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w numerze:

kanada 
Jubileusz miasta 
za… oceanem 

Ponad 100 strzegomian 
mieszkających w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych 
świętowało u siebie 770-
lecie rodzinnego miasta.

 Str. 2

StrzeGom 
CBa pyta  
burmistrza 

Centralne Biuro Anty-
korupcyjne sprawdzi, ile 
i komu burmistrz umorzył. 

 Str. 4

SPort 
Raz z tarczą, 
raz na tarczy 

Nasi siatkarze wygrali 
z rywalami z Kudowy, jed-
nak spotkanie ze Sparta-
kusem Jawor to był zimny 
prysznic. 

 Str. 10

W tym roku minęły 94 lata od 
dnia, kiedy Rzeczpospolita 
Polska odzyskała niepodle-
głość. O znaczeniu tej szcze-
gólnej daty dla Polaków przy-
pomniały strzegomianom 
niedzielne uroczystości.

Zainaugurowała je msza św. 
w Bazylice Mniejszej. Ksiądz pra-
łat Marek Babuśka już na wstępie 
podkreślił ważność chwili, dla 
której tak licznie wszyscy zebrali 
się w strzegomskiej świątyni. Na-
bożeństwo odprawił biskup świd-
nicki - Ignacy Dec. Zwierzchnik 
naszej diecezji podziękował za 
zaproszenie do udziału w tak nie-
zwykłej uroczystości, a w swoim 
kazaniu poruszył m. in. wątek 
ojczyźniany – Nasi przodkowie 
w niewiarygodny sposób bronili 
suwerenności Polski. W dniu 
dzisiejszym jesteśmy tym ludziom 
winni pamięć i modlitwę – pod-
kreślał kapłan. – Modlimy się 
również za Ojczyznę, która jest 
naszą Matką i która tak wiele 
w swojej historii wycierpiała. Ta 
Ojczyzna, ta Matka – mówił 
biskup świdnicki - ma prawo do 
naszych serc i modlitwy.

Po okolicznościowym nabo-
żeństwie wszyscy - w uroczystym 
korowodzie - przemaszerowali pod 
pomnik Ignacego Jana Paderew-
skiego, który w ostatnim okresie 
przeszedł małą metamorfozę (sze-
rzej o tym na stronie 8). Nie mogło 
oczywiście zabraknąć pocztów 
sztandarowych, które nieśli repre-
zentanci placówek oświatowych, 
stowarzyszeń i organizacji społecz-
nych działających na terenie naszej 

gminy. Po raz kolejny z zaproszenia 
do Strzegomia skorzystali żoł-
nierze z X Brygady Logistycznej 
z Opola, którzy doskonale wpisali 
się w tę uroczystość i znacząco 
podnieśli jej rangę.

- Patriotą jest się na co dzień, nie 
tylko w czasie wielkich świąt pań-
stwowych. Patriotyzm to miłość, 
a miłość to wierność w służbie 
naszej Ojczyzny – mówił w trak-
cie swojego przemówieniu pod 
pomnikiem burmistrz Strzego-
mia - Zbigniew Suchyta. – To 
święto radosne. Życzmy sobie 
wszystkiego dobrego i świętujmy 
– dodał gospodarz miasta. Obecna 
w tym dniu w Strzegomiu Moni-
ka Wielichowska, poseł na Sejm 
RP, zaznaczyła, że niepodległość 
jest wartością najważniejszą, która 
kosztowała życie tak wielu ludzi. 
– Powinniśmy być wdzięczni na-
szym rodakom, że możemy dzisiaj 
żyć w wolnej Polsce – powiedziała 
parlamentarzystka.

Bardzo ważnym momentem 
uroczystości był Apel Poległych 

i salwa honorowa w wykonaniu X 
Brygady Logistycznej z Opola. Po 
niej nastąpiło złożenie wiązanek 

i wieńców przez poszczególne de-
legacje pod pomnikiem Ignacego 
Jana Paderewskiego.

Dopełnieniem niedzielnych 
uroczystości była część artystycz-
na, która odbyła się w Strzegom-
skim Centrum Kultury

W imieniu organizatorów ob-
chodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości wyrażamy 

nadzieję, że kolejne rocznice 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości będą przebiegały 
w Strzegomiu w podobny sposób 
i z roku na rok będą gromadziły 

coraz większą liczbę naszych 
mieszkańców.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Więcej na stronie 8

Narodowy Dzień Niepodległości w Strzegomiu
Strzegomianie pamiętają o historii swojego narodu. Udowodnili to tłumnie przybywając na uroczystości 11 listopada

Ochotnicza Straż Po-
ż a r n a  w  S t r z e g o m i u 
otrzymała nowy, średni 
samochód ratowniczo - 
gaśniczy z napędem 4x2 
marki Volvo FL 4XR3. 
N o w o c z e s n y  p o j a z d 
spełnia wszystkie wymo-
gi. Jego koszt to niemal 
700 tys. zł. 

Pojazd jest wyposażo-
ny w najnowocześniejszy 
system piany i  posiada 
najwyższą skuteczność ga-
szenia w klasie systemów 
uniwersalnych.

Dodatkowo jest dopo-
sażony w specjalistyczny 
sprzęt przeciwpożarowy 
i ratowniczy m. in.: w ka-
merę termowizyjną - jedy-
ną w powiecie świdnickim, 
detektor wielogazowy do 

pomiarów stężenia O2, Co, 
H2S oraz gazu wybucho-
wego, drabinę pożarniczą 
10 m, pełny zestaw pomocy 
przedmedycznej PSP R1, 
zestaw do usuwania sub-
stancji ropopochodnych 
z dróg, zestaw do obcina-
nia pedałów samochodo-
wych i wyważania drzwi, 
2 latarki i 2 radiotelefony 
przenośne.

Zakup pojazdu o wartości 
671.760,00 zł był możliwy 
przy wkładzie finansowym 
różnych instytucji: Gminy 
Strzegom- 396.760,00 zł, 
WFOŚiG we Wrocławiu 
- 100 tys. zł, Komendy 
Głównej PSP w Warszawie 
100 tys. zł i Samorządu 
Województwa Dolnoślą-
skiego -75 tys. zł.

Urszula Olszewska 
Fot. UM Strzegom

Strzegomscy ochotnicy mają nowy wóz Posłanka  
dla mieszkańców 

Posłanka na Sejm RP Monika 
Wielichowska będzie przyjmowa-
ła mieszkańców gminy Strzegom 
w poniedziałek 19 listopada 2012 r. 
w godz. od 10.00 do 11.30 w Urzę-
dzie Miejskim w pok. nr 39. 

Takie spotkania, podczas których, 
posłanka będzie miała możliwość 
wysłuchania problemów miesz-
kańców są cykliczne. Serdecznie 
zapraszamy. 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego 
samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 
Po ponad 120 latach Polska odzyskała niepodległość.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 13 listopada 20122

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

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

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

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

Ważne telefony

Na łamach „Gminnych Wia-
domości Strzegom” infor-
mowaliśmy o planowanym 
na 27 października tego roku 
pierwszym Kanadyjsko-Ame-
rykańskim Zjeździe Strzego-
mian. Inicjatorką była Emilia 
Budzik. Jej pomysł wzbudził 
ogromny entuzjazm wśród 
Polonii. 

- W zjeździe udział wzięło 
około 100 osób z różnych rejo-
nów Kanady i USA. - Ideą było 
wspólne spotkanie i celebrowanie 
doniosłego jubileuszu 770-lecia 
nadania praw miejskich Strze-
gomiowi. Był to niezapomniany, 
pełen emocji i wzruszeń wieczór 
– mówi Emilia Budzik. 

Każda z osób, biorących w nim 
udział, podkreślała ogromne 
znacznie i rolę tego wydarzenia 

w pielęgnowaniu wspomnień 
o mieście rodzinnym. - Wspo-
mnienia, nostalgia i wzruszenie 
do łez. Ten wieczór uświadomił 
mi, że w geografii mojego życia 
Strzegom i jego mieszkańcy zaj-
mują szczególne miejsce. Niech 
płomień pochodni w sercach 
strzegomian tu, za oceanem, 
nigdy nie wygasa – mówi Le-
okadia Głogowska, mieszkająca 
w Nowym Jorku. Podziwu dla 
inicjatywy Emilii Budzik nie kryją 
również Sylwia, Mieczysław 
i Jakub Szczepańscy. - Rewe-
lacyjna organizacja, cudowna 
atmosfera, ciekawe edukacyjne 
materiały. Miło być częścią tej 
imprezy. Z wielką przyjemnością 
przyjedziemy na jej kolejne edycje 
– podkreślają. 

Podobnego zdania są Maria 
i Lech Słomkowscy, których 
również nie mogło zabraknąć na 

zjeździe: - Wielkie podziękowa-
nia za wspaniałą ideę i pomysł 
na zorganizowanie tak cennego 
dla ducha spotkania. Rozmowa 
z człowiekiem z lat dzieciństwa to 
odmładzanie i radość. Wierzymy, 
że kontakty pozostaną. 

Uczestnicy spotkania mieli oka-
zję zobaczyć, jak zmieniał się Strze-
gom na przestrzeni lat. Wspo-
mnienia utrwalił, specjalnie na tę 
okazję, przygotowany film oraz 
fotografie. - Film o Strzegomiu 
bardzo emocjonalny, piękny i opty-
mistyczny, zwłaszcza opowieść 
o współczesnym mieście. Choć 
mnie, nie wiem, czy nie bardziej 
ujął ten o czasie przedwojennym 
i tuż po. Zdjęcia w sepii i wozy 
na rynku, trasa naszych spacerów 
niedzielnych, schody kamienne 
na basztę. Dziękuję za te chwile 
wzruszenia – opowiada o swoich 
wrażeniach Bożena Stankiewicz. 

Zapadła już decyzja. Będą kolej-
ne zjazdy. - Myślimy o zaproszeniu 
naszych kanadyjskich przyjaciół, 
którzy wspaniale nam kibicowali 
i wyrażali swoje zainteresowanie 
tym wydarzeniem – snuje plany 
Emilia Budzik. 

Warto dodać, że w promo-
wanie Strzegomia włączyły się 
również polonijne media. Dwie 
z lokalnych gazet opublikowały 
artykuły, przedstawiające sylwetkę 
miasta wraz z licznymi zdjęciami 
strzegomskiej Bazyliki. Nie za-
brakło także informacji o samym 
zjeździe. - Strzegom był na ustach 
wielu osób przez ostatnie miesiące. 
Odszukiwany na mapie, zadziwia-
jący swoją historią, wspominany, 
podziwiany i łączący nas wszyst-
kich. I o to przecież chodziło – 
dodaje Emilia Budzik. 

małgorzata Kus-Pożoga 
fot. organizatorzy

W Strzegomiu trwa remont 
kolejnego chodnika, tym razem 
przy Al. Wojska Polskiego. 
Trakt jest ważnym ciągiem ko-
munikacyjnym, prowadzącym 
m.in. w kierunku strzegom-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, który podczas licznych 
imprez odwiedzają nie tylko 
mieszkańcy, ale i przyjezdni 
z całej Polski i zagranicy. 

- Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Stańczyk” s.j. ze Świebodzic. 
Zakres robót obejmie wykonanie 
nowej nawierzchni chodnika, 
trzech zjazdów i zatoki postojowej 
na odcinku od ul. Jana Kochanow-
skiego do ul. Adama Mickiewi-
cza – mówi Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Zakończenie realizacji remontu 
przewidziane jest na 23 listopada 

2012 r. Wartość inwestycji wyniesie 
natomiast 103.216,00 zł. 

- Dobrze, że wreszcie chod-
nik doczekał się remontu. Był 
w naprawdę opłakanym stanie. 

Cieszę się, że już niedługo będę 
mogła po nim spacerować bez 
obaw, że złamię obcas. Zatoczka 
z prawdziwego zdarzenia, w której 
mogą zatrzymywać się autobusy, 

też była bardzo potrzebna – mówi 
pani Kazimiera, mieszkanka Alei 
Wojska Polskiego. 

Mk 
fot. um Strzegom

Jubileusz miasta za... oceanem

Odnawiany jest kolejny miejski trakt 

Niezwykłe spotkanie strzegomian w Kanadzie. Wzięło w nim udział ponad 100 osób

Tym chodnikiem co roku do strzegomskiego ośrodka sportu chodzi tysiące mieszkańców i przyjezdnych 
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Jak najprościej zapobiegać po-
wstawaniu śmieci? – pyta pani 
Danuta z ulicy Bohaterów 
Getta.

Każdy z nas codziennie wy-
rzuca mnóstwo śmieci. Niese-
gregowane i niezagospodaro-
wane muszą być wywożone na 
ciągle powiększające się skła-
dowiska odpadów. Wszyscy je-
steśmy obciążani kosztami ich 
utrzymania. Przeciętny Polak 
„produkuje” 320 kg odpadów 
rocznie. Warto się zastanowić, 
jak postępować, żeby śmie-
ci powstawało jak najmniej, 
dzięki czemu nasze otoczenie 
będzie ładniejsze, a my za-
oszczędzimy na opłatach. Co 
zatem możemy zrobić: kupuj 
tyle, ile naprawdę potrzebu-
jesz; wybieraj produkty trwałe; 
wybieraj produkty w dużych 
opakowaniach; idziesz na za-
kupy? weź torbę z domu – tor-
ba wielokrotnego użytku jest 
pojemna, wytrzymała i będzie 
służyć całe lata, a po zwinięciu 
zajmuje tak mało miejsca, że 
zmieści się w każdej damskiej 
torebce. Warto wyrobić taki 
nawyk, szczególnie że każda 
torba jednorazowa w sklepie 
to dodatkowy koszt i dodat-
kowy śmieć. Jednorazowe 
torebki służą nam tylko chwilę, 
a po powrocie do domu lądują 
w koszu, przyczyniając się 
do produkcji ogromnej ilo-
ści śmieci; zamiast zwykłych, 
jednorazowych baterii stosuj 
akumulatorki, które można 
wielokrotnie ładować; wy-
bierz szklaną butelkę zwrotną 
zamiast butelki plastikowej 
(szklana butelka może być wy-
korzystana powtórnie nawet 15 
razy, podczas gdy butelka pla-
stikowa jest jednorazowa); uni-
kaj produktów zapakowanych 
w wiele warstw opakowań; jeśli 
masz przydomowy ogródek, 
kompostuj odpady spożywcze, 
które stanowią 31% wytwarza-
nych przez Ciebie odpadów. 
Posłużą do nawożenia Twojego 
ogrodu. Obecna technologia 
pozwala przechowywać kom-
post w sposób bezpieczny 
i nieuciążliwy; zwracaj uwagę 
na daty przydatności do spo-
życia; unikaj jednorazowych 
produktów np. plastikowych 

sztućców na grilla czy papie-
rowych talerzyków. Segregując 

śmieci, znacząco przyczyniasz 
się do ochrony środowiska. 
Dzięki segregacji, możliwe 
jest odzyskanie ogromnej ilości 
surowców i pieniędzy. Przy-
kładowo, produkując puszkę 
złomu, można zaoszczędzić 
nawet 96% energii, zmniejszyć 
zanieczyszczenie wody o 97% 
i zdecydowanie ograniczyć 
negatywny wpływ jaki ma na 
środowisko produkcja alumi-
nium. Segregacja to czysty 
zysk.

 
Jakie obowiązki będzie miała 
gmina w świetle nowej usta-
wy? – pyta pan Czesław z ulicy 
Paderewskiego. 

Obowiązkiem gminy bę-
dzie redukcja masy odpadów 
trafiających na składowiska 
do poziomu obowiązującego 
w krajach unijnych. Zmiany 
w ustawie pozwolą gminom 
przejąć całkowicie nadzór nad 
odpadami i zarządzać nimi na 
swoim terenie. Firma, która 
będzie odbierała i zagospo-
darowywała odpady na tere-
nie gminy zostanie wybrana 
w drodze przetargu. 

 Od 1 lipca 2013 r. wyłoniona 
w przetargu firma zacznie od-
bierać od mieszkańców odpady 
każdej wielkości i każdego 
rodzaju. Na terenie gminy 
już funkcjonuje punkt selek-
tywnego zbierania odpadów. 
Nowa ustawa stwarza warunki 
do osiągnięcia poziomów re-

cyklingu głównych strumieni 
odpadów, do których jesteśmy 
zobowiązani. Do 31 grud-
nia 2020 roku powinniśmy 
osiągnąć: poziom recyklingu 
i przygotowania do ponow-
nego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 
– co najmniej 50%; poziom 
recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
(innych niż niebezpieczne) – 
co najmniej 70 %.

Czy gmina zakupi pojemniki 
na odpady? – pyta pan Adam 
z ulicy Sosnowej. 

Mieszkaniec ma obowią-
zek wyposażyć nieruchomość 
w pojemniki służące do zbie-
rania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywania ich w od-
powiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 
Gmina nie może zatem, zgod-
nie z przepisami, przejąć tego 
zadania jako elementu orga-
nizacji odbierania odpadów 
od właścicieli nieruchomości 
i pokrywać jego kosztów z po-

bieranej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi. Gmina może ułatwić 
właścicielom nieruchomości 
realizację tego obowiązku, 
proponując jako dodatkową 
usługę, za dodatkową opła-
tą, wyposażenie w pojemni-
ki. Gmina może realizować 

tę usługę za pośrednictwem 
przedsiębiorcy wyłonionego 
w przetargu, ale jemu również 
za takie dodatkowe świad-
czenie należy się dodatkowe 
wynagrodzenie.

Czy stawka opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych może 
zostać zmieniona w trakcie 
roku? – pyta pani Krystyna 
z ulicy Świdnickiej. 

Tak. W przypadku, gdy gmi-
na stwierdzi, że nieprawidło-
wo oszacowała koszty systemu. 
Wtedy musi podjąć uchwałę 
o zmianie stawki opłaty. 

Jakie będą konsekwencje nie 
złożenia deklaracji o wysoko-
ści opłaty za odbiór odpadów? 
– pyta pan Edward z Goczał-
kowa. 

W przypadku nie złożenia 
deklaracji prezydent, bur-
mistrz lub wójt określi w dro-
dze decyzji wysokość opłaty, 
biorąc pod uwagę szacunki, 
w tym średnią ilość odpadów 
powstających na nierucho-
mościach o podobnym cha-
rakterze.

W większości przypadków 
na wielu terenach gminy 
Strzegom Zakład Usług Ko-
munalnych zakończył prace 
związane z wykaszaniem traw. 
- Od połowy października 
wykonujemy jednak koszenie 
sporadycznie na polecenie 
i w uzgodnieniu z gminą oraz 
sukcesywnie wykonywane są 
prace porządkowe na tere-
nach zieleni w szczególności 
grabienie i wywóz liści – in-
formuje Zbigniew Rodak, 
zastępca dyrektora ZUK ds. 
technicznych -  Na prze-
strzeni roku 2012 pracowni-
cy ZUK wykonali koszenie 
nawierzchni trawiastych na 
obszarze 146,5332 ha w tym: 
na terenach miejskich - 81,5 
ha, na terenach wiejskich - 
65,05 ha, cięcie żywopłotów 
- 47.900 m2, oczyszczanie 
terenów zieleni ze śmieci - 
125 m3.

- W trakcie wykonywania 
prac związanych z utrzyma-
niem i pielęgnacją terenów 
zieleni zdarza się, że ZUK 
napotyka na wiele utrudnień, 
które rzutują na terminowość 
i prawidłowe ich wykonanie, 
a w szczególności koszenie 
w obrębie podwórek lub cią-
gów ulicznych będących tere-
nami gminnymi, gdzie niejed-
nokrotnie parkujące pojazdy 

uniemożliwiały wykonanie 
tych prac z należytą staran-
nością oraz zagrażały uszko-
dzeniu pojazdów (właściciele 
występowali  o odszkodo-
wanie z powodu pękniętych 
szyb albo rys na karoserii) lub 
bezpieczeństwu publicznemu 
– mówi zastępca dyrektora. 
- Na niektórych terenach zie-
leni, np. skwerach spotykamy 
się z beztroską mieszkańców, 
którzy wyprowadzają na nie 
swoje zwierzęta domowe. 
Niesprzątnięte i  pozosta-
wione odchody zwierzęce 
uniemożliwiają pracę kos 
spal inowych. Dodatkowo 
występujący problem zanie-
czyszczania tych terenów 
przez psy powoduje, że ist-
niejące nasadzenia niszczeją 
i wymagają całkowitej wy-
miany (np. w bieżącym roku 
wymieniono m.in. w obrębie 
Rynku 900 szt . krzewów 
bukszpanu obwódkowego). 
Brak należytej staranności 
opiekunów zwierząt domo-
wych powoduje, że  ZUK 
musi  ponieść zwiększone 
nakłady pracy, a miasto wy-
datkować więcej  środków 
z budżetu na utrzymanie tych 
terenów – mówi Zbigniew 
Rodak. 

(red)
Foto. UM Strzegom 

AKtuAlnoŚCi – uDAło Się zroBić

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

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczonych do:
-oddania w najem zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 427/B/2012, Nr 
428/B/2012 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 15 października 2012 r., Za-
rządzeniem Nr 495/B/2012, Nr 
496/B/2012, Nr 497/B/2012, 
Nr 498/B/2012, Nr 499/B/2012, 

Nr 500/B/2012, Nr 501/B/2012, Nr 
502/B/2012 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 18 października 2012 r., 
Zarządzeniem Nr 513/B/2012, Nr 
514/B/2012, 
Nr 515/B/2012, Nr 516/B/2012, Nr 
517/B/2012 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 30 października 2012 r.
-oddania w dzierżawę zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 503/B/2012, Nr 
504/B/2012, Nr 505/B/2012, 
Nr 506/B/2012, Burmistrza Strze-
gomia z dnia 18 października 2012 
r., Zarządzeniem Nr 509/B/2012, 
Nr 510/B/2012, Nr 511/B/2012 
Burmistrza Strzegomia z dnia 30 
października 2012 r., 

Aktualnie w naszym mieście realizo-
wana jest akcja „Bezpłatnego badania 
jamy ustnej oraz bezpłatnego badania 
wad postawy”, którą przeprowadza 
spółka Architekci Stomatologii Sp. z o. 
o. oraz Practical Andrzej Milańczyk.- 
W celu usystematyzowania ilości badań 
i jakości usług przeprowadzamy w chwi-
li obecnej akcję bezpłatnych badań jamy 
ustnej i wad postawy wśród uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
– informuje Tomasz Zawojski, prezes 
zarządu spółki Architekci Stomatolo-
gii. - W planach jest także przebadanie 
dzieci z PSP nr 4 w Strzegomiu oraz 
z innych szkół podstawowych w naszym 

regionie. Dodajmy, że w piątki i soboty, 
w godz. 10.00 – 24.00, w strzegomskiej 
siedzibie spółki czynne jest Pogotowie 
Stomatologiczne, będące jedynym 
miejscem pomocy stomatologicznej 
o tak późnej porze w trakcie week-
endu. Rejestracji można dokonać od 
poniedziałku do soboty pod numerem 
telefonu 535 22 22 70. - Wiemy jak 
ważne jest zdrowie dzieci, dlatego 
apelujemy szczególnie do rodziców, 
aby przyprowadzali swoje pociechy na 
darmowe przeglądy stomatologiczne 
i wad postawy – podsumowuje Tomasz 
Zawojski. 

Tomasz Wanecki

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE Bezpłatne badania 

Ustawa śmieciowa – co się zmieni?
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Strzego-
mia dotyczącymi ustawy śmieciowej, udzielamy odpowiedzi 
na pytania, które wpłynęły do naszej redakcji. Na pytania 
odpowiada Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Sezon wykaszania za nami

Spółka Architekci Stomatologii Sp. z o. o. ma swoją siedzibę przy Al. Wojska 
Polskiego 45 B w Strzegomiu.

Spotkaj się  
z burmistrzem 

W trakcie spotkań Zbigniew Suchy-
ta podsumuje 2-letni okres swojej pracy 
na stanowisku burmistrza Strzegomia. 
Pierwsze konsultacje połączone z wy-
borami uzupełniającymi na członka 
rady sołeckiej odbędą się w Granicy 20 
listopada 2012 r. o godz. 18.00 w świe-
tlicy wiejskiej. Na 21 listopada 2012 r. 
na godz. 17.00 zaplanowano natomiast 
spotkanie w świetlicy wiejskiej w Ol-
szanach. Kolejne konsultacje odbędą 
się 26 listopada 2012 r. o godz. 17.00 
w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach. 
Z kolei z mieszkańcami Modlęcina 
burmistrz spotka się 27 listopada 2012 r. 
o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej. 

(red)

„Informator prawny” 
W celu wpierania i upowszech-

niania idei samorządowej oraz bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego 
otwieramy nową rubrykę pod nazwą: 
„Informator prawny”, w którym bę-
dziemy poruszać problemy prawne 
dotyczące życia codziennego.

W związku z powyższym zwraca-
my się do Ciebie, drogi Czytelniku, 
o sugestie, które z istotnych dla 
każdego z nas, a może po prostu 
dla Ciebie, zagadnień prawnych 
powinny zostać opisane w pierwszej 
kolejności.

Propozycje tematów lub krótki 
opis problemu można przesyłać już 
od dnia dzisiejszego na adres e-mail: 
informatorprawny@strzegom.pl
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CBA pyta burmistrza…
Trudne Sprawy / wydarzenia

 Jestem zadowolony z pod-
jętych przez CBA działań 
w tym względzie. Decyzje 
w wymiarze, w jakim pozwa-
la na to ustawa o finansach 
publicznych są podawane 
do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń w urzę-
dzie. Korzystając z możli-
wości wydawania Biuletynu 
Informacyjnego „Gminne 
Wiadomości Strzegom”, dru-
kujemy poniżej wykazy osób 
prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych, 
nie posiadających osobowości 
prawnej, którym umorzono 
zaległości, odsetki za zwłokę 
lub opłaty prolongacyjne:

Rok 2012 – decyzje burmi-
strza Zbigniewa Suchyty 

W związku z wystąpieniem 
zjawiska atmosferycznego – 
ujemne skutki przezimowa-
nia, występującym w okresie 
od 15 stycznia 2012r. do 12 
marca 2012r., które spowo-
dowało szkody w gospodar-
stwach rolnych, burmistrz 
Strzegomia udzielił pomocy 
publicznej rolnikom, którzy 
o taką pomoc zwrócili się 
z wnioskiem do burmistrza. 
Pomoc w formie umorzenia, 
odroczenia lub rozłożenia na 
raty podatku rolnego mo-
gła być udzielona wyłącz-
nie w sytuacji, gdy podatnik 
udokumentował wystąpienie 
ważnego interesu.

W okresie od stycznia do 
września 2012r. burmistrz 
udzielił pomocy publicznej 
w formie umorzenia zaległo-
ści podatkowej w podatku 
rolnym 32 rolnikom, któ-
rzy udokumentowali szko-

dy w gospodarstwie spowo-
dowane wymarznięciami. 
Łączna kwota umorzonej 
zaległości podatkowej z tego 
tytułu wyniosła 21.461,70 zł 
wraz z odsetkami za zwłokę 
w kwocie 4,00 zł.

W tym samym okresie, tj. od 
stycznia do września 2012r. 
burmistrz Strzegomia udzielił 
pomocy publicznej w formie 
umorzenia zaległości w po-
datku od nieruchomości tym 
wnioskodawcom, u których 
wystąpiła przesłanka ważnego 
interesu. 

Po przeprowadzeniu po-
stępowań podatkowych bur-
mistrz umorzył zaległości 
podatkowe w podatku od 
nier uchomości 10 podat-
nikom (w tym 2 podmioty 
będące osobami prawnymi) 
na łączną kwotę 73.218,40 zł 
wraz z odsetkami za zwłokę 
w kwocie 13.134,00 zł. 

 Do chwili obecnej trwają 
jeszcze postępowania podat-
kowe wszczęte wnioskami 
podatników.

Pełna informacja w posta-
ci wykazu osób prawnych 
i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiada-
jących osobowości prawnej, 
którym w 2012 roku w zakre-
sie podatków lub opłat udzie-
lono ulg, odroczeń, umorzeń 
lub rozłożono spłatę na raty 
w kwocie przewyższającej 
500 zł, wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot 
i przyczyn umorzenia, zosta-
nie podana do publicznej wia-
domości w roku przyszłym, 
najpóźniej do dnia 31 maja 
2013r. - zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych.

Przedstawione powyżej ze-
stawienia zaprzeczają także 
rozpowszechnianym infor-
macjom, jakoby burmistrz nie 
umarzał podatków rolnikom 
w sytuacjach, gdy występuje 
ważny interes podatnika. Na 
bieżąco interesowałem się 
sytuacją w rolnictwie- jako 
pierwszy w województwie po-
wołałem komisję do szacowa-
nia szkód. Skierowałem apel 
o pomoc rolnikom do Ministra 
Rolnictwa i Premiera Rządu, 
który przyniósł efekty.

Pragnę zaznaczyć, że rolnicy 
ubiegający się o umorzenie 
zaległości podatkowej, od-
roczenie lub rozłożenie na 
raty podatków i skorzystanie 
z pomocy publicznej muszą 
złożyć wszystkie wymagane 
dokumenty, a wymóg ten do-
tyczy bez wyjątku wszystkich 
wnioskodawców. Pewien rolnik 
z Olszan złożył odwołanie od 
decyzji burmistrza do Samo-
rządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Wałbrzychu, nie 
zgadzając się z taką interpreta-
cją przepisów prawa podatko-
wego. Organ odwoławczy nie 
uznał zarzutów wniesionych 
przez podatnika i przyznał 
rację burmistrzowi.

 Decyzje podatkowe wiążą 
się z dużą odpowiedzialno-
ścią, są podejmowane wy-
łącznie przez burmistrza, 
który z mocy ustawy posiada 
takie uprawnienia. Jeszcze 
raz informuję, że nie jest 
prawdą plotka o umorzeniu 
zaległości ponad 100000 zł 
jednemu ze strzegomskich 
restauratorów .

Zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia

Decyzje podatkowe wiążą się z dużą odpowiedzialnością. Są podejmowane wyłącznie przez burmistrza, który ma takie uprawnienia

Firma Sobet s.a. z Brzegu, 
wybrana w trybie przetargu 
nieograniczonego do reali-
zacji zadania pn.” Przebu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej miasta Strze-
gom - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Szarych Sze-
regów, ul. Wesołej, ul. Reja” 
nie wykonuje terminowo 
powierzonego zadania. 

Widoczny zastój robót wzbu-
dza niepokój społeczny i troskę 
władz miasta o zachowanie 
terminu zakończenia in-
westycji, który przypada 
na koniec grudnia br. Do 
chwili obecnej wykonano 
20 proc. zaplanowanych 
robót. 

W celu wyjaśnienia 
zaistniałego problemu 
w dn. 7.11.2012 r. bur-
mistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta zaprosił 
przedstawicieli firmy 
na spotkanie, w którym 
uczestniczyli: Mirosław 
Chomaniec - wiceprezes 
zarządu Sobet s.a., Ja-
cek Hnatów - kierownik 
robót, Franciszek Fal-

kiewicz - inspektor nadzoru 
inwestorskiego, Dorota Bor-
kowska - prezes zarządu WiK 
sp. z o.o., Marek Jaryczewski 
- wiceprezes zarządu WiK 
i Irena Kowalska - naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych.

- Prace postępują w bardzo 
wolnym tempie. Jeżeli to się 
nie zmieni, podejmę stosow-
ne działania i odstąpimy od 
umowy - stwierdził burmistrz. 
Irena Kowalska podtrzy-
mała stanowisko burmistrza 
i poinformowała, że zgodnie 

z prawem można odstąpić od 
umowy, ale trzeba już dzisiaj 
podjąć decyzję. 

- Dziękujemy za wyrozu-
miałość i przepraszamy za 
opóźnienia. Do poniedziałku 
przygotujemy program na-
prawczy - mówi Mirosław 
Chomaniec.

Mamy nadzieję, że firma 
wywiąże się ze zobowiązań 
i przygotuje w ustalonym ter-
minie program naprawczy, 
w przeciwnym razie gmina 
odstąpi od umowy. 

Grażyna Kuczer

Ostrzeżenie dla firmy Sobet
Burmistrz rozlicza wykonawcę za opóźnienia w budowie kanalizacji Wielkie zmiany  

na ul. Malinowej  
W ostatnim wydaniu naszej 

gazety informowaliśmy o roz-
poczynającym się remoncie 
ulicy Malinowej w Strzego-
miu. Obecnie prace są prawie 
na ukończeniu. Ulica pokryta 
zostanie mieszanką grysu, 
a następnie utwardzona. Wy-
koszone zostaną także rowy 
wzdłuż traktu. 

MK

W latach 2010 – 2012 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu odbywały się kontrole 
zewnętrzne, które dotyczyły 
różnych zakresów. W roku 2010 
roku pracę Urzędu kontrolo-
wała m.in. Regionalna Izba 
Obrachunkowa we Wrocławiu 
w zakresie podatków lokalnych 
i gospodarki mieniem. Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki zaj-
mował się natomiast kontrolą 
ewidencji ludności, dowodów 
osobistych oraz kwalifikacji 
wojskowej. Krajowe Biuro 
Wyborcze, Delegatura w Wał-
brzychu sprawdzało prowa-
dzenie rejestru wyborców, była 
też kontrola lokali wyborczych 
przystosowanych dla osób nie-
pełnosprawnych. W 2011 roku 
Urząd Skarbowy w Świdnicy 
sprawdzał zasadność zwrotu 
podatku od towarów i usług 
za czerwiec 2010 r., a Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
w Wałbrzychu prawidłowość 
i rzetelność obliczania składek 
na ubezpieczenia społeczne. 
W tym samym roku Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu 
oddział w Kamieńcu Ząbko-
wickim przeprowadziło kon-
trolę archiwum zakładowego 

oraz dokumentacji ewidencji 
ludności i dowodów osobi-
stych. Natomiast Najwyższa 
Izba Kontroli sprawdzała, jak 
dostosowywana jest organi-
zacja wyborów do Sejmu RP 
i Senatu RP na 9.10.2011 r. 
Dolnośląski Urząd Wojewódz-
ki kontrolował wydawanie, 
cofanie i wygasanie zezwolenia 
na alkohol. 

W 2012 r. Regionalna Izba 
Obrachunkowa we Wrocła-
wiu kontrolowała gospodar-
kę finansową gminy, a ZUS 
sprawdzał prawidłowość i rze-
telność obliczania składek 
na ubezpieczenie społeczne 
i inne. Państwowa Inspekcja 
Pracy kontrolowała wybrane 
zagadnienia z prawa pracy za 
2011 rok. Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki sprawdzał prawi-
dłowość realizacji zadań z za-
kresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych 
ustawami. Ostatnia kontrola 
przeprowadzona w 2012 r. 
dotyczyła problemów Urzędu 
Stanu Cywilnego i przeprowa-
dzało ją Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu oddział w Ka-
mieńcu Ząbkowickim. 

RED

Kto i kiedy kontrolował 
Urząd Miejski w Strzegomiu 

Centralne Biuro Antykorupcyjne delegatura we Wrocławiu pismem z dnia 10 października 
2012 r. poprosiło o przekazanie informacji za lata 2010-2012 w formie wykazów przedsię-
biorców i innych podatników, którym burmistrz Strzegomia umorzył zaległości podatkowe 
z tytułu podatków i opłat lokalnych, udzielił pomocy publicznej, udzielił ulg w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz ulg w formie odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na 
raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Przypomnijmy, że roboty wy-
konuje strzegomska firma 
Arkadiusz Ratkowski PPHU 
„Drog-Art”, a ich koszt wyniesie 
ponad 54,5 tys. zł. Zakończenie 
zadania przewidziane jest na 
22 listopada br. Użytkownicy 
tej ulicy najlepiej wiedzą, jakich 
problemów poruszanie się 
nią nastręczało jeszcze przed 
remontem. - Idąc na cmen-
tarz, często przechodzę ulicą 
Malinową. Droga ta przy opa-
dach deszczu zamieniała się 
w rwący potok. Mam nadzieję, 
że nowa nawierzchnia sprawi, 
że ten problem zniknie – mówi 
pani Stanisława. 

Rok 2010 – decyzje Burmistrza Lecha Markiewicza
Nazwisko i imię/nazwa Umorzona kwota (zł) Przyczyny umorzenia
Figurak Jan 1 066,00 ważny interes podatnika
Żmijewski Józef 537,00 ważny interes podatnika
„Terra-Line” Sp. z o.o. 5 527,80 ważny interes podatnika
Strzegomskie Centrum 
Kultury

24 950,49 ważny interes podatnika  
i interes publiczny

Okapiec Jan 4 984,00 ważny interes podatnika
Komsa Ryszard 28 740,80 ważny interes podatnika
Komsa Jolanta 4 244,00 ważny interes podatnika
Świrniak Bernard 5 242,00 ważny interes podatnika
Dereczenik Krzysztof 4 524,00 ważny interes podatnika
Rosiek Lucyna 8 986,00 ważny interes podatnika
Błażewicz Jadwiga 1 491,70 ważny interes podatnika
Pawlata Bogdan 1 214,30 ważny interes podatnika 
* Decyzje w sprawie ww. umorzeń zostały wydane przed dniem 15.12.2010r. 
Powyższa informacja była podana do publicznej wiadomości w 2011r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f, g ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rok 2011 – decyzje Burmistrza Zbigniewa Suchyty

Nazwisko i imię/nazwa Umorzona kwota (zł) Przyczyny umorzenia

Magrean Brygida 574,00 ważny interes podatnika

Wąsowicz Elżbieta 899,00 ważny interes podatnika

Partyka Piotr 3 325,00 ważny interes podatnika

Redlin Anna 14 310,00 ważny interes podatnika

Powyższa informacja podana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

ala: dziękuję na odpowiedź na 
drugie pytanie, ale nie odpowie-
dział mi Pan na pierwsze pytanie. 
Powtórzę w skrócie - Czy tylko 
tyle osób angażowało i poświęcało 
się organizacji festiwalu? Jeśli nie, 
to co z nimi.

Zawsze dzieje się tak, że ktoś 
może być niezadowolony, kiedy 
się nawet symbolicznie nagradza. 
Myślę, że prościej byłoby podać 
osobę, bądź osoby, o które Pani 
chodzi. 

Ewa: Figura św. Jana w rynku 
straciła część ręki i krzyż, czy mo-
żecie to naprawić ?

Szanowna Pani Ewo, zajmiemy 
się tym tematem. Jeszcze w stycz-
niu 2013 roku będę chciał zlecić 
projekt renowacji figury Św. Jana.

Grzegorz: Witam, mam 23 lata. 
Chciałbym zapytać się czy są jakieś 
oferty pracy, stażów dla strzego-

mian? a mianowicie jestem stu-
dentem zaocznym (zjazdy co dwa 
tygodnie) i poszukuję już nieudol-
nie pracy od 2 miesięcy. tak wiem, 
od tego jest urząd Pracy, ale przez 
cały okres jaki jestem/byłem tam 
zarejestrowany nie zaproponowali 
mi żadnej pracy, którą mógłbym 
podjąć by nie kolidowała z nauką. 
Co do FsB Piekarni wyprzedzę 
pytanie i odpowiem - składałem 
aplikacje, lecz odzewu nie było. 
również rozwożenie, składanie 
CV w firmach strzegomskich oraz 
pobliskich stref nie przynoszą 
żadnych rezultatów. Pozdrawiam 
czekam na odpowiedź.

W FSB w tej chwili prowadzone 
są nabory na stanowiska kierowni-
cze. Gmina, jeśli organizuje prace 
publiczne czy interwencyjne, kie-
ruje je tylko do osób powyżej 50 
roku życia, szczególnie do kobiet 
samotnych, korzystających z po-
mocy opieki społecznej. 

Jacek: Panie Burmistrzu pro-
szę o odpowiedź kiedy w naszej 
miejscowości w końcu zadziała 
kanalizacja. 

Szanowny Panie Jacku, sądzę, że 
uda nam się kanalizację w Rogoź-
nicy uruchomić na wiosnę 2013 
roku. Jeśli jednak zrealizujemy 
to wcześniej, to będzie to bardzo 
dobra informacja dla mieszkań-
ców wsi. Przyczyny takiego stanu 
rzeczy wyjaśniałem już niejed-
nokrotnie. 

Kasia: Witam ! mam pytanie doty-
czące chodników w Goczałkowie. 
dlaczego na ulicy strzegomskiej 
nie są zrobione chodniki z dwóch 
stron jezdni, która prowadzi do 
przystanku PKP? Ludzie mają 

tam też skrzynki na listy i gdy 
tylko pada deszcz muszą chodzić 
w błocie, bo nie ma dojścia do nich. 
Poza tym zimą dzieci, które chodzą 
do sklepu zimą muszą iść ulicą bo 
nie możliwe jest przejście przez 
chodnik. a przejście na drugą stronę 
ulicy jest dość uciążliwe ponieważ 
jeżdżą tiry na zakład, które nie 
mają żadnego ograniczenia.

Szanowna Pani, są wsie, w któ-
rych nie wybudowano 1 metra 
chodnika, a w Goczałkowie wy-
konano chodnik do remizy, od 
szkoły do szkoły, zakończono 
chodnik prowadzący od cmen-
tarza do przystanku PKS oraz 
chodnik ul. Strzegomskiej. Myślę, 
że to bardzo, bardzo dużo. W tej 
gminie, proszę zauważyć, jest 22 
wsie, a w Goczałkowie budujemy 
salę gimnastyczną (koszt 3 679 
391,00 zł), przygotowaliśmy 
projekt remontu świetlicy wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę (koszt 498 544,96 zł), 
kończymy kanalizację (koszt 
6 135 223,75 zł), rozbieramy 
stare stodoły (koszt 72 371,99 
zł). Wieś Goczałków pięknieje 
i z tego się cieszę. Pani z pewno-
ścią też zauważa duże zmiany. 

Lucky Luke: Czy w najbliższym 
czasie będzie sprzedawana jakaś 
kamienica w strzegomiu, tak jak 
to miało miejsce parę lat temu z ka-
mienicą na ul. Bohaterów Getta? 
Gdzie szukać takich informacji?

Nie zapowiada się sprzedaż żad-
nej kamienicy, będą sprzedawane 
jedynie mieszkania. Informacje 
o sprzedażach będą się ukazywać 
w naszym biuletynie informa-
cyjnym.
marysia: złożyłam do urzędu 

podanie o odroczenie terminu 
płatności 3 raty podatku rolnego do 
końca miesiąca. Pani z wydziału 
podatkowego przysłała mi pismo 
o złożeniu przeze mnie oświad-
czenia o posiadanych dochodach 
wydatkach itd. bo będę korzystać 
z pomocy de minimis. Pytam więc 
z jakiej pomocy skorzystam jeśli 
proszę o odroczenie podatku, a nie 
umorzenie. za poprzedniego 
burmistrza nie było problemu 
z odroczeniem teraz urasta to 
do góry nie do przejścia. Proszę 
o bardziej ludzkie traktowanie 
podatników.

Zmienił się burmistrz, ale nie 
zmienili się pracownicy, a przede 
wszystkim przepisy, które są pod-
stawą postępowań dotyczących 
udzielania ulg w spłacie zobowią-
zań podatkowych. Odroczenie 
podatku stanowi jedną z takich 
ulg. Należy w tym miejscu zwró-
cić uwagę na to, że udzielanie ulg 
w spłacie podatków przedsiębior-
com (w tym również odroczenie) 
jest, co do zasady traktowane jako 
jedna z form pomocy udzielonej 
przez samorząd. Pomoc taka jest 
dopuszczalna tylko w ściśle okre-
ślonych sytuacjach wynikających 
z obowiązującego na terytorium 
Polski prawodawstwa Wspól-
noty Europejskiej oraz polskich 
unormowań. Każdy rolnik jest 
tak więc przedsiębiorcą prowa-
dzącym działalność w sektorze 
rolnictwa, a udzielenie mu ulgi 
w formie odroczenia podatku 
stanowi pomoc publiczną. Pani 
wie, że podatnicy ubiegający się 
o pomoc de minimis w rolnic-
twie, mogą ubiegać się o wsparcie 
w ramach limitu pomocy 7.500 
euro w danym roku obrotowym 

oraz w ciągu poprzedzających go 
dwóch lat obrotowych. Każdy 
wniosek o ulgę w spłacie zo-
bowiązań podatkowych, w tym 
również o odroczenie podatku, 
rozpatrywany jest indywidualnie. 
Warunkiem udzielenia wnio-
skowanej ulgi jest wystąpienie 
przesłanki ważnego interesu 
podatnika oraz interesu publicz-
nego. Analizie podlegają między 
innymi przyczyny powstania za-
lęgłości, przyczyny niemożności 
zapłaty podatku w ustawowych 
terminach, aktualna sytuacja 
finansowa, rodzinna i zdrowot-
na. Podejmując rozstrzygnięcie 
w danej sprawie, organ podatko-
wy kieruje się założeniem, że ulgi 
w spłacie zobowiązań podatko-
wych, w tym również odroczenie, 
to rozwiązanie nadzwyczajne, 
którego zastosowanie stanowi 
odstępstwo od konstytucjonalnej 
zasady powszechnego pono-
szenia ciężarów oraz świadczeń 
publicznych. 

mieszkaniec gminy: dzień dobry 
Panu. Pisano w miejscowej ga-
zecie o odpadach koło strzegomki 
w miejscowości modlęcin. Czyżby 
sprawa przyschła? a może jest 
tak, że w strzegomiu wszystko 
można? smrodzić, dymić, pylić 
i porzucać odpady gdzie się komu 
podoba?

Sprawa jest w toku załatwiana 
i nie jest łatwo, bo jest to teren 
prywatny, a odpady nie zagrażają 
w żaden sposób rzece Strzegomce. 
Szkoda, że z takim pesymizmem 
patrzy Pan na naszą piękną gminę 
i miasto. Uważam, że przedsię-
biorstwa, firmy oraz osoby pry-
watne w zdecydowanej większości 

dbają o estetykę i lepsze warunki 
życia mieszkańców. Pisze Pan 
smrodzić. Wiosną, kiedy jedna ze 
spółdzielni rolniczych wywiozła 
gnój telefony do gminy urywa-
ły się, bo śmierdzi. Zawsze tak 
było. Dymić- nie znam firmy, 
która dymi w gminie Strzegom 
w sposób uciążliwy. Nie ma skargi 
w tym temacie. Pylić - jesteśmy 
gminą granitową i tego się nie da 
uniknąć, wiem że firmy bardzo się 
starają i jest coraz lepiej. Proszę 
o więcej optymizmu.

sander Westerveld: Witam, sza-
nowny Panie proszę o informację 
lub uzyskanie jej z dsdiK, czy pla-
nowany jest remont kapitalny drogi 
374 na odcinku miasto strzegom 
(włącznie) - rogoźnica - granica 
powiatu? droga jest w fatalnym 
stanie. Po dłuższej nieobecności 
w strzegomiu, zauważyłem że 
pojawiły sie nowe znaki ostrze-
gawcze i ograniczające prędkość na 
tym odcinku. Co jest zasadne ponie-
waż dziur, wybojów, nierówności 
i łat jest ogrom. na drodze jest duże 
natężenie ruchu, w tym ciężarówek 
z kamieniołomów. Czy w planach 
jest remont tożsamy z pięknie zro-
bionym odcinkiem tej samej drogi 
strzegom - stanowice? Jeśli tak 
to kiedy, jeśli nie to dlaczego i tym 
samym proszę o interwencję. 

W odpowiedzi na pytanie in-
formuje, że DSDiK przewidziało 
do remontu odcinek drogi do 
ronda w kierunku świateł na ul. 
Kasztelańskiej. Sam widziałem, 
że droga w Rogoźnicy jest w złym 
stanie technicznym. Z pism otrzy-
manych od DSDiK wynika, że ten 
odcinek jezdni zostanie poddany 
remontom cząstkowym. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

- Jesteśmy organizacją, dla 
której najważniejsza jest rodzi-
na, a przewodnią ideą jest szero-
ko rozumiana pomoc kobietom 
i ich rodzinom, które znalazły 
się w trudnej sytuacji życiowej 
– mówi Barbara Pietras, prezes 
Stowarzyszenia, które działa 
w obszarze ochrony i promocji 
zdrowia, prowadzi działania na 
rzecz podnoszenia świadomości 
kobiet, promowania inicjatyw 
wyrównujących szanse kobiet 
na rynku pracy i w życiu po-

litycznym. Ponadto członkinie 
strzegomskiego stowarzyszenia 
aktywnie biorą udział w pracach 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Strze-
gomiu, a Barbara Pietras peł-
niła funkcję przewodniczącej 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego (kadencja 
2010-2012), której kadencja 
upłynęła w październiku tego 
roku. 

Stowarzyszenie „Opoka” 
powstało 8 lat temu. Przez 

ten czas wydarzyło się sporo. 
W 2004 roku stowarzyszenie 
uzyskało status organizacji po-
żytku publicznego. Przedstawi-
cielki aktywnie uczestniczyły 
w szkoleniach związanych 
z działalnością pożytku pu-
blicznego zarówno na tere-
nie powiatu świdnickiego, jak 
i województwa dolnośląskiego, 
projektach, spotkaniach oko-
licznościowych, spotkaniach 
warsztatowych z innymi or-
ganizacjami pozarządowymi, 

a nawet grach terenowych jak 
„Eko-gra terenowa” w ramach 
projektu „Przyroda mojego 
regionu” współfinansowane-

go przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony i Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz 
Urząd Miejski w Strzegomiu. 
– Było dziesięć patroli, a my 
znalazłyśmy się w pierwszej 
trójce – wspomina z sentymen-
tem Barbara Pietras. Kobiety 
ze Strzegomia brały udział 
w Dolnośląskim Zjeździe 
Kobiet „Kobiety w regionie 
dolnośląskim – bilans dziesię-
ciolecia i nowe rekomendacje”, 
w wielu konferencjach. 

Panie organizują na terenie 
Strzegomia konferencje, spo-
tkania okolicznościowe i inte-
gracyjne, a przede wszystkim 
pomagają. Stowarzyszenie 
„Opoka” może poszczycić się 
kilkoma bardzo udanymi ak-
cjami, w tym m.in.: „Pomoc 

rodzinom”, „Sukces zapachu”, 
„Ochrona zdrowia” przepro-
wadzona wraz z Centrum 
Rehabilitacji i Medycyny Fizy-
kalnej „Helios” w Strzegomiu. 
– Byłyśmy organizatorkami 
również „Białych sobót”, pod-
czas których kilkaset kobiet 
z gminy mogło skorzystać 
z bezpłatnych badań usg piersi, 
brzucha i specjalistycznych 
porad m.in. dermatologicznych 
czy ortopedycznych. Stowarzy-
szenie zorganizowało szereg 
innych akcji np. „Uśmiech 
dziecka”, „Pomóż choć jed-
nemu dziecku”, „I ty możesz 
zostać świętym Mikołajem” 
oraz uroczystych obchodów 
Dnia Dziecka. 

Magdalena Kuczyńska 
Fot. UM Strzegom 

Stowarzyszenie Kobiet „Opoka”
Przedstawiamy Organizacje Pozarządowe gminy Strzegom

Jest w gminie Strzegom stowarzyszenie, które aktywnie działa i pomaga kobietom, a 
jego mottem są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki, nie przez to 
co ma, nie przez to kim jest, lecz, przez to czym dzieli się z innymi”. Jeśli jesteś kobietą, 
bliska jest ci problematyka w zakresie poprawy warunków życia kobiet na terenie gminy, 
w powiecie świdnickim i województwie – zgłoś się do Stowarzyszenia Kobiet „Opoka” w 
Strzegomiu. 
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Tematem były podstawo-
we założenia Strategii, cele 
w poszczególnych obszarach, 
priorytety, antypriorytety, in-
westycje publiczne i prywat-
ne. Jerzy Tutaj podkreślił cel 
nadrzędny strategii, jakim jest 
podniesienie poziomu życia 

mieszkańców Dolnego Śląska 
oraz poprawa konkurencyjno-
ści regionu przy respektowaniu 
zasad zrównoważonego rozwo-
ju. - Długoterminowa strategia 
rozwoju regionu pozwala osią-
gnąć cel, bez względu na to, kto 
rządzi - zaznaczył. - W Strze-

gomiu to się realizuje. Mamy 
opracowaną Strategię Rozwoju 
Lokalnego Gminy Strzegom 
obowiązującą do roku 2020 
- podkreślił Tadeusz Wasy-
liszyn, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Gość wtorkowej sesji zachę-
cał do utworzenia klastra bran-
ży kamieniarskiej, ponieważ 
nie każdy podmiot gospodar-
czy w przyszłości będzie mógł 
starać się o większe pieniądze. 
Klastry będą fundamentem 
rozwoju regionalnego i jako 
mechanizm aktywizacji po-
zwolą stworzyć sieci współpra-
cy i powiązania gospodarcze, 
których siła oddziaływania 
wykroczy poza lokalne ramy.

Tematem priorytetowym dla 
radnych jest budowa obwod-
nicy Strzegomia. - Deklaracji 
było wiele. Jesteśmy gotowi 
przystać na warunki propo-
nowane przez Urząd Mar-
szałkowski - stwierdził radny 
Marian Góra. - Obwodnica 
jest jedynym wyjściem dla 
gminy. Bez niej gmina nie 
będzie się rozwijać - podkre-
ślił Andrzej Kowszyn, sołtys 
Goczałkowa Górnego. - Mniej 
mówmy, więcej realizujmy 
- zrekapitulowała dyskusję 
Maria Michalec, wiceprze-
wodnicząca Rady. - Wizyta 

wicemarszałka w Strzegomiu 
jest dla nas bardzo ważna. 
To dobrze, że jesteśmy do-
strzegani. Strzegom leży na 
terenie Dolnego Śląska i też 
ma swoje potrzeby - zaznaczył 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

Ważnym punktem porządku 
obrad było przekazanie przez 
Marię Michalec decyzji składu 
orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, który mocą 
uchwały wydał pozytywną 
opinię w sprawie przedłożonej 
przez burmistrza Strzegomia 
informacji o przebiegu wy-
konania budżetu za pierwsze 
półrocze 2012 r.

W toku sesji radni podjęli 
wszystkie zaprojektowane 
uchwały, oprócz jednej wy-
cofanej z porządku obrad tj. 
uchwały w sprawie zaliczenia 
do kategorii dróg gminnych 
drogi wewnętrznej o przebie-
gu od drogi gminnej dz. Nr 
27, AM-35, Obr. Grabina do 
drogi krajowej nr 5.

Najwięce j  kontrowers j i 
wywołało podjęcie uchwały 
w sprawie podziału gminy 
Strzegom na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i nu-
merów. Uwagi do nowego 
podziału na okręgi wyborcze 
zgłaszali m.in. radni z Kostrzy, 
Rogoźnicy i Jaroszowa. Mimo 
żywiołowej dyskusji uchwałę 
podjęto większością głosów. 

Tekst i zdjęcia: 
Grażyna Kuczer

Jednomandatowe okręgi 
wyborcze stały się faktem. 
W najbliższych wyborach 
samorządowych będziemy 
wybierać z każdego okręgu 
tylko jednego radnego. 

Ustawa z dnia 5 stycznia 
2011 r. – kodeks wyborczy 
wprowadza jednomandatowe 
okręgi wyborcze, co ozna-
cza, że w okręgu wyborczym 
tworzonym dla wyboru rady 
w gminie nie będącej miastem 

na prawach powiatu wybiera 
się jednego radnego. - 5 paź-
dziernika 2012 r. burmistrz 
Strzegomia przedłożył Radzie 
Miejskiej projekt uchwały 
w sprawie podziału gminy 
Strzegom na okręgi wyborcze 
opracowany zgodnie z zasa-
dami wynikającymi z art. 417 
– 419 Kodeksu wyborczego. 
Jedną z nich jest zasada równo-
ści wyborów, którą w aspekcie 
materialnym realizuje się po-
przez ustalenie jednolitej nor-
my przedstawicielstwa. Normę 

przedstawicielstwa oblicza się 
poprzez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez licz-
bę radnych - wyjaśnia Iwona 
Zabawa-Budziszyn, sekretarz 
gminy Strzegom. 

Według stanu na dzień 30 
września 2012 r. liczba miesz-
kańców gminy Strzegom wy-
nosiła 26.958 osób. Zgodnie 
z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gmin-
nym w gminach do 50.000 
mieszkańców liczba radnych 
wynosi 21. Norma przedsta-

wicielstwa dla naszej gminy 
wynosi 1.284. 

 - Biorąc pod uwagę , że gmi-
na Strzegom obejmuje miasto 
i położone na jej terenie wsie 
zachowując zasady kodeksu 
wyborczego w mieście powsta-
nie 13 okręgów jednomandato-
wych a na terenie wiejskim 8 
okręgów jednomandatowych 
– mówi sekretarz gminy. 

Projekt uchwały po wie-
lu konsultacjach i zmianach 
zaproponowanych przez De-
legaturę Krajowego Biura 

Wyborczego w Wałbrzychu 
został 24 października 2012 
r. pozytywnie zaopiniowany 
przez Delegaturę. Rada Miej-
ska na sesji odbytej w dniu 
30 października 2012 r. po 
dyskusji podjęła uchwałę w tej 
sprawie. 

Po dokonaniu podziału na 
okręgi wyborcze w terminie 3 
miesięcy należy dokonać zmian 
w podziale na stałe obwody 
głosowania, o czym będziemy 
informować na bieżąco. 

Oprac. MK 

Mniej mówmy, więcej działajmy

Jednomandatowe okręgi wyborcze

Na sesji o Strategii Rozwoju Województwa, budowie obwodnicy Strzegomia, rozliczeniu budżetu i ...

Zachowując zasady kodeksu wyborczego, w mieście Strzegom powstanie 13 okręgów, a na terenie wiejskim 8 okręgów

Strzegomskie Stowarzyszenie 
Euro-Partner aktywnie działa na 
rzecz lokalnej społeczności. Dzięki 
przeprowadzonej ostatnio przez 
organizację akcji „Pełny Plecak”, 
przybory szkole przekazano Ze-
społowi Szkół w Goczałkowie 
oraz Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu. Człon-
kowie stowarzyszenia składają 
serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w tę 
akcję: burmistrzowi Strzegomia 
Zbigniewowi Suchycie, Stefanii 
Czarce, firmie Litos, Kwiaciarni 
„Aga”, Leszkowi Czarnocie, 
Bolesławowi Michalukowi, Ja-
dwidze Ozimek, Zbigniewowi 

Puczce oraz Straży Miejskiej 
Gminy Strzegom. 

Warto też wspomnieć, że w paź-
dzierniku przez Stowarzyszenie 
Euro-Partner została przepro-
wadzona zbiórka żywności pod 
hasłem „Podziel się posiłkiem”, 
podczas której zebrano 1080 
kg produktów, które następnie 
przekazano szkołom: PSP nr 4 
w Strzegomiu – 253 kg, Zespo-
łowi Szkół w Goczałkowie – 279 
kg, Zespołowi Szkolno-Przedsz-
kolnemu w Jaroszowie – 249 
kg oraz PSP nr 3 w Strzegomiu 
– 247 kg. 

RED
FOT. RED

Oczyszczalnia  
po rozbudowie 

- Oczyszczalnia ścieków przy 
ulicy Rybnej w Strzegomiu 
została rozbudowana i zmoder-
nizowana w ramach projektu 
„Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej w gminie 
Strzegom”, współfinansowanego 
przez UE ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko 
– mówi Dorota Borkowska, 
prezes strzegomskiej spółki 
Wodociągi i Kanalizacja. 

Generalnym Wykonawcą 
był Instal Kraków. Prace przy 
realizacji inwestycji trwały od 
22 kwietnia do 21 września 
br. Wartość wykonanych robót 
objętych kontraktem wyniosła 
19 433 722,76 zł brutto. 

- W wyniku moderniza-
cji i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków usprawniono ciąg do 
mechanicznego oczyszczania, 
rozbudowano część biologicz-
ną, wybudowano urządzenia 
do beztlenowej mezofilowej 
stabilizacji osadu wraz z syste-
mem ujmowania, uzdatniania 
i wykorzystania biogazu. Przed-
sięwzięcie ma na celu oczysz-
czanie w stopniu wymaganym 
przepisami Unii Europejskiej 
i krajowymi wszystkich odbie-
ranych ścieków z miasta i gminy 
Strzegom – wyjaśnia Dorota 
Borkowska. Realizacja tego 
przedsięwzięcia przyczyni się 
przede wszystkim do ochrony 
środowiska poprzez likwidację 
lub znaczne ograniczenie za-
nieczyszczeń wprowadzanych 
do rzeki Strzegomki.

MK 

Euro-Partner pomaga i dziękuje

Podział gminy na jednomandato-
we okręgi wyborcze

Okręg wyborczy nr 1: Strzegom: 
Agatowa, Ametystowa, Bazalto-
wa, Fiołkowa, Fryderyka Chopina, 
Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, 
Kwarcowa, Legnicka od 24 do końca 
numery parzyste, Niecała, Różana, 
Skalna.
Okręg wyborczy nr 2: Strzegom: 
Adama Mickiewicza, Aleja Wojska 
Polskiego 37E, 41-41C nieparzyste, 
Jana Kochanowskiego, Leopolda 
Staffa, Stanisława Wyspiańskiego.

Okręg wyborczy nr 3: Strzegom: Ban-
kowa od 7 do końca, Jana Matejki, 
Kazimierza
Pułaskiego, Niepodległości, Ofiar 
Katynia, Parkowa, Świętego Jana, Ta-
deusza Kościuszki 6-12 parzyste, od 
13 do końca, Wincentego Witosa.

Okręg wyborczy nr 4: Strzegom: 
Ignacego Jana Paderewskiego 1-3A, 
Kamienna, Rynek, Tadeusza Ko-
ściuszki 1-5, 7-11 nieparzyste.

Okręg wyborczy nr 5: Strzegom: 
Bohaterów Getta, Krótka, Ogro-
dowa, Świdnicka 2- 36, Świętego 
Tomasza.

Okręg wyborczy nr 6: Strzegom: 
Armii Krajowej, Koszarowa, Morska, 
Szarych Szeregów, Świętej Jadwigi, 
Wesoła, Wspólna, Zielona.

Okręg wyborczy nr 7: Strzegom: Bu-
kowa, Cicha, Dębowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Promenada, Sosnowa.

Okręg wyborczy nr 8: Strzegom: 
Aleja Wojska Polskiego 9-11 nie-
parzyste, 12, 13-15 nieparzyste, 
16-37C, 38-42 parzyste, Bankowa 

1-6, Czerwonego Krzyża, Ignacego 
Jana Paderewskiego od 15 do końca, 
Legnicka 1-23, 25, Leśna.

Okręg wyborczy nr 9: Strzegom: 
Brzegowa od 17 do końca, Dolna od 
18 do końca, Górnicza, Jeleniogór-
ska, Kopalniana, Marii Konopnickiej, 
Milenijna, Miodowa, Wałbrzyska, 
Wydobywcza.

Okręg wyborczy nr 10: Strzegom: 
Aleja Wojska Polskiego 1-8, 12A-14B 
parzyste, Jarosława Dąbrowskiego, 
Kościelna, Ks. Prałata Stanisława 
Siwca, Plac Jana Pawła II, Szkolna, 
Świętej Anny.

Okręg wyborczy nr 11: Strzegom: 
3 Maja, Bracka, Brzegowa 1-15A, 
Czarna, Dolna 1-17, Kasztelańska, 
Malinowa, Rybna, Świdnicka od 37 
do końca, Wolska.

Okręg wyborczy nr 12: Strze-
gom: Bolesława Limanowskiego, 
Brzozowa, gen. Henryka Dembiń-
skiego, gen. Józefa Bema, gen. 
Władysława Andersa, Kwiatowa, 
Lipowa, Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Olszowa, Polna, Sło-
neczna, Stefana Starzyńskiego, 
Wrzosowa. 

Okręg wyborczy nr 13: Strzegom: 
Agrestowa, Aleja Wojska Polskie-
go 39-39 A nieparzyste, od 43 do 
końca, Brzoskwiniowa, Ceglana, 
Dworcowa, Gronowska, Jago-
dowa, Kolejowa, Mikołaja Reja, 
Mordechaja Anielewicza, Mo-
stowa, Porzeczkowa, Rzeźnicza, 
Strzelnicza, Wałowa, Winogrono-
wa, Władysława Sikorskiego.

Okręg wyborczy nr 14: Goczał-
ków

Okręg wyborczy nr 15: Jaroszów: 
1-4, 5, 6-20A, od 110 do końca, 
Rusko 

Okręg wyborczy nr 16: Bartoszówek, 
Jaroszów: 4A-4F parzyste, 5A-5G 
nieparzyste, 21-109.

Okręg wyborczy nr 17: Goczałków 
Górny, Godzieszówek, Graniczna, 
Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka. 

Okręg wyborczy nr 18: Kostrza, 
Rogoźnica. 

Okręg wyborczy nr 19: Granica, Mo-
dlęcin, Stawiska, Tomkowice.

Okręg wyborczy nr 20: Międzyrzecze, 
Morawa, Skarżyce, Stanowice. 

Okręg wyborczy nr 21: Grochotów, 
Olszany. 

XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Strzegomiu w dniu 30 października br. zaszczycił 
swoją obecnością Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Na 
podstawie prezentacji multimedialnej wicemarszałek zapoznał radnych ze Strategią 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.
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Realizując zadanie: „Las za-
chwyca nas”, dzieci zdobywały 
wiedzę o środowisku przyrod-
niczym poprzez różne formy 
aktywności. Przedszkolaki, 
podczas realizacji programu, 
brały udział w zajęciach dydak-
tycznych, wycieczkach eduka-
cyjnych, prelekcjach z pracow-
nikami instytucji promującymi 
edukację ekologiczną, konkur-
sach plastycznych. Angażowały 
się również w akcje: „Sprzątanie 
Świata”, „Dni Ziemi”, „Zbiórka 

makulatury”.
Dzieci uczestniczyły w wy-

cieczkach edukacyjnych do 
Myśliborza, Zoo we Wrocławiu 
oraz do muzeum papiernictwa 
w Dusznikach Zdroju. W czasie 
wycieczki do Myśliborza przed-
szkolaki maszerowały ścieżką 
edukacyjną Myśliborskiego 
Rezerwatu Przyrody, poznając 
zalety leśnego ekosystemu, 
a dzięki tablicom informacyj-
nym poznały bliżej środowisko 
Podgórza Kaczawskiego.

W czasie zwiedzania muzeum 
papiernictwa dzieci poznały 
historię papieru, techniki jego 
wytwarzania, a także różne 
sposoby wykorzystania tego 
materiału.

Przedszkolaki w roku szkol-
nym uczestniczyły w warszta-
tach plastycznych, tanecznych 
oraz teatralnych organizowa-
nych na terenie przedszkola. 
W trakcie zajęć dzieci tworzyły 
maski leśnych zwierząt, przy-
gotowywały układy taneczne 
oraz spektakl teatralny, których 
tematem przewodnim była 
ekologia.

Dzieci brały udział w konkur-
sie plastycznym: „Las w oczach 
dziecka”, gdzie wspólnie z ro-
dzicami tworzyły prace pla-

styczne dotyczące lasu jesienią. 
Dzięki środkom finansowym, 
pozyskanym na ten cel, w ogro-
dzie przedszkolnym zostały 
utworzone kąciki ekologiczne, 
które wzbogaciły się o nowe 
tablice poglądowe, ścieżki zdro-
wia, ławo-stoły, kosze, rośliny 
ozdobne oraz krzewy. Aby 
wzbogacić kąciki przyrody 
w salach przedszkolnych, za-
kupiono mikroskopy, globusy, 
lupy. Zakupione zostały rów-
nież książki edukacyjne, tablice 
o tematyce ekologicznej, albu-
my, układanki oraz nagrody na 
organizowane konkursy.

Realizacja programu obejmo-
wała dzieci w wieku 3-6 lat oraz 
ich rodziców, nauczycieli, pra-
cowników przedszkola a także 

instytucje z terenu gminy i wo-
jewództwa.

Głównym celem programu 
było wyrobienie gotowości 

podejmowania działań proeko-
logicznych przez całe życie. 

(red) 
Zdjęcia: Organizatorzy 

Dzieci brały udział m.in. w wycieczkach, zajęciach edukacyjnych, prelekcjach i akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi” czy „Zbiórka makulatury”

Urodziny w życiu każdego, 
a szczególnie w życiu dziecka 
to bardzo ważny dzień. Dzień 
pierwszych urodzin punktu 
przedszkolnego „Słoneczna 
Kraina” w Żółkiewce był 
pełen niespodzianek i nie-
zapomnianych wrażeń. 

Z tej okazji cała społeczność 
przedszkola - dzieci, nauczycie-
le, rodzice i zaproszeni goście 
spotkali się na urodzinowym 
przyjęciu. Na początku dzieci 
zaprezentowały przygotowany 
specjalnie na tę okazję program 
artystyczny. Wszystkie dzieci 
bardzo chętnie prezentowały 
swoje umiejętności, nie czuły 
tremy, chociaż dla niektórych 
był to pierwszy w życiu wy-
stęp.

- Następnie odbyło się paso-
wanie na przedszkolaka i star-
szaka – relacjonuje Iwona 

Iwanicka ze „Słonecznej Kra-
iny” w Żółkiewce. - Przed-
szkolaki z dużym przejęciem 
powtarzały tekst ślubowania. 
Magiczna różdżka zaczarowała 

nasze dzieciaki w prawdzi-
we przedszkolaki. Następnie 
wspólnie zaśpiewaliśmy „sto lat” 
i zdmuchnęliśmy jedną świecz-
kę na naszym torcie –dodaje.

Życzymy „Słonecznej Kra-
inie” samych pogodnych dni, 
wielu powodów do radości 
i dumy, sukcesów, spełniania 
marzeń i rozwoju! 

Pierwszy roczek „Słonecznej Krainy”
Pierwsze w gminie niepubliczne przedszkole w Żółkiewce cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Aktualnie realizowany jest 
ostatni etap wdrażania naziemnej 
telewizji cyfrowej w Polsce, który 
rozpoczął się 7 listopada br., a za-
kończy 23 lipca 2013 r. 

W związku z tym w szkołach 
podstawowych i gimnazjach gmi-
ny Strzegom odbędą się lekcje na 
temat cyfryzacji telewizji naziem-
nej. - Przekazując uczniom, którzy 
z reguły są obeznani z nowymi 
technikami, niezbędne informacje 
nie tylko upowszechniamy wiedzę 

o cyfryzacji, ale także zachęcamy 
ich do pomocy innym (rodzi-
nie, sąsiadom) w tym procesie 
– informuje Maria Kramarczyk, 
dyrektor Wydziału Rozwoju 
Edukacji w Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu. 

Więcej informacji nt. cyfry-
zacji telewizji naziemnej można 
uzyskać ze strony internetowej 
Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji www.cyfryzacja.gov.pl

(red)

O cyfryzacji w szkołach

19 października 2012 r. podpisano 
umowy na prowadzenie zajęć eduka-
cyjnych z wykonawcami wyłonionymi 
w drodze przetargu i tym samym 
rozpoczęto dodatkowe zajęcia dla 
dzieci szkół podstawowych w klasach 
I-III w ramach programu „Indy-
widualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest gmina Strzegom”. 
Środki pochodzą z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego jako kontynuacja 
projektu, pt. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest gmina 
Strzegom”. W szkołach podstawowych 
zostaną przeprowadzone następujące 
zajęcia, które zakończą się tuż przed 
przerwą świąteczną:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu w 
tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,2. 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych, 
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju mowy,
4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z 
wadami postawy,  
5. Zajęcia socjoterapeutyczne i psycho-
edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 
komunikacji społecznej,
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk 
przyrodniczych, 
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
plastyki,
8. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem zajęć 
teatralnych.
Dodatkowa kwota dofinansowania 
projektu to: 73 150,00 zł. Całko-
wita wartość projektu wyniesie 440 
650,60 zł.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Eko-przedszkolaki z „Trójki”
W miesiącach marzec - październik 2012 r. przedszkolaki z 
Przedszkola nr 3 w Strzegomiu realizowały program przed-
szkolnej edukacji ekologicznej „Eko-przedszkolak mały i duży, 
wie jak naturze i zdrowiu służyć”. Program był dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu oraz Gminę Strzegom.
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Kinowe  
propozycje

16 l i s topada 
br. o godz. 09:00 
Kino SCK za-
prasza dzieci na 
bajkę pt. „Me-
rida Waleczna” 
czyli 100 minut 
niezwykłej historii o odważ-
nej Meridzie, która stawia 
czoło tradycji, przeznaczeniu 
i okrutnym bestiom. 

Natomiast 23 listopada br. 
o godz. 19.00 dla dorosłych 
będzie komedia romantycz-
na 2 dni w Nowym Jorku!, 
w której popularna gwiazda 
europejskiego kina Julie Delpy 
(„Przed zachodem słońca”, 
„Trzy kolory. Biały”) posta-
nowiła zakpić sobie z naro-
dowych wad swoich rodaków 
i politycznej poprawności 
Amerykanów. 

Niesforna francuska ro-
dzinka odwiedza bliskich na 
Manhattanie – sztampowy 
pomysł w napisanej i wyre-
żyserowanej przez nią kome-
dii „2 dni w Nowym Jorku” 
stanowi punkt wyjścia do 
mnożenia niezliczonej ilości 
gagów i słownych potyczek 
ośmieszających stereotypowe 
zachowania obu stron. 

Zaczyna się nieźle. Stary 
brzuchaty Francuz (Albert 
Delpy) przemycający w majt-
kach kilogramy kiełbas oraz 
wykwintnych serów dla wy-
kształconego czarnoskórego 
zięcia (Chris Rock) to widok 
wzruszający. 

(red)

Kultura / w ydarzenia

Część artystyczna obcho-
dów Narodowego Świę-
ta Niepodległości odbyła 
się w sali widowiskowej 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. W jej trakcie bur-
mistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta oraz prze-
wodnicząc y Rady Miej-
skiej w Strzegomiu – Ta-
deusz Wasyliszyn wręczyli 
okolicznościowe medale 
osobom zasłużonym dla 
miasta i gminy Strzegom.

Na scenie SCK, w starannie 
przygotowanym montażu 
słowno-muzycznym zapre-
zentowali się uczniowie z Pu-
blicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 i Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu. Dzieci i mło-
dzież poprzez swój występ 
udowodnili, jak ważne jest 
dla nich to, co wydarzyło się 
w Polsce przed 94 laty.

Strzegomskiej, i nie tylko, 
publiczności zaprezentowały 
się również zespoły ludowe: 
Karkonosze z Gruszkowa, 
Rozmaryn z Bogatyni, Ko-
strzanie, Goczałkowianie, 
Olszaniacy, a także Retro. 
Świetnym pomysłem było 

wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych, które popro-
wadziła  Małgorzata Ma-
jeran-Kokott z Polskiego 
Radia Wrocław.

Te g o r o c z n e  o b c h o d y 
Ś w i ę t a  N i e p o d l e g ł o ś c i 
zakończył występ znanego 
i  cenionego zespołu Ter-
cet  Egzotyczny  na  cze le 

z charyzmatyczną Iz abelą 
S k r y b a n t  –  D z i e w i ą t -
kowską .

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Nagrodzeni podczas Święta Niepodległości
Druga część obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w Strzegomskim Centrum Kultury, gdzie zaprezentowano występy i wręczono medale

Mieszkańcy, w tym ucznio-
wie Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego mogą od 
25 października oficjalnie 
wypożyczać książki w no-
wym, wyremontowanym 
pomieszczeniu znajdującym 
się w budynku miejscowej 
szkoły. 

Stara siedziba Biblioteki 
Publicznej w Stanowicach 
mieściła się przy ulicy Świe-
bodzkiej 13, w pobliżu Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-
nego. Do budynku szkol-
nego została przeniesiona 
w połowie lipca br. Nowy 
lokal został wyremontowany. 
Pomalowano ściany, zamon-
towano nowe oświetlenie, na 
podłogę położono płytki ce-
ramiczne. Biblioteka została 

wyposażona w nowe meble. 
Na połączeniu filii biblio-
teki publicznej z biblioteką 
szkolną skorzystali zarówno 

uczniowie, jak i czytelnicy 
sołectwa Stanowice.

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

Zespół Folklorystyczny Ol-
szaniacy to grupa działająca na 
terenie gminy Strzegom od wielu 
lat. Jest swoistą wizytówką gminy, 
która dotychczas udowodniła, 
ż potrafi promować Strzegom 

swoim oryginalnym śpiewem. 
W ostatnim czasie otrzymali 
oni 13 kompletów rzeszowskich 
strojów damskich oraz siedem 
kompletów męskich.

- Zespół wyjeżdża na imprezy 

w całym kraju i zagranicę, często 
występuje na imprezach organizo-
wanych na miejscu. W tym roku 
wydał on płytę, brał też udział 
w Ludowej Liście Przebojów 
prowadzoną przez Małgorzatę 
Majeran – Kokott i zajął dość wy-
sokie miejsce. Swoim repertuarem 
nawiązuje do tradycji z regionu 
Rzeszowszczyzny, stąd takie stroje 
– tłumaczy Bożena Bojanowska- 
Czuk, dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury. 

(red)

Biblioteka w Stanowicach otwarta!

Olszaniacy mają nowe stroje!

Uroczystość z przecięciem wstęgi i pasowaniem uczniów na czytelników 

Zespół zaprezentował się w pięknych ubraniach 11 listopada 

Tegoroczne obchody Naro-
dowego Dnia Niepodległości 
w Strzegomiu były szczególne 
także z jeszcze jednego powodu. 
W pobliżu Strzegomskiego 
Centrum Kultury stanął od-
mieniony pomnik Ignacego 
Jana Paderewskiego, którego 
autorem jest lokalny artysta-
rzeźbiarz – Adam Ratkowski. 

Granitowa rzeźba polskiego 
bohatera narodowego powstała 
na bazie dotychczasowego po-
mnika. Adam Rat-
kowski podjął się 
tego zadania na po-
czątku października 
i zajęło mu to mie-
siąc. – Nie miałem 
zbyt dużo czasu, ale 
udało mi się ukoń-
czyć wszystko na 
czas – mówi artysta. 
- Aktualna wersja 
pomnika jest trochę 
wyższa niż pierwo-
wzór, aby efekt wi-
zualny był jeszcze 
bardziej efektowny 
– dodaje.

Spotkany obok 
przechodzień, na py-
tanie, jak podoba mu 
się pomnik, odpo-
wiedział, że zmiana 

jego wyglądu jest korzystniejsza. 
– Na pewno jest dużo ładniej 
i ciekawiej, a sam Paderewski jest 
jakby … trochę młodszy.

- Mam nadzieję, że nowy 
wizerunek Ignacego Jana Pa-
derewskiego spodoba się strze-
gomianom, a powyższa opinia 
mieszkańca nie będzie odosob-
niona – kończy sympatyczny 
rzeźbiarz.

 Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

Pomnik Paderewskiego  
w nowej odmłodzonej odsłonie 

Adam Ratkowski urodził się i rzeźbi w Strzegomiu. Jest członkiem Dolnoślą-
skiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków. Bierze czynny udział w plenerach 
i konkursach rzeźbiarskich. Tworzy w kamieniu naturalnym: granicie i marmu-
rze. W swoim dorobku posiada rzeźby kameralne, monumentalne, ogrodowe 
i użytkowe. Adam Ratkowski jest także autorem pomnika księżnej Anny na 
Strzegomskich Plantach.

Staraniem Strzegomskiego Centrum Kultury zakupione 
zostały stroje dla Zespołu Folklorystycznego Olszaniacy. 
Wniosek na dofinansowanie tego zadania do lokalnej Gru-
py Działania Szlakiem Granitu w Udaninie został złożony 
w minionym roku. W tym roku podpisano umowę z Urzędem 
Marszałkowskim. Koszt tych strojów to 24 282 zł, z czego 
dofinansowanie to kwota 15 738 zł. 

Lista osób nagrodzonych: 
Józef Brzegowy, Andrzej Czarno-
ta, Czesław Chabierski, Edward 
Dyrda, Henryk Dylewski, Danuta 
Dzikowska, Bronisław Forski, Fran-

ciszek Franczak, Wiesława Górka, 
Krystyna Grenda, Stanisław Jurce-
wicz, Mirosław Jańczak, Jolanta 
Jurczyk, Maria Karkowska, Janina 
Klonowska, Hanna Krosta, Maria 

Kwiatkowska, Krystyna Lis – Ryn-
kiewicz, Natalia Łęska, Zbigniew 
Łobanowski, Zofia Łopuszyńska, 
Janusz Musiał, Marian Nayda, 
Alicja Niziołomska, Jerzy Orabczuk,  

Czesław Pakla, Czesław Papież, 
Barbara Pietras, Dariusz Pylak, 
Henryk Purtak, Zbigniew Rodak, 
Andrzej Rozwałka, Jerzy Skiera, 
Barbara Sobusiak, Tadeusz Świerk, 

Krystyna Szałecka, Maria Szczepa-
nik, Edmund Szczepański, Zdzisław 
Szpak, Tadeusz Wasyliszyn, Monika 
Wielichowska, Marek Wiśniowski, 
Krzysztof Wtorkiewicz, Zbigniew 

Wysoczański, Eugenia Zasińska, 
Swietłana Zielińska, Mieczysław 
Zmora, Andrzej Zontek, ks. Marek 
Żmuda, Jan Żmijewski, Ryszard 
Żmijewski.
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W grudniu zakończy się 
budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Żółkiewka. Budowa 
kanalizacji w tej miejscowo-
ści jest częścią kontraktu IV 
„Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsiach Wieśnica 
i Żółkiewka”. 

- Umowa na realizację kon-
traktu IV podpisana została 
10 listopada 2009 r. z wyko-
nawcą „Sobet s.a.” z Brzegu 
na kwotę ponad 2,87 mln zł 
netto z terminem wykonania 
12 czerwca 2012 r. Koszt 
obliczono na 1,64 mln zł. 
Roboty rozpoczęto w kwiet-
niu 2010 r. Obecnie termin 
zakończenia kontraktu IV 
to 8 grudnia 2012 r. – mówi 
Marek Jaryczewski, wicepre-
zes strzegomskiej spółki Wo-
dociągi i Kanalizacja. Zakres 
rzeczowy projektu obejmuje 
kanalizację grawitacyjną - 2,8 
km oraz przyłącza kanali-

zacyjne – 57 szt. o łącznej 
długości 0,6 km.

- Koszt budowy kanalizacji 
w Żółkiewce będzie wyższy 
niż umowny z uwagi na ob-
miarowy system rozliczania 
inwestycji. Obecnie planowany 
koszt tego zadania wynosi 1,66 
mln zł – wyjaśnia wiceprezes. 
Budowa kanalizacji w miej-
scowości Żółkiewka została 
zakończona. Do wykonania 
pozostały roboty odtworzenio-
we dróg. Obecnie przeprowa-
dzane są przeglądy techniczne 
wybudowanej kanalizacji.

Nadzór nad wszystkimi 
kontraktami realizowanymi 
w ramach projektu „Zapew-
nienie prawidłowej gospo-
darki ściekowej w gminie 
Strzegom” pełni  inżynier 
kontraktu – firma Safege 
s.a. oddział w Polsce, biuro 
w Bolesławcu.

Oprac. MK

Wsie

W najbliższych wydaniach 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” chcielibyśmy pre-
zentować sylwetki sołtysów 
oraz dokonania poszczegól-
nych sołectw. W tym nume-
rze przedstawiamy Janinę 
Gołębiak, sołtysa wsi Bar-
toszówek.

- Jestem mieszkanką ma-
lowniczo położonej wsi Bar-
toszówek. Całe moje ży-
cie związane jest z gminą 
Strzegom. Urodziłam się 
w Strzegomiu i tu, po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej 
w Jaroszowie, uczęszczałam 
do Liceum Ogólnokształcą-
cego, a następnie do Studium 
Policealnego o kierunku ad-
ministracja terenowa – mówi 
o sobie pani sołtys. – Tu prze-

pracowałam 38 lat, najpierw 
17 lat w Jednostce Wojskowej, 
a obecnie 21 lat w Urzędzie 
Miejskim w Biurze Rady. 

MK

Prezentujemy sołtysów:
Janina Gołębiak z Bartoszówka

Zgodnie z wolą mieszkańców Janina Gołębiak, w lutym 
2011 r. została wybrana sołtysem Bartoszówka. – Podjęłam 
się tej zaszczytnej funkcji z myślą o tym, żeby pomóc naszej 
społeczności w realizacji niezbędnych potrzeb. Dzięki przy-
chylności burmistrza Strzegomia oraz Rady Miejskiej, mamy 
wreszcie tak długo oczekiwane ogrzewanie świetlicy, wiatę 
przystankową dla dzieci oraz karuzelę na placu zabaw – wylicza 
Janina Gołębiak. 
W trakcie realizacji jest budowa wiaty na opał. Społeczność wsi 
cieszy również fakt oczyszczenia z zakrzaczeń poboczy przy 
drodze Bartoszówek – Jaroszów. – Myślę, że przy zaangażowa-
niu wszystkich mieszkańców wsi, uda nam się zrobić jeszcze 
wiele, a wspólna realizacja zadań przyczyni się do zacieśnienia 
więzi społecznych – mówi pani sołtys. Życzymy powodzenia!

Kończą kanalizację w Żółkiewce

Rozstrzygnięto 21. edycję 
konkursu „Estetyka wsi 
i zagrody wiejskiej” orga-
nizowanego przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu przy 
współudziale Powiatowego 
Zespołu Doradców w Świd-
nicy. Wręczenie nagród na-
stąpiło w dniu 10 listopa-
da br. w świetlicy wiejskiej 
w Kostrzy.

W trakcie dwóch wizyt w go-
spodarstwach w miesiącach 
lipcu i październiku br. komisja 
konkursowa dokonała przeglą-
du zgłoszonych do konkursu 
przedsięwzięć i oceniła wy-
konanie zadań zgłoszonych 
w tegorocznych deklaracjach. 
Należy nadmienić, że efekty 
wykonanych prac udokumen-
towano fotografiami.

W wyniki prac komisji kon-
kursowej dokonano następują-
cego wyboru:

KATEGORIA - WIEŚ
Nagrodzono 2 wsie: Kostrzę 

i Żółkiewkę. W tym roku te 
wsie mocno zaangażowały 
się w prace na rzecz swoich 
miejscowości i otrzymują na-
grody finansowe w kwocie po 
1.000,00 zł każda.

Wyróżniono 7 wsi: Goczał-
ków Górny, Godzieszówek, 
Granica, Grochotów, Morawa, 
Stanowice, Tomkowice, które 
otrzymują nagrody finansowe 
po 500,00 zł każda.

Za udział w konkursie kwotę 
w wysokości 200,00 zł otrzy-
muje Bartoszówek.

KATEGORIA – ZAGRO-
DA WIEJSKA

Zagrody wiejskie oceniono 
w trzech kategoriach:
I. Gospodarstwa nagrodzo-

ne /w porządku alfabe-
tycznym/ - 300,00 zł /na 
osobę:
1. Lucyna Błońska – Tom-

kowice
2. Alicja Ciochoń – Tom-

kowice
3. Tomasz Grabiec – Mo-

dlęcin
4. Mariola Grabowska–

Gruszeczka – Godzie-
szówek

5. Karolina Grajna – Tom-
kowice

6. Anna Jania – Tomkowi-
ce

7. Anna Jedynak – Stano-
wice

8. Krystyna Kopeć – Gra-
nica

9. Maria Kowalska – Go-
dzieszówek

10. Lilia Lemańska – Tom-
kowice

11. Mar ia  Ł ebkowska – 
Granica

12. W iesława Malicka – 
Godzieszówek

13. Andrzej Pawlica – Strze-
gom

14. Halina Perchun – Tom-
kowice

15. Janina Petko – Godzie-
szówek

16. Jarosław Pitura – Tom-
kowice

17. Renata Podkówka – Gro-
chotów

18. Krystyna Rzeczycka – 
Godzieszówek

19. Mirosława i Norbert 
Rześniewicz – Barto-
szówek

20. Wiesława Siatka – Ko-
strza

21. Andrzej Szczepanik – 
Tomkowice

22. Lucyna Woch - Barto-
szówek 

23. Jan Wór – Modlęcin
24. Małgorzata Wór – Mo-

dlęcin
25. Anna Żywioł - Olszany

II.  Gospodarstwa wyróżnio-
ne /w porządku alfabe-
tycznym/ - 200,00 zł /na 
osobę:
1. Krystyna Janczukowicz 

– Modlęcin
2. Henr yka Kokoszka – 

Modlęcin
3. Wioletta Przybylak – 

Grochotów

4. Regina Turczyk – Barto-
szówek

5. Teresa Wałczyk – Gro-
chotów

6. Czesława Wójcik - Go-
dzieszówek

III.  Za udział w konkursie 
/w porządku alfabetycz-
nym/ - 150,00 zł/ na 
osobę:
1. Krystyna Gruszeczka 

– Godzieszówek
2. Małgorzata Kasprzyc-

ka – Tomkowice
3. Jolanta Komsa – Mo-

dlęcin
4. Lila Ozimek - Stano-

wice

Wsz yscy  ro lnicy  w ra-
mach otrzymanej kwoty mają 
możliwość zakupu: narzę-
dzi i urządzeń ogrodniczych, 
krzewów i roślin ozdobnych, 
książek o tematyce ogrodni-
czej. Uczestnikom konkursu 
gratulujemy. 

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Obecnie zapadła decyzja o 
zakupie trzech wiat dla miej-
scowości Olszany i Rogoźnica. 
Dwie z nich trafią do Olszan. 
Warto dodać, że z tych wsi 
do szkół dojeżdża duża liczba 
dzieci. 

W tej chwili przez Wy-
dział Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i 
Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu prowadzone jest 
postępowanie ofertowe, ale 
już można powiedzieć, że 

szacowany koszt zakupu tych 
trzech urządzeń to kwota 
rzędu 12 000 zł. Nowe wiaty 
mają stanąć w Olszanach i 
Rogoźnicy jeszcze w listo-
padzie. Wszystko więc wska-
zuje, że uda się zdążyć z ich 
zakupem przed największymi 
chłodami. 

- Bardzo nam zależało, żeby 
nasze dzieci nie mokły w ocze-
kiwaniu na szkolny autobus. 
Dzięki inicjatywie i zaangażo-
waniu sołtysa naszej wsi pana 
Ireneusza Biernata, jest szansa, 
że wiaty przystankowe zostaną 
ustawione w Olszanach – mó-
wią mieszkańcy. 

MK

Dziś to już przeszłość. Za-
kład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu ustawił nowe 
krawężniki. Wcześniej roze-
brano istniejące krawężniki 
kamienne i betonowe oraz 
uzupełniono te, które posiadały 
ubytki. Ważną rzeczą jest to, że 
dokonano regulacji wysokości 
krawężników. O celowości tej 
inwestycji z pewnością nikogo 
nie trzeba przekonywać. 

- Mamy nadzieję, że wy-
remontowane krawężniki 
będą spełniały swoje zadanie 
i po ulewach nasze gospo-
darstwa nie będą już więcej 
zalewane. 

Był to dla nas duży kłopot 
i  dobrze, że udało się go 
z powodzeniem rozwiązać 
– mówią mieszkańcy Żela-
zowa. 

MK 

Najpiękniejsze wsie i zagrody wiejskie w gminie Strzegom!

Wiaty przystankowe w Olszanach i Rogoźnicy 

Żelazów ma nowe krawężniki

Dzięki temu konkursowi wygląd naszego najbliższego otoczenia zmienia się z roku na rok nie do poznania

Nowe przystanki będą służyły przede wszystkim dzieciom i młodzieży, która dojeżdża do szkół 

Po wykonanych robotach woda nie będzie się już wlewała mieszkańcom na posesje 

– Na zadanie to przeznaczono kwotę prawie 40 000 zł brutto – mówi Paweł 
Marchlewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Uszkodzone krawężniki jeszcze do niedawna spędzały sen 
z powiek mieszkańcom Żelazowa. Główny problem polegał 
na tym, że woda, która gromadziła się po opadach deszczu, 
wlewała się na posesje, czyniąc szkody. Mieszkańcy Żela-
zowa już od jakiegoś czasu zgłaszali ten problem lokalnym 
władzom, z nadzieją na jak najszybsze jego rozwiązanie. 

Burmistrz Strzegomia, wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców gminy, polecił 
przeprowadzić analizę braku wiat na przystankach, z których codzienne korzystają dzieci 
dojeżdżające do szkół. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny na przystankach, na 
których nie ma wiat, nie mogli nigdzie schronić się podczas opadów deszczu i śniegu. 
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S i a t k a r s c y  k a d e c i  
AKS-u Strzegom dwukrot-
nie rozgrywali mecze w li-
dze DZPS. Pierwszy mecz 
z dr użyną ULKS OPAL 
Kudowa Zdrój odbył się 31 
października, drugi z dru-
żyną JKS Spartakus z Ja-
wora 3 listopada. Obydwa 
mecze, jak na siatkówkę, 
odbyły się w dość krótkim 
odstępie czasu. 

Przed pierwszym meczem 
w drużynie AKS-u panowa-
ła niepewność, co do for-
my i  umiejętności  r ywali 
z  Kudowy. Obie drużyny 
spotkały się po raz pierwszy 
i obie walczyły o jak najlepsze 
miejsce w tabeli rozgrywek. 
Drużyna gości przed meczem 
zajmowała ostatnie miejsce 
w tabeli grupy B i dzięki 
naszym siatkarzom pozostała 
na tym miejscu w dalszym 

ciągu. Podopieczni trenera 
Eryka Bendiga zwycięstwem 
3:0 potwierdzili, że to oni 
byli faworytami tego meczu. 
Sety do 12, 14 i 11 świadczą 
o znaczącej przewadze go-
spodarzy w tym spotkaniu. 
Drużyna AKS-u zaimpono-
wała skutecznymi atakami, 
dysponowała pewną i mocną 
zagrywką oraz dobrą orga-
nizacją gry całego zespołu. 
W meczu z Kudową spraw-
dzili się zmiennicy, którzy 
mieli okazję zaprezentować 

swoje umiejętności strze-
gomskim kibicom. W sobotę, 
3 listopada, rywalem naszych 
siatkarzy był lider rozgrywek - 
Spartakus Jawor. Mecz był wy-

równany jedynie w pierwszym 
secie. Gospodarze do stanu 
18:18 kilkakrotnie zaimpo-
nowali skutecznymi akcjami. 
Zabrakło jednak umiejętności 

i pewności siebie. Dwa kolejne 
sety to popis gry zawodników 
gości. Cały mecz zakończył 
się wynikiem 0:3 w setach do 
20, 10 i 15. Po łatwej wygranej 

z Kudową, mecz z Jaworem był 
dla naszych siatkarzy zimnym 
prysznicem. 

Opr. Tomasz Wanecki, 
zdjęcie AKS Strzegom

Raz z tarczą, raz na tarczy 
Nasi siatkarze wygrali mecz z rywalami z Kudowy, jednak spotkanie ze Spartakusem Jawor to był niestety dla zawodników AKS-u „zimny prysznic” 

Dotychczasowe mecze strzegomskich kadetów:
1 kolejka: JKS Spartakus Jawor – AKS Strzegom 3:0 (11, 8, 12)
2 kolejka: KS Bielawianka – Bester – AKS 3:0 (15, 11, 11) 
3 kolejka: AKS – Kus-Kus Kamienna Góra 1:3 (13, 20, -22, 20)
4 kolejka: TS Victoria Wałbrzych – AKS 3:0 (16, 18, 11)
5 kolejka: AKS – ULKS Opal Kudowa 3:0 (12, 14, 11)
6 kolejka: AKS – JKS Spartakus 0:3 (20, 10, 15)

AKS Strzegom zajmuje aktualnie 5. miejsce, liderem jest JKS Spartakus Jawor 
z kompletem zwycięstw. 

Skład drużyny kadetów AKS
-u Strzegom:
Dawid Bereszczyński, Dawid Bo-
gatko, Przemysław Borowski, Ka-
mil Czubala, Daniel Karoń, Patryk 
Kisielewski, Dorian Kowalczyk, 
Michał Luszawski, Michał Myrta, 
Dawid Pietras, Maciej Romański, 
Adrian Siewiera, Damian Winsz, 
trener: Eryk Bendig 

Bogata oferta 
Ośrodka Sportu 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu zaprasza do ko-
rzystania z obiektów sportowych 
i uprawiania sportu w okresie 
zimowym. Proponujemy zajęcia 
na hali sportowej oraz na lodo-
wisku, które planujemy otworzyć 
już 6 grudnia br.

Dyscypliny sportu prowadzo-
ne w zorganizowanych grupach 
na hali sportowej: piłka nożna 
halowa, siatkówka, koszykówka, 
tenis stołowy, łucznictwo, bad-
minton i tenis ziemny.

Treningi prowadzone w spe-
cjalistycznych salach sporto-
wych: sekcja judo, sekcja boksu, 
sekcja sportów siłowych i sekcja 
fitness. Po treningach można 
korzystać z sauny fińskiej.

Zajęcia sportowe odbywają się 
w różnych grupach wiekowych, 
już od rocznika 2007.

Zapisy do sekcji sportowych 
prowadzą bezpośrednio trene-
rzy i instruktorzy sportu.

Rezerwacje hali sportowej, 
sal specjalistycznych lub sauny 
fińskiej pod nr tel.: 74 - 855 
04 49. Cennik, harmonogram 
zajęć poszczególnych sekcji 
i turniejów sportowych dostęp-
ne są w obiekcie OSiR przy ul. 
Mickiewicza 2 w Strzego-
miu i na stronie internetowej  
www.osir.strzegom.pl

Zapraszamy w weekendy 
sympatyków sportu, młodzież, 
dzieci z rodzicami, wnuki 
z dziadkami do wpierania 
sportowców dopingiem z try-
bun dla widowni na hali spor-
towej OSiR.

RED

Ośrodek Jeździecki Strago-
na zakończył sezon sportowy 
2012. Obchody Hubertusa 
- czyli tradycyjne jeździeckie 
zakończenie sezonu - odbyły 
się w Morawie w dniu 27 
października br. 

Z powodu panujących w so-
botę warunków atmosferycz-
nych Towarzyskie Zawody 
w skokach przez przeszkody - II 
Memoriał im. Janusza Kowal-
czyka zostały odwołane.

Tradycyjna pogoń za lisem, 
czyli Bieg św. Huberta odby-
ła się jednak zgodnie z pla-
nem i nie zabrakło odważnych 
jeźdźców i amazonek, które 
zdecydowały się w niej wziąć 
udział, a poprowadził ją już po 
raz trzeci z rzędu zawodnik 
klubu LKS Stragona Strzegom 
- Błażej Dudzic.

W tegorocznej gonitwie 
w Morawie kitę zdobyła Judy-
ta Bronowicka - instruktorka 
jazdy konnej w Ośrodku Jeź-
dzieckim Stragona.

Hubertus kończy jedynie sezon 
sportowy. Okres najbliższych 
czterech miesięcy to dla zawodni-
ków i koni przerwa w startach, ale 
równocześnie czas przygotowań 

do kolejnego sezonu. Treningi 
sportowe oraz jazdy rekreacyjne 
odbywają się ośrodku Stragona 
regularnie przez cały rok. 

LKS Stragona

Pogoń za lisem po śniegu
Bieg św. Huberta odbył się zgodnie z planem. Nie brakowało zawodników 

W dniach 27-28 października 
br. w Opalenicy (woj. wielkopol-
skie) odbył się IV Memoriał im. 
Jigoro Kano w judo. Zawodnicy 
AKS-u Strzegom ponownie 
dali o sobie znać. W trwającym 
dwa dni turnieju wystartowało 
700 zawodników z 47 klubów 
z Polski i zagranicy.

Pierwszy dzień zawodów 
był dla strzegomian bardzo 
pomyślny. W kategorii dzieci 
Hanna Fedyczkowska, Alek-
sandra Kawecka, Gracjan 
Poterała, Dawid Hypta zwy-
ciężyli w swoich kategoriach 
wagowych, drugie miejsca wy-
walczyli Sandra Baranowska 
i Krystian Perchun. Trzecia 
lokata przypadła Maksymi-
lianowi Pawlicy, a Antoni 
Wojtasik, Jakub Miszkiewicz, 

Tomasz Brzegowy i Sara Dy-
nowska uplasowali się na 5. 
miejscu. Natomiast najmłodsi 
przedstawiciele strzegomskiej 
sekcji - Paweł Topa, Miłosz 
Pietkiewicz i Kacper Bezubka 
mieli mniej szczęścia i zajęli 
dalsze miejsca.

W niedzielę, w kategorii 
młodzik i junior młodszy, 
Patrycja Duszak, Jakub Raj-
tar, Mateusz Sikora, Adam 
Sadowski i Stanisław Toma-
szewski zajęli trzecie miejsca.

Mimo szkolnych obowiąz-
ków i ciężkich treningów 
możemy liczyć na sukcesy 
sportowców z sekcji judo AKS 
Strzegom. 

Opr. Tomasz Wanecki
Fot. sekcja judo AKS 

Strzegom

Turniej zaliczony na piątkę!

Najlepsze wyniki zawodników klubu w sezonie 2012:
Tola Armańska - złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
WKKW (Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w WKKW), srebrny medal w 
Pucharze Polski Juniorów Młodszych w WKKW , srebrny medal Mistrzostw 
Dolnego Śląska Juniorów w WKKW 
Agata Jodko - srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów 
Aleksandra Zawada - złoty medal Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów 
Młodszych, brązowy medal Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów 
Natalia Stelmach - srebrny medal Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów 
Młodszych 
Adrianna Szczepara - brązowy medal Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów 
Młodszych 
Michał Konarski - brązowy medal Halowego Pucharu Polski w skokach 

W sezonie 2012 klub LKS Stragona 
organizował: 2 razy zawody między-
narodowe: Puchar Świata w WKKW 
oraz Mistrzostwa Europy Juniorów 
w WKKW, 3 razy Zawody Karowe w 
WKKW, 3 razy Zawody Regionalne w 
skokach i 1 raz Zawody Regionalne 
w ujeżdżeniu, 7 razy egzamin na 
odznaki jeździeckie oraz Piknik 
Rodzinny z Końmi - impreza po-
pularyzująca aktywny wypoczynek 
oraz jeździectwo.

LKS Stragona: I miejsce - złoty medal w Finale Pucharu Polski w klasyfikacji 
drużynowej, III miejsce w klasyfikacji drużynowej na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w WKKW, aż 6 zawodników LKS Stragona znajdowało się Kadrze 
Narodowej na sezon 2012 i reprezentowało nasz kraj w zawodach między-
narodowych, aż 4 wychowanków naszego klubu startowało w Mistrzostwach 
Europy Juniorów, aż 4 zawodniczki LKS Stragona startowały w Finale Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży.
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Następny numer „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” ukaże 
się 27.11.2012 r.

Strzegom:
Publiczne Przedszkole Nr 3, 
Parkowa 8; Sklep Nabiałowo-
Spożywczy, Dąbrowskiego 9; 
Przedsiębiorstwo Handlowe 
Grześ, Rynek; Parkingowi, Ry-
nek; Bogdar, Rynek 14-18; Sklep 
Firmowy Tomkowicki, Rynek 7; 
DONALD – Mała Gastronomia, 
Rynek 23; Sklep Rolny, Rynek; 
Delikatesy Stara Piekarnia, św. 
Anny 15; Księgarnia, św. Anny; 
Renmar, św. Anny 2-8, Wodo-
ciągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 
Strzegomiu, Wesoła 7; Pawilon 
Handlowy HASIA, Kościelna; 
Bazylika Mniejsza, pl. Kościelny; 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Armii Krajowej; Pawilon Handlo-
wy „EWA”, Szarych Szeregów 
6a; Sklep, Szarych Szeregów 
7; Przychodnia Zdrowia, Armii 
Krajowej; Urząd Pracy, Boha-
terów Getta; Sklep Spożywczy 
INA, Boh. Getta 28; Gimnazjum 
Nr 1 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Brzegowa; Sklep 
Gierat Elzbieta, Dolna 60/3; 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 3, Jeleniogórska 19; Sklep 
ogólnospożywczy „u Radka”, 
Jeleniogórska 5; Sołtys, Brzego-
wa; Sklep Spożywczo Przemy-
słowy „DELIKATES”, Dolna 14/1; 
Zespół Szkół, Krótka 6; Liceum 
Ogólnokształcące, Kościusz-
ki 31; Przychodnia Zdrowia, 
Witosa; MIRANDA sp. z.o.o., 
Witosa 5; Kiosk, Legnicka 14; 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe Ł. Abramowiec, 
Legnicka 20; Tkaczyk S.C., Ban-

kowa 6; ZGM, Paderewskiego; 
Sklep „EWA”, Paderewskiego; 
Strzegomskie Centrum Kultury, 
Paderewskiego 36; RUCH S.A., 
Paderewskiego 40; Pawilon 
Handlowy „ELIZA”, Granito-
wa; CAS Karmel, Kościuszki 
2; Parafia pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata, Kościuszki 2; 
Publiczne Przedszkole Nr 4, Ko-
ściuszki 51; Straż Miejska Gminy 
Strzegom, Kościuszki 2; P.P.H.U 
DORA, Ofiar Katynia 9; Sklep 
Rolno-Spożywczy, 
Sosnowa 19a; P.P.H.U. DORA, 
Cicha 4; CPN Orlen, Al. Woj. 
Pol., Sklep Spożywczy MARGOS, 
Al. Woj. Pol. 74; Skład Opału 
Gajecka, Al. Woj. Pol.; Zakład 
Usług Komunalnych, Al. Wojska 
Polskiego 75; Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4, Al. Wojska 
Polskiego 3-5; Sklep Ogólnospo-
żywczy Żabka, Al. Woj. Pol. 37; 
Sklep „U Pawła”, Al. Woj. Pol. 41, 
Dworzec Autobusowy, Dworco-
wa, P.P.H.U. DORA, Kochanow-
skiego, Przedsiębiorstwo Han-
dlowe MILEX, Kochanowskiego 
2, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, Mickiewicza 
2; Publiczne Przedszkole Nr 2, 
Mickiewicza 3; Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2, Mickiewicza 
1; Gimnazjum Nr 2, Mickiewicza 
1; Józef Kowalik, Kasztelańska 
20a/1; Firma Handlowo –Trans-
portowa, Kwiatowa 19; Pawilon 
Handlowy B. Wierzbicka, Olszo-
wa 39; Pawilon Handlowy KRY-
STYNA, Polna 17; USC, Świdnic-
ka; Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom, Świdnicka; 
Sklep „Kamila”, Świdnicka 16; 
Sklep Ogólnospożywczy, Świd-
nicka 6; „JAGIEŁO”, Rybna 12;

Jaroszów:
Gimnazjum; Pa-
wi lon Handlo-
wo-Us ługowy, 
J a r o s z ó w  2 8 ; 
Przedszkole; Sklep 
„Bogdar”, Jaroszów 3 G; Sklep 
Rolno-spożywczy, Jaroszów 
102A; Sklep Wielobranżowy, Ja-
roszów 48; Sklep Wielobranżowy, 
Jaroszów 114a, Szkoła, Pawilon 
Handlowy, Jaroszów 1f, Sołtys, 
Sklep Spożywczo –Przemysłowy, 
Jaroszów 142, 
Rusko:
Mini SAM, Rusko 56; Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe PWHD, 
Rusko 52; Sołtys
Graniczna: 
Sołtys
Bartoszówek:
Pawilon Handlowy „Jędruś, Sklep 
wielobranżowy „Antoś”, Sołtys
Grochotów:
Sołtys
Międzyrzecze:
Sołtys, Świetlica Wiejska
Morawa:
Przedszkole, Sklep Wielobranżo-
wy, Morawa 5; Sołtys
Skarżyce:
Sołtys
Stanowice:
EDA Market, Świebodzka 2; 
Kiosk spożywczo-przemysłowy, 
Świebodzka 4; PHW „HERBEX”, 
Strzegomska 41; Przedszkole; 
Sklep Wielobranżowy „Malaga”, 
Świdnicka 2/1; Szkoła, Sołtys
Goczałków Górny:
Pawilon Handlowy, Goczałków 
Górny 24; Pawilon Handlowy 
Jędrzejewska, Goczałków Górny 
24; Sołtys;
Goczałków:
Gimnazjum, Sklep AGATA, Strze-

gomska 16/1; Sklep Wielobran-
żowy „MAJA”, Szkolna 8; Szkoła; 
WIK-AM, Strzegomska 24c; PPHU 
Agnieszka, Strzegomska 30; Sklep 
ogólnospożywczy „KASIA”, Ro-
goźnicka; Sołtys;
Kostrza: 
Sklep Ogólnospożywczy SMYK, 
Kościuszki 28; Sklep Spożywczo-
Przemysłowy, Żeromskiego 6; 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
Kościuszki 3; Szkoła, Sołtys, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy, Ko-
ściuszki 13;
Rogoźnica:
Przedszkole; Sklep Wielobranżo-
wy, Ofiar Gross-Rosen 4; Szkoła; 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 
Ofiar Gross-Rosen 5; Sołtys;
Wieśnica:
Sołtys
Żelazów:
Sołtys, PHU MA-WIK, Żelazów 9;
Żółkiewka: 
Przedszkole; Sklep Spożywczo-
Przemysłowy, Żółkiewka 47; Soł-
tys
Godzieszówek:
Sołtys
Granica: 
Sołtys; Sklep Spożywczy, Gra-
nica 6a
Modlęcin: 
Sołtys
Olszany:
Sołtys; Szkoła; Pawilon Handlowy 
MARTA, Olszany 163; Sklep ANE-
TA, Olszany 139;
Stawiska:
Sołtys
Tomkowice:
PPHU ELA, Tomkowice 41; Sołtys

Gdzie dostaniesz naszą gazetę 
Gminne Wiadomości

StrzeGom

WNZ.6845.181.47.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

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

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2012 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 6 września 2012 roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak oferentów.

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

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strze-
gom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

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

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 
19 listopada 2012 roku, w godzinach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 / 8560542.

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

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

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 949/3, AM – 1, Obr. Olszany, 
położona w Olszanach, gmina Strzegom o powierzchni 0,2700 ha.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020685/7.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 678§1 
Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce 
zbywcy nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 4.000,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla 
części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem 7R14 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
konto Gminy Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2012 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsa-
mość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośred-
nio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

WNZ.6845.181.106.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 6,21 m2, położonego w granicach działki nr 
362/58 w Jaroszowie - przy budynku Jaroszów 137. ( Z uwagi na wysokość garażu 
wynoszącą poniżej 2,20 m, podana w ogłoszeniu powierzchnia garażu wynosi 50 
% powierzchni posadzki garażu ).
Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2012 roku, o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę 3,50 zł./m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatku VAT.

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

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł. 
w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2012 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strze-
gom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem pomieszczenia gospodarczego, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

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

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 
19 listopada 2012 roku, w godzinach od 1030 do 1045.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 
/ 8560542.

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

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

BURMISTRZ STRZEGOMIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strze-
gom

Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr 156/6, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie 17d gm. Strzegom, o powierzchni 1.000 m2.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00077804/2.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości 44.000,00 zł
Wadium - 4.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych 
w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 15/12 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2012 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 1Uz – tereny 
zabudowy usług zdrowia.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

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 terminie do dnia 11.12.2012 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsa-
mość. 
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośred-
nio przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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