., ul. 
Wierzbowa 23, 62 - 080 Tar-
nowo Podgórne, z którym 
w dniu 21 maja br. spółka 
zawarła umowę o roboty bu-
dowlane. Z uwagi na położenie 
wysokościowe oraz okresowe 

spadki ciśnienia wody w sie-
ci w Goczałkowie Górnym, 
spółka WiK w Strzegomiu 
podjęła czynności, które mają 
na celu zminimalizowanie tych 
niedogodności. - Wybudowana 
pompownia wody zapewni 

mieszkań-
c o m  w s i 
d o s t a w ę 
wody w wy-
m a g a n e j 
ilości i od-
powiednim 
c i śn i e n i u . 
Po m p o w -
nia będzie 
k o m p l e t -

nym urządzeniem działającym 
automatycznie w trybie bezob-
sługowym – informuje Dorota 
Borkowska, prezes strzegom-
skiej spółki WIK. Zakończenie 
realizacji zadania planowane 
jest do 31 lipca 2014 r.

red

Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu Sp. z o. 
o. wygrał przetarg na budowę 
placu zabaw przy ul. Kosza-
rowej. Całość inwestycji ma 
się zamknąć w kwocie 123 
620,96 zł.

Do zadań wykonawcy będzie 
należała m.in. rozbiórka ist-
niejącego placu zabaw, roboty 
ziemne i nawierzchniowe, 
dostawa i montaż urządzeń 
zabawowych oraz elementów 
małej architektury, ułożenie 
chodników z kostki betono-
wej, wykonanie ogrodzenia, 

nasadzenie roślin ozdobnych. 
Na ul. Koszarowej powstanie 
nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw- miejsce spędzania 
wolnego czasu przez dzieci. – 
Myślę, że plac zabaw się przy-
da, dzieci będą miały nowe 
miejsce do zabawy, nowe huś-
tawki. Dla nas – mieszkańców 
i przede wszystkim rodziców 
najważniejsze jest to, aby były 
bezpieczny i ogrodzony. Aby 
naszym pociechom nie stała 
się krzywda - skomentował 
pan Jan.

Będzie nowa pompownia wody

ZUK wybuduje plac zabaw

Odznaczenie wręczył ppłk 
Krzysztof Kowalski, komen-
dant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Kłodzku, w asyście 
Zbigniewa Suchyty, burmistrza 
Strzegomia oraz Tadeusza Wa-
syliszyna, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
- Przypadł mi zaszczyt wręczyć 
pani odznaczenie „Gwiazda 
Afganistanu” po raz kolejny – 
powiedział Krzysztof Kowalski. 
I dodał, żartując: – Powinna 
mieć Pani u nas kartę stałego 
klienta. Już po raz trzeci się tutaj 
spotykamy. Marta Staworowska, 
strzegomianka, absolwentka 

historii sztuki na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz architektury 
krajobrazu na Uniwersytecie 
Przyrodniczym, członek Zespo-
łu Odbudowy Prowincji podczas 
X i XI zmiany polskiej misji 
stabilizacyjnej w Afganistanie 
została odznaczona 14 marca 
2013 r. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu medalem No-
n-Artikle 5 ISAF, przyznanym 
przez NATO za niegnaną służ-
bę w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym poza granicami 
kraju oraz „Gwiazdą Afga-
nistanu” w dniu 25 września 
2013 r. podczas sesji Rady 

Miejskiej w Strzegomiu. Wtedy 
powiedziała: - To odznaczenie, 
podobnie jak poprzedni medal 
Non-Artikle 5 ISAF, znaczy 
dla mnie dokładnie to samo, 
czyli jest to dla mnie pamiątką 

z tego okresu w moim życiu, 
z mojej pracy na misji. Nie 
traktuję tego zbyt górnolotnie 
ani też nie odejmuję znaczenia. 
Gratulacje Pani Marto!
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Program jest skierowany do 
maturzystów, którzy ukończą 
szkołę ponadgimnazjalną w 2014 
r. i spełniają poniższe kryteria tj.: 
dostaną się na I rok dziennych 
studiów I stopnia, realizowanych 
w polskich uczelniach; osiągnęli 
na egzaminie maturalnym liczbę 
pkt. nie mniejszą niż 90; są dzieć-

mi byłych pracowników PGR, 
którzy byli zatrudnieni w tych 
gospodarstwach na podstawie 
umowy o pracę w okresie co naj-
mniej 2 lat; mieszkają na terenach 
wiejskich lub w miastach do 20 
tys. mieszkańców i pochodzą 
z rodzin, w których dochód nie 
przekroczył 1 176 zł netto. 

Więcej na: www.stypendia-
pomostowe.pl ( segment IA wraz 
z załącznikami)

Kandydaci do stypendium wy-
pełniają wnioski on–line na stro-
nie: www.stypendia-pomostowe.
pl w terminie do 18 sierpnia 2014 
r. do godz. 16.00. 

Ale to nie wszystko. Wydruko-
wany z systemu wniosek należy 
podpisać i wraz z w/w dokumen-
tami złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 22 sierpnia 2014r. 
do najbliższego pod względem 

zamieszkania Oddziału Tereno-
wego Agencji Nieruchomości 
Rolnych (liczy się data stempla 
pocztowego). 

Stypendia pomostowe skiero-
wane są do ambitnych i zdolnych 
maturzystów z małych miast i wsi. 
Program, poprzez ufundowanie 
stypendium na I rok, wspiera mło-
dych ludzi podejmujących studia 
i stanowi furtkę do rozbudowanego 
systemu stypendialnego na kolejne 
lata studiów oferującego, poza sty-
pendiami na dalsze lata nauki.

Kolejna Gwiazda Afganistanu dla Marty Staworowskiej 

Złóż wniosek o stypendium pomostowe

– Powinna mieć Pani u nas kartę stałego klienta – żartował komendant WKU ppłk Krzysztof Kowalski

Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line w terminie do 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00

Zapowiadane od 27-29 maja br. nawałnice i związane 
z nimi intensywne opady deszczu, a także porywisty wiatr 
na szczęście ominęły gminę Strzegom. Prognozy pogody 
i wydane ostrzeżenia meteorologiczno-hydrologiczne były 
jednak na tyle niepokojące, że trzeba było przygotować się 
na najgorszy scenariusz.

- Sytuacja okazała się na szczęście nie tak groźna, jak zapowiadano. Musie-
liśmy jednak podjąć stosowne kroki, aby przeciwdziałać zagrożeniu. Kolejny 
raz okazało się, że w trudnych chwilach możemy liczyć na pomoc i wsparcie 
mieszkańców oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Strzegom. 
Dziękuję OSP Olszany, OSP Stawiska, OSP Strzegom, OSP Granica i OSP Tom-
kowice. W tym miejscu chcę także szczególnie podziękować sołtysowi Olszan 
- Ireneuszowi Biernatowi, radnemu Rady Miejskiej – Janowi Figurakowi 
i komendantowi OSP Olszany – Józefowi Goryczce. Warto podziękować także 
kobietom, które wtedy pracowały, szczególnie jednej młodej dziewczynie - 
Aleksandrze Pyk z OSP Olszany – podkreśla burmistrz Strzegomia.

Radni Rady Miejskiej w Strzego-
miu przyjęli to stanowisko przez 
aklamację.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, przy wsparciu 
Agencji Nieruchomości Rolnych jako organizatora wstępnej 
rekrutacji kandydatów w roku akademickim 2014/2015, kon-
tynuuje realizację XIII edycji „Stypendia pomostowe”. 

Za nienaganną służbę w Polskim Kontyngencie Wojsko-
wym poza granicami kraju Marta Staworowska została po 
raz kolejny odznaczona „Gwiazdą Afganistanu”. Uroczy-
stego odznaczenia, nadanego postanowieniem prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej” dokonano 4 czerwca br. w sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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 mieszkańców, 
na które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

justyna: witam po raz kolejny, 28 
kwietnia br. zadałam panu pytanie 
dotyczące pochówku zwierząt. 
dziękuję za odpowiedź, chociaż 
szczerze mówiąc nie informuje 
ona o niczym konkretnym, ponie-
waż odpisał mi pan tylko to, że 
nie przewiduje się takich działań 
w nawiązaniu do budowy cmen-
tarza dla zwierząt, natomiast 
dlaczego nie napisał pan, gdzie 
powinno się w takim razie chować 
zwierzęta w naszej gminie i żeby 
było to również zgodne z prawem, 
skoro nie przewidujecie działań 
związanych ze stworzeniem miej-
sca pochówku dla zwierząt. Poza 
tym proszę kolejnym razem o trochę 
szacunku dla czytelników waszej 
gazety, bo odpowiadanie komuś 
w kilku słowach jest bardzo \'zby-
wające\'. Pozdrawiam, justyna

Jeżeli właściciel zwierzęcia chce 
pochować zwierzę na cmentarzu 
dla zwierząt, zawsze może uczynić 
to na najbliższym grzebowisku 
(nie ma tu rejonizacji czy zakazu 

transportu zwierzęcia). Jednakże 
właściciel padłego zwierzęcia 
powinien przetransportować je na 
grzebowisko pojazdem – chłodnią. 
Na pewno podmiot prowadzący 
grzebowisko świadczy powyższe 
usługi. Ponadto na powyższą 
okoliczność pracownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu rozpy-
tał pracowników lecznic wetery-
naryjnych świadczących usługi 
na terenie naszej gminy, którzy 
poinformowali, że w przypadku 
uśpienia zwierzęcia informują jego 
właściciela o procedurach doty-
czących pochówku, jak również 
podają informacje o podmiotach 
zajmujących się utylizacją padłych 
zwierząt.

obserwator – jarek: szanowny 
panie burmistrzu! Przejeżdżając 
przez nasze miasto bardzo rzucają 
się w oczy zaniedbania firm, których 
zadaniem jest utrzymanie czystości 
i estetyki w mieście. jeśli przechadza 
się pan ulicami miasta w drodze 
do pracy zauważy pan z pewno-
ścią zarośnięte trawniki wzdłuż 
głównych ulic miasta. są miejsca 
nieposprzątane, a znajdujące się 
w bliskości centrum miasta.

Mamy problem z właścicie-
lami niektórych nieruchomości 
– w centrum miasta i nie tylko. 
Kupiono tereny, nie sprawdzając 
przeznaczenia w planie prze-
strzennym, a zakup potraktowano 
jako lokatę kapitału własnego. 
Teraz skoszenie traw to wielki 
wyczyn i wydatkowanie wła-
snych środków. Mieszkańcy często 
wskazują mi te miejsca, a ja nieste-
ty niewiele mogę zrobić. Własność 
prywatna podlega szczególnej 
ochronie. Pozostaje tylko apelo-
wać o porządek. 

eli: Panie burmistrzu! z niecier-
pliwością czekałam na odpowiedź 
w sprawie nowej drogi asfaltowej 
w goczałkowie na „starym” osie-
dlu, które zadałam dwa tygodnie 
temu. Ale pytanie się nie ukazało. 
bardzo proszę pana o rozpatrze-
nie tej kwestii, ponieważ jest pan 
jedynym burmistrzem, który co-
kolwiek coś zaczął odnośnie naszej 
okropnej drogi. idzie lato, ciepło 
a kórz który nam doskwiera będzie 
coraz większy. nie da się normal-
nie funkcjonować. bardzo proszę 
pana o odpowiedź w powyższej 
kwestii. 

Byłem, widziałem, jest strasznie. 
W tym roku będzie znowu remont 
bieżący. Mamy już projekt remon-
tu tych dróg. Przejmiemy też część 
gruntu od prywatnego właściciela. 
W tym roku remontujemy drogi 
boczne, dojazdowe w Olszanach, 
na które otrzymaliśmy dotacje 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
W kolejce czeka Rogoźnica, 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Stanowice i wiele dróg w Strze-
gomiu, jak choćby ul. Kopalniana. 
Zaległości są bardzo duże, ale są 
plany i musimy dać radę. 

daniel: witam. chciałbym zapytać 
czy Park w goczałkowie kiedy-
kolwiek „dokładnie” skoszony? 
Park na co dzień służy dzieciom 
uczącym się w zs w goczałkowie 
do bezpiecznego przejścia do szkoły. 
Park jest cały zarośnięty. 

Nie jest cały zarośnięty, bo 
byłem i widziałem. W pierwszej 
kolejności wykoszono boisko. 
Dzieci uczące się w szkole poru-
szają się nie po trawie, a po dość 
szerokiej, bezpiecznej ścieżce 
wyłożonej puzzlami. W pobliżu 
ścieżki - po obu stronach – został 

wykoszony odcinek 1,5-2 m. 
W sobotę objechałem gminę 
i z wielką przyjemnością chciał-
bym podziękować mieszkańcom 
za porządki, wykoszenie trawni-
ków przyległych do posesji. Widać 
tam gospodarzy, którzy chcą by 
wokół nich było estetycznie. Nie 
wszyscy czekają na to, by to gmina 
zrobiła wszystko.

mariusz: witam, jako szanujący 
się włodarz powinien bardziej pan 
kontrolować to, co sam pan podpisu-
je swoim nazwiskiem i udostępnia 
do informacji publicznej. cytuję: 
„natężenie gwałtownych opadów 
może wystąpić dziś, od godziny 
17.00 oraz przez cały jutrzejszy 
dzień. szacowana wielkość opa-
dów to: 40 ml/m2 dzisiaj, 70 ml/
m2 w nocy i 40 ml/m2 w dniu 
jutrzejszym”. nie wiedziałem, że 
opad rzędu 40 lub 70 ml/m2 jest 
groźny. Pozdrawiam. 

Fragment, który pan zacytował, 
jest częścią komunikatu przygoto-
wanego przez służby powiatowe 
i wkradły się tam pomyłki i błędy 
literowe, za co przepraszam. Spra-
wa była bardzo dynamiczna, nie 
został skontrolowany komunikat, 
który do nas dotarł z zewnątrz. 
Wyciągnąłem już z tego faktu 
wnioski.

zaniepokojony: co zamierzają 
władze strzegomia zrobić z za-
bezpieczeniem nam ruchu na ul. 
kościelnej? wychodzącym i idącym 
do kościoła dzieciom i starszym włos 
sie jeży, kiedy znajdują sie na około 
obstawionymi jeżdżącymi samo-
chodami. wszystkim sie spieszy, 
jeżdżą szybko i nie przestrzegają 
znaków drogowych, bo i tak nikt 
nie kontroluje. Parkingi będą, ale 
co dalej?

Moim zdaniem jest tam nor-
malnie. Też tam chodzę i nie 
widzę żadnego przerażenia, lecz 
wręcz przeciwnie – kierowcy 
samochodów przejeżdżających 
pod kościół bądź odjeżdżających 
robią to z rozwagą. Podobnie 
zachowują się ludzie idący do 
kościoła i z kościoła. Policja kon-
troluje tę ulicę i karze mandatami 
łamiących przepisy, także miesz-
kańców tej ulicy. Pisałem już 
kiedyś, że w chwili obecnej, przy 
tak dużej liczbie samochodów, 
musimy wykazać się cierpliwością 
i zrozumieniem. Z jednej strony 
mieszkańców, którzy chcą spokoju 
wokół własnych domów i kierow-
ców, którzy gdzieś muszą zapar-
kować. Nie można podchodzić 
do sprawy tak, że ja tu mieszkam, 
to tylko mi wolno. Mieszkanie 
w centrum miasta daje przywileje, 
ale tez utrudnienie, z którym każ-
dy musi się liczyć.

Pit: strzegom rozwija się bardzo  
szybko i korzystnie dla mieszkań-
ców, jak i odwiedzających. to wiel-
ka zasługa burmistrza i radnych 
tego miasta. imprezy też robią się 
coraz bardziej widowiskowe - pa-
trząc na przyszłe „dni strzego-
mia”, których zazdrości nam nawet 
świdnica. Ale tradycyjny Festiwal 
Folkloru powinien się odbywać 
w tradycyjnym miejscu, chodzi mi 
o górną, dolną płytę boiska osir, 
bo nic tak nie oddaje klimatu, jak 
te miejsca.

Wyjątkowo na czas remon-
tu Festiwal Folkloru zostanie 
przeniesiony na plac przed halą 
sportową. Nie chcę opóźniać 
rozpoczęcia prac. Przetarg na 
przebudowę stadionu zostanie 
rozstrzygnięty w czerwcu i po 
podpisaniu umowy zostanie 

przekazany wykonawcy jako 
plac budowy. Projekt górnej płyty 
zakłada, że przed płytą boiska 
będzie większy niż do tej pory 
teren, na którym będzie można 
ustawiać scenę na imprezy ple-
nerowe – bez uszkadzania płyty 
boiska.

sroka: w naszym mieście jest 
kino? ironia...

Jest i już wkrótce – po remoncie 
dachu Strzegomskiego Cen-
trum Kultury – będzie ponownie 
otwarte.

Thermal: witam! moje pytanie 
dotyczy wybudowania boiska 
piłkarskiego na dolnej płycie. 
czy będzie tylko jedna trybuna 
300 miejscowa czy będzie więcej 
miejsc na trybunach, ale tylko 
300 miejsc będzie zadaszonych? 
dziękuję za odpowiedź.

Na dolnej płycie będzie 300 
miejsc zadaszonych i miejsca 
niezadaszone. Z informacji 
jakie mamy, w meczach IV ligi 
nie uczestniczy więcej niż 300 
kibiców. Trybuna dla widowni 
będzie także na górnej płycie. 
Po jej wyremontowaniu będzie 
tam miejsce dla 500 osób.

magwoj: witam pana burmi-
strza. Proszę o sprawdzenie 
monitoringu z dnia 25.05.2014 
między godziną 17.00 a 18.00. 
w parku na ul. krótkiej na 
placu zabaw są wprowadzane 
psy i rodzice. dzieci palą tam 
papierosy. Proszę o ukaranie 
tych ludzi, bo są łamane przepisy 
placu zabaw. Pozdrawiam.

Poleciłem sprawdzić monito-
ring. Jeśli fakty się potwierdzą, 
pracownik podejmie stosowne 
decyzje.

Chyba wszyscy byli - delikat-
nie mówiąc – zaskoczeni, kiedy 
radny prosił przewodniczącego 
rady o przekazanie do proku-
ratury „podawania nieprawdy 
w ubiegłorocznym budżecie” 
dotyczącej realizacji inwestycji 
remontu chodników przy drodze 
374 i budowy placu zabaw przy ul 
Bazaltowej.

 - Wynika to z ustawy o fi-
nansach panie radny - krótko 
stwierdził burmistrz prosząc by 
zapoznać się z pojęciem „środki 
niewygasające” - ale nie mnie 
uczyć radnego – dodał burmistrz 
Z. Suchyta.

Konkretnie, podając kwoty 
burmistrz odniósł się do kwestii 
podatkowej naszej gminy. Podatek 
rolny najniższy w powiecie świd-
nickim. W roku 2014 obniżono 

maksymalne stawki podatków: 
od nieruchomości, środków trans-
portowych i rolnego. Z tytułu 
zastosowania obniżonych stawek 
do budżetu gminy w 2013 roku 
nie wpłynęła do kasy gminy kwota 
1.963.676,58 zł,  a w skali trzech 
lat kwota obniżenia podatków 
wynosi 5.247.072,84 zł. Kwota ta 
powinna stanowić dochód gminy, 
który mógłby być przeznaczony 
na inwestycje bez zaciągania kre-
dytu. Burmistrz uważa jednak, że 
stosowanie maksymalnych stawek 
podatkowych nie zawsze przynosi 

zyski. - Ważne jest by firmy się 
rozwijały, a w temu pomagają 
niższe stawki podatkowe choć 
zdaję sobie sprawę z tego, że nie 
wszyscy są z tego usatysfakcjono-
wani – mówił Z. Suchyta.

Szczytem niekompetencji pana 
radnego Jerzego Majewskiego 
było podanie informacji, że w roku 
2013 na inwestycje wydano 3 
mln zł. Skąd ta cyfra nie wie nikt, 
dlatego drukujemy dziś w gazecie 
załącznik do sprawozdania budże-
towego, który otrzymał pan radny 
w miesiącu kwietniu (strona 06). 

- W następnym wydaniu gazety 
odniosę się do pozostałych infor-
macji podanych w wystąpieniu 
radnego choć nie ukrywam, że 
przekazałem prawnikowi kwestię 
nieprawdziwych zarzutów w sto-
sunku do mojej osoby i współ-
pracowników celem przygotowa-
nia wystąpienia do prokuratury. 
Między innymi za stwierdzenie, 
że zapisy w sprawozdaniu są nie-
wiarygodne i stanowią naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 
Za słowa trzeba odpowiadać – 
mówi Zbigniew Suchyta. 

Jaka jest ta cała prawda o burmistrzu Strzegomia?
Na sesji absolutoryjnej burmistrz dziękował przybyłym mieszkańcom Strzegomia za udział w obradach

– Dziękuję radnym i miesz-
kańcom gminy Strzegom za 
zdecydowany sprzeciw stoso-
wania w naszej lokalnej polityce 
działań, które godzą w godność 
człowieka. Panowie i panie, 
władza za wszelką cenę? Burmi-
strzem się tylko bywa, a o tym 
kto będzie w następnej kadencji 
zdecyduje mądre społeczeństwo 
Strzegomia, które nie da się 
nabrać na kolejne sztuczki ma-
nipulacji medialnej – mówi bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. Taka jest prawda.

W oświadczeniu wygło-
szonym w czasie ostatniej 
sesji burmistrz Z. Suchyta 
sprzeciwił się podłym meto-
dom stosowanym w lokalnej 
polityce. Chodzi o zaproszenia 
na sesję wykonane w formie 
klepsydry z jego zdjęciem, 
imieniem i nazwiskiem, które 
zostały wywieszone na terenie 
miasta i gminy Strzegom. 
Sprzeciw wobec takich form 
poparli radni i mieszkańcy 
Strzegomia. Wyrazili to dłu-

gimi oklaskami po wystąpieniu 
burmistrza na ostatniej sesji. 
Swój zdecydowany sprzeciw 
takim działaniom wyrazili 
także przewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn 
i radny Ryszard Nabiałek, 
który stwierdził, że nie iden-
tyfikuje się z tymi działaniami 
także dlatego, że doświadczył 
także takich praktyk. 

- Symbole to bardzo ważny 
element naszego życia. Dla 
chrześcijan bardzo ważnym 
symbolem jest krzyż, dla pa-
trioty Polaka nasze godło - 
orzeł. Można by podawać 
wiele przykładów. Symbole 
są też ważnym elementem 
działań wychowawczych wśród 
naszych dzieci i młodzieży 
– stwierdził w oświadczeniu 
Zbigniew Suchyta dodając: Nie 
życzę żadnemu synowi, żonie 
czy matce by doświadczyli 
takiej chwili kiedy na symbolu 
śmierci, jakim jest klepsydra, 
zobaczą zdjęcie ojca, męża czy 
syna za jego życia. 

Radni i mieszkańcy mówią NIE

W czasie ostatniej sesji ab-
solutoryjnej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu radny Jerzy 
Majewski wypowiedział wie-
le krytycznych treści, które 
odnosiły się do sprawozda-
nia finansowego i instytucji 
absolutorium. Burmistrz 
zdecydowanie i z uśmiechem 
odpowiedział na bezpod-
stawne zarzuty wynikające 
z niewiedzy radnego o funk-
cjonowanie gminy i ustawy 
o finansach. 

Takiej polityce mieszkańcy mówią „nie” 
W tej sprawie napisali do nas również mieszkańcy Strzegomia: „To zabawa 
symbolami kiedy brak argumentów i faktów. Jako strzegomianie mamy 
już dość tego, by nasza gmina postrzegana była jako samorząd, w którym 
za wszelką cenę zdobywa się władze. Nie chcemy by pisano o nas w ga-
zetach tak, jak to było w artykule Przegrał o włos – burmistrza załatwiła 
brudna kampania (do wglądu w Internecie). Dwaj wrogowie dziś przyjaciele 
próbują podobnych metod z tym, że strzegomskie społeczeństwo nie da 
się kolejny raz na to nabrać”. 
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Wykaz zadań inwestycyjnych 
wykonanych w 2013 roku

Lp. Nazwa zadania Wartość  
zadania

Rolnictwo i łowiectwo
1.

Budowa kanializacji sanitarnej we wsi 
Goczałków Górny

 1 143 116,30 

Transport i łączność

2.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 374 ul. Świdnicka w m. 
Strzegom

 102 090,00 

3.
Przebudowa chodników przy drodze 374 
na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kaszte-
lańskiej w Strzegomiu

 284 130,00 

4.
Przebudowa chodników przy drodze 374 
na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kaszte-
lańskiej w Strzegomiu- Etap II

 235 235,00 

5.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu 
na dofinansowanie kosztów związanych 
z remontami chodników na terenie Gminy 
Strzegom

 199 209,86 

6.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D 
Granica-Tomkowice

 841 069,27 

7.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D m. 
Modlęcin w km 5+290-5+790

 48 113,91 

8.

Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej 
w Strzegomiu wraz z budową drobnej infra-
struktury przestrzeni publicznej na terenach 
powojskowych

 602 381,04 

9.
Projekt przebudowy ulicy Krótkiej i ulicy 
Parkowej wraz z przebudową rowu me-
lioracyjnego

 40 000,00 

10.
Przebudowa drogi gminnej nr 110759D ul. 
Bohaterów Getta w Strzegomiu- dokumen-
tacja projektowa

 27 675,00 

11.
Przebudowa drogi gminnej nr 110801D ul. 
Świdnicka w Strzegomiu 

 28 536,00 

12.
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z 
budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu 
w Goczałkowie

 49 200,00 

13.
Remont drogi gminnej nr 110769D ul. Św. 
Tomasza w Strzegomiu- dokumentacja 
projektowa

 6 150,00 

14.

Remont ul. Krótkiej w Strzegomiu droga 
nr 110776D- na odcinku od ul. Kamiennej 
do ul. Rynek- opracowanie dokumentacji 
projektowej

 6 150,00 

15.

Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Ko-
ściuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu 
pieszo-jezdnego ul. Czerwonego Krzyża i 
chodników ul. Parkowej i Krótkiej

 349 391,43 

16.
Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu- 
opracowanie dokumentacji projektowej

 15 000,00 

17.
F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej 
we wsi Goczałków

 4 000,00 

18.
Przebudowa drogi gminnej nr 110799D- ul. 
Szarych Szeregów w Strzegomiu

 2 343 122,79 

19.
Remont chodnika przy Al. Wojska Polskie-
go w Strzegomiu- zakończenie

 1 444,67 

20.
Budowa chodnika w miejscowości Granica- 
dokumentacja projektowa

 7 385,00 

21.
Przebudowa chodnika przy Al. Wojska 
Polskiego w Strzegomiu- wykonanie do-
kumentacji projektowej

 8 000,00 

22.

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 
110769D, 110750D, 110804D- od ul. Jele-
niogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzy-
ską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu

 46 002,00 

23.

Budynek poczekalni miejskiej komunikacji 
samochodowej wraz z wewnętrzną linią 
zasilającą, przyłączem wodociągowym 
oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej 
w Strzegomiu

 5 700,00 

Gospodarka mieszkaniowa

24.
Podłączenie budynków gminnych do zbior-
czego systemu kanalizacji

 29 398,07 

25.
Modernizacja dachu budynku mieszkalne-
go przy ul. Kasztelańskiej 2 w Strzegomiu

 57 953,55 

26.

Przebudowa budynku mieszkalnego w 
Jaroszowie 142 na lokale socjalne- opra-
cowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej

 12 054,00 

27.
Uzbrojenie terenu pod budownictwo miesz-
kaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu

 800 000,00 

28.

Zakup i montaż kontenerów socjalnych przy 
ulicy Konopnickiej w Strzegomiu- opraco-
wanie dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej na uzbrojenie terenu

 13 161,00 

29.

Nabycie do zasobu Gminy Strzegom 
działki 111/4 w Skarżycach na cele rekre-
acyjno-sportowe- plac zabaw dla dzieci w 
Skarżycach

 36 900,00 

30.
Wydatki na odszkodowania za przejęcie 
gruntów pod drogi publiczne

 248 505,27 

Administracja publiczna
31. Zakup sprzętu komputerowego  49 855,50 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

32.
Dofinansowanie zakupu samochodu 
oznakowanego dla Komisariatu Policji w 
Strzegomiu

 34 239,89 

33.

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 
pojazdu ratowniczego oraz sprężarki do 
napełniania butlii powietrznych sprzętu 
ochrony dróg oddechowych

 34 000,00 

34.
Rozbudowa monitoringu miasta Strzegom- 
wykonanie dokumentacji projektowej

 10 000,00 

35. Zakup kamery mobilnej z wyposażeniem  2 590,38 
Oświata i wychowanie

36.
Budowa sali gimnastycznej w Goczał-
kowie

 2 377 790,22 

37.
Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Olszanach- projekt

 7 177,00 

38.
Utworzenie placu zabaw w ramach rządo-
wego programu Radosna Szkoła przy PSP 
w Stanowicach

 106 803,00 

39.
Utworzenie placu zabaw w ramach rządo-
wego programu Radosna Szkoła przy PSP 
w Jaroszowie

 118 365,00 

40.
Utworzenie placu zabaw w ramach rzą-
dowego Programu Radosna Szkoła przy 
PSP w Kostrzy

 128 400,00 

41.
Utworzenie szkolnego placu zabaw w 
ramach rządowego programu Radosna 
Szkoła przy PSP nr 4 w Strzegomiu

 228 933,75 

42.
Budowa przedszkola z oddziałem żłob-
kowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu- 
projekt

 50 000,00 

43.
Budowa instalacji odgromowej wraz z wy-
mianą pokrycia dachowego budynku Gim-
nazjum w Goczałkowie- dokumentacja

 4 059,00 

44.
Zakup oprogramowania komputerowego 
Sigma

 9 400,00 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

45.

Przebudowa części pomieszczeń na 
parterze w zespole szkół specjalnych na 
warsztaty terapii zajęciowej w Strzegomiu, 
Al. Wojska Polskiego 16

 692 278,18 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego 
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 
banków państwowych i innych instytucji 
finansowych

 390 000,00 

47.
Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gro-
nowskiej-Jagodowej- Armii Krajowej w 
Strzegomiu

 417 347,86 

48.
Budowa sieci wodociągowej do terenu 
podstrefy WSSE

 818 582,13 

49.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej miasta Strzegom- Budowa kanali-
zacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, 
Rybna

 799 989,61 

50.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej miasta Strzegom- Budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, 
Wesoła, Reja

 1 884 622,20 

51.
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej w 
Strzegomiu

 26 647,28 

52.

Wykonanie przyłącza wodociągowego i 
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 
131a w Olszanach- strażnica Ochotniczej 
Straży Pożarnej

 12 474,35 

53.
Dotacja celowa na dofinansowanie kosz-
tów podłączeń budynków do zbiorowego 
systemu kanalizacyjnego

 125 112,69 

54.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych powstałych przy likwidacji 
pokryć dachowych i elewacji zawierających 
azbest z obiektów budowlanych i wiat poło-
żonych na terenie Gminy Strzegom

 6 460,00 

55.
Przebudowa oświetlenia drogowego w 
Strzegomiu- wymiana oświetlenia na ul. 
Paderewskiego i ul. Legnickiej

 307 877,54 

56.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego 
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 
banków państwowych i innych instytucji 
finansowych

 100 000,00 

57.
Budowa placu zabaw przy ul. Bazaltowej 
w Strzegomiu

 70 000,00 

58.
Budowa placu zabaw w miejscowości 
Żelazów- projekt

 3 900,00 

59.
F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac 
zabaw w Żelazowie

 8 313,00 

60.
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we 
wsi Morawa

 25 443,60 

61.
Zagospodarowanie terenu placu zabaw 
na terenie działki 164/2 w miejscowości 
Strzegom

 49 305,00 

62.
F.S. Zakup i montaż altany ogrodowej na 
plac przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach

 6 300,00 

63.
F.S. Zakup kosiarki typu traktorek do wy-
kaszania terenów zielonych w sołectwie 
Goczałków

 4 998,00 

64.
F.S. Zakup plenerowych urządzeń sporto-
wych do świczeń na doposażenie terenu 
rekreacyjnego w sołectwie Graniczna

 7 500,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
65.

Budowa budynku wielofunkcyjnego ze 
świetlicą wiejską w Jaroszowie- projekt

 38 177,00 

66.
Remont świetlicy wiejskiej i biblioteki w 
Żółkiewce

 46 188,15 

67. Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy  64 790,22 

68.
Remont świetlicy wiejskiej w Tomkowi-
cach

 438 288,67 

69.
Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy 
wiejskiej w Stanowicach

 560 616,20 

70.
Modernizacja elewacji frontowej budynku 
Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. 
I.J.Paderewskiego 1 w Strzegomiu

 42 654,08 

71.

Wykonanie dokumentacji projektowej 
wzmocnień i naprawy konstrukcji stalowej 
i dachu Sali widowiskowej SCK w Strze-
gomiu

 4 735,50 

72.
Przebudowa, rozbudowa oraz remont 
świetlicy wiejskiej w Rusku

 25 000,00 

73.
Remont i przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Stawiskach

 15 000,00 

74.

Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach 
z przebudową części pomieszczeń na 
kotłownię, wykonaniem instalacji C.O. i 
wymianą instalacji elektrycznej

 25 000,00 

75.

Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem 
instalacji kanalizacji deszczowej dla od-
wodnienia budynku świetlicy

 15 000,00 

76.
F.S. Zakup sprzętu AGD, RTV, garnków, 
mebli itp. do świetlicy wiejskiej w Stano-
wicach

 11 230,00 

77.
Zakup wyposażenia Izby Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej

 49 200,00 

Kultura fizyczna
78.

F.S. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska 
sportowego we wsi Tomkowice

 13 819,05 

79.
Wykonanie dokumentacji projektowej boisk 
do piłki nożnej z elementami lekkoatletycz-
nymi na terenie OSiR w Strzegomiu

 27 810,00 

80.
Wykonanie dokumentacji projektowej bo-
iska sportowego we wsi Graniczna

 6 519,00 

81.
Wykonanie dokumentacji projektowej bo-
iska sportowego we wsi Grochotów

 6 519,00 

82.
Modernizacja monitoringu w OSiR Strze-
gom ul. A.Mickiewicza 2

 9 864,70 

83. Zakup filtrów na baseny  61 758,34 
R A Z E M:  17 972 009,25 

* F.S.- skrót od Funduszu Sołeckiego



RoZWóJ SołECTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Granica i Tomkowice 

W ostatnich latach w Granicy 
zrealizowano wielką inwesty-
cję, jaką była kanalizacja wsi, 
której inwestorem była gmina 
Strzegom. Prace zrealizowano 
zgodnie z harmonogramem 
w ramach przedsięwzięcia 
„Budowa kanalizacji sanitar-
nej we wsi Tomkowice i we 
wsi Granica”. To jednak nie 
jedyne zmiany w tej wsi. 

Na realizację zadania pozy-
skano dotację w kwocie ponad 
1,6 mln zł, co stanowiło 75 % 
wartości zadania. Na to przed-
sięwzięcie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu gmina pozyskała również 

dopłatę do odsetek 
w wysokości do 

175 549,94 zł. dla zaciągniętego 
na pokrycie wkładu własnego 
kredytu. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe „MONTIBUD” S.j. 
z Legnicy. Zadanie zakończono 
w połowie lipca 2011. Łącznie we 
wsi Tomkowice i Granica wybu-
dowano 9239 mb sieci kanalizacji 
sanitarnej, w tym: we wsi Tomko-
wice 4823 mb, a we wsi Granica 
4416 mb oraz 2 przepompownie 
ścieków sanitarnych (jedna we 
wsi Tomkowice i jedna we wsi 
Granica). Realizacja podłączeń 
budynków do nowo wybudowa-
nej kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki 
W o d n e j 
w ramach 
Programu 

prio-

rytetowego „Dofinansowanie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz podłączeń bu-
dynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego” odbyła się bar-
dzo sprawnie. W latach 2012 
i 2013 wykonano w Granicy 32 
szt. podłączeń o łącznej długości 
687,05 mb. Koszt brutto wyniósł 
131,2 tys. zł. Warto zaznaczyć, że 
w gminie Strzegom uruchomio-
no program dopłaty gminy (45%) 
i Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (45 %), co spowodowało, 
że mieszkańcy ponoszą tylko 10 
% kosztu całkowitego przedsię-
wzięcia. Po wielkim konflikcie 
związanym z budową świetlicy 
wiejskiej, gmina dofinansowała 
kwotą 100 tys. jej wyposażenie. 
Zagospodarowano teren wokół 
świetlicy, doposażono plac zabaw 
i zamontowano ogrodzenie przy 
nim. Systematycznie finansowa-
na jest działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W 2012 wy-
konano nasadzenia wzdłuż pasa 
zieleni przy istniejącym chodniku 
z kostki granitowej. Wykonano 
projekt dokończenia tego chod-
nika. Na uwagę zasługuje wielka 
dbałość mieszkańców o estetykę 
wsi. Efektowne nasadzenia budzą 
podziw odwiedzających tę miej-

scowość, podobnie jak zadbane 
i schludne tereny wiejskich po-
sesji. Planów i zamierzeń ma 
pani sołtys wiele. Te najbardziej 
pilne dotyczą remontu drogi 
gminnej oraz przylegającego do 
niej chodnika. – W przyszłości 

marzy nam się także remont 
boiska, na którym wolny czas 
aktywnie mogłaby spędzać nasza 
młodzież – dodaje Mirosława 
Chmieliczek. 

Obecnie największą bolączką 
wsi jest trudny do zniesie-

nia zapach rozkładających 
się odpadów cebuli. Sprawa 
wielokrotnie była nagłaśniania 
w mediach, jednak dotychczas 
nie udało się znaleźć roz-
wiązania satysfakcjonującego 
mieszkańców. 

Życie kulturalne wsi skupia się 
wokół świetlicy wiejskiej. Koło 
Gospodyń Wiejskich zajmuje 
się organizowaniem kursów go-
towania, szycia oraz ogrodniczo 
- rolniczych. Corocznie wykonuje 

wieniec dożynkowy. Dzięki ak-
tywności mieszkańców, możliwe 
jest organizowanie tutaj festynu 
wiejskiego. Od momentu przy-
bycia do wsi polskich osadników 
w 1945 roku, wieś scaliła się i roz-

winęła. Powstała jednostka straży 
pożarnej. Boisko służy i pozwala 
na aktywne spędzanie wolnego 
czasu. Wieś zamieszkiwania jest 
przez dużą grupę robotników 
i rolników. Wielu mieszkańców 
pracowało od wojny w strzegom-
skich zakładach pracy. Zatrud-
nienie dawała również Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna. Miesz-
kańcy lubią działać wspólnie. 
Dzieci uczęszczają do szkoły 
w Strzegomiu. Granica zaprasza 

na piknik nad Strzegomką i ką-
piel w czystej rzece, oferuje relaks 
w jesionowym i dębowym lesie, 
gwarantuje ciszę, spokój i świeże 
powietrze nad rzeką i w lesie, bo 
nie w centrum wsi. Tam, unosi 
się dyskomfortowy zapach cebuli. 
Z obiektów wartych obejrzenia 
we wsi jest XIX – wieczny pałac, 
obecnie własność prywatna oraz 
kapliczka z roku 1994. W Gra-
nicy prężnie działa jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Kanalizacja główną inwestycją wsi

Granica: piękna wieś z lasem i rzeką

W przyszłości mieszkańcom Granicy marzy się remont boiska, na którym wolny czas aktywnie mogłaby spędzać tamtejsza młodzież. Czy jest szansa na realizację?

Wieś zamieszkiwania jest przez dużą grupę robotników i rolników. Wielu mieszkańców pracowało od wojny w strzegomskich zakładach pracy

Fundusz sołecki dla wszystkich mieszkańców Granicy
Nie bez znaczenia są pieniądze z funduszu sołeckiego, którymi dysponuje wieś. W 2013 r. z tych środków zostały zaku-
pione rośliny ozdobne do upiększenia terenów sołectwa. Świetlica wiejska została wyposażona w armaturę sanitarną, 
rolety i ławostół. W 2011 r. zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, w tym: zmywarkę, meble kuchenne, komodę 
kuchenną, kuchnię, szafę chłodniczą, żelazko i czajnik. Dokonano także zakupu roślin ozdobnych w celu ukwiecenia wsi. 
W 2012 r. dokonano zakupu i montażu ogrodzenia placu zabaw. Zakupiono rośliny ozdobne do dekoracji wsi. W 2013 r. 
zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw. W 2014 r. zaplanowano zakup materiałów i roślin ozdobnych na tereny 
gminne w sołectwie oraz zakup namiotów plenerowych i sprzętu na świetlicę wiejską. 

Sołtys: Mirosława Chmieliczek
Liczba ludności: 241
Powierzchnia: 3,77 km2

Ilość osób na km2: 65,5

Powierzchnia użytków rolnych: 
316,75 ha
Lasy i grunty leśne: 10,33

Działania kulturalne w miejscowej świetlicy prowadzone są z wielkim rozmachem, pod okiem młodszego instruktora SCK. Obecnie zajęcia odbywają się każdego tygodnia od poniedziałku do piątku i skierowane są do mieszkańców ze wszystkich 
grup wiekowych. Świetlica, niezwykle urokliwa altana, plac zabawowy i mnóstwo zieleni stanowią doskonałą bazę do realizacji imprez, przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych. Należą do nich zabawy mikołajkowe i karnawałowe dla dzieci. Imprezy 
na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki itp. Na placu przy świetlicy organizowane są turnieje wsi i festyny wiejskie. W roku 2012 został zorganizowany Turniej Wsi z udziałem mieszkańców Granicy i Grochotowa. W roku 2013 odbyły się Do-
żynki Gminne, najpiękniejsze z organizowanych w gminie Strzegom. Scena plenerowa oraz stoiska wiejskie z okazałymi wieńcami dożynkowymi usytuowane zostały na głównej ulicy Granicy. Mieszkańcy z całej gminy oraz goście przyjezdni byli 
zachwyceni miejscem, bogactwem stoisk oraz niezwykłą gościnnością gospodarzy. Ponadto mieszkańcy Granicy korzystają z oferty programowej SCK, tj. poprzez udział w sekcjach i kołach zainteresowań, organizowanych imprezach, wyjazdach 
do teatru, opery, operetki. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy, poprzez udział w Dożynkach Gminnych, Diecezjalnych, Jarmarku Wielkanocnym prezentując bogaty dorobek rękodzieła artystycznego oraz umiejętności kulinarne.

Granica położona jest 4 km na zachód od Strzegomia, na 
północno - zachodnich krańcach Równiny Świdnickiej. To 
wieś rolnicza, a ziemia, na której jest położona doskonale 
nadaje się pod uprawę pszenicy. Sprzyjają temu doskonale 
warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Nieopodal 
zabudowań płynie rzeka Strzegomka. 
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Mirosława Chmieliczek pełni 
funkcję sołtysa Granicy już drugą 
kadencję. Praca społeczna, mimo, 
że bardzo absorbująca, sprawia jej 
wiele satysfakcji. – To ważne, kiedy 
wspólnie można zrobić coś na 
rzecz swojej wsi – mówi. Działania 
sołtysa doskonale wspiera Rada 
Sołecka, z którą współpraca układa 
się wzorowo. – Dziękuję członkom 
rady sołeckiej za dotychczasowe 
zaangażowanie i pracę i chciała-

bym, abyśmy w dal-
szym ciągu tak zgodnie 
działali na rzecz Granicy 
– podkreśla Mirosława 
Chmieliczek. Członkowie 
Rady Sołeckiej i jej sympatycy 
z dużym uznaniem oceniają pracę 
sołtysa. – Mirosława Chmieliczek 
potrafi każdemu pomóc. Cechuje ją 
wytrwałość i upór, skutecznie mo-
bilizuje wieś do działania i ma bliski 
kontakt z ludźmi – mówi Stanisław 

Ps i u k . – 
Dzięki pani sołtys w Granicy kró-
lują kwiaty - pelargonie i surfinie, 
wieś jest pięknie ukwiecona, bo 
ogrodzie muszą być kwiaty, a pani 
sołtys podpowiada, co trzeba zrobić 
- twierdzi Maria Łebkowska. I do-
daje: - Jest bardzo pracowita, lubia-
na i zawsze pomocna. – Z funduszu 
sołeckiego zakupuje kwiaty do de-
koracji sołectwa. Dba o wieś, widzi 
wszystko i jest wszędzie – twierdzi 
Lucyna Psiuk. - Dzięki pani sołtys 
we wsi dba się o estetykę. Ogródki 
zawsze były u nas piękne i kolo-
rowe – dodaje Stanisław Psiuk. 
- Pani sołtys potrafi pomóc także 
i w prywatnych sprawach, widzi 
głębiej i perspektywicznie, zachęca 
do współpracy. Jest skuteczna. Co 
zaplanuje, to zrealizuje. Nic dziw-

nego, to dawna harcerka, działacz 
ZSMP i wielki społecznik, a jak 
się ktoś udzielał, to mu to zostanie 
– komentuje Barbara Starczała. 
Pani sołtys uważa, że powinny być 
kontynuowane obydwa konkursy 
- Estetyka wsi i Estetyka zagrody, 
bo wtedy wieś mocniej byłaby za-
angażowana w upiększanie jej. – To 
wielka mobilizacja ludzi – mówi 
sołtys wsi Mirosława Chmieliczek. 
Pani Mirosława lubi organizować 
wyjazdy kulturalno – edukacyjne, 
bowiem takie s potkania zbliżają 
ludzi do siebie. - Wypracowuje się 

chęć bycia razem – twierdzi. Ma-
rzeniem pani sołtys jest budowa 
chodnika do końca wsi. - Mamy 
nadzieję, że do końca tego roku 
będzie zrobiony. Nie chcemy 
z granitowej kostki, wolimy z puz-
zli – mówi sołtys wsi. Mieszkańcy 
czekają cierpliwie na dokończe-
nie inwestycji. Imprezy wiejskie 
w Granicy przygotowywane są 
solidnie i z klasą. - Liczymy sami 
na siebie – stwierdzają członko-
wie Rady Sołeckiej. Wizytową 
imprezą wsi, z której mieszkańcy 
byli bardzo dumni, były Dożynki 

Gminne. Według oceny uczest-
ników były mistrzowsko przygo-
towane. – To było moje marzenie. 
Dożynek Gminnych nigdy nie 
było w Granicy. Szczególnie 
serdecznie dziękuję mieszkańcom 
za piękną dekorację wsi – mówi 
pani Mirosława. I dodaje:- De-
koracje posesji były fantastyczne 
i się nie powtarzały, bo sąsiedzi 
się dogadywali. Motywy były 
rolnicze, bajeczne i historyczne, 
co stworzyło dodatkowy klimat 
Święta Plonów. 

To oni pracują na rzecz wsi
Działania sołtysa doskonale wspiera rada sołecka, z którą współpraca układa się wzorowo. – Wspólnie można wiele zrobić na rzecz swojej wsi – mówi sołtys

– Dzięki pani sołtys w Granicy królują kwiaty - pelargonie 
i surfinie, wieś jest pięknie ukwiecona, bo w ogrodzie 
muszą być kwiaty, a pani sołtys podpowiada, co trzeba 
zrobić - stwierdza Maria Łebkowska. Rada Sołecka 
w Granicy składa się z 10 osób i działa prężnie. 
W jej skład wchodzą: Adam Andreasik, Bogusła-
wa Andreasik, Bogumiła Janowska, Anna Kopeć, 
Ewa Krosta, Danuta Rynduch, Stanisław Psiuk, 
Barbara Starczała, Maria Łebkowska i Teresa 
Węglarz.

C h o i n k i  m a k a ro n o w e , 
bombki styropianowe, kule 
z róż i stroiki z kwiatów to 
małe dzieła sztuki, które pro-
jektuje i wykonuje Anna Ko-
peć z Granicy. Pani Anna za-
interesowała się rękodziełem 
dwa lata temu. Zainspirowały 
ją Dożynki Gminne i de-
koracja wsi, która wglądała 
zjawiskowo podczas Święta 
Plonów. - Wieś była udeko-
rowana finezyjnie, była jed-
nym cudownym, ukwieconym 
ogrodem. To mnie urzekło. 
Pragnę, by nasza wieś była 
ładna i miała szlachetny wy-
gląd - mówi. Dekoracje robi na 
jarmarki wiejskie, festyny, do-
żynki i dla siebie. Wykonywa-
ne prace dają jej zadowolenie 
i radość. Wiedzy o technikach 
rękodzieła szuka w Internecie. 
Wzory projektuje sama, pod-
patrując przyrodę. Z krepiny 
robi cuda. Najbardziej urzeka-
ją dekoracje kul wypełnionych 

różami. Z bibuły robi przede 
wszystkim kwiaty, słoneczniki, 
maki, margaretki, bo jak sama 
mówi, są wdzięczne, urokliwe, 
kolorowe i trwałe. - Kwiat 
musi mieć estetyczny wygląd 
– zaznacza. Obowiązki domo-
we i macierzyństwo nie prze-
szkadzają jej w wykonywaniu 
swojej pasji. Jest świetnie zor-
ganizowana. Nożyczki, kre-
pinę, bibułę i klej ma zawsze 
przy sobie i zawsze znajdzie 
chwilę, by zrobić kwiatki. 
- Pasja daje mi satysfakcję. 
Cieszę się jak mi wyjdzie 
pięknie – opowiada. – Pod-
trzymanie tradycji rękodzieła 
jest bardzo ważne. Jak nie bę-
dziemy kontynuować tradycji, 
to ona zaniknie - twierdzi. 
Swoją pięcioletnią córeczkę 
też zachęca do robótek ręcz-
nych. Jula jest zachwycona 
wyklejaniem. - Lubię robić 
kwiatki, bo są ładne i kolo-
rowe – mówi Jula.

Lucyna Psiuk interesuje się 
florystyką, ma piękny ogród, 
kocha go i bardzo lubi w nim 
pracować. Uwielbia kwiaty, 
których ma dużo i wie o nich 
wszystko. Chętnie dzieli się 
z sąsiadami swoją wiedzą, 
którą zgłębia ucząc się i pod-
patrując fachowców od flory-
styki. Często jeździ na wysta-
wy florystyczne, najczęściej 
do Książa. Lubi komponować 
kwiaty z iglakami, które przy-
cina w fantastyczne formy. 
- Przycinanie natury sprawia 
mi satysfakcję - mówi. Jej 
pasją jest utrwalanie na dłużej 
natury, czyli robienie suchych 
bukietów. - Zbieram różności, 
wykorzystuję to, co mam. 
Forma rodzi się w głowie, 
a materiał daje natura - wy-
jaśnia. I dodaje: - Łupinki 
z orzeszków, łuski z szyszek, 
wszystko, co mam w zasięgu 
ręki, lubię zbierać i zasuszać. 

Bukieciarstwem zajmuję się 
od dawna, przyszło tak samo 
z siebie. Na Dożynki Gminne 
zrobiła przepięknego pawia, 
który zachwycał barwą. Ale 
to nie wszystkie formy ręko-
dzieła, którymi interesuje się 
pani Lucyna. Robi fantazyjne 
jajka styropianowe. - Wy-
cinam kolorowe wstążecz-
ki, układam je, przypinając 
szpilkami i dodaję cekiny. 
Jajka dekoruje także haftem 
ręcznym, jak również robi 
je metodą decoupage. Swoją 
pasją zaraziła rodzinę. Każdy 
realizuje się w czymś innym. 
- Powinnyśmy kontynuować 
tradycję rękodzieła, bo ona 
zanika. I zaznacza: - Najlepiej 
to widać, gdy przychodzi czas 
dożynek i trzeba wić wieńce, 
niewielu już to potrafi robić, 
a dzieci uczą się szybko, pod-
patrują i robią, tylko trzeba im 
to pokazać. 

Maria Łebkowska haftuje od 
trzech lat. Haft krzyżykowy to 
jej pasja. Swoje dzieła, najczę-
ściej pejzaże, wykonuje wieczo-
rami i to przeważnie zimą, kiedy 
nie pracuje w ogrodzie, który 
aranżuje sama. Najbardziej 
lubi maki, chabry i słonecz-
niki. - Pokochałam ogród po 
mojej mamie. Sadzę te kwiaty, 
bo mama je lubiła - wyjaśnia. 
Haftowanie zaczęła właśnie od 
kwiatów. - Dostałam w pre-
zencie gotowy wzór i tak się 
zaczęła moja przygoda z ha-
ftem – wyjaśnia. Dziś, jak sama 
mówi, kopiuje naturę i swoje 
najbliższe otoczenie. Posiada 
zmysł fotograficzny i nanosi na 
płótno to, co widzi. Szczególnie 
bliskie są jej motywy biblijne. 
Wyhaftowany obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus 
urzeka pietyzmem wykonania. 
Drobniutka krateczka, wyko-

nana pojedynczą nitką tworzy 
arrasowy wzór. Choć zaczęła 
haftować wełną, to woli mulinę 
i jej pozostała wierna do dziś. - 
Mulina jest bardziej wdzięczna 
- stwierdza. Z pór roku najbar-
dziej urzeka ją jesień i dlatego 
najczęściej haftuje jesienne 
pejzaże. - Jesień jest piękna 
i bajecznie kolorowa – mówi. 
Swoje prace oprawia w ramki, 
które wykonuje jej mąż. Kiedyś 
była szwaczką z zawodu i do 
dziś dużo szyje. Uwielbia szyć 
rozmaite kukły przed domy. Jak 
opowiadają sąsiedzi, na dożynki 
gminne szyła każdemu. Ale 
to nie wszystkie uzdolnienia 
pani Marii. Szydełkuje, robi na 
drutach serwety i obrusy, piecze 
ciasta na dożynki, a przede 
wszystkim wije najpiękniejsze 
wieńce. Jest najstarsza w Radzie 
Sołeckiej i służy doświadcze-
niem młodym ludziom. 

Pasja daje jej satysfakcję Zafascynowana rękodziełemMa nieprzeciętne zdolności

Inicjatywy społeczne są we wsi codziennością. Wiele cennych działań 
na rzecz poprawy wizerunku wsi mieszkańcy podejmują sami. Tak 
stało się z kapliczką w centrum wsi. Jedno pokolenie postawiło ją, 
drugie ogrodziło i odnowiło, a pięć lat temu kapliczkę z kamienia 
zrobił Zenon Gruszecki. Podobnie stało się z placem zabaw, który 
zbudowano w latach 70-tych. Mieszkańcy pięknie utrzymują zieleń, 
pelą także rabaty gminne, bo jak mówią pani sprzątająca w ciągu 
5 godz. tygodniowo nie jest w stanie sprzątnąć wsi. Wiele działań 
społecznych podejmują na terenie przylegającym do świetlicy. Miesz-
kańcy są bardzo dumni z jednostki OSP, której członkowie podejmują 
wiele działań na rzecz wsi. Marzeniem ich jest posiadanie nowego 
samochodu ratowniczo- gaśniczego, bo ten stary już się zużył, a akcji 
powodziowych i ratowniczych jest coraz więcej. A być strażakiem dla 
nich to wielki honor i zaszczyt. 
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Bardzo ważna była budowa 
kanalizacji sanitarnej w Tomko-
wicach, której inwestorem była 
gmina Strzegom. Prace zreali-
zowano zgodnie z harmonogra-
mem w ramach przedsięwzięcia 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Tomkowice i we wsi 
Granica”. Na realizację zadania 
pozyskano dotację w kwocie 
ponad 1,6 mln zł, co stanowiło 75 
% wartości zadania. Na to przed-
sięwzięcie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu gmina pozyskała również 
dopłatę do odsetek w wysokości 
do 175 549,94 zł. dla zaciągnięte-
go na pokrycie wkładu własnego 
kredytu. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe „MONTIBUD” S. j. 
z Legnicy. Zadanie zakończono 
w połowie lipca 2011. Łącznie 
wybudowano 9073 mb sieci 
kanalizacji sanitarnej i 2 prze-

pompownie ścieków oraz 1174 
mb kanalizacji burzowej w Tom-
kowicach. Również sprawnie 
przebiegła realizacja podłączeń 
budynków do nowo wybudowa-
nej kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego „Do-
finansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz pod-
łączeń budynków do zbiorcze-
go systemu kanalizacyjnego.” 
W roku 2012 w Tomkowicach 
wykonano 46 podłączeń o dłu-
gości 705,35 mb. Koszt brutto 
150,9 tys. zł, zaś w 2013 - doszły 
jeszcze 2 podłączenia o łącznej 
długości 14,10 mb. Koszt brutto 
wyniósł 3,40 tys. zł. Warte uwa-
gi jest to, że w Tomkowicach 
są dwa ujęcia wody pitnej. Na 
terenie sołectwa Tomkowice 
zostały przeprowadzone prace 
w ramach bieżącego utrzymania 
dróg. W 2012 r. przeprowadzo-
no bieżące remonty dróg szu-
trowych - dz. nr 128 oraz część 
181/2, w 2013 r. przebudowano 
uszkodzone cztery przepu-

sty pod drogami. Przebudowa 
przepustów wyeliminowała 
piętrzenie się wód odprowa-
dzanych przedmiotowymi ro-
wami oraz umożliwiła prze-
jazd nowoczesnym sprzętem 
rolniczym. Przy współudziale 
gminy Strzegom, Starostwo Po-
wiatowe w Świdnicy wykonało 
przebudowę drogi powiatowej 
Tomkowie – Granica, która sta-
ła się jednym z ładniejszych od-
cinków odremontowanych dróg 
powiatowych. Koszt inwestycji 
wyniósł 1,7 mln zł i był w 50% 

finansowany z budżetu państwa 
i w 25% przez gminę Strze-
gom i 25%. powiat świdnicki. 
W 2013r. gmina Strzegom wraz 
ze Starostwem Powiatowym 
rozpoczęła budowę II etapu 
chodnika wzdłuż drogi, biegną-
cej przez wieś. Położono ok. 636 
mb chodnika. Koszt wyniósł 
106 tys. zł, z czego 80 tys. z bu-
dżetu gminy, a tys. 20 z budżetu 
powiatu. Wykonano też bieżący 
remont dróg szutrowych dz. nr 
128 oraz część 181/2, przekaza-
no środki w postaci materiałów 
budowlanych do odnowienia 
przystanku autobusowego. 

Wieś podejmuje wiele spo-
łecznych inicjatyw. W czynie 
społecznym mieszkańcy Tom-
kowic wyremontowali remizę, 
oczyścili staw, zrobili nasadze-
nia zieleni wokół parkingu przy 
cmentarzu i świetlicy wiejskiej 

oraz wysiłkiem całej społecz-
ności wybudowali z własnych 
środków finansowych wieżę 
przy kościele. 

Tomkowice to inwencja twór-
cza, pracowitość i konsekwencja 
w dążeniu do celu. To wioska 
przyjazna ludziom, gdzie podej-
muje się wiele wspólnych inicja-
tyw. Wieś Tomkowice, położona 
na trasie Strzegom – Jugowa, 
jest typową ulicówką o zabu-
dowie folwarcznej ciągnącą 
się przez 1,2 km. Wieś leży na 
wysokości około 235-240 m. 
Teren sołectwa to gleby klasy 
III. Pomiędzy Tomkowicami 
a Godzieszówkiem udoku-
mentowano złoża kaolinów 
„Kazimierz” o grubości do 
30 m. Tomkowice są wsią 
rolniczą. Początki wsi Tom-
kowice sięgają średniowiecza. 
W pierwszej połowie XIII w. 
była to niewielka posiadłość 
rycerska. Zapisała się w histo-
rii w czasie wojen o tron cze-
ski, kiedy to na okolicznych 
polach doszło w 1488 r. do 
bitwy pomiędzy węgierskimi 
wojskami Macieja Korwina 
dowodzonymi przez Hansa 
Haugwitza i oddziałami 
króla czeskiego Jerzego 
z Podjebradu oraz posił-
kującymi je oddziałami 
polskimi Władysława Ja-

giellończyka. Zwyciężyli zwo-
lennicy Korwina, przejmując 
kontrolę nad częścią miast ślą-
skich. Pomimo korzystnych wa-
runków naturalnych Tomkowice 
nie rozwinęły się w dużą posia-
dłość. Na przestrzeni wieków 
wieś należała do wielkich po-
siadaczy ziemskich na Śląsku. 4 
czerwca 1745 r. pomiędzy Tom-
kowicami a Godzieszówkiem 
ciężkie walki toczyła piechota 
podczas bitwy prusko-austriac-

kiej. Wieś wówczas została 
zniszczona. W 1785 r. był 

tu dwór z folwarkiem i wiatrak. 
W Tomkowicach obowiązywał 
wtedy urbarz piwny Strzegomia, 
mieszkańcy musieli więc kupo-
wać piwo wyłącznie z browaru 
miejskiego. W 1788 r. założono 
szkołę katolicką, a już w 1817r. 
przemienioną na ewangelicką. 
Dopiero w XIX w. Tomkowice 
zaczęły się żywiej rozwijać. Wieś 
liczyła wówczas 53 domy, dwór, 
szkołę ewangelicką z nauczycie-

lem, folwark, 2 mniejsze 
dwory, gorzelnię 

i wiatrak. Nigdy nie było tu ko-
ścioła, mieszkańcy dojeżdżali do 
świątyń w Strzegomiu. W 1895 
r. na północ od wsi poprowa-
dzono linię kolejową z Roztoki 
do Strzegomia, ale nie powstała 
tu żadna stacja, co nie odegrało 
ważnej roli w dziejach wsi. Po 
1945 r. Tomkowice pozostały 
wsią rolniczą. Dzięki dobrym 
warunkom glebowo-klima-
tycznym wieś nie wyludniła się. 
Część mieszkańców znajdowała 
pracę w okolicznych zakładach 
kamieniarskich. Do dziś rozwija 
się tu rzemieślnictwo, kwitnie 
obróbka kamienia. W zabudo-
waniach gospodarczych mająt-
ku ulokowano PGR, w latach 
późniejszych funkcjonowało tu 
gospodarstwo Stadniny Koni 

w Strzegomiu, a obecnie 
Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna im. Ta-
deusza Kościuszki. 
W 1987 r. wzniesiono 
kościół pod wezwa-
niem błogosławionej 
Karoliny Kózkówny. 
Do dnia dzisiejszego 
zachowało się kil-
ka starych budowli: 
dwór murowany 
z drugiej połowy 
XVIII w, o cechach 
architektury baro-
ku. Był remonto-
wany ok. 1987 r. 
2-kondygnacyjny, 
nakr yty łama-
n y m  d a c h e m 

4-spadowym oraz zespół fol-
warczny złożony z budynków 
mieszkalnych, spichlerz z 1785 
r. przebudowany w 1937, mur 
z 1840 przebudowany pod 
koniec XIX w. oraz stajnie 
i stodoły murowane z początku 
XIX w. W 1988 roku było 47 
gospodarstw indywidualnych, 
a wyłącznie z pracy w rolnic-
twie utrzymywało się 65% 
ludności czynnej zawodowo. 
Obecnie pozostało 18 gospo-
darstw indywidualnych. Część 
mieszkańców pracowała w oko-
licznych kamieniarstwach, nie-
liczni w miejscowym zakładzie 
mięsnym. Wieś ma m. in. zaple-
cze handlowo- usługowe i infra-
strukturę, była tu m.in. publiczna 
szkoła podstawowa. Działają tu 
również rzemieślnicze zakłady 
kamieniarskie. W historię wsi 
wpisała się jednostka OSP, która 

nie tylko pomaga gasić pożary, 
ale prowadzi otwartą akcję edu-
kacyjną, szkoleniową i wpisuje 
się w kalendarz imprez kultural-
nych wsi. Od 2008 roku we wsi 
działa Stowarzyszenie Miesz-
kańców Wsi Tomkowice, sku-
tecznie pozyskując zewnętrzne 
środki finansowe przeznaczając 
je na rozwój wsi. Dobrze działa 
klub „Orzeł” Tomkowice, który 
zrzesza młodzież nie tylko 
z sołectwa, lecz i z okolicznych 
wsi. Treningi juniorów prowadzi 
Mariusz Kowalski.

Inwestycje znakiem firmowym

Wyjątkowa wieś z wyjątkowymi ludźmi

- Jak sami coś zrobimy, to mamy większą radość. Tu nie obowiązuje zasada „my zrobimy, a wy przyjdziecie” – komentuje sołtys wsi. Zatem zapraszamy!

Tomkowice to wieś pełna nadziei, wieś jakiej nie znajdziesz nigdzie. To miejsce, które łączy pokolenia, które wciąż się rozwija i zaprasza do siebie…

Najważniejszym zadaniem minionego okresu był remont, 
przebudowa i budowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Tom-
kowicach. Wniosek o dofinansowanie złożono w 2012 r. do 
Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu w ramach 
programu „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” – 
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. 
Wnioskowana wartość dofinansowania wyniosła 205 tys. zł, 
przy koszcie ogólnym inwestycji ponad 463 tys. zł.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
wsi Tomkowice składając wnio-
ski o dofinansowanie przez LGD 
„Szlakiem Granitu” w ramach LE-
ADER - „Małe projekty”, otrzymało 
dofinansowanie na zakup stołów 
i ławek cateringowych oraz pa-
telni elektrycznej. Dofinansowanie 
otrzymano także na zakup dużych 
namiotów plenerowych dla potrzeb 
własnych stowarzyszenia oraz 
w celu użyczenia do organizacji 
imprez rekreacyjno- sportowych. 
Wsparcia merytorycznego przy 
przygotowaniu i składaniu wnio-
sków udzielił Wydział Funduszy 
Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Fundusz sołecki na potrzeby Tomkowic
Z funduszu sołeckiego w 2011 r. zakupiono meble ze stali i ich doposażenie. 
W 2012 roku dokonano zakupu zastawy stołowej, podgrzewacza wody do 
świetlicy wiejskiej oraz namiotów plenerowych. W 2013 roku wykonano 
ogrodzenie terenu boiska sportowego. A w 2014 r. prace przy ogrodzeniu 
boiska sportowego będą kontynuowane. Zakupiona i zamontowana będzie 
brama wjazdowa na boisko oraz furtka dla pieszych. 

Sołtys: Andrzej Szczepanik
Liczba ludności: 363
Powierzchnia: 6,00 km2

Liczba osób na km2: 59,3
Lasu i grunty leśne: 28,32 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
518,53 ha

- Tomkowice to wieś z herbem, który mamy od 2008 roku 
– mówi Andrzej Szczepanik, sołtys wsi. I natychmiast do-
daje: - Jest to forma utożsamiania się z miejscem, w którym 
żyjemy, z miejscem rodowym. W herbie mamy podkowę 
jako symbol szczęścia, kłosy zboża, by wszyscy pamiętali, 
że to wieś rolnicza oraz różę, która mówi o rozkwicie miej-
scowości i jej pięknie. 
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Andrzej Szczepanik, sołtys 
Tomkowic, to typowy przykład 
społecznika wielkiego formatu. 
Podczas pełnienia przez niego 
funkcji sołtysa zaszły duże 
zmiany. Jest kanalizacja, do 
której zgodnie przyłączyło się 
prawie 100% mieszkańców so-
łectwa. Poprawiła się estetyka 
wsi, nie tylko prywatnych po-
sesji, ale i terenów gminnych: 
wypiękniał plac przed kościo-
łem, a świetlica wiejska wraz 
z pracownią komputerową jest 
wizytowym miejscem w gmi-
nie, w którym chętnie spoty-
kają się mieszkańcy. Tablice 
informacyjne, materiały wizu-
alizacyjne, widokówki, foldery 
i kolorowe witacze świadczą 
o umiejętności pozyskiwania 
środków zewnętrznych na pro-
mocję sołectwa. Wieś z dnia na 
dzień się zmienia, a jej najwięk-
szą siłą są mieszkańcy, którzy 
potrafią wiele zdziałać dla 
swojej wsi i doskonale się inte-
grować. - Lepiej wyzwolić ini-
cjatywę oddolną, bo wtedy jest 

to dowartościowanie 
i robienie dla siebie, 
i nie ma niejasności 
– mówi Andrzej 
Szczepanik. 

Śródtytuł: Ak-
tywnych jest wielu 

Wiele ludzi jest 
bardzo aktywnych, 
daje siebie wszystko, 
by na wsi żyło się le-
piej. Bardzo mi zależy 
na integracji. Tak po-
woli budujemy naszą małą 
ojczyznę, nasze miejsce na 
ziemi. – W naszej miejscowości 
prężnie działa Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi Tomkowice, 
które realizuje wiele cennych 
inicjatyw na rzecz wsi. Dosko-
nale funkcjonują także Rada 
Sołecka, Rada Parafialna oraz 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Jest drużyna sporto-
wa oraz koło wędkarskie, które 
zasługuje na uznanie – wylicza 
sołtys. – Praca społeczna daje 
mi wiele satysfakcji i dlatego 
cieszę się, że są wokół mnie 

ludzie, którzy dużo z siebie dają 
i potrafią zaszczepiać swoją 
pasję innym – mówi Andrzej 
Szczepanik. Mieszkańcy dbają 
o estetykę wsi i są najlepszym 
przykładem na to, że chcieć 

znaczy móc. – Nakreślamy 
sobie cele i staramy się je reali-
zować krok po kroku. Marzy 
nam się uruchomienie punk-
tu przedszkolnego, ponieważ 
w Tomkowicach jest wiele 
młodych małżeństw, które 
chcą swoją przyszłość zwią-
zać z naszą wsią. Zabiegamy 
również o poprawę infrastruk-
tury poprzez remonty drogi 
i chodnika, który biegnie przez 
wieś i w tym roku zostanie 

ukończony. Zależy nam też 
na ogrodzeniu terenu boiska, 
które służyłoby mieszkańcom 
jako teren rekreacyjno-spor-
towy. Chcemy także, aby plac 
w pobliżu remizy był miejscem, 
w którym mogłyby odbywać się 
rozmaite uroczystości – mówi. 
Sołtys Tomkowic nie przestaje 
marzyć. - Pragnę wykorzy-

stać miejscowy potencjał 
ludzki, który jest ogromny 

i zbudować w przyszłości 
w porozumieniu z wła-
dzami samorządowymi 
gminy Wiejskie Cen-
trum Sportu i Rekreacji 
na terenie obecnego bo-
iska, które już częściowo 
ogrodziliśmy. Potrzeby 

są ogromne i umoty-
wowane. Mamy we wsi 

dużo dzieci i młodzieży, 
a także wiele przychodzi do 

nas z okolicznych wsi – z Gra-
nicy, Grabów, Godzieszówka, 
a nawet nie z naszej gminy – 
z Jugowej. Przecież wszystkie 
dzieci są nasze i naszym zada-
niem jest zadbać o ich rozwój 
fizyczny, póki nie jest za późno. 
Krzysztof Bartków wysoko 
ocenia zaangażowanie władz 
w szerzenie kultury fizycznej na 
wsiach i ma nadzieję, że wkrót-
ce sekcja piłkarska pokaże na 
co ją stać, bowiem zajęcia będą 
prowadzone dwa razy w ty-
godniu przez profesjonalnego 
instruktora z OSiR w Strze-

gomiu. – Choć stroje i piłki 
przechowujemy w świetlicy, bo 
nie mamy szatni, to jestem za-

dowolony, że mamy tak dobrą 
młodzież i że wszystko idzie 
w dobrym kierunku – mówi.

Dla nich chcieć znaczy móc 
Mieszkańcom Tomkowic marzy się uruchomienie punktu przedszkolnego, ponieważ jest wiele młodych małżeństw, które chcą swoją przyszłość związać z tą wsią

- Dążenie do integracji jest moją dewizą. Ważne jest, żeby 
ludzi zachęcić do działania, do robienia tego, w czym będą 
się dobrze czuć. Jeżeli będzie dużo osób zaangażowanych 
w różne dziedziny naszego życia, będzie lepiej i piękniej 
– mówi Andrzej Szczepanik, sołtys Tomkowic. Sołtysowi 
pomaga Rada Sołecka w składzie: Karolina Grajna, Rado-
sław Jurek, Michał Kaszczyszyn, Marcin Kubiak, Jarosław 
Pitura, Adam Szczepanik, Aneta Szerszeń, Wiesław Tro-
jan, Agnieszka Tofkin i Agnieszka Ziembicka.

Karolina Grajna pasjonuje 
się robieniem - jak sama mówi 
- czegoś z niczego. W czasie 
wolnym od obowiązków domo-
wych i wychowywania dzieci, 
robi stroiki, nietypowe ozdoby 
z bibuły, zdobi styropianowe 
jajka wielkanocne oraz wy-
konuje okazjonalne pamiątki 
ze starych, nikomu już niepo-
trzebnych książek, które dzięki 
niej otrzymują drugie życie. Są 
ozdobą pomieszczeń i pamiątką 
ważnych wydarzeń w życiu. 
Pasjonują ją kwiaty, które wy-
konuje z krepiny, ponieważ ona 
stwarza niesamowite możliwo-
ści oddania piękna kwiatów 
w ich już martwej naturze. 
Dzięki niej ożywają one barwą, 
formą i kreują przestrzeń. Nie-
typową ozdobą pomieszczeń są 
kolorowe kule, które robi z uni-

katowymi w kształcie i formie 
kwiatami z bibuły. Zaletą tych 
ozdób jest to, że są ekologiczne, 
własnoręcznie wykonane, niety-
powe i niepowtarzalne. 

- Wykonuje się je z tego, co 
mamy w domu – mówi pani 
Karolina. Ważne jest tylko to, 
żeby zauważyć materiał do 
wykonania, bo nie wszystko 
jest do wyrzucenia. Karolina 
Grajna jest przez mieszkań-
ców wsi bardzo lubiana za jej 
bezpośredniość i bezintere-
sowność w niesieniu pomocy. 
– Karolina jest bardzo chętna 
do pomocy przy organizacji 
imprez wiejskich. Jest także 
aktywnym rodzicem, wspie-
rającym działalność PSP nr 3 
w Strzegomiu. Jest wszędzie, 
gdzie się coś dzieje – mówi 
Jarosław Pitura. 

Stanisław Kubiak jest stra-
żakiem od 1996 r. Obecnie 
pełni funkcję prezesa jednostki 
OSP w Tomkowicach. Tradycję 
szerzenia idei OSP we wsi, 
zaszczepił mu ojciec, który był 
strażakiem od 1951 r. - Tego się 
nie można nauczyć, to trzeba 
czuć – mówi. Marzy mu się 
rozbudowa remizy o garaż na 
dwa samochody i szatnię dla 
strażaków. – Praca społeczna 
w OSP wyzwala odpowiedzial-
ność, obowiązkowość, uczy 
działania w systemie organi-
zacji pracy w zespole. Poświę-
cenie swojego życia dla innych, 
to jest niezmiernie ważne, to 
jest powołanie strażaka. Dla 
nas to jest ważne, że inni nas 
potrzebują, a strażacy chcą 
czuć się potrzebni – komentuje. 

I dodaje: - Jesteśmy w 100% 
przeszkoloną kadrą. Posta-
wiliśmy na nabywanie wie-
dzy i szkolenia. Mamy dobry 
sprzęt do działań ratowniczo 
– gaśniczych. Jesteśmy gotowi 
działać w Krajowym Systemie 
Ratownictwa, gdyby nas tylko 
chcieli wziąć. Oprócz działań 
ratowniczych i gaśniczych or-
ganizujemy festyny na boisku 
wiejskim, zawody sportowe, 
pikniki, dyskoteki, a wszystko 
po to, by przybliżać młodym 
ideę pożarnictwa i ratownic-
twa. Pan Stanisław cieszy się 
we wsi szacunkiem i uznaniem. 
- Jest aktywny, zawsze pierwszy 
na miejscu zdarzenia, oddany 
służbie innym. Prawdziwy 
społecznik i ratownik – mówią 
o nim mieszkańcy.

Potrafi zrobić coś z niczego Kontynuuje rodzinne tradycje

Sołtys o Radzie Sołeckiej - Przyjemnie jest mi pracować z ludźmi, którzy są 
w pełni zaangażowani w rozwój naszej miejscowości. I to jest ta wartość dodana 
do mojej pracy jako sołtysa. Dzięki ich inicjatywie i osobowości rozwój naszej 
wsi jest wielokierunkowy, bo każdy wnosi swoją wiedzę i umiejętności – ko-
mentuje Andrzej Szczepanik, sołtys wsi, podkreślając, że niezawodny aktyw 
rady w osobach Agaty Jurek, Agnieszki Tofkin i Agnieszki Kubiak, to młode 
kadry społeczników, bardzo oddanych wsi. I dodaje: - Ważne jest też współ-
działanie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Tomkowice , którego jestem 
prezesem, bo wszyscy razem patrzymy w tym samym kierunku i leży nam na 
sercu rozwój wsi. Każda pomoc jest niezbędna w tym działaniu. Od początku 
powstania stowarzyszenia czyli od 2008 r. do dnia dzisiejszego pozyskaliśmy 
ponad 250 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na promocję wsi oraz 80 tys. 
w ramach LGD „Szlakiem Granitu”. Dzięki temu mamy namioty plenerowe, 
ławo – stoły, komputery, wyposażenie do kuchni w świetlicy. 

Krystyna Pitura jest bardzo 
utalentowana. Szyje, szydełkuje, 
robi na drutach, wyszywa, robi 
origami, wykonuje pachnące 
koszyczki, stroiki i wiele innych 
rzeczy, które zdobią jej prze-
strzeń życiową. Rękodziełem 
zainteresowała się już we wcze-
snych latach szkolnych. - Za-
częłam od robienia na drutach, 
jeszcze w szkole podstawowej. 
Później nauczyłam się szydeł-
kować. Pierwsze kroki stawia-
łam pod okiem babci, a później 
wzorów szukałam w gazetach 
– wyjaśnia. Jej bieżniki, serwetki, 
obrusy, chusteczki wykończone 
koronką są eleganckie i mister-
nie wykonane. Robi wszystko, co 
jest potrzebne, by jej mieszkanie 
było piękne. Pasjonuje się także 
haftem krzyżykowym, richelieu 
i haftem wypukłym. Używa ja-
snych i soczystych kolorów mu-
liny.- Nie lubię mdłych kolorów 
- zaznacza. W sztukę robienia 

origami wprowadziła ją Bogu-
sława Trojan, sąsiadka i od tego 
momentu każdą wolną chwilę, 
szczególnie wieczorami, po-
święca robieniu białych łabędzi 
i kolorowych koszyczków, które 
następnie utwardza klejem, by 
się nie rozleciały. – Origami 
wycisza, pozwala odpocząć 
i bardzo wciąga. Nie potrafię 
zostawić w połowie rozpoczętej 
pracy – twierdzi. Szczególnie 
ozdobne są pachnące koszyczki, 
które robi na bazie mydła, wbi-
jając po jego obwodzie szpilki, 
jedna obok drugiej, w trzech 
odległych od siebie rzędach tak, 
by powstała kryza, podstawka 
i wykończenie kosza. Następnie 
przeplata je fantazyjnie tasiem-
ką, która zdobi kosz. Do tego 
pałąk z drutu jako wykończenie, 
kwiatki i ozdoby do środka 
i koszyk gotowy. - Wszystkie 
prace mnie cieszą, bo są moje 
- zaznacza.

By w domu było pięknie
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Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Olszanach była organi-
zatorem Gminnego Konkursu 
Historycznego, który odbył się 
27 maja br. w Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu. W konkursie 
„Historia XX wieku” wzięli 
udział przedstawiciele ośmiu 
szkół podstawowych naszej 
gminy. 

Uczniowie w dwóch etapach 
walczyli o tytuł najlepszego 
historyka szkoły podstawowej. 
W pierwszym etapie rozwią-
zywali indywidualnie karty 
pracy, które pozwoliły wyłonić 
uczniów do teleturnieju „1 z 10”. 
Emocje były wielkie, ponieważ 

wszyscy uczniowie byli świetnie 
przygotowani. W zaciętej walce 
na 1. miejsce wysunęła się Ka-
tarzyna Mądrzak - uczennica 
PSP w Stanowicach, 2. miejsce 
zajęła Elżbieta Pyrzyńska - 
uczennica Szkoły Podstawowej 
w Jaroszowie. W czołówce nie 
zabrakło płci męskiej, bowiem 
3. miejsce zajął Daniel Kudłacz 
- uczeń PSP w Goczałkowie. 
- Zwycięzcom życzymy kolej-
nych sukcesów! Nauczycielom 
historii bardzo dziękujemy za 
zaangażowanie i bardzo dobre 
przygotowanie uczniów do 
konkursu - skomentowali or-
ganizatorzy.

red

Gmina Strzegom udzieliła 
wsparcia finansowego na realiza-
cję zadań publicznych z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia. 
Zadania te mają na celu orga-
nizację wypoczynku letniego 
z programem profilaktycznym 
lub terapeutycznym dla dzieci 

i młodzieży szkolnej z rodzin za-
grożonych problemem alkoholo-
wym, problemami narkomanii. 9 
stowarzyszeń z gminy Strzegom 
otrzymało dofinansowania na 
łączną kwotę ponad 60 tys. zł. 
Poniżej podajemy szczegółowe 
informacje.

Do 16 czerwca br. można 
składać wnioski stypendialne 
w związku ze stypendiami 
za wybitne osiągnięcia dla 
uczniów i studentów gminy 
Strzegom. Celem stypendiów 
jest wspieranie rozwoju mło-
dych talentów, pomoc finan-
sowa i promocja najzdolniej-
szych uczniów i studentów.

Stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25. 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczą-
ce laureatów jak i finalistów 

a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność 
na rzecz lokalnego środo-
wiska, jak i inne specyficzne 
okoliczności istotne dla oceny 
kandydata do wyróżnienia 
finansowego.

Formularz wniosku – F-1/
WOś(1) można pobrać na 
stronie internetowej http://
bip.strzegom.pl oraz w Wy-
dziale Obsługi Interesantów 
- parter pokój nr 15 (szklane 
drzwi).

Komu kasa na letnie ferie?

Są z historią za pan brat

Stypendia za wybitne sukcesy

Do szkoły przybyli liczni goście: 
Zbigniew Suchyta - burmistrz 
Strzegomia, Wiesław Witkowski 
- zastępca burmistrza Strzegomia, 
Robert Wójtowicz - radny Rady 
Powiatu w Świdnicy, Janusz Fla-
man - radny RM w Strzegomiu, 
Zdzisław Kudyba - sołtys sołec-
twa Strzegom, Beata Nejman 
- członkini Rady Sołeckiej Strze-
gom. W ramach Festynu Zdrowia 
uczniowie wraz z rodzicami degu-
stowali przygotowany przez ro-
dziców zdrowy poczęstunek (ka-
napki wiosenne, sałatki jarzynowe, 
owocowe szaszłyki oraz wypieki 
domowe). Burmistrz Strzegomia 
wręczył dzieciom słodkości. Nie 
zabrakło grillowanych kiełbasek, 
których sponsorem był sołtys 
Sołectwa Strzegom oraz Rada 

Sołecka. W Rodzinnym Turnieju 
Sportowym rodziny konkuro-
wały o piękne sportowe nagrody 
- rower, zestawy rakietek do 
badminton, tenisa stołowego oraz 
skórzane piłki, które ufundowali 
sponsorzy. Konkurencje były 

rozmaite: bieg splątanych, bieg 
z łyżką i piłeczką, bieg parami 
z balonem, rzut woreczkiem do 
kosza, przeciąganie liny. Rodzice 
ze swoimi pociechami z zapa-
łem wykonywali zaplanowane 
dla nich zadania. Towarzyszyło 

temu wiele radości i śmiechu. 
Zdobywcą głównej nagrody 
– wspaniałego roweru - został 
Jakub Gregorczyk, uczeń kl. 
VI z tatą Januszem. Serdecznie 
gratulujemy! 

red

A co to w praktyce oznacza? 
To, że po raz kolejny młodzież 
Zespołu Szkół w Strzegomiu 
odbędzie zagraniczne staże 
w ramach praktyk zawodowych 
przewidzianych programem 
nauczania. Koordynatorkami 
projektu są zatrudnione w Ze-
spole Szkół nauczycielki języka 
niemieckiego – Halina Fitas 
i  Laura Rychlik. Ponadto 
projekt patronuje Dorota So-
zańska – p.o. dyrektora szkoły. 
- W tym roku opracowanie 

wniosku wymagało więcej 
pracy, ponieważ od 2014 roku 
program Erasmus + funkcjo-
nuje na nowych wytycznych. 
Jednak chęć wysłania naszej 
młodzieży za granicę była 
czynnikiem tak silnie motywu-
jącym, że udało nam się prze-
brnąć przez skomplikowane 
wymagania i osiągnąć nasz cel 
– mówią koordynatorki progra-
mu. Aktualny projekt obejmuje 
wszystkie kierunki techników, 
które działają w Zespole Szkół 

w Strzegomiu. Tak więc na 
zagraniczne praktyki wyjadą 
uczniowie klas technikum eko-
nomicznego, informatycznego 
oraz górnictwa odkrywkowego. 
Londyn czeka na ekonomistów 
i informatyków, natomiast 
niemieckie miasto Demitz 
– Thumitz odwiedzą górni-
cy. Przypomnijmy, że Zespół 
Szkół ma już bogatą tradycję 
w kształceniu europejskim. 
W ubiegłym roku z zagranicz-
nych kursów skorzystała mło-
dzież oraz nauczyciele, którzy 
kształcili się w Niemczech, 
Francji, Hiszpanii i Irlandii, 
tym samym podnosząc rangę 
placówki, ponieważ kształcenie 
europejskie jest jej niewątpli-
wym atutem. Młodzież, która 
ma okazję skonfrontować swoje 
umiejętności w krajach Euro-
py z pewnością jest bogatsza 

o cenne doświadczenia, co 
zapewni lepszą pozycję na 
wymagającym dziś rynku pracy. 
Niewykluczone, że przyszłe 
stanowiska przynajmniej nie-
którzy, obejmą u swoich za-
granicznych opiekunów i firm 
partnerskich.

red

Oddajmy głos uczestnikom 
wymiany - Pierwszy dzień po-
święciliśmy na integrację tj. spo-
tkanie na zasadzie rozmowy 
i spacer po mieście. Drugiego 
dnia tradycyjnie wybraliśmy się 
do Gimnazjum nr 2, aby spotkać 
się z dyrekcją, nauczycielami 
i uczniami. Następnie udaliśmy 
się na hale sportową OSiR-u, 
gdzie rozegraliśmy mecze siat-
kówki. W środę udaliśmy się do 
Wrocławia, aby zapoznać gości 
z historią i teraźniejszością stolicy 
Dolnego Śląska i milo spędzić 

czas na wspólnym odkrywaniu 
miasta. Czwartek też był dniem 
pod znakiem aktywności – wy-
braliśmy się na Ślężę, aby z góry 
podziwiać panoramę najbliższej 
okolicy. Piątek był czasem na 
podsumowanie naszej pracy 
w temacie opracowywanym przez 
cały tydzień. Miało o no miejsce 
w sali CAS „Karmel” z udziałem 
zastępcy burmistrza - Wiesława 
Witkowskiego oraz dyrektora 
Gimnazjum nr 2 - Zbignie-
wa Cebuli. Dodatkowym ele-
mentem podsumowania było 

wpólne wystawienie „Czerwo-
nego Kapturka” przez polskich 
i niemieckich uczniów. Nasi 
uczniowie w języku niemieckim, 
a przyjaciele z Auerbach w ję-
zyku polskim). Na zakończenie 

wymieniliśmy się tradycyjnymi 
prezentami i nadszedł czas poże-
gnania. Już nie możemy doczekać 
się przyszłorocznego spotkania – 
podsumowuje młodzież.

red

Festyn w „Trójce”

Europejska edukacja w Zespole Szkół w Strzegomiu!

Wymiana polsko – niemiecka z naszymi gimnazjalistami

Dopisała pogoda, a wspaniała rodzinna zabawa na długo pozostanie w pamięci uczestników imprezy

W ubiegłym roku młodzież oraz nauczyciele kształcili się w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Irlandii

Było po prostu wyjątkowo! Uczestnicy już nie mogą się doczekać przyszłorocznego spotkania

Oferta Nazwa oferenta Wysokość przyzna-
nych środków w zł

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany 7.200,00

2. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Stanowice 6.000,00

3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimna-
zjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu 3.000,00

4.
Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”

4.500,00

5. Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 6.000,00

6. Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów 
Gminy Strzegom 13.700,00

7. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy 
„Aktywna Kostrza" 9.000,00

8. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App. Piotra i 
Pawła W Strzegomiu 8.800,00

9. Koło Przyjaciół Dzieci Przy Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Strzegomiu 2.000,00

Zespół Szkół w Strzegomiu może pochwalić się kolejnym 
znaczącym sukcesem w procesie edukacji. Projekt strze-
gomskiej placówki: „Praktyka zawodowa ponad granicami – 
kluczem do sukcesu na rynku pracy” został zakwalifikowany 
przez Agencję Narodową FRSE w Warszawie do realizacji 
w nowym unijnym programie wspierającym kształcenie 
młodzieży oraz nauczycieli Erasmus +, współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584

Już po raz piętnasty - w dniach od 19 do 23 maja br. - 
młodzież z Gimnazjum nr 2 i Geschiwster Scholl Schule 
z Auerbach uczestniczyła w wymianie młodzieży. Tematem 
przewodnim była realizacja tematu „Subkultury” – jak 
rozumiane jest to pojęcie, dlaczego ludzie decydują się na 
uczestnictwo w danej subkulturze i jakie są najczęściej spo-
tykane, a także najlepiej rozpoznawalne subkultury. 

Na początku czerwca (02.06.
br.) społeczność PSP Nr 3 
w Strzegomiu zorganizowała 
Sportowy Festyn Rodzin-
ny. Były: degustacje, turniej 
sportowy, kiełbaski i wiele 
atrakcji. 
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Cóż to była za zabawa! 
Mieszkańcy gminy Strze-
gom uczestniczyli 1 czerwca 
br. na 17. edycji Festynu 
Dziecięcego, który odbył się 
na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 

Jak co roku, na każdego cze-
kało mnóstwo atrakcji. Na 
scenie zaprezentowali się m. in.: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
dzieci z przedszkola nr 2, 3 i 4, 
Zespół Zgromadzenia Sióstr 
Elżbietanek, zespół folklory-
styczny „Kostrzanie”, zespoły 
taneczne i chór czeski „Tereni 
Beruszki” z Nowego Mesta 
nad Metuji. Do tańca porwały 
występy grupy tanecznej „Bans”. 
Dzieci miały wiele radości 
z przejażdżki bryczką. Zorga-
nizowano mnóstwo konkursów 
i turniejów. Tradycją Festynu 
Dziecięcego jest loteria fanto-

wa, w której można było wygrać 
bardzo atrakcyjne nagrody. 
W tym roku wystąpiła gwiazda 
wieczoru - „Trzecia Godzina 
Dnia”. I tutaj niespodzian-
ka - wraz z grupą gospelową 
wystąpili uczniowie z naszych 
szkół. – Tematem festynu było 
„Wspólnie przeciw uzależnie-
niom”. Zorganizowaliśmy gry 
i zabawy profilaktyczne propa-
gujące profilaktykę uzależnień – 
mówi Elżbieta Smyk, dyrektor 
PSP nr 2 w Strzegomiu. Na tę 
okoliczność stworzony został 
punkt konsultacyjny, w którym 
można było zasięgnąć porad 
pomocy w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii 
oraz o procedurach kierowania 
na leczenie osób uzależnionych, 
dostarczanie adresów ośrodków 
leczenia uzależnień, udostęp-
nianie kontaktów z ośrodkami 
specjalistycznym na terenie 

naszego województwa, a także 
na terenie całego kraju. – Festyn 
stał się częścią naszej działalno-
ści na rzecz środowiska, wpisał 
się w nasze strzegomskie by-
towanie, daje dzieciom radość, 
a całym rodzinom możliwość 
wspólnego spędzenia wolnego 
czasu - komentuje Elżbieta 
Pienio z SCK. Wieczorem, 
tradycyjnie odbyło się losowanie 
fantów. Na zakończenie festynu 
wszyscy mogli podziwiać pokaz 
fajerwerków przygotowany 
przez firmę „Armagedon”.

ramka:
Organizatorami Festynu byli 

PSP nr 2 w Strzegomiu, Gim-
nazjum nr 2 w Strzegomiu, Pa-
rafia Najświętszego Zbawiciela 
Świata i Matki Boskiej Szka-
plerznej w Strzegomiu, Siostry 
Elżbietanki ze Strzegomia 
oraz Strzegomskie Centrum 
Kultury. 

kw

Był festyn z okazji Dnia Dziecka 
Jak co roku, na każdego czekało mnóstwo atrakcji. Tradycją Festynu Dziecięcego jest loteria fantowa, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody

Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego przyznał dofi-
nansowanie w kwocie 10 tys. zł 
na odnowienie kamiennej figury 
św. Jana Nepomucena znajdu-
jącej się w Rynku w Strzego-
miu. Prace zostaną podjęte 
ze względu na jej wartość 
historyczną. Przywróco-
ny zostanie jej wygląd 
pierwotny. Całość prac 
konser watorskich 
opiewa na kwotę 
24,6 tys. zł. 

Barokowa, ka-
mienna rzeźba św. 
Jana Nepomucena 
wraz z postumen-
tem będzie miała 
zrekonstruowane 
dłonie i przedramię, 
wykonany będzie 
nowy atrybut świę-
tego - krzyż. Prace 
obejmować będą 
również korektę 
mocowania aureoli 
oraz bieżącą konser-
wację rzeźby wraz 
z cokołem. Pomnik 
wcześniej był kon-
serwowany w 1997 
roku. Do dnia dzi-
siejszego pozbawio-
ny jest lewej dłoni 
wraz z fragmentem 
przedramienia oraz 
krzyża, który 
b y ł 
umiesz-
c z o n y 
w prawej 
dłoni. Rzeź-
b a , c ok ó ł 
i słupki po-
kryte są bru-

dem. Ponadto zaobserwować 
można niewielkie zawilgocenie 
u podstawy cokołu, ubytki ki-
tów i przebarwienia. Wandale 
nie oszczędzili również aureoli 
z gwiazdkami, która po próbie 

wyrwania uległa obni-
żeniu i przemieszcze-

niu. Prace konserwator-
skie, które wykonywać 

będzie dyplomowany 
konserwator dzieł 
sztuki , obejmo-
wać będą m. in. 

d e z y n f e k c j ę 
i oczyszcze-
nie piaskowca 
w partii rzeźby 
i słupków ba-
lustrady, wy-
mianę spoiny 

na granicy postumen-
tu i niskiego cokołu 
pod rzeźbą, wymianę 
osłabionych i wy-
kruszonych kitów 
na nowe, uzupełnie-
nie ubytków na słup-
kach balustrady, wy-

konanie rekonstrukcji 
przedramienia i dłoni 
oraz założenie no-

wego krucyfiksu, 
uzupełnienie ob-
łamanych palców 

drugiej dłoni, kon-
serwację stalowych 

rurek balustrady 
oraz dezyn-

fekcję po-
wierzch-
ni kamie-

nia. 
kw

odrestaurują pomnik św. Jana

Święto  Grani tu  S tr ze-
gomskiego rozpocznie się 20 
czerwca br. Uroczysta inau-
guracja nastąpi o godz. 18.00 
w Rynku. Wieczorem odbędą 
się koncerty naszej lokalnej 
grupy wokalnej In Live oraz 
gwiazd disco polo - Casandry 
oraz zespołu Skaner. W sobotę 
rano odbędzie się przemarsz 

bractw rycerskich, a w samo 
południe „Strzegomska 12-
stka”, czyli coś dla tych, którzy 
lubią biegać i chcą się zmierzyć 
z własnymi słabościami. Pod 
wieczór koncert grupy Jamal 
oraz Happysad. W niedzielę 
w CAS Karmel będzie można 
obejrzeć XXIX Giełdę Mi-
nerałów. Po południu będą 

miały miejsce 
aprezentacje 
zespołów ar-
tystycznych, 
a wieczorem 
koncert Ele-
ni, Trace oraz 
Patrycji Mar-
kowskiej.

Serdecznie 
zapraszamy!

kw

Podczas tegorocznego Święta Granitu wystąpią gwiazdy
Eleni, Patrycja Markowska, Happysad i inni znani wykonawcy zagrają już niedługo na strzegomskim Rynku

Już za 10 dni Strzegom będzie obchodził swoje coroczne 
święto - Święto Granitu Strzegomskiego. Z tej okazji władze 
naszego miasta wraz ze strzegomskim Centrum Kultury 
przygotowały dla mieszkańców mnóstwo atrakcji.
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Świetlica w Goczałkowie
Trwają roboty budowlane 

przy remoncie świetlicy. Na 
sali głównej wykonano sufit 
podwieszany kasetonowy. Do-
budowano nową kotłownię, wy-
konano instalację wodociągową, 
elektryczną, p. poż., instalację 
c. o. W sali głównej zamonto-
wano ogrzewanie nagrzewni-
cami wodnymi, w pozostałych 
pomieszczeniach wykonano 
instalację grzejnikową. Wyko-

nano już przyłącze kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji desz-
czowej odprowadzającej wody 
deszczowe z dachu i terenu przy 
obiekcie. Trwają prace związane 
z wykonaniem elewacji na nowo 
wybudowanej kotłowni oraz ro-
boty wykończeniowe wewnątrz 
budynku.

Świetlica w Stawiskach
Zakończono roboty budow-

lane oraz dokonano końcowego 

odbioru robót. Trwają procedu-
ry w celu uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie oraz rozliczenie 
finansowe inwestycji. W ra-
mach dodatkowego zamówienia 
zostanie również wykonane 
ogrodzenie terenu, na którym 
znajduje się świetlica.

Świetlica w Rusku
Trwają prace budowlane 

związane z przebudową, rozbu-
dową oraz remontem świetlicy 
wiejskiej w Rusku - wykony-
wane przez firmę REM-BUD 
Bożena Kurczak z Chojnowa. 
Do tej pory dokonano rozbiórki 
starych zabudowań na działce 
świetlicy, wykonano docieplenie 
dachu na budynku świetlicy 
w części istniejącej. Zostały wy-
konane już wewnętrzne insta-
lacje sanitarne i wybudowano 
przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
Ku końcowi zbliżają się prace 
przygotowawcze do malowania 
tynków wewnętrznych. Została 
dobudowana kotłownia dla 
potrzeb świetlicy - obecnie 
w stanie surowym z wykonaną 
kanalizacją podposadzkową. 
Wykonano tynki renowacyj-
ne na sali głównej w pasie 
przypodłogowym. Prawie we 
wszystkich pomieszczeniach 
wykonane zostały okładziny 
ścienne z płytek ceramicznych 
i i posadzki z gresu w starej czę-
ści obiektu. Obecnie rozpoczy-
na się montaż stolarki okiennej 

i drzwi wewnętrznych. Została 
wykonana studnia przepom-
powni ścieków i rozebrano stare 
ogrodzenie w celu wykonania 
nowego. 

Świetlica w Olszanach
Trwają prace budowlane 

związane z remontem świetlicy 
wiejskiej w Olszanach z prze-
budową części pomieszczeń 
na kotłownię, wykonaniem 
instalacji c.o. i wymianą in-
stalacji elektrycznej, wyko-
nywane przez firmę usługi 
remontowo-budowlane Robert 
Chwalana z Bolkowa. Została 
wykonana podkonstrukcja sta-
lowa pod sufity podwieszane 
oraz ocieplenie stropu. Została 
wykonana instalacja kanaliza-
cji wewnętrznej. Wykonano 
wszystkie podkłady pod po-
sadzki. Zakończono wszelkie 
prace murarskie. Prowadzone 
są prace przygotowawcze do 
robót wykończeniowych. Zo-
stał wykonana instalacja c. 
o. i wody. Została wykonana 
główna instalacja elektryczna. 
Wykonano okładzinę ścienną 
z płytek ceramicznych i po-
sadzkę z gresu w kotłowni. 
Obecnie trwają prace przygo-
towawcze pod malowanie po-
wierzchni ścian i sufitów oraz 
prace okładzinowe z płytek 
ceramicznych w pozostałych 
pomieszczeniach.

red

Remontują nasze świetlice
W czterech świetlicach trwają remonty i prace budowlane. Z nowych obiektów cieszyć się będą mogli mieszkańcy: Goczałkowa, Ruska, Stawisk i Olszan

Złóż wniosek
Do 21 czerwca 2014 r. Od-

działy Regionalne Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przyjmują wnioski 
o przyznanie pomocy z działa-
nia „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom”. Wsparcie to jest  
finansowane z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013.

W tym roku zmieniono za-
sady przyznawania tych premii 
i zwiększono kwoty pomocy, 
którą może otrzymać młody 
rolnik. Teraz premia wyniesie 
100 tys. zł, a  w poprzednim 
naborze było to 75 tys. zł. 

Na początku spotkania wło-
darz naszego miasta podzięko-
wał sołectwom za przyłączenie 
się do akcji przeciwpowodzio-
wej, która miała miejsce dwa 
tygodnie temu. – Wysyłaliśmy 
wiele ostrzeżeń meteorologicz-
nych na wniosek Powiatowego 
Sztabu Kryzysowego. I mogę 
śmiało powiedzieć, że jesteśmy 
dobrze przygotowani w ra-
zie nadejścia niesprzyjających 
warunków atmosferycznych - 
powiedział Zbigniew Suchyta. 

Burmistrz ponadto wspomniał 
o ważnym wydarzeniu, które 
odbędzie się już we wrześniu na 
terenie Strzegomia, mianowicie 
o Dożynkach Wojewódzkich. 
– Otrzymaliśmy 110 tys. zł na 
realizację dożynek, dzięki czemu 
będziemy mogli się dobrze przy-
gotować do obchodów Święta 
Plonów - dodał. Dodatkowym 
punktem narady była dyskusja 
na temat tego, co obecnie dzieje 
się na terenie poszczególnych 
sołectw. – Nasi mali mieszkańcy 

cieszą się z nowego placu zabaw. 
Dzieci mają się gdzie bawić 
i gdzie spędzać czas po szkole - 
powiedział Jan Ozimek, sołtys 
Morawy. W Goczałkowie nie-
dawno powstał nowy przystanek 
autobusowy, który stał się jedno-
cześnie wizytówką wsi. – Chciał-
bym serdecznie podziękować 
mieszkańcom za wykaszanie 
traw przy swoich posesjach. 
Widać, że nasza gmina pięknieje 
- skomentował burmistrz. Warto 
dodać, że wszystkie inwestycje 
realizowane zgodnie z harmo-
nogramem. Zbigniew Suchyta 
poinformował także o porządku 
sesji absolutoryjnej, która miała 
miejsce dzień później (tj. 3 
czerwca br.). 

kw

Nasi sołtysi o życiu sołectw 
Ważnym punktem spotkania był temat wrześniowych Dożynek Wojewódzkich, które w tym roku odbędą się w naszej gminie

Dla przybyłych przygotowano 
mnóstwo atrakcji m.in. konkurs 
na najsmaczniejsze ciasto. Dzieci 
miały wielką radość z przejażdżki 
na kucyku oraz bryczką. Dodat-
kowo zamontowano dla nich 
dmuchany plac zabaw, z czego 
nie kryły zadowolenia. Na scenie 
prezentowały się zespoły śpiewa-

cze i taneczne. Festyn skierowany 
był nie tylko do mieszkańców 
wsi Żółkiewka, ale również całej 
gminy.  Organizatorzy postarali 
się, aby każdy odnalazł tutaj swo-
je miejsce. – Dla naszych gości 
przygotowaliśmy bardzo dużo 
atrakcji. Można było podziwiać 
Joannitów oraz eksponaty Pancer-

nych. Chcieliśmy, aby mieszkańcy 
mieli okazję spędzić trochę czasu 
na świeżym powietrzu. Postawili-
śmy przede wszystkim na zabawę 
na wesoło nie tylko dla dzieci, 
ale również młodzieży i doro-

słych- mówiła sołtys- Monika 
Róg. A wieczorem na starszych 
mieszkańców czekała zabawa 
taneczna z zespołem „ZBIG”. Był 
to naprawdę udany festyn.

kw

oto jak Żółkiewka bawiła się w słoneczną sobotę!
Wszyscy sympatycy zabaw mieli świetną okazję by podzielić się z innymi swoją pozytywną energią

W Kościele pw. Św. Trójcy 
w Olszanach, 25 maja br. odbył się 
VI Przegląd Pieśni 
Religijnej dedy-
kowany Ojcu Św. 
Janowi Pawłowi II. 

Z a ś p i e w a ł y 
w nim zespoły 
folklorystyczne: 
Wo l i b o r z a n k i 
z Woliborza, Cicha 
Woda z Udanina, 
Dzikowianki z Dzikowca, Bra-
szowiczanki z Braszowic, Ciepło-
wodzianki z Ciepłowodów, Żarki 
z Żarek Średnich, Akacjowe Śpie-
wule z Kątek, Jugowianki z Jugo-

wa, Stolczanie ze Stolca, Józef 
Kuźma oraz gospodarz przeglądu 

- zespół Olszania-
cy. Gości powitała 
Zofia Cholewa 
– kierownik ze-
społu Olszaniacy 
oraz Zbigniew 
Suchyta - bur-
mistrz Strzegomia. 
– Dziękujemy za 
świetne zorgani-

zowanie przeglądu i ogrom pracy 
włożony w jego przygotowanie 
- powiedziała Bożena Bojanow-
ska-Czuk, dyrektor SCK.  

red

Śpiewali dla Jana Pawła II

Co udało się do tej pory zrobić w świetlicach wiejskich, na 
przebudowę i remont których pozyskano w ubiegłym roku 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013? Oto efekty dotychczasowych prac. 

Goczałków rusko

stawiska

Więcej informacji pod adresem:
http:/ /www.ar imr.gov.pl /ak-
tualnosci/artykuly/arimr-rozpo-
czela-przyjmowanie-wniosko-
w-o-przyznanie-premii-mlodym-
rolnikom-kopiuj-1.html

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
2 czerwca br. odbyła się narada z sołtysami, na której 
oprócz przedstawicieli sołectw oraz członków Komisji ds. 
Wsi obecny był także burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta oraz przewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz 
Wasyliszyn.

W sobotnie (7 czerwca br.), ciepłe popołudnie na boisku 
w Żółkiewce odbyła się 3. edycja Święto Mieszkańca Wsi. 
Organizatorzy, którymi byli sołtys i Rada Sołecka Wsi 
Żółkiewka oraz Strzegomskie Centrum Kultury zadbali 
o wiele atrakcji dla uczestników.
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Strzegomianie w analizowa-
nym okresie wygrali 3 razy: 4:0 
na wyjeździe z Orlą Wąsosz, 2:1 
u siebie z Pogonią Oleśnica oraz 
2:1 na wyjeździe z Karkonosza-
mi Jelenia Góra. Jedyną porażkę 
ponieśli z liderem i świeżo 
upieczonym 3-ligowcem – KP 
Brzeg Dolny 1:5 (w Strzego-
miu). Szczególnie ciekawe były 
dwie ostatnie konfrontacje, 
gdyż nasi piłkarze mierzyli się 
z zespołami ze ścisłej czołówki. 
Mecz z KP Brzeg Dolny (24.05) 
rozpoczął się najgorzej jak mógł 
dla gospodarzy. Już w 2. minu-
cie goście objęli prowadzenie 
1:0. Niezrażeni takim obrotem 
sprawy gracze AKS-u szybko 
przystąpili do odrabiania strat. 
Po upływie kolejnych 12 minut 
było już 1:1, a na listę strzelców 
wpisał się Dawid Domaradzki. 
Gospodarze toczyli z liderem 
wyrównany bój i nie było do 
pewnego momentu widać dużej 
różnicy w umiejętnościach. Nie-
stety jeszcze w pierwszej poło-
wie – w 39. minucie - piłkarze 
przyjezdnych ponownie wyszli 
na prowadzenie. Gol na 2:1 dla 
KP był bliźniaczo podobny do 
tego na 1:0 – goście centrowali 
ze skrzydła w pole karne, a tam 
ofensywni zawodnicy z Brzegu 
strzałami piłki głową pokonali 
golkipera ze Strzegomia. Od 
70. minuty mecz zdecydowa-
nie wymknął się spod kontroli 
gospodarzy. Właśnie w tej mi-
nucie Michał Sudoł faulował, 
zdaniem sędziego, przeciwnika 
w polu karnym i arbiter wskazał 
na punkt oddalony o 11 m od 
bramki Damiana Nowaka. 
Co gorsza, pokazał naszemu 
obrońcy także czerwoną kartkę. 
Goście za chwilę podwyższyli 
na 3:1 i w tym momencie szansa 

na jakiekolwiek punkty w tym 
spotkania niepomiernie zmalała. 
Załamani takim stanem rzeczy 
zawodnicy AKS-u w końcówce 
stracili jeszcze dwa kolejne gole 
i wysoka porażka strzegomian 
stała się faktem. - Zarówno ja, 
jak i moi zawodnicy czujemy 
się bardzo źle po tym me-
czu. Uważam, że przegraliśmy 
zdecydowanie za wysoko. Nie 
zasłużyliśmy na taki wynik. Taki 
jest jednak sport - podsumował 
mecz trener Jarosław Krzy-
żanowski. - Doceniam klasę 
rywala, ale muszę stwierdzić, że 
do Strzegomia przyjeżdżało kil-
ka zespołów piłkarsko lepszych. 
Musimy szybko zapomnieć 
o tej porażce i dobrze przygo-
tować się do ostatnich spotkań 
w sezonie - dodał. Tydzień 
później (31 maja) AKS zagrał 
w delegacji z Karkonoszami 
Jelenia Góra, które nie doznały 

jeszcze porażki u siebie. Pierw-
sza połowa meczu z Karkono-
szami zakończyła się prowa-
dzeniem gości ze Strzegomia 
1:0, a bramkę już w 7. minucie 
strzelił Rafał Wiśniewski. Na 
2:0 podwyższył Marcin Bury-
ło w 57. minucie. Gospodarzy 
stać było tylko na honorowe 
trafienie w doliczonym czasie 
gry (90’+2). AKS wygrał na 
wyjeździe 2:1. - Zagraliśmy 
w sobotę niezwykle mądrze 
i dojrzale. Muszę pochwalić 
swój zespół za świetne reali-
zowanie założeń taktycznych 

i za to, że cały mecz mieliśmy 
praktycznie pod kontrolą - 
mówi strzegomski trener. - Za-
wodnicy Karkonoszy mieli też 
swoje okazje, ale bez zarzutu 
spisywał się w bramce Damian 
Nowak. Mecz się nam dobrze 
ułożył i później mogliśmy grać 
z kontry - tak padła m. in. 
druga bramka dla nas. Cieszę 
się, że udało nam się wywalczyć 
komplet punktów na trudnym 
terenie, tym bardziej, że nasza 
obrona zagrała w eksperymen-
talnym składzie.

tw

AKS w czołowej szóstce
Nasi piłkarze mierzyli się z zespołami z czołówki – KP Brzeg Dolny i Karkonoszami Jelenia Góra

Zwycięstwem legnickich 
Plażowiczów zakończył się 
Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Galer i i  Świdnickiej, 
który odbył się w Strzego-
miu w sobotę 31 maja br. 
Strzegomski OSiR gościł 
amatorskie zespoły piłki siat-
kowej z Legnicy, Strzelec 
Opolskich, Świdnicy, Świe-
bodzic oraz dwie drużyny ze 
Strzegomia. 

Gospodarzem zawodów 
było Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej Oldboys Strzegom 
promujące tę dyscyplinę spor-
tu w środowisku lokalnym. 
Tegoroczny turniej był roz-
grywany pod patronatem Ga-
lerii Świdnickiej. Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonała 
Beata Moskal-Słaniewska, 
reprezentująca Galerię Świd-
nicką. W wyniku losowania 
drużyny, podzielone na dwie 
grupy, rozgr ywały mecze 

systemem każdy z każdym. 
W spotkaniu o trzecie miej-
sce spotkały się zespoły ze 
Świdnicy i Świebodzic. Po 
emocjonującym spotkaniu 2:0 
zwyciężyli siatkarze Cleanet 
Świebodzice. W wielkim fina-
le stanęli naprzeciwko siebie 
zwycięscy grup: gospodarze 
Oldboys Strzegom i P la-
żowicze Legnica. Obydwie 
drużyny dotarły do finału bez 

straty seta, co jeszcze bardziej 
podkręcało siatkarskie emo-
cje. Goście z Legnicy nie dali 
„poplażować” zawodnikom 
miejscowych. W finale legni-
czanie postawili poprzecz-
kę bardzo wysoko... Jak się 
okazało za wysoko. Pierwsze 
miejsce w turnieju i Puchar 
Galerii Świdnickiej powę-
drował do Legnicy. Zasłużone 
drugie miejsce dla drużyny ze 
Strzegomia. 

Blisko 2700 osób wzięło 
udział w imprezach sportowych, 
które odbyły się w całej gminie 
Strzegom w ramach VI Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, XX Sportowego 
Turnieju Miast i Wsi. 

Turnieje, zawody, treningi 
sztuk walki, pokazowe mecze, 
ćwiczenia w rytmie Zumby, 
wycieczki rowerowe, festyny 
sportowo-rekreacyjne, zajęcia 
aerobiku i wiele, wiele innych. 
Taką ofertę dla wszystkich 
mieszkańców przygotował 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. – W dniach od 
17 do 23 maja br. odbyło się 
ponad 50 imprez. Uczestniczy-
ło w nich ponad 2,5 tys. osób, 
od przedszkolaków do osób 
starszych. Pogoda w tym roku 

nam dopisała, więc zdecydo-
wana większość imprez odbyła 
się w planowanym terminie. 
Dziękuję wszystkim osobom 
za zaangażowanie w organiza-
cję tylu różnych gier i zabaw. 
Dodam jeszcze, że nie mo-
głyby się one odbyć bez grupy 
wolontariuszy, których było 
64. Serdecznie zapraszamy już 
za rok do uczestnictwa w VII 
Europejskim Tygodniu Sportu 
dla Wszystkich – informuje 
Grzegorz Luszawski, dyrektor 
OSiR Strzegom. Podsumo-
wanie tygodnia ze sportem 
w gminie Strzegom znajduje się 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl w zakładce: Z aren 
sportowych. 

tw

oldboys uległ w finale

Gmina Strzegom na sportowo16. Memoriał Judo

W najbliższą sobotę tj. 14 
czerwca br. odbędzie się 16. 
edycja Memoriału Judo im. 
Edwarda Brzegowego, od 
ubiegłego roku Honorowego 
Obywatela Strzegomia.

W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do udziału w tym 
wydarzeniu. – Do memoriału 
zgłosiło się ok. 200 zawod-
ników, z 3 państw: z Czech, 
Niemiec i Polski – informuje 
Krzysztof Poterała, działacz 
sekcji judo AKS-u, wciąż jesz-
cze czynny zawodnik judo 
(walczący w oldbojach). Turniej 
tradycyjnie otworzy wdowa po 
Panu Edwardzie – Danuta 
Brzegowy. 

tw

Festyn Wędkarski

68 uczestników wzięło udział 
w Festynie Wędkarskim z okazji 
Dnia Dziecka, który odbył się 1 
czerwca br. na zbiorniku wodnym 
w Rusku. Wraz z rodzicami w tej 
imprezie uczestniczyło ok. 150 
osób.

Zawody trwały 2 godziny, od 
9.00 do 11.00. - Z grupy 68 za-
wodników ryby złowiły 64 osoby. 
Rywalizację wygrała Kinga Dryja. 
Drugie miejsce zajęła Karolina 
Karpińska, a trzeci był Gracjan 
Wołowiec – informuje Tadeusz 
Chmieliński, prezes Koła PZW 
Strzegom. Dla wszystkich uczest-
ników były zagwarantowane na-
grody. Sponsorami nagród był m. 
in. Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Polski Związek Wędkarski Koło 
Strzegom oraz sklepy wędkar-
skie. Nagrody wręczali: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
oraz sponsorzy. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy festynu zrobili 
wspólne zdjęcie. - Dziękujemy 
wszystkim  uczestnikom oraz 
sponsorom. Do zobaczenia za 
rok! – podsumowuje Tadeusz 
Chmieliński.

red

Organizatorem imprezy, którą objął 
Honorowym Patronatem prezydent 
RP - Bronisław Komorowski, 
jest Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich na zlecenie Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

Organizatorem memoriału jest 
sekcja judo AKS-u Strzegom, Gmi-
na Strzegom, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu i Urząd 
Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego. 

25 kolejka: Orla Wąsosz – AKS 0:4 (0:2), bramki: Werner 2 (1 k), Sudoł, 
Dobrowolski (k)
26 kolejka: AKS – Pogoń Oleśnica 2:1 (0:0), bramki: Werner, Traczykowski
27 kolejka: AKS – KP Brzeg Dolny 1:5 (1:2), bramka: Domaradzki
28 kolejka: Karkonosze Jelenia Góra – AKS 1:2 (0:1), bramki: R. Wiśniewski, 
Buryło

Kończący się sezon rozgrywek siatkarskich był szczęśliwy dla 
drużyny OLDBOYS Strzegom. Przed 2 tygodniami nasi siatkarze 
zwyciężyli w amatorskiej lidze TKKF Bolko w Świdnicy. Od trzech 
lat z rzędu w rozgrywkach amatorskich nie ma mocnych na 
siatkarzy ze Strzegomia. 

aKS przegrał u siebie z liderem z Brzegu dolnego 1:5, jednak tydzień 
później pokonał na wyjeździe ówczesnego wicelidera – Karkonosze 2:1.

Piłkarze AKS-u Granit Strzegom S. A. w czterech ostatnich spotkaniach (kolejki 25 – 28) wywalczyli 9 punktów i już 
na pewno nie spadną poniżej 6. miejsca w tabeli rozgrywek. Podopiecznym Jarosława Krzyżanowskiego został do roze-
grania tylko 1 mecz, bowiem w ostatniej serii gier otrzymają walkowera (3 punkty), po wycofaniu się z ligi zespołu MKS 
Szczawno-Zdrój.
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Proszę dać oba zdjęcia i podpisać 
dużymi literami
01 – Prawidłowa segregacja
02 – Nieprawidłowa segregacja

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
InFormuje:
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 
) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania najem ( dzierża-
wę ) zgodnie z Zarządze-
niem nr: 155/B/2014, Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 
29 maja 2014 roku.

    

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 130/B/2014, 
131/B/2014, 132/B/2014, 
133/B/2014, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 15 maja 
2014 roku.

    

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2014 
r., poz. 518) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania w użytkowa-
nie wieczyste - zgodnie 
z Zarządzeniem nr 161/
B/2014, nr 162/B/2014, 
nr 163/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 5 czerw-
ca 2014 r.,
- zbycia w drodze zamiany 
- zgodnie z Zarządzeniem 
nr 165/B/2014, Burmistrza 
Strzegomia z dnia 5 czerw-
ca 2014 r.

    

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518) 
informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zosta ły wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 164/B/2014 
Burmis t rza St rzegomia 
z dnia 5 czerwca 2014 r. 

trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
627/4, AM -28, Obr. 2 o po-
wierzchni 2 465 m², położona 
w Strzegomiu przy ul. Aniele-
wicza. 
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00078336/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 140 760,00 zł
Wadium - 15 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.07.2014 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem MN2 – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
o charakterze willowym (rezy-

dencyjnym). Pierwszy przetarg 
na sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości ogłoszony na 
dzień 09.01.2014 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 13.03.2014 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
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 ter-
minie do dnia 14.07.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ 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 sprze-
dawanej 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 notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-

wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-

miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-572, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Komu przysługuje dofinansowa-
nie na zakup podręczników?
uczniom klas II, III lub VI 
szkoły podstawowej i klasy III 
szkoły ponadgimnazjalnej: za-
sadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego 
lub technikum pochodzącym 
z rodzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza kryterium 
dochodowego na osobę w ro-
dzinie, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 
z późn. zm.), tj. 539 zł netto;
uczniom klas II, III lub VI 
szkoły podstawowej i klasy III 
szkoły ponadgimnazjalnej: za-
sadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego 
lub technikum pochodzącym 
z rodzin niespełniających 
kryterium dochodowego 539 

zł netto na osobę w rodzinie, 
na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły, w przypadkach określo-
nych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, bezrobocia, dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospo-
darstwa domowego - zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowe-
go i sytuacji kryzysowej), przy 
czym liczba uczniów mogąca 
otrzymać dofinansowanie 
w tym trybie jest ograniczona 
do 5 % ogólnej liczby uczniów 
w gminie rozpoczynających 
w roku szkolnym 2014/2015 

naukę w klasach II, III i VI szkoły 
podstawowej i klasie III szkoły 
ponadgimnazjalnej; 
uczniom słabowidzącym, 
niesłyszącym, słabosły-
szącym, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lek-
kim, z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnością 
ruchową (w tym z afazją), 
z autyzmem (w tym z zespo-
łem Aspergera), z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi 
w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymie-
niona wyżej, posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, uczęsz-

czającym w roku szkolnym 
2014/2015 do szkół dla dzieci 
i młodzieży: szkół podsta-
wowych (z wyjątkiem klasy 
I), gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych: zasadniczych 
szkół zawodowych, liceów 
ogólnokształcących, tech-
ników lub szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy 
dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. 
W przypadku uczniów z upo-
ś ledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, dofinansowanie 
obejmuje również zakup ma-
teriałów edukacyjnych.
Pomoc udzielana jest na wnio-
sek rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców 
zastępczych), pełnoletniego 
ucznia, a także nauczyciela, 
pracownika socjalnego lub 
innej osoby, za zgodą przed-
stawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych. Wnio-
sek składa się do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 
2014/2015.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Komu wyprawka szkolna 2014?

najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. 
2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) gmina Strze-
gom informuje, że w po-
stępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nie-
ograniczonego pn.:
PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ UL. KOSZA-
ROWEJ W STRZEGO-
M I U  WR A Z Z  B U D O-
WĄ DROBNEJ INFRA-
S T R U K T U R Y  P R Z E -
STRZENI PUBLICZNEJ 
NA TERENACH POWOJ-
SKOWYCH – ETAP 2 : 
BUDOWA PLACU ZA-
BAW PRZY UL. KOSZA-
ROWEJ

jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę wykonawcy:     
ZAKŁAD USŁUG KOMU-
NALNYCH W STRZEGO-
MIU Sp. z o.o. ul. Al. Woj-
ska Polskiego 75, 58-150 
Strzegom
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – 
wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną. W postępowaniu 
złożono oferty następują-
cych Wykonawców oraz 
przyznano im następującą 
punktację w kryterium oce-
ny ofert – cena 100%:
Ofer ta  n r  1   ZAKŁAD 
USŁUG KOMUNALNYCH 
W STRZEGOMIU Sp. z o.o. 
ul. Al. Wojska Polskiego 
75, 58-150 Strzegom 123 
620,96 zł – 100,00 pkt.

Informacja o wyborze ...

Jaka powinna być rola Rady 
Pożytku w rozwoju dialogu 
społecznego? W jaki sposób 
Rada Pożytku powinna pra-
cować? Na te i wiele innych 
pytań odpowiedzi pojawiły się 
3 czerwca br. w Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel”, 
gdzie odbyło się spotkanie 
Strzegomskiej Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego z przedstawicielami Re-
gionalnego Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw Pozarządowych 
(RCWIP).
Podczas spotkania ofertę 
działań projektowych RCWIP 
w ramach projektu „Modelowe 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego” przedstawi-
ła Marta Borowiec-Salwa 
i Sandra Tomaszewska. 

– Naszym celem jest wzmoc-
nienie potencjału działających 
rad i wspieranie powstawania 
nowych. Założeniem projektu 
jest zwiększanie przepły-
wu informacji i współpracy 
pomiędzy radami, podno-
szenie wiedzy na temat rad 
i opracowanie standardów 
ich działania, zaproszenie do 
udziału w spotkaniach organi-
zowanych dla wszystkich rad 
z terenu województwa dolno-
śląskiego oraz zachęcenie 
Państwa do udziału w spotka-
niach z radami z terenu innych 
województw i specjalnych 
moderowanych warsztatach 
– wymieniała Marta Borowiec-
Salwa. Strzegomska Rada 
Pożytku wyraziła pozytywną 
opinię w sprawie przystąpie-

nia do projektu, ponieważ 
zdaniem jej członków pomoże 
im to w stworzeniu standar-
dów i mechanizmów dobrej 
współpracy zarówno z orga-
nizacjami pozarządowymi 
jak i samorządem. Pierwsze 
spotkanie robocze polegające 
na udziale w specjalistycznym 
badaniu samooceny działań 
lokalnych zakończone indy-
widualnym raportem z badań 
odbędzie się w Strzegomiu już 
27 czerwca br. 

red

To warto wiedzieć!
Nasza Rada w projekcie Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników należy składać w szkołach w terminie do 5 
września 2014 roku.
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