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StrzeGom 
Są nowe 
mieszkania

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Oczyszczalnia 
po remoncie 

To teraz obiekt nowocze-
sny spełniający standardy 
unijne 

 str.2

StrzeGom
Wielki teatr 
w ogólniaku 

Niemal 700 osób obejrza-
ło „Hamleta” wystawionego 
w niezwykłej obsadzie 

 str.8

SPort
Kolejny sukces 
piłkarzy AKS

Po krótkim kryzysie piłka-
rze znowu wrócili do formy 
i utrzymują się w ścisłej 
czołówce tabeli 

 str.10

Nowoczesny, ogrodzony 
i monitorowany kompleks 
spor towy w Jaroszowie, 
składający się z boiska pił-
karskiego o nawierzchni 
ze sztucznej trawy, boiska 
wielofunkcyjnego z poli-
uretanową nawierzchnią, 
zaplecza sanitarno-szat-
niowego, drogi dojazdowej 
oraz parkingów to czwarty 
w gminie Strzegom Orlik 
2012. Jego oficjalne otwar-
cie odbyło się 19 listopada 
br. 

Uroczystość otwarcia Or-
lika została przygotowana 
w formie transmisji sportowej 
prowadzonej na wesoło przez 
dwóch strzegomskich repor-
terów sportowych - Marka 
Walczuka, p.o. dyrektora OSi-
R-u i Krzysztofa Kalinow-
skiego zastępcy dyrektora 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. 

Wśród zaproszonych gości, 
szczególnie serdecznie powi-
tano Monikę Wielichowską 
posłankę na Sejm RP, Ra-
dosława Mołonia wicemar-
szałka Województwa Dolno-
śląskiego, Zygmunta Worsę 
starostę świdnickiego, Danu-
tę Leśniewską wicekurator 
Dolnośląskiego Kuratorium 
Oświaty, Jerzego Bocheń-
skiego zastępcę dyrektora 
Wydziału Sportu i Rekreacji 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, przedstawicieli lokalnych 
samorządów różnych szczebli, 
dyrektorów gminnych placó-
wek oświatowych, nauczycieli, 

młodzież i dzieci z jaroszow-
skich szkół oraz mieszkańców 
wsi. Posypały się prezenty. 
Siatki pełne piłek przekazano 
w ręce cieszących się dzieci. 

Radości również nie krył 
Zbigniew Suchyta burmistrz 
Strzegomia. – Cieszymy się, 
że otwieramy ten nowoczesny 
kompleks sportowy w Jaro-
szowie – powiedział. - Jest on 
czwartym tego typu obiektem 
sportowym w naszej gminie. 
Powstał dzięki ogólnopolskie-

mu projektowi „Moje Boisko 
– Orlik 2012”, który jest naj-
większym projektem rządowym 
dla rozwoju sportu w Polsce, 
przygotowanym przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. 
Jest to piękny obiekt, który 
będzie służył nie tylko miesz-
kańcom Jaroszowa, ale także 
mieszkańcom pobliskich wsi. 
Po okolicznościowych przemó-
wieniach obiekt poświęcił ks. 
Jan Olender proboszcz parafii 
w Jaroszowie. 

Tuż po uroczystym otwar-
ciu rozegrano inauguracyjny 
mecz piłki nożnej pomię-
dzy drużynami niebieskich 
i pomarańczowych, w któ-
rym wystąpili: nauczyciele, 
mamy, tatusiowie i uczniowie. 
W składach drużyn były zna-
ne osobistości z życia spo-
łecznego. Mecz mistrzowsko 
sędziował Krzysztof Dziur-
la. W trakcie dynamicznej 
gr y  Zbig niew Kołodziej , 
sołtys wsi Jaroszów ujawnił 

prawdziwy talent bramkarski, 
skutecznie blokując dostęp do 
bramki, mimo huraganowych 
ataków drużyny w niebieskich 
strojach. Spotkanie wygrała 
drużyna pomarańczowych 
rezultatem 4:3.

Już zapowiedziano kolej-
ne potyczki sportowe, które 
uświetnią puchary ufundowa-
ne przez parlamentarzystów 
i samorządowców.

Grażyna Kuczer
Fot. UM Strzegom 

Otwarcie kompleksu boisk „Orlik 2012” w Jaroszowie było wielkim świętem sportowej radości

Już 6 grudnia br. na terenie 
strzegomskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu zostanie uruchomio-
ne lodowisko. Dla najmłod-
szych będzie to swoisty pre-
zent z okazji Dnia Świętego 
Mikołaja.

Jak pokazała ostatnia zima, 
zapotrzebowanie na taki obiekt 
było bardzo duże. Odbywało się 
na nim wiele zajęć wychowa-
nia fizycznego wśród uczniów 
placówek oświatowych, także 
w godzinach popołudniowych 
i wieczornych obiekt zapełniał 
się amatorami jazdy na łyżwach. 
Mieszkańcy miasta i okolicznych 
wsi wypowiadali się nt. obiektu 
i w ogóle samego pomysłu po-
wstania lodowiska w Strzegomiu 
w samych superlatywach. - Aktu-

alnie trwają prace wykończeniowe 
w związku z rozpoczęciem tego-
rocznego sezonu łyżwiarskiego 
na Białym Orliku – informuje 
Marek Walczuk, pełniący obo-
wiązki dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. – Wszystko idzie 
zgodnie z planem. Dodam, że 
montaż konstrukcji lodowiska 
rozpoczęliśmy w dniu 19 listopada 
br. na boisku wielofunkcyjnym na 
terenie Orlika.

Zachęcamy zatem wszyst-
kich do korzystania z tego 
obiektu sportowego, który 
będzie doskonałym uzupeł-
nieniem oferty rekreacyj-
nej strzegomskiego OSiR-u. 
Mamy nadzieję, że tak jak 
w ubiegłym roku, lodowisko 
będzie cieszyło się sporym 
zainteresowaniem.

Tomasz Wanecki
zdjęcie: UM Strzegom

Lodowisko otwarte na Mikołaja!
W miniony roku Biały Orlik był oblegany przez tłumy. Czy tak będzie i w tym roku?

Burmistrz Strzegomia, Rada 
Sołecka wsi Godzieszówek oraz 
Bank Spółdzielczy w Jaworze, 
Oddział w Strzegomiu zwracają 
się z prośbą do wszystkich ludzi 
dobrej woli o udzielenie pomo-
cy finansowej dla rodzin Pań-
stwa Krupnik, które w wyniku 
pożaru w dn. 10 listopada br. 
utraciły dorobek całego życia. 
W tym celu zostały urucho-

mione konta, na które możecie 
Państwo wpłacać dobrowolne 
środki finansowe. 

- Przywróćmy pogorzelcom 
wiarę w sens życia i w drugiego 
człowieka, by mieli siłę odbudo-
wać rodzinny dom, w którym 
zamieszkiwała wielopokolenio-
wa rodzina, składająca się z 10 
osób – apeluje Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia.

Pomóżmy poszkodowanym 
w pożarze z Godzieszówka 

Czwarty Orlik w gminie!

Oto numery kont, na które można wpłacać pieniądze: 
1. Krupnik Stanisław i Maria 

Godzieszówek 1, 58-150 Strzegom 
Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział w Strzegomiu: 
67 8647 1046 0586 0159 3000 0001

2. Krupnik Maciej i Krupnik Angelika 
Godzieszówek 1, 58-150 Strzegom 
Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział w Strzegomiu: 
05 8647 1046 0586 0162 3000 0001



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu? 27 listopada 20122

W Strzegomiu rozbudo-
wano oczyszczalnię ście-
ków. Obecnie jest to obiekt 
nowoczesny, spełniający 
standardy unijne, co z pew-
nością wpł ynie na pod-
niesienie poziomu życia 
mieszkańców. 

Uroczyste otwarcie oczysz-
czalni odbyło się 16 listopada 
2012 r. w obecności Zbigniewa 
Suchyty, burmistrza Strzego-
mia, Wiesława Witkowskiego, 
zastępcy burmistrza Strzego-
mia Marka Mielczarka, pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu oraz jego zastępców 
Jerzego Ignaszaka i Bogumiły 
Turzańskiej-Chrobak oraz 
Doroty Borkowskiej, prezesa 
Zarządu Wodociągi i Kanali-
zacja w Strzegomiu sp. z o.o.

- Oczyszczalnia ścieków, 
która znajduje się przy ulicy 
Rybnej w Strzegomiu, zosta-

ła rozbudowana i zmoderni-
zowana w ramach projektu 
pn.” Zapewnienie prawidło-
wej gospodarki ściekowej 
w gminie Strzegom” współ-
finansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach 
Programu Infras t ruktura 
i Środowisko – mówi Dorota 
Borkowska, prezes strze-
gomskiej spółki Wodociągi 
i Kanalizacja. 

Generalnym Wykonawcą 
zadania był Instal Kraków s.a. 
W ramach przedsięwzięcia 
wykonano roboty architekto-

niczno-budowlane, drogowe, 
instalacyjno-technologiczne, 
elektryczne, AKPiA, monta-
żowe urządzeń technologicz-
nych oraz rozruch oczyszczal-
ni wraz z uzyskaniem efektu 
ekologicznego. Prace przy 
realizacji inwestycji trwały 
od 22 kwietnia 2010 r. do 
21 września 2012 r. Wartość 
wykonanych robót objętych 
kontraktem wyniosła 19 433 
722,76 zł brutto.

- W wyniku modernizacji 
i  rozbudowy ocz yszcza l-
ni ścieków w Strzegomiu 
usprawniono ciąg do me-
chanicznego oczyszczania 
ścieków, rozbudowano część 
biologiczną, wybudowano 
urządzenia do beztlenowej 

mezofilowej stabilizacji osadu 
wraz z systemem ujmowania, 
uzdatniania i wykorzystania 
biogazu. Przedsięwzięcie ma 
na celu oczyszczanie w stop-
niu wymaganym przepisami 
Unii Europejskiej i krajowy-
mi wszystkich odbieranych 
ścieków z miasta i gminy 
Strzegom – wyjaśnia Do-
rota Borkowska. Realizacja 
tego przedsięwzięcia przy-
czyni się przede wszystkim 
do ochrony środowiska po-
przez likwidację lub znaczne 
ograniczenie zanieczyszczeń 
wprowadzanych do rzeki 
Strzegomki oraz do podnie-
sienia standardu warunków 
życia mieszkańców.

MK/GK

Na czas remontu kaplicy 
cmentarnej przy ulicy Olszo-
wej msze pogrzebowe odpra-
wiane były w strzegomskich 
kościołach. Obecnie uroczy-
stości z powrotem odbywają 
się w kaplicy. 

Wszyscy, którzy odwiedzali 
strzegomską kaplicę zauważali, że 
obiekt ten wymagał gruntownego 
remontu. W wyniku przeprowa-
dzonych prac wykonano mo-
dernizację posadzki granitowej 
w kaplicy cmentarnej. Posadzka 
wykonana została ze strzegom-
skiego granitu w powiązaniu 
z czarnymi wstawkami. Koszt 
tego zadania wyniósł 55 350,00 

zł. Ponadto naprawione zostały 
ubytki dachu kaplicy oraz wyko-
nane zostało malowanie dwóch 
frontów elewacji za kwotę prawie 
10 000 zł. – Kaplica prezentuje się 
teraz bardzo estetycznie. Ten re-
mont był koniecznością z uwagi 
na to, że jest to szczególne miejsce 
dla strzegomian. Posadzka jest 
bardzo ładna i nadaje charakte-
ru temu wnętrzu – mówi pani 
Anna. 

Dodajmy jeszcze, że niedawno 
do użytku został oddany również 
cmentarz komunalny przy ulicy 
Wałbrzyskiej w Strzegomiu. 
Wyremontowano także alejki 
cmentarne na cmentarzu przy 
ulicy Olszowej. W planach jest 
także remont muru cmentarnego 
przy ulicy Świdnickiej. 

MK 
fot. MK

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
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Oczyszczalnia zmodernizowana

Kaplica cmentarna jak nowa

Inwestycja ograniczy zanieczyszczanie rzek i podniesie jakość życia mieszkańców gminy Strzegom

Zakończyły się prace przy remoncie kaplicy cmentarnej. Koszt tego zadania to ponad 55 tys. zł

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu informuje:
Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i budowa kanalizacji – to inwestycje 
w gminie Strzegom, które zostały 
zrealizowane dzięki pieniądzom z Pro-
gramu Infrastruktura i Środowiska oraz 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Całkowity 
koszt zadania to ponad 50 mln zł, 
w tym dofinansowanie z UE to ponad 

23 mln zł. Pożyczka z WFOŚiGW we 
Wrocławiu wyniosła około 7,7 mln 
zł. Oczyszczalnię wyposażono m.in. 
w zbiornik biogazu, umożliwiający 
produkcję energii cieplnej i elek-
trycznej. Prąd ze ścieków ogrzewa 
komory i pomieszczenia obiektu. Wy-
budowano także ok. 50 km kanalizacji 
dla ponad 5,5 tys. osób. Realizacja 
projektów z Programu Infrastruktura 
i Środowisko w regionie. Na Dolnym 
Śląsku jest realizowanych i przygo-

towywanych łącznie 10 projektów 
obsługiwanych przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu. Ich 
łączna wartość to ok. 800 milionów 
złotych. W budowie jest 450 kilo-
metrów kanalizacji i wodociągów. 
Wybudowano 2 nowe oczyszczalnie 
ścieków w Ziębicach i Sulikowie. 
Zmodernizowano 5 oczyszczalni 
w Strzegomiu, Środzie Śląskiej, No-
wogrodźcu, Strzelinie i Oławie.
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Władze Strzegomia co roku 
przeznaczają środki finan-
sowe na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach 
znajdujących się na terenie 
gminy Strzegom. 

- Dziedzictwo kulturowe to 
dorobek materialny i duchowy 
poprzednich pokoleń, to tak-
że, a może przede wszystkim 
zabytki, które są nie tylko ma-
terialnym śladem przeszłości, 
lecz także cennym elementem 
kultury. Dbanie o należyty 
stan i atrakcyjny wygląd na-
szych zabytków, aby nie były 
kojarzone tylko z obiektami 
o złym stanie technicznym, 
jest naszym obowiązkiem. 
Rewitalizacja poszczególnych 
obiektów, jak również całych 
zespołów zabudowy, jest szan-
są na ich uratowanie – mówi 
Wioletta Urban, naczelnik 

Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Dlatego koniecznym stało 
się więc stworzenie Gminnego 
Programu Opieki nad Zabyt-
kami na lata 2010-2013, w któ-
rym założono, że zasoby lokal-

nego dziedzictwa kulturowego 
wyznaczają w dużym stopniu 
uwarunkowania rozwoju gmi-
ny Strzegom i stanowią szansę 
jej promocji. - Miasto nigdy nie 
będzie atrakcyjne dla turysty, 
jeżeli jego zabytki będą zanie-
dbane, niewłaściwie promowa-
ne czy eksponowane. A zatem 
urok miasta to zadbane zabytki 
– mówi Wioletta Urban. 

Z budżetu gminy Strzegom 
udzielane są dotacje celowe na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do 
rejestru, jeżeli zabytek znajduje 
się na terenie gminy Strzegom 
oraz posiada istotne znaczenie 
historyczne, artystyczne lub 
kulturowe dla gminy Strze-
gom. 

- Dotacja może być udzielo-
na każdemu, kto posiada tytuł 
prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytko-

wania wieczystego, trwałego 
zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego i złoży 
wniosek do burmistrza Strze-
gomia. Wniosek o dofinanso-
wanie prac restauratorskich, 
konserwatorskich i robót bu-
dowlanych może złożyć każdy 
z uprawnionych podmiotów, 
a grono beneficjentów jest 
szerokie. W praktyce jednak 
najczęściej wnioski składają 
przedstawiciele obiektów sa-
kralnych, mniejsze zaintereso-
wanie jest ze strony pozosta-
łych osób, które są uprawnione 
do skorzystania z tej formy 
pomocy – wyjaśnia Wioletta 
Urban. Priorytetem w przy-
znawaniu środków są prace 
zabezpieczające i remontowe 
przy obiektach o złym stanie 
technicznym. Dotacje przy-
znaje Rada Miejska w Strze-
gomiu na wniosek burmistrza 
Strzegomia w uchwale, która 
określa nazwę podmiotu, który 
otrzyma dotację, cel na który 
będzie przyznana dotacja, kwo-
tę przyznanej dotacji w roku 
budżetowym. 

Obecnie trwają prace zwią-
zanie z przygotowaniem nowej 
uchwały w sprawie zasad udzie-
lenia dotacji na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących 
się na terenie gminy Strzegom 
w roku 2013. 

Oprac. MK
Foto: UM Strzegom

W dniach 1-2 października 
2012 r. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu został przepro-
wadzony audit zewnętrzny, 
którego celem było spraw-
dzenie, czy przyjęty System 
Zarządzania Jakością PN-
EN ISO 9001:2009 działa 
w Urzędzie prawidłowo. 

Urząd Miejski w Strzego-
miu posiada Certyfikat Sys-
temu Zarządzania Jakością 
ISO 9001 od 2006 r. Przyjęty 
system jest  nadzorowany 
przez Polską Izbę Handlu 
Zagranicznego „Certyfikacja” 
w Gdyni. 

Jej przedstawiciele co roku 
przeprowadzają audit w wy-
branych wydziałach, a co trzy 

lata w całym urzędzie. Ostat-
ni audit odnowieniowy był 
przeprowadzony w 2009 r. 

W 2012 r. odbył się dru-
gi już audit odnowieniowy, 
który został przeprowadzony 
przez dwóch niezależnych 
audytorów Grażynę Ciuryło 
i Urszulę Parulską. 

Pozytywna rekomendacja 
przez PIHZ zadecydowała 
o tym, że certyfikat dla Urzę-
du został przedłużony na ko-
lejne trzy lata, tj. do 2015 r

Certyfikat jest dowodem 
na to, że system zarządzania 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu spełnia wymagania 
normy ISO 9001:2009

(red)

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 Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 526/B/2012, Nr 
527/B/2012, Nr 528/B/2012, 
Nr 529/B/2012, Nr 530/B/2012, 
Nr 531/B/2012, 532/B/2012, 
Nr 533/B/2012, Nr 534/B/2012 

Burmistrza Strzegomia z dnia 20 
listopada 2012 r.
-oddania w najem zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 525/B/2012 
Burmistrza Strzegomia z dnia 20 
listopada 2012 r. 
-oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 512/B/2012 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
30 października 2012 r., Zarzą-
dzeniem Nr 523/B/2012 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 19 
listopada 2012 r., 
- zmiana stawek czynszu zgodnie 
z zarządzeniem Nr 521/B/2012, 
Nr 522/B/2012 z dnia 14 listo-
pada 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 

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

Strzegomka 
zakończona

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu Nadzór 
Wodny w Legnicy poinformował, 
że zostały zakończone prace na 
zadaniu „Remont zabudowy re-
gulacyjnej rzeki Strzegomki w km 
51+733 – 53+640 w miejscowości 
Strzegom”. 

W trakcie remontu wykonano: 
reprofilacja spoin, udrożnienie 
koryt, podbudowę murów oraz 
narzut kamienny. Roboty wykonał 
Zakład Budownictwa i Melioracji 
Wodnych „Ostroga” – Lidia Ba-
chor, Bartłomiej Ciechanowski 
z Milicza za blisko 700 tys. zł.

(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

Gmina ratuje zabytki
W 2012 roku na remont strzegomskich zabytków z budżetu gminy przeznaczono niemal 135 tys. zł Urząd Miejski znów ma ISO. 

Przyznano go na kolejne trzy lata

Wykład okolicznościowy pt. 
„Znaczenie superwizji w pomocy 
społecznej” wzbogacony prezen-
tacją multimedialną wygłosiła dr 
Renata Bibik, psycholog i wy-
kładowca uniwersytecki. Oprawę 
artystyczną spotkania wykonała 
grupa teatralna „Zielona Gęś”, 
w skład której weszli podopieczni 
Domu Dziennego Pobytu „Przy-
stań”. Zaprezentowany przez nich 
spektakl „Brzydkie Kaczątko” 
wywołał zachwyt publiczności 
i burzliwe oklaski.

II Powiatowe Obchody Dnia 
Pracownika Socjalnego to czas 
na podziękowania i kwiaty dla 
pracowników socjalnych, którzy 
z pasją i poświęceniem codzien-
nie pracują na rzecz drugiego 
człowieka.

 Przedstawiciele Zarządu i Rady 
Powiatu Świdnickiego, burmi-
strzowie gmin i zaproszeni goście 
składali wyrazy podziękowania 
i uznania wszystkim pracowni-
kom OPS i wolontariuszom, pra-
cującym dla dobra ludzi potrzebu-

jących wsparcia społecznego. 
Podziękowania za codzienny 

trud i wielkie zaangażowa-
nie w pracy wraz z życzeniami 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 
pracownikom strzegomskiego 
OPS na czele z kierownik Bo-
żeną Brańką złożyli burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
i przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu Tadeusz 
Wasyliszyn.

Grażyna Kuczer

Służą ludziom w potrzebie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu oddaje całe serce potrzebującym 

Dzięki środkom z dotacji gminy Strzegom, udało się wyremontować 
elewację plebanii Parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła

W 2012 roku z budżetu gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla:
- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu na 
remont północnej i wschodniej elewacji budynku plebanii Rzymskokatolickiej, 
w wysokości 60.000,00 zł, 
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary, Gniewków 6, 58- 173 Roztoka 
na malowanie kościoła p.w. Podwyższonego Krzyża Świętego w Kostrzy 
w wysokości 25.289,17 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Olszanach, Olszany 44 
58-150 Strzegom na remont wnętrza kościoła ( malowanie ścian i sklepień) 
w wysokości 19.522,75 zł,
- Fundacji św. Jadwigi w Morawie k/ Strzegomia, 58-120 Jaroszów na wy-
mianę pokrycia dachowego budynku pałacowego w Morawie w wysokości 
- 30.000,00 zł. Łączna kwota przyznanych na ten cel dotacji w roku 2012 
wynosi 134.811,92 zł.
Prace konserwatorskie i remontowe przebiegają zgodnie z przyjętym har-
monogramem realizacji zadań, a ich zakończenie przewiduje się na koniec 
listopada 2012 r.

II Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 16 listopada 2012 r. w Te-
atrze Miejskim w Świdnicy. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Dopiero wtedy osiąga 
się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć”. 

- Wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 

serdecznie dziękuję za profesjonalne przygotowanie się do auditu 

odnowieniowego oraz wzorową współpracę komórek organiza-

cyjnych Urzędu. Dzięki Państwa pracy Certyfikat Jakości został 

odnowiony na kolejne 3 lata, co rokuje nadzieję na systematyczny 

wzrost poziomu świadczonych usług w Urzędzie, podnoszenie 

standardów jakości i doskonalenie komunikacji wewnętrznej – 

mówi Iwona Zabawa- Budziszyn, sekretarz gminy Strzegom. 
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Projekt „Aktywny powrót” jest współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy  
informuje, że w okresie od 1 września 2012 r. do 31.03.2015 r. realizuje  

w ramach Poddziałania 7.2.1  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

 Projekt pn. „Aktywny powrót”.  
Wartość projektu – 2.749.442,19 zł. 

 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy:  
w wieku 50-64 lata, długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na wsi, niepełnosprawne, kobiety 

samotnie wychowujące co najmniej  1 dziecko do 18 roku życia,  
osoby posiadające specyficzne kwalifikacje zawodowe na które co najmniej od roku  

brakuje ofert pracy, absolwentów, osoby w wieku 15-24 lata. 

Uczestnicy Projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w  postaci:  
poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, 

psychospołecznego, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej  
oraz 6 miesięcznego stażu.  

Za okres uczestnictwa w stażu przysługiwać będzie stypendium  
w wysokości 1.100,00 zł. netto za pełny miesiąc.  

Uczestnicy staży objęci zostaną również ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.  

Wnioski o organizację staży przyjmowane są na bieżąco.  
Zgodnie z założeniami projektu realizowane będą wyłącznie 

wnioski o organizację staży, które przewidują aktywizację w/w osób bezrobotnych  
oraz gwarantują dalsze zatrudnienie po programie  

na okres co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Staże rozpoczną się od stycznia 2013 r. 

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych organizacją staży do składania wniosków. 

Z zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można zapoznać się na stronie 

www.praca.swidnica.pl  

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela koordynator projektu – Pani Ewa Kobiałka  
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok.8, tel. 74/8561840. 

Po zakończonej weryfikacji 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu Tadeusz 
Wasyliszyn zgodnie z literą 
prawa wystąpił do komendan-
ta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu o wydanie opinii 
w tej sprawie. Opinię taką 
wydano, dlatego burmistrz 

przygotował projekt uchwały, 
który został poddany pod 
dyskusję na posiedzeniach 
komisji oraz dwukrotnie na 
posiedzeniu Komisji Bezpie-
czeństwa, Ładu i Porządku 

Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska.

Odbyło się również spotkanie 
radnych w sprawie Straży Miej-
skiej w Strzegomiu. Ponadto 
władze samorządowe zwróciły 

się do dwóch związków zawo-
dowych, działających w Straży 
Miejskiej w Strzegomiu, które 
również wyraziły swoje opinie 
na ten temat.

Grażyna Kuczer

Co ze strzegomską strażą?
Decyzja w sprawie dalszych losów Straży Miejskiej w Strzegomiu należy do Rady Miejskiej

W związku z zawiadomieniem 
Starosty Świdnickiego w sprawie 
wszczęcia postępowania dotyczą-
cego prowadzonych prac związa-
nych z modernizacją ewidencji 
gruntów oraz założenia ewidencji 
budynków dla nieruchomości bu-
dynkowych i lokalowych położo-
nych w mieście Strzegom, Powia-
towe Biuro Geodezji i Katastru 
w Świdnicy informuje, że z dniem 
1 października br. wprowadzono 
zmianę numeracji działek – nieru-

chomości we wszystkich obrębach 
ewidencyjnych miasta Strzegom.

Dotychczas obowiązująca nu-
meracja do arkusza mapy została 
zastąpiona numeracja działek 
w obrębach. 

Naczelnik Wydziału 
Gospodarki 

Nieruchomościami  
i Zagospodarowania 

Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu

Beata Dudzińska

Zmiana numeracji działek 
w mieście Strzegom

Szanowni Państwo!
Z okazji Barbórki składamy wszystkim górnikom 

i pracownikom branży kamieniarskiej  
Ziemi Strzegomskiej serdeczne życzenia oraz wyrazy 
szacunku i uznania za Waszą ciężką, odpowiedzialną 

i często ryzykowną pracę, wymagającą profesjonalnych 
umiejętności, niezłomnego charakteru  

i prawdziwego hartu ducha. 
Życzymy bezpiecznej pracy, zawodowego spełnienia 

i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Strzegom, 2012 r.

Gmina Strzegom złożyła 
wniosek o dofinansowanie 
kolejnej inwestycji drogo-
wej – remontu ulicy Szarych 
Szeregów w Strzegomiu. 
Pieniądze chce pozyskać 
w ramach Narodowego Pro-
gram Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bez-
pieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój. 

- Chcielibyśmy, aby kolej-
ną „schetynówką” w gminie 
była ulica Szarych Szeregów. 
Wybudowana przed II Wojną 
Światową droga jest jedną 
z najbardziej zniszczonych 
i wyeksploatowanych w gmi-
nie. Każdy, kto chociaż raz 
przejechał tą drogą wie, że 
jej stan techniczny zagraża 
bezpieczeństwu kierowców 
i innych użytkowników – mówi 
Anna Hałas, naczelnik Wy-
działu Funduszy Europejskich 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Ulica nie posiada żadnych 
udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych, a na całym przebu-
dowywanym odcinku znajduje 
się tylko jedno przejście dla 

pieszych - w pobliżu skrzy-
żowania z ul. Kasztelańską. 
Jezdnia, objęta przebudową, 
wykonana jest z kostki kamien-
nej i nawierzchni bitumicznej. 

- Jezdnia i chodniki na całej 
długości w wielu miejscach są 
zapadnięte, wybrzuszone, po-
siadają liczne ubytki, spękania 
i odkształcenia. Liczne pofał-
dowania nawierzchni znacznie 
spowalniają ruch i zmuszają 
kierowców do gwałtownych 
manewrów w celu uniknięcia 
uszkodzenia samochodu. Sta-
nowi to zagrożenie dla rowe-
rzystów i pieszych. Istotnym 
problemem są rozbudowane 
systemy korzeniowe drzew, 
które powodują odkształcenia 
nawierzchni – wyjaśnia Anna 
Hałas. 

Po przebudowie droga będzie 
miała nawierzchnię asfaltową. 
Zbudowana zostanie dwukie-
runkowa ścieżka rowerowa, 
zatoki parkingowe, a chodniki 
uzyskają nową nawierzchnię. 
Powstaną nowe, dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych 
przejścia dla pieszych i jedno 
przejście pieszo-rowerowe. Na-
sadzone zostaną drzewa, które 

nie będą w przyszłości niszczyć 
nawierzchni. Zainstalowanie 
zostanie również nowoczesne 
oświetlenie uliczne – w tech-
nologii LED.

Wraz z przebudową ul . 
Szarych Szeregów wykona-
ne zostaną również chodniki 
i oświetlenie uliczne na ul. 
Wolskiej.

- Złożony przez gminę wnio-
sek został pozytywnie oceniony 
merytorycznie przez Dol-
nośląski Urząd Wojewódzki. 
Według wstępnej listy rankin-
gowej ogłoszonej 31 paździer-
nika 2012 roku wniosek uzy-
skał największą ilość punktów 
wśród wniosków złożonych 
przez gminy z Województwa 
Dolnośląskiego. Możliwe do 
uzyskania dofinansowanie 
z budżetu państwa to 30% 
wartości inwestycji – dodaje 
Anna Hałas. 

Prace rozpoczną się po za-
kończeniu budowy nowej ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Sza-
rych Szeregów. Równolegle 
dostosowana do obecnych 
potrzeb zostanie kanalizacja 
deszczowa. 

Małgorzata Kus-Pożoga 

Projekt nie wprowadza w 
ogrodach rewolucji, ale umoż-
liwia ewolucję. Zawarte w 
tym projekcie rozwiązania 
powinny znaleźć uznanie w 
oczach każdego działkowca 
i nie tylko. 

Dlatego obywatelski projekt 
ustawy o ROD powinien zy-
skać poparcie każdego, komu 
naprawdę bliskie jest dobro 
działkowców oraz zachowa-
nie ogrodów w krajobrazie 
polskich miast.

Podpisy zbierane są również 
przez Zarząd Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Sto-
krotka” w Strzegomiu przy ul. 
Promenada 1 jeszcze do 16 
grudnia 2012 r. w poniedział-
ki, środy, czwartki i piątki w 
godz. od 12.00 do 14.00 oraz 
we wtorki w godz. od 16.00 
do 18.00. 

(red)

Walczą o „schetynówkę”

Ruszyła zbiórka podpisów pod 
projektem uchwały o „działkach” 

Czy w gminie Strzegom uda się pozyskać pieniądze na remonty dróg? 

 Zbieranie podpisów przez zarząd ogrodów działkowych w Strzegomiu 

Zakończono już wszystkie procedu-
ry i uchwała zostanie poddana pod 
głosowanie radnych Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dn. 4 grudnia 
2012 r. Podkreślić należy fakt, 
że wszystkie dotychczas podjęte 
działania były zgodne z obowiązu-
jącą procedurą. Z powodu wielkiej 
wagi podejmowanej decyzji, żaden 
pośpiech nie był tu wskazany. 
Nadmieńmy, że stale napływają 
do urzędu pisma, które mówią 
o potrzebie rozwiązania straży, ale 
też i o potrzebie jej istnienia, jednak 
decyzja w tej sprawie należy do 
Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Jak już informowaliśmy, we wrześniu br. do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wpłynął wniosek z podpisami mieszkań-
ców wnioskujących o rozwiązanie i likwidację Straży Miejskiej w Strzegomiu. W związku z tym burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta rozpoczął procedurę przygotowania uchwały, która rozpoczęła się weryfikacją ponad 400 podpisów, 
z których 291 spełniło wszystkie wymogi proceduralne.

Nowa ustawa stanowi kompleksową regulację funkcjonowa-
nia ogrodnictwa działkowego, a przy tym chroni działkowca, 
jego prawa do działki i zachowuje zwolnienia podatkowe 
utrzymane przez Trybunał. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tadeusz Wasyliszyn 

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

Ewa: dzień dobry. Chciała-
bym dowiedzieć się czy chodnik 
na al. Wojska Polskiego będzie 
remontowany po stronie pa-
rzystej? Proszę przejść się po 
tym chodniku. tam dopiero są 
dziury..

Duża liczba remontów chod-
ników w roku 2012 spowo-
dowała oczekiwania wielu 
mieszkańców gminy Strzegom, 
że i chodnik koło ich domu 
będzie normalny. Rozumiem 
Państwa, ale zastrzegam, że 
są to remonty, które trzeba 
rozłożyć na kilka lat. W roku 
2013 chcielibyśmy skończyć 
odcinek od ul. Legnickiej do 
sklepu „Żabka”. Po tej stronie 
Alei Wojska Polskiego sen 
z oczu zabiera mi temat ścieżki 

rowerowej, która jest i jej nie 
ma. Szukam rozwiązania. 

mieszkaniec strzegomia: Wi-
tam Panie Burmistrzu. moje 
zapytanie dotyczy dyżurów 
nocnych naszych miejskich ap-
tek. z informacji zamieszczonej 
na stronie internetowej miasta 
strzegomia wynika, iż dyżury 
rzekomo „nocne” zostały skró-
cone do godz. 22.00!? Pierw-
sza prawdziwie nocna apteka 
znajduje się w tym momencie 
w... Świdnicy! a przecież nie 
każdy posiada auto, aby w nocy 
dojechać do innego miasta po lek. 
mam tu na myśli głównie dobro 
naszych dzieci (gorączka, kaszel 
etc.). myślę, że niejedna matka 
przychyli się do mojego pytania. 
Czy władze miasta są w stanie 
poczynić jakieś kroki w tym te-
macie i przywrócić prawdziwie 
nocne dyżury? 

Niestety, nie. Nie leży to 
w kompetencji burmistrza. 
Jednak lista leków, które moż-
na kupić w aptece bez recepty 
jest bardzo mocno w tej chwi-
li ograniczona. Z informacji 
aptekarzy wynika, że koszty 
dyżurów nocnych są bardzo 
duże, ponieważ musi być na 
nich dwóch farmaceutów. Za-
leży mi na tym, by utrzymać 
codziennie po godzinie 18.00 
oraz, by w dni wolne był lekarz 
na pogotowiu, ponieważ też 
chcieli nam go zabrać. 

iwona Wiśniowska: Czy to 
prawda że zarabia Pan na re-

montach ulic przez podstawioną 
firmę kamieniarską? 

Świetnie zadane pytanie. „Ja 
nic nie wiem, ale słyszałem”. 
Skądś znam tą szkołę zadawa-
nia pytań. Szanowni Państwo! 
W 2012 roku tylko jedna firma 
kamieniarska ze Strzegomia 
wygrała przetarg na I etap 
remontu ul. Dolnej. Wykona-
ła pracę terminowo i bardzo 
dobrze jakościowo. Szkoda, że 
tak jest, że prac nie wykonują 
nasze firmy. Tu w końcu płacą 
podatki, ale procedura przetar-
gowa jest jasna- decyduje naj-
niższa cena, co nie zawsze ma 
wpływ na jakość i rzetelność. 
Pani Iwono, a ja słyszałem, że 
u mojej siostry w stodole, pod 
sianem stoi piękny samochód 
podarowany mi przez kamie-
niarzy. Za co? Uspokajam, 
w stodole nie ma siana. Wyra-
żałem już nieraz wielki szacu-
nek dla branży kamieniarskiej 
Ziemi Strzegomskiej, która 
obok systematycznego płacenia 
podatków, angażuje się w życie 
społeczno- kulturalne naszej 
gminy. Jest to branża, która 
buduje tożsamość tej gminy 
i za to dziękuję.

mieszkanka: Panie Burmistrzu 
czy zapadł Pan już w sen zi-
mowy, że nie koresponduje Pan 
z nami mieszkańcami. a może 
znudziło już Pana odpowiada-
nie na te same pytania. Ciepło 
się skończyło to i imprez nie 
będzie a wtedy chociaż się Pan 
pokazał i słyszeliśmy naszego 

Burmistrza. z poważaniem 
mieszkanka. 

Droga mieszkanko, kore-
sponduję. Nawet rozszerzyłem 
formę i czynię to na łamach 
biuletynu informacyjnego. Na 
czołówce tej strony informuję, 
że odpowiedzi ukazują się 
w środę po wydaniu biuletynu 
(co dwa tygodnie). Sprawy 
pilne przekazuję do sprawdze-
nia i realizacji w dniu, kiedy 
otrzymuję zapytanie, a kiedy 
ukazują się odpowiedzi naj-
częściej sprawa jest załatwiona. 
Jeśli czyta Pani biuletyn, to 
w jesienne i zimowe wie-
czory rozpocząłem spotkania 
z mieszkańcami we wszystkich 
wsiach gminy. Po zakończeniu 
spotkań w wioskach odbędą 
się spotkania w naszym mie-
ście- zapraszam. Śpię dobrze, 
choć krótko. Cieszę się, że 
zauważyła Pani, że w czasie 
uroczystości gminnych jestem 
z mieszkańcami i nie chowam 
się. I jeszcze jedno. Od kiedy 
pytania ukazały się w biulety-
nie informacyjnym, jest ich dwa 
razy więcej, ale dam radę.

zibi: Witam! szanowny Panie 
Burmistrzu zwracam się do 
Pana z prośbą aby Pan, który 
pracuje w Żółkiewce w bibliote-
ce oraz w świetlicy został u nas 
na zawsze ponieważ organizuje 
nam ciekawe zajęcia oraz jest 
bardzo sympatyczny (nigdy nie 
pracował tu taki miły człowiek). 
Pozdrawiam!

Cieszę się bardzo. 

Karolina: Witam Panie Bur-
mist r zu. od pocz ątku wi-
watuję Panu, w strzegomiu 
powoli coś się dzieje ale nadal 
są sytuacje irytujące nie tylko 
mnie ale większości strzegom-
skiej społeczności np.: praca po 
znajomościach, pseudo kon-
kursy, nie będę się rozpisywać 
bo wszyscy wiedzą jak to jest. 
ostatnia głośna sprawa to 
książki wyrzucone do kon-
tenera i dzięki nagłośnieniu 
przez media coś z tym zrobio-
no pożytecznego. Wydaje mi 
się, że żaden z zamiłowania 
bibliotekar z czegoś takiego 
by nie zrobił i nie ma na to 
rozsądnego wytłumaczenia, 
wstyd, że coś takiego stało się 
w naszej bibliotece. Proszę to 
spokojnie przemyśleć, że było 
to nierozsądne. Pozdrawiam 
i życzę nadal takiego zapału, 
zamiłowania do pracy. 

Długo nie zabierałem głosu 
w tej sprawie, ponieważ było 
dużo emocji. Uważam, że 
cała sprawa została nagło-
śniona całkiem niesłusznie. 
Nowa Pani Dyrektor funkcję 
objęła w dniu 1.10.2012 r. 
Dodam, że na makulaturę 
w ciągu ostatniego roku przed 
1.10.2012 r. trafiło tysiące 
książek. W filii biblioteki 
w Goczałkowie oddano na 
makulaturę 5255 książek, 
w Stanowicach – 3522 książ-
ki, w Jaroszowie 3000 książek, 
natomiast w Strzegomiu 4645 
książek. Nikt nie nagłaśniał 
tego tematu, więc poprzednia 

Pani Dyrektor zrealizowała 
te działania. Kontrola Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej 
wskazała jakie książki i kiedy 
powinny być ubytkowane i nie 
stwierdziła żadnych uchybień 
w działaniu nowej Pani Dyrek-
tor. Nagłośniono temat i przez 
to zostały poniesione dodat-
kowe koszty. ZUK składował 
książki u siebie – są to kosz-
ty; przewieziono książki do 
Domu Parafialnego – koszty; 
przez dwa tygodnie dyżur 
pełnił etatowy pracownik 
Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Strzegom – kolejne 
koszty. Przez te dwa tygodnie 
wydano ty lko 62 książki . 
Byłem tam osobiście i przej-
rzałem te książki – proszę 
wybaczyć – zniszczone, stare 
i niestety od kilkunastu lat 
nie wypożyczane. Nowa Pani 
Dyrektor w krótkim czasie 
spowodowała, że w Bibliotece 
jest porządek i zachowane 
bezpieczeństwo ppoż. Re-
alizowany jest nowy projekt 
dotyczący komputeryzacji 
biblioteki. Nareszcie jest na-
dzieja, że księgozbiór będzie 
skomputeryzowany, a wypo-
życzenia będą odbywać się 
za pomocą czytnika. Ma też 
ciekawe plany nowoczesnego 
i przyjaznego czytelnikowi 
(dzieciom i dorosłym) urzą-
dzenia Biblioteki w Strzego-
miu. Życzę Jej powodzenia. 
Każda zmiana w zarządzaniu 
nie jest łatwa, ale często ko-
nieczna. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Początki to historia kilku zapa-
leńców z Goczałkowa. Zaczynali 
od małej, kilkuosobowej grupy. 
Nie mieli pieniędzy, nie było biura. 
Wystarczył im zapał, pomysły, 
energia, własny poświęcony czas 
i szczera wiara, że można ina-
czej… Zaczęło się od spontanicz-
nego spotkania w gronie starych 
znajomych. Niewinna rozmowa 
na temat – co zrobić, żeby coś się 
działo - przerodziła się w pręż-
nie działającą organizację, której 
projekt znalazł się na szóstym 
miejscu na liście organizacji po-
zarządowych na Dolnym Śląsku. 
Dzięki niej przy lokalnej świetlicy 
odbywają się zawody lokalnym 
strongmenów, reaktywowany 
został lokalny klub piłkarski, do 
Goczałkowa zawitał mistrz polski 
w piłce nożnej – Śląsk Wrocław, 
a kobiety miały szansę zadbać 
o wygląd i formę, biorąc udział 
w programie „Metamorfozy”.

- To siedziało w naszych gło-
wach od dawna, tylko w końcu 
musieliśmy się spotkać - wspomi-
na z uśmiechem na twarzy Paweł 
Cycuła, prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Lokalnej Ak-
tywności „ROLA” z Goczałkowa. 
– Od dawna myśleliśmy, jak zaan-
gażować mieszkańców Goczał-
kowa i pokazać, że razem można 
zrobić wielkie rzeczy. Oczywiście 
dla dobra lokalnej społeczności. 
Teraz już nie myślimy! Teraz już 
po prostu intensywnie działamy - 
dodaje prezes „ROLI”. 

16 marca 2011 roku w świetlicy 
wiejskiej w Goczałkowie trwały 
wybory na sołtysa wioski. - Cały 
tydzień zastanawialiśmy się, jak to 
powiedzieć. Jak wytłumaczyć, o co 
nam chodzi, co w ogóle chcemy. 
Jak już siedzieliśmy na sali, nagle 
pomyślałam, że wystarczy jedno 
zdanie. Chcemy założyć sto-
warzyszenie i pobudzić wieś do 
działania – wspomina Karolina 
Jarosińska, jedna z założycieli 
„ROLI. Zdziwienie było niespo-
tykane. Żmudny proces rejestracji 
nowego stowarzyszenia, zbieranie 
potrzebnych dokumentów, pie-
czątki, podpisy, spotkania późnymi 
wieczorami po pracy i w końcu 
jest. 22 marca 2011 r. w Goczał-
kowie powstaje Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Lokalnej 
Aktywności „ROLA”. 

Nie bez kozery, pierwszą inicja-
tywą nowej lokalnej organizacji 
był… bieg ulicami Goczałko-
wa. Był to jednak tylko element 
dziewiczego i od razu dużego 
projektu stowarzyszenia. Zanim 
członkowie „ROLI” zaczęli przy-
gotowania do hucznego pikniku, 
postanowili zdradzić swoje plany 
mieszkańcom Goczałkowa. 

Kilkutygodniowe przygotowa-
nia, godziny poświęconej pracy 
i piknik rodzinny z budżetem 
startowym 0 zł. – To nas chyba 
jeszcze bardziej zmotywowało do 
działania - uśmiecha się Jakub 
Jarosiński, kolejny z założycieli 
„ROLI”. To był dzień, w którym 

„ROLA”, po raz pierwszy pokaza-
ła mieszkańcom Goczałkowa, co 
można zrobić, kiedy grupa szaleń-
ców z głową pełną pomysłów spo-
tka się w jednym miejscu o tym 
samym czasie. Zawody sportowe 
dla najmłodszych, przegląd lokal-
nych zespołów muzycznych, ćwi-
czenia z profesjonalnym trenerem 
Nordic Walking i niespotykany 
Bieg Kawalerów i Panien ulica-
mi Goczałkowa. Za rok, miało 
być już łatwiej. Dofinansowanie 
z gminy na organizację II Pikniku 
i doświadczenie organizacyjne 
zaprocentowało kolejną świetną 
imprezą jednoczącą mieszkańców 
Goczałkowa.

Największym wydarzeniem 
były jednak zawody goczałkow-
skich siłaczy. Dziesięciu nie-
zmordowanych strongmenów, 
wypełniony po brzegi plac wokół 
świetlicy wiejskiej i zmagania 
w przerzucaniu gigantycznej 
opony, przeciąganiu betonowego 
podkładu kolejowego oraz wyci-
skanie sztangi. 

Od pomysłu do 6. miejsca na 
Dolnym Śląsku

Po rodzinnym pikniku, pierw-
szym w historii Goczałkowa zor-
ganizowanym bez żadnych pie-
niędzy, stowarzyszenie rzuciło się 
na kolejne wyzwanie. Po zarwaniu 
kilkunastu nocy, wypełnieniu 
sterty dokumentów, goczałkowska 
„ROLA” składa własny projekt 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 

pn. „Moją rolą jest…”. Projekt 
spotkał się z aprobatą i pozytywną 
opinią komisji. Na 162 organiza-
cje „ROLA” uplasowała się na 6 
miejscu, otrzymując środki unij-
ne na realizacje zaplanowanych 
przedsięwzięć. 

- W trakcie debat, które od-
bywały się w okresie od lutego 
do maja 2012 roku, Goczałków 
odwiedzili nie tylko eksperci 
w dziedzinie ekologii i działalno-
ści społecznej, ale także profesor 
Stanisław Nicieja, honorowy 
obywatel Strzegomia, z którym 
mogliśmy odbyć podróż senty-
mentalną na Kresy. Dodatkowo 
wśród młodzieży szerokim echem 
odbyła się wizyta mistrza pol-
ski w piłce nożnej – Mateusza 
Cetnarskiego – piłkarza Śląska 
Wrocław. Proszę sobie wyobrazić 
jak motywująco wpłynęło to na 
młodych zawodników naszego 
goczałkowskiego klubu - mówi 

Paweł Cycuła, prezes Stowa-
rzyszenia i kierownik projektu. 
Wydana została również książka, 
która podsumowuje debaty. 

ROLA stawia również na sport, 
bo jak mówi przysłowie „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch”. Dzięki 
stowarzyszeniu reaktywowany zo-
stał lokalny klub piłkarski. - Udało 
się skrzyknąć grupę zapalonych 
chłopaków. W większości nie 
mają doświadczenia, ale pod-
czas każdego meczu zostawiają 
serce na boisku – podsumowuje 
Jakub Jarosiński, prezes klubu 
„WKS Goczałków”. Prace przy-
noszą efekty, ponieważ w sezonie 
2011/2012 klub wywalczył 2 
miejsce w powiatowych roz-
grywkach LZS. - Teraz czas na 
klasę B i rywalizacje w strukturach 
OZPN. 

Dla kobiet realizowany jest 
program „Metamorfozy”, w ra-
mach którego prowadzone są 

zajęcia z nordic walking i aero-
bicku. Dodatkowo organizowane 
są spotkania z profesjonalistami: 
wizażystą, dietetykiem czy fry-
zjerem. 

Komu wydaje się, że to wszystko 
przychodzi bez trudu jest jednak 
w wielkim błędzie. Problemów 
nie brakuje, ale …- Jak przychodzi 
gorszy moment, albo brak czasu to 
patrzę na jedno ze zdjęć z pikniku, 
sprawdzam tabelę w rozgrywkach 
WKS Goczałków, albo dzwonię 
do Karoliny jak tam udały się 
„kijki” i aerobik. Wtedy wiem, 
że wypełniliśmy jakąś przestrzeń 
społeczną, że to wszystko mo-
głoby się nie wydarzyć gdyby nie 
ROLA. Coś budujemy. I każdy 
może się w to włączyć. Zawsze 
będę powtarzał, że warto działać – 
podsumowuje Paweł Cycuła.

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Lokalnej 

Aktywności „ROLA”

Stowarzyszenie „ROLA” motywuje do rozwoju
Przedstawiamy organizacje pozarządowe gminy Strzegom

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnej Aktywności „ROLA”, którego prezesem jest 
Paweł Cycuła to organizacja, której nigdy nie brakuje pomysłów i zapału do ciężkiej pracy, 
która przynosi niezwykłe efekty. 
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12 listopada 2012 r. odbyła 
się XXIX Sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, podczas 
której radni podjęli cztery 
ważne uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom. 
Radni dokonali także zmian 
w budżecie gminy Strzegom na 
2012 rok. Głosowano również 
nad uchwałami w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające fi-
nansowanie w ramach PROW 
2007 – 2013 oraz w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na za-
danie inwestycyjne pod nazwą 

„Budowa kanalizacji sanitarnej 
we wsi Goczałków Górny”. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta przedstawił 
także radnym sytuację w zwią-
zaną z firmą Sobet S.A., która 
nieterminowo wykonuje zada-
nie „.Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej miasta 
Strzegom - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Szarych Sze-
regów, ul. Wesołej, ul. Reja”. 
Firma przedstawiła program 
naprawczy i w momencie, kie-
dy nie będzie on realizowany, 
gmina wypowie spółce umowę. 
Sesję zakończyły wnioski i za-
pytania radnych. 

MK 

Na sesji o sprawach gminy
Była to krótka, ale bardzo ważna sesja dotycząca przesunięć budżetowych na bieżące inwestycje

W piątek, 7 grudnia br. 
o godz. 13.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu roz-
pocznie się inauguracyjna 
sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

Pierwsze obrady poprowadzi 
przewodniczący dorosłej rady 
– Tadeusz Wasyliszyn. 

– Chciałbym serdecznie 
zaprosić młodych radnych na 
uroczystą sesję Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Jest to wydarzenie bez 
precedensu w najnowszej hi-
storii naszej gminy – mówi 
przewodniczący. - Ważnym, 

niezwykle podniosłym, punk-
tem obrad będzie złożenie 
ślubowania przez nowo wy-
branych radnych, a punktem 
kulminacyjnym sesji - wybra-
nie prezydium młodzieżowej 
rady. 

Zwolennikiem - od samego 
początku - powstania Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
w Strzegomiu był burmistrz 
Strzegomia – Zbig niewa 
Suchyta. – Nie ukrywam, że 
bardzo mi na tym zależało. 
Zawsze wierzyłem w młodych 
ludzi, ponieważ uważam, że 
mają oni ogromny potencjał, 
który należy jak najlepiej 
wykorzystać – twierdzi wło-

darz miasta. – Celem tej rady, 
oprócz reprezentowania mło-
dzieży, będzie także aktywizo-
wanie rówieśników do działań 
na rzecz swojej najbliższej 
okolicy oraz upowszechnia-
nie wiedzy o samorządzie 
lokalnym.

Przypomnijmy, że na po-
czątku tego roku odbyły 
się w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu konsultacje 
z młodzieżą na temat projektu 
statutu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, który 
będzie podstawą działania 
nowo powołanej rady. Następ-
nie, po uwzględnieniu sugestii 
i wniosków młodzieży, projekt 
statutu trafił na obrady komisji 
dorosłej rady, a w dniu 28 lu-
tego 2012 r. radni Rady Miej-
skiej w Strzegomiu podjęli 
uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
W ciągu dwóch miesięcy od 
podjęcia uchwały odbyły się 
w placówkach oświatowych 
wybory przyszłych członków 
strzegomskiej rady.

Tomasz Wanecki

Młodzież z prawem do głosu!
Młodzi radni złożą ślubowanie i wybiorą prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej. Określą  również wstępnie zakres swojego działania Radna  

oświadcza:  
Oświadczam, że w związ-

ku z napływem do różnych 
instytucji, w tym do Okręgo-
wego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu pism ze skargami 
i  donosami, sygnowanych 
moim nazwiskiem oświad-
czam, że nie są one pisane 
przeze mnie. W przypadku 
pojawienia się kolejnych tego 
typu pism sprawę skieruję na 
drogę sądową.

Natalia Łęska

Ważna sesja  
4 grudnia 

Najbliższe obrady strze-
gomskiej Rady Miejskiej w 
Strzegomiu rozpoczną się 
w samo południe, bowiem 
radni podejmą wyjątkowo 
dużo uchwał, w tym m.in. 
na temat podatków: rolnego, 
od nieruchomości, środków 
transportu i posiadania psów. 
Jednym z głównych tematów 
sesji będzie także sprawa li-
kwidacji strzegomskiej Straży 
Miejskiej. Poruszona zostanie 
też kwestia nowych zasad go-
spodarki odpadami w gminie 
Strzegom. Obecnie komisje 
opiniują projekty uchwał. 

(red) 

Nowy organ będzie liczył 24 rad-
nych – 12 ze szkół ponadgimnazjal-
nych oraz 12 z gimnazjów. Kadencja 
rady, której siedzibą będzie Urząd 
Miejski w Strzegomiu, potrwa do 
31 października 2013 r.

Nadmieńmy, że kary za po-
wyższe działanie są zawarte 
w Kodeksie Karnym, Art. 
190a, § 1., § 2. 
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23 listopada br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu odbyła się 
II Strzegomska Konferencja 
Ekologiczna, mająca na celu 
szerszą promocję powyższego 
projektu i będąca niejako jego 
podsumowaniem. Jej organi-

zatorem był Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Stanowicach. 
Uczestniczyło w niej blisko 
100 osób.

Wśród gości byli m.in.: za-
stępca burmistrza Strzego-
mia - Wiesław Witkowski, 
przedstawicielka WFOŚiGW 

- Jolanta Szczepańska oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Nie zabrakło 
również dyrektorów szkół 
oraz uczniów wraz ze swoimi 
opiekunami.

Uczniowie szkół realizu-
jących projekt (PSP nr 2, 3, 
4 w Strzegomiu, PSP w Ko-
strzy i Olszanach oraz ZSP 
w Stanowicach i Jaroszowie) 
przedstawili dotychczasowe 
działania w formie prezentacji 
multimedialnej oraz przy-
gotowali pomysłowe filmiki 
o tematyce ekologicznej.

Zgromadzeni na konferencji 
mieli okazję również wysłuchać 
dwóch wykładów. Pierwszy 
z nich – przedstawiony przez 
Krzysztofa Szustkę z legnickiej 
fundacji „Zielona Akcja” – nosił 
tytuł „Czy odpady to problem 
dla ludzkości?”. Drugi – pt. 
„Czy mogę zmniejszyć wpływ 
na zanieczyszczenie środowiska 
w mojej gminie?” – przedstawiła 
Katarzyna Tokarczyk-Doro-
ciak z Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcie: 
Tomasz Wanecki

II Strzegomska Konferencja Ekologiczna
Blisko 100 osób wzięło udział w spotkaniu, którego celem była podsumowanie projektu

Dzieci z terenu gminy Strze-
gom są codziennie dowożone 
do szkół. - Uczniowie z terenu 
gminy Strzegom dowożeni 
są do szkół przez Przedsię-
biorstwo Komunikacji Samo-
chodowej „TOUR” sp. z o.o . 
Jelenia Góra, które wygrało 
przetarg na dowóz uczniów do 

szkół poprzez zakup biletów 
miesięcznych – mówi Urszula 
Podsiadły-Szubert, naczelnik 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Zgodnie z umową koszt do-
wozu uczniów nie powinien 
przekroczyć 338,831,56 zł. 

Oprac. MK

Zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty burmistrz w terminie 
do dnia 31 października każ-
dego roku przekazuje radzie 
gminy informację o realizacji 
zadań oświatowych w po-
przednim roku szkolnym, 
w tym o wynikach sprawdzia-
nu w szkołach podstawowych 
i egzaminu w gimnazjach. 
W myśl tej ustawy do zadań 
organu prowadzącego należy 
w szczególności: zapewnienie 
warunków działania szkoły 
lub placówki, w tym bez-
piecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania 
i opieki; wykonywanie remon-
tów obiektów szkolnych oraz 
zadań inwestycyjnych w tym 
zakresie; zapewnienie obsługi 
administracyjnej, finanso-
wej; wyposażenie szkoły lub 
placówki w pomoce dydak-
tyczne i sprzęt niezbędny do 
pełnej realizacji programów 
nauczania, programów wycho-
wawczych, przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów 
oraz wykonywania innych 
zadań statutowych.

Innym zadaniem własnym 
jest zapewnienie bezpłatne-
go transportu i opieki dla 
dzieci pięcioletnich i sześcio-
letnich, jeżeli droga dziecka 
do najbliższego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego 
przekracza 3 km, zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opie-
ki uczniom kl. I-IV, jeżeli 
droga tych dzieci do szkoły 
przekracza 3 km oraz uczniom 
kl. V i VI oraz uczniom gim-
nazjów, jeżeli ich droga do 
szkoły przekracza 4 km, a tak-
że zapewnienie bezpłatnego 
transportu niepełnosprawnym 
dzieciom pięcioletnim i sze-
ścioletnim oraz uczniom nie-
pełnosprawnym. Wśród zadań 
oświatowych wymienionych 
w ustawie o systemie oświaty 
lub w Karcie Nauczyciela 
wymienić ponadto należy: 
nadawanie stopnia awansu 
zawodowego, ocenę pracy 
dyrektora szkoły, nadzór nad 
obowiązkiem nauki i egze-
kwowanie obowiązku szkol-
nego i obowiązku nauki. 

Sprawozdanie z realizacji 
zadań oświatowych zawiera 
więc m.in. wyniki spraw-
dzianu klas szóstych szkół 
podstawowych w roku szkol-
nym 2011/2012, frekwencję 
w szkołach i roczne oceny 
klasyfikacyjne z zachowania, 
udział uczniów w konkursach 
o zasięgu ponadgminnym 
i olimpiadach przedmioto-
wych, pozabudżetowe środki 
pozyskane przez placówki 
oświatowe oraz inwestycje 
przeprowadzone w roku szkol-
nym 2011/2012. 

(red)

Dowożą uczniów do szkół 

Co tam w oświacie piszczy 

Jesteśmy grupą młodych ludzi, 
którzy czują potrzebę oraz 
mają chęci, by pomagać in-
nym. Chcielibyśmy, by dzięki 
naszym staraniom ludzie zo-
baczyli, że dzieci oraz młodzież 
także mogą pomagać innym, 
że wystarczy trochę pracy i za-
angażowania, by zrobić coś 
dobrego dla innych.

Inicjatywa pomagania innym 
wyszła od pani Sylwii Chru-
t-Rudnickiej, która jest pedago-
giem w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym oraz koordynatorem 
Koła Wolontariatu. To właśnie 
ona, dzięki swoim staraniom 
i ciężkiej pracy zachęciła i zmo-
tywowała nas do pełnienia funkcji 
tzw. wolontariuszy, którzy tworzą 
na terenie naszej placówki Koło 

Wolontariatu. W trakcie zajęć an-
gażujemy się w zbiórkę żywności 
w ramach akcji „Podziel się posił-
kiem”, „Kromka chleba”, WOŚP, 
zorganizujemy również zbiórkę 
artykułów szkolnych, słodyczy, 
środków chemicznych dla dzieci 
z Domu Dziecka. Zamierzamy 
zorganizować kiermasz książek, 
po to by nasi uczniowie mieli 
możliwość kupienia tych rzeczy 
po niższych cenach lub otrzyma-
nia ich za darmo. 

Oczywiście, wszelkie działania 
nie będą mogły być zrealizowane 
bez wsparcia naszej pani dyrektor 
i wsparcia nauczycieli, rodziców, 
Samorządu Uczniowskiego oraz 
mieszkańców Jaroszowa.

Wszyscy, którzy szukają pomy-
słów na pomaganie innym, chcą 
zobaczyć jak się to robi u nas lub 
sami chcą zostać wolontariuszami, 

zapraszamy na nasze spotkania. 
Naszym celem jest chęć niesienia 
pomocy potrzebującym. Pra-
gniemy, aby działo się to poprzez 
szerzenie idei humanitarnych 
o konieczności niesienia pomocy 
bez względu na różnice takie jak 
narodowość, rasa, religia, stopień 
sprawności. Chcemy zachęcić 
młodych ludzi do działania na 
rzecz innych i swojego najbliż-
szego otoczenia oraz eliminować 
wśród nich postawy nietolerancji, 
ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń. 
Zachęcamy wszystkich chętnych 
do pomocy i realizacji wielu cie-
kawych zadań i inicjatyw. 

Oczekujemy na pomysły i za-
angażowanie, które będziemy 
sukcesywnie wdrażać do naszego 
projektu.
Tekst i foto: Przedstawiciele 

Koła Wolontariatu 

Młodzi wolontariusze z Jaroszowa
Chcą zachęcić młodych ludzi do działania na rzecz innych i środowiskaZłóż wniosek 

o stypendium 
Mamy ważną informację dla 

uczniów i studentów z terenu 
gminy Strzegom. Termin skła-
dania wniosków o stypendia za 
wybitne osiągnięcia za okres 
od stycznia do czerwca 2013 
r. upływa 17 grudnia 2012 r. 
Zgodnie z uchwałą nr 94/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu stypendia przyznawane 
są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25 
roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczące 
laureatów, jak i finalistów 
a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność na 
rzecz lokalnego środowiska, 
jak i inne specyficzne okolicz-
ności istotne dla oceny kandy-
data do wyróżnienia finanso-
wego. Celem stypendiów jest 
wspieranie rozwoju młodych 
talentów, pomoc finansowa 
i promocja najzdolniejszych 
uczniów i studentów.

Formularz wniosku można 
pobrać na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl 
oraz w Wydziale Obsługi 
Interesantów- parter pokój 
nr 15 (szklane drzwi). Miejsce 
załatwienia sprawy: Wydział 
Oświaty - pokój 37, tel. 74 
8560-584.

Oprac. MK

W roku szkolnym 2012/2013 dowożonych jest 492 
uczniów z następujących miejscowości: Kostrza, 
Żółkiewka, Żelazów, Rogoźnica, Goczałków, Go-
czałków Górny, Graniczna, Wieśnica, Godzieszó-
wek,  Bartoszówek,  Rusko,  Jaroszów, Morawa, 
Skarżyce,  Granica,  Międzyrzecze,  Grochotów, 
Olszany, Tomkowice, Modlęcin, Stanowice, Stawi-
ska, Strzegom Domki Południowe, Strzegom Dom-
ki Wschodnie. Uczniowie przewożeni są na zajęcia 
do: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
4, Zespołu Szkół w Goczałkowie, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Jaroszowie, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w  Stanowicach,  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kostrzy. Gmina Strzegom 
dowozi  również uczniów niepełnosprawnych do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu: Szkoła 
Podstawowa nr 7 oraz Gimnazjum nr 3, Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego 
w  Świdnicy  oraz  do  Zespołu  Szkół  Specjalnych 
w Świdnicy. Ogólnie dowożonych jest 29 uczniów 
niepełnosprawnych. 

Realizacja projektów ekologicznych przez strzegomskie 
placówki oświatowe jest już tradycją. Dzięki dofinan-
sowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz gminy 
Strzegom siedem szkół podstawowych kończy właśnie 
realizację działania o charakterze ekologicznym pod 
hasłem „Szkoła miejscem ekologicznej integracji”.

Z  pełną  treścią  sprawozdania można  zapoznać  się  na 
stronie internetowej gminy www.strzegom.pl w zakładce 
oświata. 
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Niemal 700 widzów z całego 
powiatu przybyło w sobotę (24.11) 
do Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu by zobaczyć klasy-
kę – Hamleta Williama Szekspira 
wystawioną w doborowej obsa-
dzie. Chyba nikt nie spodziewał 
się, że będzie to tak fenomenalne 
wydarzenie teatralne. 

Przedstawienia andrzejkowe w 
strzegomskim LO mają już 8-letnią 
tradycję. Tegoroczną edycję uświetnili 
znani szerokiej publiczności aktorzy: 
Emilia Krakowska (był to dla niej 
6 występ w naszym mieście), która 
wcieliła się w rolę królowej Gertrudy, 
Aleksandra Zienkiewicz jako Ofelia, 
Jacek Kawalec w roli tytułowego 
Hamleta, a także Mirosław Oczkoś 
grający gniewnego Laertesa.

Nie zmieniła się konwencja 
przedstawienia –w I akcie wystąpili 
uczniowie, w II – nauczyciele, a w 
III – VIP-y. Organizatorzy tym 
razem wyjątkowo zadbali jednak o 
komfort widzów i przygotowali dwa 
spektakle, o godz. 16.00 i 19.00. Gra 
wszystkich aktorów - amatorów i 
profesjonalistów - jak i sama sztuka, 
zrobiły na publiczności ogromne 
wrażenie, czego dowodem były długie 
i gromkie brawa na stojąco po zakoń-
czeniu każdego ze spektakli. Całości 
dopełniły: niezwykła scenografia 
wykonana przez uczniów i efekty 
specjalne przygotowane na każde z 
przedstawień, w tym m.in. sonety 
zaśpiewane przez Jacka Kawalca czy 
Przemysława Stempniewicza oraz 
muzyczne wystąpienie wszystkich 
nauczycieli. Furorę na scenie zrobili 

strzegomscy księża proboszczowie: ks. 
Marek Babuśka, Proboszcz Bazyliki 
Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła 
oraz ks. Marek Żmuda, Proboszcz 
kościoła p.w. Zbawiciela Świata i 
Matki Bożej Szkaplerznej, którzy 
wystąpili w roli i strojach „Majtkó-
w”(oficer I i II). 

Reżyserem i scenarzystą przedsta-
wienia był dyrektor szkoły - Tomasz 
Marczak, któremu wszyscy aktorzy i 
widzowie zgotowali huczne podzię-
kowanie. Dopełnieniem wyjątkowo-
ści tego dnia była obecność członków 
Strzegomskiego Bractwa Rycerskiego 
Joannitów, którzy witali gości przed 
budynkiem szkoły.

Ideą przedstawienia jest zbie-
ranie funduszy na stypendia dla 
najzdolniejszych absolwentów LO. 
Po zakończeniu drugiego spektaklu 
zostały wręczone stypendia dla trzech 
najlepszych absolwentów - Małgo-
rzaty Kramek, Adama Balawendera 
oraz Grzegorza Wołocha. Ponadto 

wręczono 19 statuetek dla „Przyja-
ciół Szkoły”. Jedną z nich otrzymał 
starosta świdnicki – Zygmunt Worsa, 
który dziękując za wyróżnienie, pod-
kreślił wyjątkowość strzegomskiej 
szkoły i dodał, że praca wszystkich 
nauczycieli LO przynosi wspaniałe 
owoce na wielu polach.

Przedsięwzięcie zostało dofi-
nansowane przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu w kwocie 11 tys. zł 
w ramach „Kampanii edukacyjnej 

z zakresu przeciwdziałania uzależ-
nieniom”.

Tekst i zdjęcia: Tomasz 
Wanecki/red

Kultura / w ydarzenia

01.12.2012r. godz.16.00 – 
sala widowiskowa SCK – II 
Konfrontacje Świetlic Wiej-
skich.

W konfrontacjach wezmą 
udział Świetlice Wiejskie Gmi-
ny Strzegom. Dzieci zapre-
zentują programy teatralne, 
wokalne i taneczne. Będą miały 
też możliwość wspólnego spo-
tkania, wymiany artystycznych 
umiejętności i uwag na temat 
prezentowanych programów. 
Konfrontacje Artystyczne 
Świetlic Wiejskich to nie tylko 
prezentacje na scenie, ale też 
integracja dzieci ze środowisk 
wiejskich, wspólna zabawa, a 
nade wszystko szeroko rozu-
miana edukacja kulturalna.

06.12.2012r. godz.16.00 – 
Rynek strzegomski – Zapalenie 
światełek na bożonarodze-
niowej choince. Spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. Zabawy, 
konkursy i wspólna zabawa przy 
strzegomskiej choince. Projek-
cja filmu dla dzieci w mikołaj-
kowym kinie SCK. Słodycze dla 
wszystkich dzieci.

08.12.2012r. godz.12.00 – 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej ‘’Karmel” – Spotkanie 
opłatkowe strzegomskich Or-
ganizacji Pozarządowych.

09.12.2012r. godz. 17.00 – 
Kino SCK – Projekcja filmu 
”Step ap 4 ‘’ (melodramat, mu-
zyczny, produkcja USA, pre-
miera polska 27 lipca 2012, re-
żyseria - Scott Speer, scenariusz 
– Amanda Brody, czas trwania 
– 100 min). Film opowiada o 
grupie tanecznej z Miami na 
Florydzie. Tańczą na ulicy, w 
galeriach sztuki i centrach han-
dlowych. Nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych, a każda nawet 
najdziwniejsza lokalizacja może 
stać się parkietem.

10.12.2012r. godz.18.00 – 
Galeria SCK – Finisaż wysta-
wy Patryka Nieczarowskie-
go. Tematem prac jest bestia 
inspirowana wilkiem, która 
symbolizuje mroczną stronę 
natury, zarówno w odniesieniu 
do przyrody i praw, którymi się 
rządzi, jak również w zrozumie-
niu natury ludzkiej.

Strzegomskie Centrum Kultury
zaprasza w grudniu 2012 roku na: 

Ogromny sukces Hamleta na deskach LO!
Owacje na stojąco otrzymali aktorzy tegorocznego przedstawienia andrzejkowego, wśród których byli uczniowie, nauczyciele i Vip-y

AKT I - UCZNIOWIE
Królowa Gertruda I – Zuzanna Ko-
nieczna, Królowa Gertruda II – Karolina 
Kupczyk, Ofelia – Monika Sarlej, Król 
Klaudiusz I – Aleksandra Rudnicka, Król 
Klaudiusz II – Michał Sobol, Hamlet - 
Łukasz Niemczuk, Duch ojca Hamleta – 
Adrianna Lubera, Poloniusz I –Weronika 
Wijas, Poloniusz II – Kalina Asynger, 
Horacy I - Martyna Abram, Horacy II 
– Marta Budzowska, Laertes - Paulina 
Koziałkowska, Rozenkranc – Mateusz 
Zając, Gildenstern – Martyna Witka, 
Marcellus – Nikola Kiełbasa, Bernardo 
– Katarzyna Sabat, Francisko – Jakub 
Posacki, Pierwszy aktor – Agnieszka 
Ogonek
AKT II - NAUCZYCIELE
Królowa Gertruda - Elżbieta Farion, 
Ofelia - Sylwia Łuszczki, Król Klaudiusz 
– Tomasz Marczak, Hamlet - Przemy-
sław Stempniewicz, Poloniusz – Prze-
mysław Knap, Horacy - Beata Suwart 
– Orzechowska, Rozenkranc – Kamila 
Mazur, Gildenstern – Aldona Struzik, 
Duch ojca Hamleta – Eryk Bendig, Król 
aktor – Agnieszka Soboń – Nowakow-
ska, Królowa aktorka – Małgorzata 
Kucharska, Pierwszy aktor – Joanna 
Durlik, Drugi aktor – Joanna Marcini-
szyn, Trzeci aktor – Piotr Bułakowski, 
Lucjan – Sylwia Witka, Strażnik I – 
Aleksandra Szyrner, Strażnik II – Ewa 
Tutka, Strażnik III – Bożena Wichłacz, 
Śpiewaczka – Agnieszka Rut
AKT III – VIP-owie, 
Królowa Gertruda - Emilia Krakowska, 
aktorka filmowa; Ofelia - Aleksandra 
Zienkiewicz, aktorka filmowa; Król 
Klaudiusz – Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia; Hamlet - Jacek 

Kawalec, aktor filmowy; Fortynbras 
- Marek Zywer - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu; Horacy I - Monika Wie-
lichowska, poseł na Sejm RP; Horacy 
II - Sabina Cebula, etatowy członek 
Zarząd Powiatu Świdnickiego; Laer-
tes - Mirosław Oczkoś, aktor filmowy; 
Rozenkranc - Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia; Gil-
denstern - Bożena Czuk - Bojanowska, 
dyrektor SCK; Ozryk I - Iwona Zabawa 
- Budziszyn, sekretarz gminy Strzegom; 
Ozryk II - Dorota Sobol, członek Rady 
Rodziców Szkoły; Poseł – Violetta Po-
słuszna–Koziałkowska, wicedyrektor 
ZSP w Jaroszowie; Oficer I – ks. Marek 
Babuśka, proboszcz parafii p.w. św. 
App. Piotra i Pawła; Oficer II – ks. Marek 
Żmuda, proboszcz parafii p.w. Zbawi-
ciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej; 
Pokojowiec - Beata Ślipko, dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu; Sługa 
- Barbara Asynger, dyrektor Zespołu 
Szkół w Goczałkowie; Dworzanin - Wio-
letta Urban, naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji w UM w Strzegomiu; 
Oficer  – prof. Jan Chmura - wykła-
dowca Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu; partie śpiewane 
- Elżbieta Smyk, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, 
Agnieszka Rut - nauczycielka LO
Scenografia:
Mariusz Sokołowski, Mieczysław Sal-
win, Aleksandra Bereta, Magdalena 
Falacińska, Kinga Kos, Mariola Osińska, 
Agnieszka Zięcina
Bractwo rycerskie w składzie:
Marika Taranek, Agnieszka Lech, Bogu-
mił Walczak, Piotr Bartnicki, Krzysztof 
Bartnicki i Łukasz Salwin
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We wtorek, 20 listopada, 
w świetlicy wiejskiej w Grani-
cy odbyły się konsultacje spo-
łeczne burmistrza Strzegomia, 
na które przybyło ponad 20 
mieszkańców wsi. Celem było 
poinformowanie mieszkań-
ców o dokonanych i planowa-
nych działaniach samorządu 
lokalnego, podsumowanie 
dwuletniego okresu pracy na 
stanowisku burmistrza, ze-
branie opinii, uwag i wniosków 
oraz debata o problemach 
mieszkańców.

Mieszkańcy Granicy porusza-
li, m.in. tematy kanalizacji wsi, 
przyłączy do posesji, niedrożnych 
przepustów, stanu dróg po prze-
prowadzeniu inwestycji, budowy 
chodnika do przystanku, czy 
braku kanalizacji deszczowej we 
wsi, co skutkuje stojącą wodą na 
poboczach. 

Bolączką wsi, na którą skarżyli 
się mieszkańcy jest trudny do 
zniesienia smród rozkładających 
się odpadów cebuli. Dotychczaso-
we działania w tym względzie nie 
przyniosły żadnych rezultatów. 

Wszystkie problemy zgłoszo-
ne przez mieszkańców, m.in. 
fragmentaryczne uzupełnienie 
asfaltu, rekultywacja drogi do 
posesji nr 48, dokończenie chod-
nika, wykonanie studzienek od-
prowadzających wody deszczowe 
z drogi gminnej do kolektora 
burzowego od posesji nr 40 do 45 
będą rozważone i w odpowiednim 

czasie stosownie do możliwości 
rozwiązane.

Konsultacje społeczne burmi-
strza były połączone z wyborami 
uzupełniającymi na członka 
Rady Sołeckiej. Na kandydatów 
zgłoszono Marię Szmidt i Marię 
Łebkowską. W wyniku tajnego 
głosowania wygrała Maria Łeb-
kowska, przewagą jednego głosu 
i weszła w skład Rady Sołeckiej 
w Granicy. 

Kolejne takie konsultacje od-
były się w Olszanach 21 listo-
pada i przebiegły pod hasłem 
„Dałem słowo to zrealizujemy”. 
Na spotkanie z władzami mia-
sta licznie przybyli mieszkańcy 
wsi, by w atmosferze rzeczowej 
dyskusji porozmawiać o po-
trzebach sołectwa. Konsultacje 

poprowadził sołtys wsi Ireneusz 
Biernat. Ważnym punktem 
spotkania było podsumowanie 
działań podjętych przez władze 
samorządowe na terenie sołectwa 
i przedstawienie propozycji zadań 
planowanych na rok przyszły. 

Na potrzeby sołectwa Olszany 
w 2012 r. przeznaczono kwotę 
około 1,3 mln zł w tym: wydatki 
oświatowe wyniosły ponad 1,1 
mln zł, zaś na remonty bieżące 
szkoły poniesiono kwotę blisko 
70 tys. zł. Wieś dysponuje fun-
duszem sołeckim w wysokości 
25 tys. zł, z którego na poważne 
inwestycje wydano do tej pory 
19 928 zł. 

 Miłym akcentem spotkania 
były podziękowania skierowane 
w stronę burmistrza od miesz-

kańców, a przede wszystkim od 
dyrektor szkoły za udzielenie 
wsparcia dla działań podejmowa-
nych na wsi. Ale prosili o jeszcze. 
Wieś jest typową ulicówką, dla-
tego dla bezpieczeństwa miesz-
kańców istnieje potrzeba budowy 
chodników wzdłuż jezdni. 

Sen z powiek spędza miesz-
kańcom jeden z mostów nad 
Potokiem Olszańskim, który 
jest nisko położony nad lustrem 
wody, a w czasie powodzi stanowi 
blokadę. Poproszono obecnego 
na spotkaniu Henryka Rośka 
radnego rady powiatu świdnic-
kiego o interwencję w tej sprawie, 
a burmistrza o pozytywne zaopi-
niowanie prośby.

Grażyna Kuczer 
Fot. UM Strzegom

W atmosferze rzeczowej dyskusji
We wsiach gminy Strzegom odbywają się konsultacje mieszkańców z burmistrzem Strzegomia

W Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu odbył się 17 listo-
pada br. jubileusz 60-lecia po-
życia małżeńskiego Katarzyny 
i Jana Sozańskich, mieszkańców 
Wieśnicy. Uroczystość miała 
niezwykle podniosły charakter. 
Jubilatom towarzyszyło spo-
re grono najbliższej rodziny. 
Państwo Sozańscy doczekali 
się bowiem czworga dzieci, 
jedenaściorga wnucząt i jednej 
prawnuczki. Pan Jan przez sze-
reg lat pracował jako urzędnik 
w strukturach powiatu świd-
nickiego, a także w zakładach 
pracy na terenie gminy Strze-
gom. Oprócz tego wraz z żoną 
prowadzili własne gospodarstwo 
rolne. Po przekazaniu rodzinie 
Sozańskich gospodarstwa przez 
ojca Katarzyny w latach 70-tych, 

pan Jan poświęcił się całkowicie 
pracy na roli. Przekazując stery 
gospodarstwa najmłodszemu sy-
nowi Andrzejowi, państwo So-
zańscy nie ustali w działaniach, 
czynnie wspierając i pomagając 
w jego prowadzeniu do dnia 
dzisiejszego. 

Obecni na jubileuszu przed-
stawiciele władz samorządo-
wych Strzegomia: burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - Maria 
Michalec wręczyli Jubilatom 
pamiątkowe medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, 
okolicznościowe dyplomy i upo-
minki, życząc dalszych lat życia 
w zdrowiu i miłości rodzinnej. 

Beata Nejman
Fot. UM Strzegom

Andrzej Szczepanik pełni 
funkcję sołtysa Tomkowic już 
drugą kadencję. Jak sam przy-
znaje, w tym czasie doszło 
na wsi do wielu zmian. Jest 
kanalizacja, do której zgodnie 
przyłączyli się mieszkańcy. 
Ozdobą miejscowości jest 
plac przed kościołem, a świe-
tlica wiejska wraz z pracownią 
komputerową to miejsce, 
w którym chętnie spotykają 
się mieszkańcy. Tablice infor-
macyjne i kolorowe witacze 
świadczą o tym, że tomkowi-
czanie nie boją się angażować 
w ciekawe przedsięwzięcia. 
Wieś bez wątpienia rozkwi-
tała, a jej największą siłą są 
mieszkańcy, którzy potrafią 
się doskonale integrować. 

– W naszej miejscowości 
prężnie działa Stowarzy-
szenie Mieszkańców Wsi 
Tomkowice, które realizuje 
wiele cennych inicjatyw na 
rzecz wsi. Doskonale funk-
cjonują także rada sołecka, 
rada parafialna oraz jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Jest drużyna sportowa oraz 
koło wędkarskie, które za-
sługuje na uznanie – wylicza 
sołtys. – Praca społeczna daje 
mi wiele satysfakcji i dlatego 
cieszę się, że są wokół mnie 
ludzie, którzy dużo z siebie 
dają i potrafią zaszczepiać 
swoją pasję innym – mówi 
Andrzej Szczepanik. Miesz-
kańcy dbają o estetykę wsi 
i są najlepszym przykładem 
na to, że chcieć znaczy móc. 

– Nakreślamy sobie cele i sta-
ramy się je realizować krok 
po kroku. Marzy nam się 
uruchomienie punktu przed-
szkolnego, ponieważ w Tom-
kowicach jest wiele młodych 
małżeństw, które chcą swoją 
przyszłość związać z naszą 
wsią. Zabiegamy również 
o poprawę infrastruktury po-
przez remonty drogi i chod-
nika. Zależy nam też o ogro-
dzeniu terenu boiska, które 
służyłoby mieszkańcom jako 
teren rekreacyjno-sportowy. 
Chcemy także, aby plac w po-
bliżu remizy był miejscem, 
w którym mogłyby odbywać 
się rozmaite uroczystości – 
mówi o planach sołtys. 

Życzymy powodzenia. 
MK 

Świętowali w Urzędzie  
swoje Diamentowe Gody

Prezentujemy sołtysów:
Andrzej Szczepanik z Tomkowic

Spotkanie przedstawicieli 
NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „ Solidarność” 
z burmistrzem Strzego-
mia Zbigniewem Suchytą 
odbyło się 20 listopada 
w  U r z ę d z i e  M i e j s k i m . 
Głównym celem spotka-
nia było przedstawienie 
burmistrzowi stanowiska 
Rady Powiatowej NSZZ 
RI „ Solidarność” na temat 
ustalania stawek podatku 
rolnego na rok 2013.

Rada Powiatowa NSZZ 
RI „Sol idarność ” w dniu 
30.10.2012 r. zaproponowała 
obniżenie stawek podatku 
rolnego na 2013 r. do kwoty 
50 zł za 1 q żyta. 

Motywacją  powyższego 
s twierdzenia  by ł y  s t r a t y 
poniesione przez rolników 
w 2012 r. tytułem wymarznięć 
upraw i obniżenie dopłat 
bezpośrednich do hektara 
w stosunku do roku poprzed-
niego. 

- Rolnicy naszego powiatu 
są zaniepokojeni coraz trud-
niejszą sytuacją w rolnictwie 
i apelują do Rady Powiato-
wej NSZZ RI „ Solidarność” 
o podjęcie działań w celu 
obniżenia stawek podatku 
rolnego – mówił Bogumił 
Wieszewski, przewodniczący 
Rady Powiatowej NSZZ RI „ 
Solidarność”, który wystoso-
wał pismo do przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z prośbą o podanie 
terminu przeprowadzanych 
rozmów na powyższy temat, 
celem czynnego w nich udzia-
łu i stworzeniu możliwości 
przedstawienia swojego sta-
nowiska. 

Burmistrz Strzegomia po-
informował zebranych, jakie 
działania podjął w tej sprawie. 
Podkreślił, że 14 listopada 
2012 r. przygotował projekt 
uchwały w sprawie obniże-
nia średniej ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku 
rolnego na 2013 r. Wyjaśnił, 
że projekt tej uchwały został 
przesłany zgodnie z ustawą do 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
we Wrocławiu, która zaopi-
niowała go pozytywnie. 

Projekt uchwały zostanie 
poddany pod głosowanie rad-
nych na sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dn. 4 grudnia 

2012r. W projekcie uchwały 
zawarta jest wysokość propo-
nowanej stawki podatku rolne-
go w gminie Strzegom na rok 
2013, która wynosi 62,40. 

Dla informacji dodajmy, że 
dla ustalenia stawki podatku 
rolnego przyjmuje się ogła-
szaną co roku przez Główny 
Urząd Statystyczny średnią 
cenę skupu żyta. Za okres 
pierwszych trzech kwartałów 
2012 r. wyniosła ona 75,86 zł 
za 1dt. Cena ogłoszona przez 
GUS jest ceną maksymalną, 
możliwą do zastosowania na 
terenie gminy. 

Jak wynika z powyższego 
nasza propozycja jest o wiele 
niższa niż ogłoszona przez 
GUS. Jednak ostateczną de-
cyzję w tej sprawie podejmie 
Rada Miejska w Strzegomiu 
drogą uchwały. 

GK 

Władze Strzegomia chcą pomóc
Rolnicy zaapelowali o obniżenie stawek podatku rolnego na przyszły rokGoczałków ładnieje 

Ostatnie miesiące był dla 
tej miejscowości szczególnie 
ważne, jeśli chodzi o liczbę 
zrealizowanych tam inwesty-
cji. Nowe chodniki, kanaliza-
cja oraz nowo budowana sala 
gimnastyczna - to wszyst-
ko ma niebagatelny wpływ 
na poprawę komfortu życia 
mieszkańców. Na estetykę 
bez wątpienia wpłynie wy-
burzenie starych, rozwalają-
cych się stodół, które już od 
dawna nie tylko szpeciły, ale 
i zagrażały bezpieczeństwu 
goczałkowian. 

Wykonawcą przedsięwzię-
cia był Stoicis Christos firma 
handlowa „Itos” z siedzibą 
w Psarach. Koszt wyburzenia 
obiektów to 64 499,99 zł. 
Zakończenie robót planowa-
no początkowo na 7 grudnia 
2012 r., jednak udało się je 
ukończyć znacznie wcześniej, 
bo już w listopadzie. 

-  D re wno  poc hodz ące 
z rozbiórki pozostawiono do 
zagospodarowania mieszkań-
com Goczałkowa, głównie 
na opał. Odzyskane elemen-
ty kamienne, zgodnie z za-
leceniami Wojewódzkiego 
Konser watora  Zabytków, 
zinwentaryzowano i złożono 
w Zakładzie Usług Komunal-
nych w Strzegomiu – dodaje 
Jerz y Kościk  z  Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Teren, na którym znajdowa-
ły się zabudowania, zostanie 
odpowiednio zagospodaro-
wany. 

MK 

Burmistrz przedstawił zebranym działania samorządu 
podjęte na rzecz wsi w 2012 r., jak chociażby w zakre-
sie melioracji i prac interwencyjnych z nią związanych. 
Na powyższe zadania wydano kwotę ponad 120 tys. zł. 
W ramach remontu dróg transportu rolnego wykonano 
zadania na kwotę 69 tys. zł. Dodajmy, że drogi rolne 
od lat nie były rekultywowane. Podobne kwoty zostaną 
przeznaczone w 2013 r. na kontynuację podjętych już 
działań. W centrum uwagi burmistrza znalazły się działa-
nia związane z utrzymaniem wiejskich szkół, remontami 
szkół i świetlic wiejskich, budową placów zabaw, które 
były, są i będą w przyszłości wykonywane.
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Seniorzy piłkarskiej sekcji 
AKS-u Granit Strzegom 
S.A. po krótkotr wał ym 
kryzysie – remis z Granicą 
Bogatynia 3:3 i porażka 
z GKS Kobierzyce 2:4 - 
wrócili na właściwą ścież-
kę. W dwóch ostatnich 
spotkaniach zgromadzili 
komplet punktów i cał y 
czas utrzymują się w ścisłej 
czołówce tabeli.

Przegraną z GKS Kobie-
rzyce 2: 4 na własnym sta-
dionie można potraktować 
jako wypadek przy pracy. Już 
w 5 minucie bramkarz AKS
-u Bartosz Trawka otrzymał 
czerwoną kartkę i przez pra-
wie cały mecz miejscowi grali 
w osłabieniu. Do pewnego 
czasu spisywali się bardzo 
dzielnie, prowadząc nawet 

2:1. Wtedy do większej pracy 
wzięli się goście z Kobierzyc 
i  strzeli l i  strzegomianom 
trzy gole. 

W kole jnym meczu, na 
trudnym terenie w Szcze-
drzykowicach, nasi zawodnicy 
pokonali miejscowy Orkan 
4:2. Do przerwy utrzymywał 
się remis 1:1, jednak druga 
połowa należała już do AKS
-u, który swoją przewagę udo-
kumentował strzeleniem 3. 
bramek. Świetną partię w tym 
dniu rozegrał lewy pomocnik 
– Robert Borkowski, który 
dwukrotnie pokonał bramka-
rza ze Szczedrzykowic.

Ten sam zawodnik okazał 
się bohaterem następnego 
meczu, w którym piłkarze 
ze Strzegomia zmierzyli się 
u siebie z Pogonią Oleśnica. 
Po dobrej, momentami bar-
dzo dobrej grze zawodnicy 
AKS-u zwyciężyli przyjezd-
nych 2:0 po trafieniach Bor-
kowskiego, który tym samym 
godnie zastąpił najlepszego 

strzelca zespołu – Mateusza 
Wernera. 

AKS Granit Strzegom S. 
A. zajmuje trzecie miejsce 
w tabeli IV ligi dolnośląskiej, 
tracąc tylko 1 punkt do duetu 

liderów – Sokoła Wielka Lipa 
i GKS-u Kobierzyce.

Strzegomianom pozostał 
do rozegrania w tym roku 
kalendarzowym jeszcze tylko 
1 mecz – na wyjeździe z Pia-

stem Zawidów. Spotkanie to 
nie odbyło się w pierwotnym 
terminie z powodu obfitych 
opadów śniegu. O jego wyni-
ku poinformujemy w numerze 
z dnia 11 grudnia br. W tym 

wydaniu podsumujemy tak-
że całą, jakże udaną, jesień 
w wykonaniu strzegomskich 
seniorów.

Tekst i zdjęcia:
Tomasz Wanecki

Grali efektownie i efektywnie
Strzegomscy kibice mają tej jesieni wiele powodów do radości. AKS gra skuteczny i miły dla oka futbol. W dwóch ostatnich spotkaniach zebrali komplet punktów

Sukcesy małych 
jeźdźców Stragony

Emilia Chmielowska i Mi-
chał Konarski – najmłodsi 
zawodnicy klubu LKS Stragona 
Strzegom - uzyskali bardzo 
dobre wyniki na Zawodach 
Ogólnopolskich Dzieci i Mło-
dzieży w skokach przez prze-
szkody. Michał wygrał konkurs 
finałowy grupy A2, a Emilka 
była trzecia w konkursie dla 
kucy. Zawody zostały rozegrane 
na początku drugiej dekady 
listopada br. w Centrum Hipiki 
Jaszkowo. 

Michał Konarski na kucu 
Lady Laura 3 dwukrotnie upla-
sował się w czołówce konkur-
sów kwalifikacyjnych swojej 
grupy wiekowej. Zapewniło mu 
to start w finale, w którym par-
kur pokonał na czysto i w naj-
lepszym czasie. Wynik ten 
zagwarantował mu zwycięstwo 
w grupie A2.W konkursach 
grupy A2 startują dzieci poniżej 
12 lat dosiadające kucy o wzro-
ście do 141 cm w podkowach.

W Jaszkowie Michał Ko-
narski wystartował również 
w konkursach klas LL i L (wy-
sokość przeszkód do 100 cm) na 
dużym koniu – klaczy Elipsona, 
zajmując czołowe pozycje.

Emilka jest świeżo upieczo-
nym zawodnikiem klubu LKS 
Stragona Strzegom i był to jej 
pierwszy w życiu start na zawo-
dach jeździeckich. W zawodach 
wystartowała na kucu Rahib.

Dodajmy, że Emilka Chmie-
lowska ma zaledwie 9 lat, a jej 
kolega klubowy Michał jest 
o rok starszy. 

LKS Stragona

We wrześniu br. w naszym 
mieście odbyły się elektryzu-
jące zawody kulturystyczne. 
Tym razem przyszedł czas 
na specjalistów w wyciskaniu 
sztangi leżąc. 

W dniu 10 listopada br. w strze-
gomskiej hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbyły się II Otwarte 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Wyciskaniu Leżąc. Zgroma-
dziły one na starcie 9 kobiet i 49 
mężczyzn z klubów naszego 
regionu i nie tylko.

Rywalizacja zawodników w tej 
dyscyplinie sportu była bardzo 
zacięta, a emocje wzrastały z każ-
dą chwilą, kiedy to na sztangę 
„wędrował” coraz większy ciężar. 

W sumie rozegrano ponad 10 
kategorii wagowych, w tym ka-
tegorie open wśród kobiet i męż-
czyzn. Wtedy brano pod uwagę 
tzw. współczynnik Wilks’a (im 
mniejsza waga, tym większy 
współczynnik).

Łukasz Rydwański, reprezen-
tujący miejscowy klub KS Start 
Strzegom, zajął 2. miejsce w kate-
gorii juniorzy do lat 18 powyżej 74 
kg, 4. miejsce w kategorii juniorzy 
do lat 23 powyżej 74 kg oraz 27. 
miejsce w kategorii open.

Trwające kilka godzin zawody, jak 
podkreślali przedstawiciele Polskie-
go Związku Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego w Warszawie, 
zostały zorganizowane bardzo do-
brze i były doskonałą promocją tej 
odmiany sportów siłowych.

Podsumowaniem udanej im-
prezy było wręczenie medali, 
pucharów i nagród rzeczo-
wych najlepszym zawodnikom. 
Wśród oficjeli byli m. in.: Piotr 
Szmidt - wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
Marek Walczuk - pełniący 
obowiązki dyrektora OSiR 
w Strzegomiu oraz Edyta Bo-
gasz z KS START w Strze-
gomiu. 

Organizatorami zawodów 
był PZKFiTS, Urząd Miejski 
w Strzegomiu, Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Strzegomiu, 
Powiat Świdnicki oraz Klub 
Sportowy START Strzegom - 
organizator bezpośredni.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Wyciskali sztangi aż miło
Rywalizacja była bardzo zacięta, a emocje na hali rosły z każdą chwilą 

W niedzielę, 12 listopada br. 
w Olesznej odbył się turniej 
judo poświęcony pamięci Ta-
deusza Zamęckiego. W za-
wodach wystartowała mocna 
grupa ze Strzegomia. 

Sekcję judo z AKS-u Strze-
gom reprezentowała mocna, 
18-osobowa drużyna w ka-
tegorii dzieci w rocznikach: 
2000-2001, 2002-2003, 2004-
2007. Trzeba przyznać, że na-
sze pociechy zawiesiły swoim 
rywalom wysoko poprzeczkę. 
Tak jak w wielu poprzednich 
przypadkach, strzegomskie 
dzieci nie zawiodły. 

Zwycięsko wyszli z rywa-
lizacji: Grzegorz Wąsowski, 
K acper Bezubka , Antoni 
Wojtasik, Hanna Fedycz-
k o w s k a ,  D a w i d  H y p t a , 
Sandra Baranowska, Jakub 
Miszkiewicz, Krystian Per-

chun, Aleksandra Kawecka, 
Tomasz Brzegowy i Mak-
symilian Pawlica. Drugie 
miejsca zajęli: Gracjan Pote-
rała, Sara Dynowska, Kamil 
Wąsowski, Nikola Miziołek 
i Miłosz Pietkiewicz. Trze-
cie lokaty wywalczyli: Paweł 
Topa i Damian Adamczyk.

Dodajmy, że Aleksandra 
Kawecka otrzymała puchar 
w kategorii: najlepszy technik 
zawodów wśród dziewcząt.

Turniej i jego organizacja 
stały na bardzo dobrym po-
ziomie, z czego zadowole-
ni byli zawodnicy, trenerzy 
i mocno dopingujący swoje 
pociechy rodzice. 

Słowa uznania należą się 
trenerom za przygotowanie 
dzieci do zawodów. 

Sekcja judo – AKS 
Strzegom

Judocy znowu nie zawiedli

Strzelcy bramek: 
13 – Werner
8 – Borkowski
3 – Buryło, Lenio
2 – Burszta
1 – Arendarczyk, Bęś, Domaradz-
ki, Traczykowski, Rafał Wiśniew-
ski, br. samobójcza 

W SUMIE 
- 15 meczów: 8 zwycięstw, 4 
remisy, 3 porażki, bramki: 35 – 19, 
28 punktów
DOM
 – 9 meczów: 5 zwycięstw, 2 remisy, 
2 przegrane, bramki: 16 – 10, 17 
punktów
WYJAZD 
– 6 meczów: 3 zwycięstwa, 2 re-
misy, 1 przegrana, bramki: 19 – 9, 
11 punktów

W akcji najlepszy ostatnio, i najbardziej skuteczny, gracz AKS-u - Robert Borkowski
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Następny numer „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” ukaże 
się 11.12.2012 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

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.

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.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dotychczas w ramach zadania 
zostały wykonane następujące 
prace: roboty budowlane – 
kanalizacja deszczowa, ciąg 
pieszo-jezdny przy ul. Czer-
wonego Krzyża, prace przy-
gotowawcze, nawierzchniowe, 

roboty wykończeniowe – ciąg 
pieszo-jezdny przy ul. Czer-
wonego Krzyża, prace przy-
gotowawcze, nawierzchniowe, 
roboty wykończeniowe – ul. 
Parkowa i Krótka.

MK 

miejski trakt w przebudowie 

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 289 620,22 zł. Wykonawcą 
prac jest firma Jerzy Majorek, P.P.U.H. „Steinbudex – J.M.”, ul. Wrocławska 
50, 58-100 Świdnica, która została wyłoniona w drodze przetargu. 
- Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 - Priorytet 9 – „Odnowa zdegradowanych 
obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, Działanie 9.1 – „Odnowa 
zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców”. Dofinansowanie jest przewidziane w wysokości 51,19 proc. 
wartości zadania- mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Gmina Strzegom realizuje obecnie zadanie pod nazwą 
„Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strze-
gomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. Czerwone-
go Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej”. 
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