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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
Budżet 2013’ 
uchwalony 

Jakie zadania w tegorocznym 
budżecie gminy zatwierdzili 
strzegomscy radni? 
 str. 6 

wSIe
Wiele inwestycji 
dla naszych wsi 

W tym roku na wsiach zre-
alizowanych zostanie szereg 
inwestycji. Sprawdź jakie! 
 str. 9 

SPort
Ibrakadabra 
jest najlepsza 

Zespół Ibrakadabra wygrał 
6 meczów w piłce nożnej 
halowej. Będzie liderem na 
półmetku rozgrywek 
 str. 10

CBA od listopada 2012 
roku sprawdzało, czy umo-
rzenia zaległości podatko-
wych w gminie Strzegom 
za lata 2010 – 2012 był y 
p r z e p ro w ad z a n e  z go d -
nie z prawem. Małgorzata 
Matuszak – Tocha – rzecz-
nik CBA informuje, że po-
stępowanie się zakończyło 
i  nie wykazało żadnych 
nieprawidłowości.

Kontrola CBA w urzędzie 
była prowadzona po zgłosze-
niu o rzekomych nieprawi-
dłowościach, które miały się 
pojawić przy umarzaniu zale-
głości podatkowych. Na prośbę 
CBA 12 listopada 2012 roku 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
przekazał dokumenty za lata 
2010-2012 dotyczące wyka-
zów przedsiębiorców i innych 
podatników, którym burmistrz 
Strzegomia umorzył zaległości 
podatkowe z tytułu podatków 
i opłat lokalnych, udzielił po-
mocy publicznej, ulg w zakresie 
podatków i opłat lokalnych 
oraz ulg w formie odroczenia, 
umorzenia lub rozłożenia na 
raty w kwocie przewyższającej 
500 zł.

- Dokumenty w tej spra-
wie zostały przekazane do 

Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego w listopadzie 
2012 roku, a następnie prze-
analizowane przez agentów 
Biura. Funkcjonariusze we-
ryfikowali otrzymane wcze-
śniej informacje o pewnych 
nieprawidłowościach, które 

się nie potwierdziły – czyta-
my w e-mailowej odpowiedzi 
Małgorzaty Matuszak – To-
chy z CBA.

To oznacza, że podejrzenia 
osób zgłaszających były nie-
słuszne i bezpodstawne.

(red) 

Umorzenia były słuszne
Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wykazało nieprawidłowości przy umarzaniu podatków w gminie Strzegom 

- Firma Sobet na spotkaniu 
z burmistrzem listopadzie zeszłe-
go roku zobowiązała się do konty-
nuacji robót związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych 
Szeregów. Następnie wykonawca 
przedłożył burmistrzowi program 
naprawczy robót kanalizacyjnych 

w formie harmonogramu rzeczo-
wo-terminowego, według którego 
sieć kanalizacyjna w ulicy Szarych 
Szeregów powinna być zakoń-
czona do dnia 19 grudnia 2012 r. 
- informuje Irena Kowalska, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu.
Ponieważ program naprawczy, 

przedstawiony przez firmę, nie 
był realizowany, gmina podjęła 
czynności formalno-prawne i od-
stąpiła od umowy z firmą Sobet sp. 
z o.o z dniem 3 stycznia 2013 r. 

- W związku z niedotrzyma-
niem zobowiązań, odstępując 
od umowy, przygotowujemy się 
do ogłoszenia nowego przetargu 
- informuje zastępca burmistrza 
Wiesław Witkowski.

GK 

Sobet dostał wypowiedzenie
Wykonawca nie wywiązał się z zadania. Dostał wypowiedzenie

Mamy nareszcie notariusza 
w zasięgu ręki. Notariusz 
Beata Burkowska- Zubrzyc-
ka zaprasza! W kancelarii 
sporządzą Państwo akty no-
tarialne - umowy dotyczą-
ce nieruchomości (w tym 
sprzedaż, darowizna, zamiana, 
dożywocie, zniesienie współ-
własności, przewłaszczenie na 
zabezpieczenie, służebności, 
hipoteka), umowy spółki, 
protokoły, testamenty, peł-
nomocnictwa, oświadczenia, 
poświadczenia dokumentów 
i podpisów, a także dziedzi-
czenie i sprawy spadkowe oraz 
inne czynności. Czynności 

notarialne mogą być także 
dokonywane poza siedzibą 
kancelarii, jeżeli przemawia 
za tym charakter czynności 
lub szczególne okoliczności. 
Kancelaria Notarialna czynna 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 17.00, a w in-
nym czasie po uprzednim 
uzgodnieniu, w szczególności 
w sobotę 10:00 - 14:00. 

Adres: ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 14, budynek Banku 
Zachodniego WBK S.A., II 
piętro, 58-150 Strzegom. Tele-
fony: (74) 85 33 474, (74) 85 33 
473, fax: (74) 85 33 473, email: 
bbz@notariusz-strzegom.pl.

Posłanka na Sejm RP 
Monika  W ie l i chow-
ska będzie przyjmowa-
ła mieszkańców gminy 
Strzegom we wtorek 15 
stycznia 2013 r. w godz. od 
14.30 do 16.00 w Urzę-
dzie Miejskim w pok. 
nr 39. Takie spotkania, 
podczas których posłanka 
będzie miała możliwość 
wysłuchania problemów 
mieszkańców są cykliczne. 
Serdecznie zapraszamy.

Notariusz w Strzegomiu!

Posłanka dla mieszkańców

- Byłem spokojny o wynik tej kontroli – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. – Kwestie umorzeń podatkowych leżą w kompetencji burmistrza 
czy prezydenta. Zawsze są to decyzje trudne. Nie mogą jednak być wymusza-
ne, a z takim przypadkiem mieliśmy ostatnio do czynienia. Niektórzy chcieli 
wpłynąć na tę decyzję i decydować o tym, komu powinienem umorzyć podatek, 
a komu nie. Cieszę się, że są już wyniki tej kontroli, bo potwierdzają one, że 
działałem prawidłowo – dodaje Zbigniew Suchyta.

Wolno przebiegające prace, niedotrzymywanie terminów 
i nierealizowanie programu naprawczego przez firmę So-
bet sp. z o.o., która prowadziła roboty kanalizacyjne w ul. 
Szarych Szeregów, budziły zaniepokojenie władz miasta 
i wymusiły tym samym rygorystyczne działania.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74) 8560-500
sekretarz gminy – (74) 8560-
503
skarbnik gminy – (74) 8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74) 8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – (74) 
8560-557
wydział oświaty – (74) 8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74) 8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74) 8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74) 8560-531
wydział Gospodarki 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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Osiedle Graby w ostatnim 
czasie całkowicie zmienia 
swój wizerunek. Nowo wy-
remontowana ulica Dolna już 
cieszy mieszkańców. To nie 
koniec inwestycji w tej części 
miasta. W chwili obecnej 
trwa projektowanie przebu-
dowy dróg na osiedlu Graby.

 - Zamierzenie przygotowuje 
się z myślą o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie tego zadania w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Gminnych 
tzw. „schetynówek”, o ile pro-
gram ten będzie kontynuowany 
po 2013 roku. Na rok 2013 
przewidujemy dofinansowanie 
z tego programu przebudowy ul. 
Szarych Szeregów – mówi Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. Opracowywany pro-
jekt obejmuje przebudowę ulicy 
Wałbrzyskiej od skrzyżowania z 
drogą krajową nr 5, ulicy wzdłuż 
nowego cmentarza, wykonanie 
tam chodnika i oświetlenia ulicz-
nego, wykonanie nawierzchni 

łącznika odcinka drogi o na-
wierzchni gruntowej pomiędzy 
ul. Wałbrzyską a drogą krajową 
nr 5, nawierzchni i chodnika ul. 
Wałbrzyskiej ze skrzyżowaniem 
z ul. Dolną i Jeleniogórską, ulicę 
Jeleniogórską i Górniczą na 
całej długości. - 4 grudnia 2012 

r. zorganizowaliśmy w Urzędzie 
Miejskim spotkanie konsulta-
cyjne w sprawie tej przebudowy, 
pomimo zamieszczenia pisem-
nego zawiadomienia w różnych 
punktach na Grabach, między 
innymi w witrynach sklepów 
oraz na stronach internetowych 

gminy, przyszło zaledwie kilku 
mieszkańców tej części miasta – 
dodaje Irena Kowalska. 

Projekt z pozwoleniem na 
budowę powinien być gotowy 
w maju tego roku.

Mk
fot. mK

Grunt po byłych ogrodach 
miejskich od dawna pozosta-
wał pusty i niezagospodaro-
wany. Pojawiła się szansa, że 
taki stan ulegnie zmianie. 

-  Prz ygotowywany jes t 
przetarg mający na celu wy-
łonienie wykonawcy zadania, 
które obejmuje wykonanie 
kompleksowego uzbrojenia 
tego terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe - mówi Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Zakończenie 
zadania przewiduje się w 2014 r. 
Jest to teren po byłych ogrodach 
miejskich w centrum miasta, na 
którym miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 

przewiduje lokalizację 
zarówno budynków 
wielorodzinnych, jak 
również budynków jed-
norodzinnych. Uzbro-
jenie terenu pozwoli 
na sprzedaż działek i 
rozpoczęcie realiza-
cji budowy budynków 
mieszkalnych. 

- Ten teren od dawna 
straszy i nie prezentu-
je się zbyt dobrze. Ma 
negatywny wpływ na 
wizerunek okolicy, tym 
bardziej, że obok jest 
piękny park i strzegom-
skie planty. Najwyższa 
pora, żeby zrobić tam 
porządek – mówi pan 
Andrzej ze Strzegomia. 

Mk 

Ulice na Grabach do remontu

Uzbroją teren po ogrodach

Trwa projektowanie przebudowy dróg na osiedlu Graby. Mieszkańcy tej dzielnicy czekali na to wiele lat 

W Strzegomiu przybędzie gruntów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe

Po nowo wybudowanym bu-
dynku przy ulicy Świdnickiej 
w Strzegomiu przyszła kolej 
na następne inwestycje miesz-
kaniowe. - W budżecie na 
2013 r. znalazło się zadanie 
obejmujące projekt budowy 
budynku mieszkalnego przy ul. 
Armii Krajowej. Lokalizacja 
budynku przewidziana jest na 
terenie położonym pomiędzy 
budynkiem mieszkalnym po-
tocznie zwanym „Leningradem” 
a budynkiem mieszkalnym 
Spółdzielni Mieszkaniowej po-
wstałym w wyniku przebudowy 
jednego z budynków koszaro-
wych poradzieckich – w okolicy 
przychodni zdrowia przy ul. 
Armii Krajowej – mówi Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

To bardzo dobra lokalizacja 
dla budynku o większej liczbie 
mieszkań komunalnych, przede 
wszystkim nie ma tam ograniczeń 
związanych z ochroną konser-
watorską, bowiem obiekt będzie 
zlokalizowany poza tą strefą. 

– Wykonanie projektu i uzy-
skanie pozwolenia na budowę 
przewidujemy jeszcze w tym 
roku. Przed nami konsultacje w 
sprawie ilości i wielkości miesz-
kań, podstawowych założeń dla 
budynku, procedura przetargo-
wa na wyłonienie projektanta i 
uzgodnienia przedprojektowe 
– dodaje naczelnik.

Mk 

Miło nam poinformować, że 
Zakład Usług Komunalnych w 
Strzegomiu zajął 3. miejsce w 
XIII edycji konkursu o Puchar 
Recyklingu, w kategorii: „Zło-
ta Bela Makulatury” - gminy 
do 30 tys. mieszkańców. 

Konkurs, który organizo-
wany jest przez „Przegląd 
Komunalny ”, to jedyne w 
Polsce przedsięwzięcie, które 
w sposób kompleksowy ocenia 
selektywną zbiórkę odpadów i 
działania edukacyjne. Celem 
konkursu jest wyłonienie i 

nagrodzenie spośród zgłoszo-
nych podmiotów, tych które 
realizują najbardziej efektyw-
ne systemy selektywnej zbiórki 
odpadów u źródła, prowadzą 
ciekawą i skuteczną edukację 
ekologiczną. W konkursie 
biorą udział: urzędy gmin i 
starostwa powiatowe, związki 
komunalne gmin i powiatów, 
zakłady gospodarki komunal-
nej, sortownie, inne podmioty 
gospodarcze, mające zezwo-
lenie na usuwanie odpadów 
stałych. 

Jest szansa na kolejne mieszkania Zakład Usług Komunalnych 
jest jednym z najlepszych 

Jeleniogórska wkrótce zmieni się nie do poznania

Strzegomskiemu Zakładowi Usług Komunalnych jako spółce gratulujemy 
sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć!
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Dobiegła końca realizacja 
zadania pod nazwą „Przebu-
dowa odcinka nawierzchni ul. 
Kościuszki w Strzegomiu wraz 
z budową ciągu pieszo-jezd-
nego ul. Czerwonego Krzyża 
i chodników ul. Parkowej i 
Krótkiej”. 

Całkowita wartość robót bu-
dowlanych wynosi 1 289 620,22 
zł. Wykonawcą prac jest firma 
Jerzy Majorek, P.P.U.H. „Stein-
budex – J.M.”, ul. Wrocławska 
50, 58-100 Świdnica, która została 
wyłoniona w drodze przetargu. 

- Zadanie jest współfinanso-
wane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007- 
2013 - Priorytet 9 – „Odnowa 
zdegradowanych obszarów na 
terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, 
Działanie 9.1 – „Odnowa zdegra-
dowanych obszarów miejskich 
w miastach powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców”. Dofinansowanie 
jest przewidziane w wysokości 
51,19 proc. wartości zadania- 
mówi Ewelina Kowalska, na-

czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu.

Projekt objęty zadaniem zwią-
zany jest z poprawą złego stanu 
technicznego przestrzeni pu-
blicznej w ścisłej strefie ochrony 
konserwatorskiej w obszarze 
wsparcia objętym Lokalnym Pla-
nem Rewitalizacji i dotyczy prze-
budowy odcinka ul. Kościuszki w 
Strzegomiu stanowiącego jeden 
z dojazdów do Rynku i innych 
obiektów zabytkowych, łączy Ry-
nek z Centrum Aktywności Spo-
łecznej, zabytkowym kościołem 
i parkiem miejskim, na którego 
terenie zachowała sie zabytkowa 
Wieża Dziobowa i część dawnych 
murów obronnych.

- Jezdnia posiadała zniszczo-
ną nawierzchnię bitumiczną, a 
chodniki o zmiennej szerokości, 
wykonane były z różnych mate-
riałów. Ponadto droga i chodniki 
posiadały liczne ubytki, nierów-
ną nawierzchnię, krawężniki o 
zmiennej wysokości. Na włą-
czeniu do Rynku nawierzchnia 
wykonana jest z kostki grani-
towej, nieregularnej – tłumaczy 
naczelnik. 

W ramach zadania wykonana 
została także budowa ciągu pieszo-
jezdnego ul. Czerwonego Krzyża 
o nawierzchni nieutwardzonej, 
wykonanej z kruszywa łamanego 
oraz dojazd do posesji przyległych 
do drogi. Droga ta funkcjonuje 
jako bardzo ważny ciąg pieszy, 
zlokalizowany w starej zabudowie 
pod ochroną konserwatorską. 
Łączy się z drogami gminnymi 
prowadzącymi do Rynku, szkół, 
do placu zabaw i jest naturalnym 
przedłużeniem zrewitalizowanego 
parku miejskiego. Bardzo zły stan 
techniczny ulicy jest spowodowa-
ny brakiem kanalizacji deszczowej. 
Jest to przyczyna wypłukiwania 
nawierzchni ulicy, co utrudnia 
bezpieczne użytkowanie. Ulica 

po remoncie będzie 
tworzyła ciąg pieszo-
jezdny.

- To nie wszystkie 
prace, jakie zostały 
przeprowadzone w 
tej części miasta, po-
nieważ remontu do-
czekały się również 
odcinki chodników 
przy ul. Parkowej i 
Krótkiej, które po-
siadały nierówną na-

wierzchnię asfaltową i krawężniki 
o zmiennej wysokości, co sprawia-
ło, że były one niedostosowane 
dla osób niepełnosprawnych. 
Chodniki te są bardzo ważnymi 
ciągami komunikacji pieszej pro-
wadzącymi w kierunku Rynku, 
Zespołu Szkół, przedszkola, parku 
miejskiego, boisk sportowych 
oraz dirt i skate parku – wyjaśnia 
Ewelina Kowalska. 

Część starówki objęta projek-
tem była bardzo zaniedbana i 
charakteryzowała się niską estety-
ką i brakiem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.

- Poprzez przebudowę zabytko-
wej części miasta przywrócony zo-
stał jego potencjał, który właściwie 
i szeroko wykorzystany przyczyni 

sie do rozwoju społecznego i kul-
turalnego, do pełnej dostępności 
obszaru rewitalizowanego, a także 
zwiększenia atrakcyjności miasta 
oraz zniwelowania negatywnych 
zjawisk społecznych i ekonomicz-
nych w centrum miasta – mówi 
Ewelina Kowalska. 

Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyni się z pewnością do 
wyeliminowania negatywnych 
tendencji ograniczających roz-
wój centrum miasta. Nastąpi 
zwiększenie dostępności obiek-
tów zabytkowych, podniesienie 
atrakcyjności miejskiego zaplecza 
jako miejsca organizacji lokalnych 

imprez kulturalno-społecznych, 
odpoczynku i relaksu, a przede 
wszystkim ożywienie tego rejonu 
miasta. Ważną kwestią jest to że 
obiekty pozbawione barier archi-
tektonicznych wpłyną na poprawę 
integracji osób niepełnosprawnych 
i zachęcą do aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

- Spacer wyremontowaną uli-
cą do prawdziwa przyjemność. 
Nowy trakt pięknie komponuje 
się z zabytkowym otoczeniem 
tej części miasta. Teraz to jedna z 
wizytówek Strzegomia – mówią 
mieszkańcy. 

MK

Kościuszki już po remoncie

Z okazji 20-lecia Państwo-
wej Straży Pożarnej w dn. 21 
grudnia br. świdnicki Rynek 
stał się miejscem uroczyste-
go pokazu nowych pojazdów 
pożarniczych i sprzętu ra-
towniczego. Podczas uro-
czystości dokonano również 
oficjalnego przydziału po-
jazdów do jednostek SP. 

Jak już informowaliśmy, 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Strzegomiu otrzymała śred-
ni samochód ratowniczo-ga-
śniczy z funkcją ratownictwa 
technicznego GBA 2,5/25. 
Przypomnijmy, że zakup po-
jazdu współfinansował Urząd 

Miejski w Strzegomiu i Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. 

Nowe pojazdy poświęcił ks. 
Marek Babuśka - kapelan stra-
żaków diecezji świdnickiej.

W trakcie uroczystości stra-
żakom przyznano nagrody i 
awanse, wręczono medale i 
odznaczenia. Wśród nagro-
dzonych było 4 przedstawicieli 
OSP z gminy Strzegom: Józef 

Jabłoński, Marek Leśnicki, 
Waldemar Sarlej oraz Mariusz 
Stępień. Odbyło się także ślu-
bowanie 7 strażaków rozpoczy-
nających służbę w Państwowej 
Straży Pożarnej. Uroczystość 
uświetniła obecność zapro-
szonych gości, wśród których 
byli m.in.: radny województwa 
dolnośląskiego - Zbigniew 
Szczygieł, starosta świdnicki - 
Zygmunt Worsa, wójt gminy 
Dobromierz - Jerzy Ulbin, 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu - Tadeusz Wasyliszyn, 
kapelan diecezjalny strażaków 
- ks. prałat Marek Babuśka, 
komendant powiatowy Policji 

Świdnica - Krzysztof Niziołek 
i komendanci gminnych jedno-
stek OSP.

Komendant  Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdnicy bryg. Tomasz 
Szuszwalak skierował słowa 
podziękowania dla Ryszarda 
Wiklińskiego, członka Prezy-
dium Zarządu Dolnośląskiego 
ZOSP RP i komendanta OSP 
RP w Strzegomiu, za wielolet-
nią współpracę, za osobiste za-
angażowanie w bezpieczeństwo 
mieszkańców naszego powiatu, 
za trud i wysiłek włożony w 
rozwój ochrony przeciwpoża-
rowej.

Tekst i zdjęcie: 
Grażyna Kuczer

Zielona linia to instytu-
cja wspierająca działalność 
urzędów pracy w całej Polsce. 
Istotą działania Zielonej Linii 
jest infolinia urzędu pracy, 
gdzie pod numerem telefonu 
19524 można uzyskać szereg 
bezpłatnych porad dotyczą-
cych różnych form pomocy z 
urzędu pracy.

Zielona Linia powstała z 
myślą o osobach szukających 
pracy i  przedsiębiorcach. 
Osoby bezrobotne uzyskują 
tu informacje m. in. dotyczące 

aktualnych ofert pracy oraz 
szkoleń, warunków udziału w 
szkoleniach, dofinansowań z 
urzędu pracy na kontynuację 
nauki, studia podyplomowe, 
opiekę nad dzieckiem czy 
rozpoczęcie  prowadzenia 
własnej działalności gospo-
darczej. Pracodawcy mogą 
dowiedzieć się, w jaki sposób 
uzyskać dofinansowanie, je-
śli zechcą zatrudnić osobę 
bezrobotną, a także uzyskać 
pomoc w rekrutacji pracow-
ników.

Konsultanci Zielonej Linii 
informują o warunkach uzy-
skania, a także o dostępności 
środków m. in. na staż, do-
posażenie stanowiska pracy, 
prace interwencyjne, roboty 
publiczne, refundację składek 
na ubezpieczenie społeczne. 
Zielona Linia informuje także 
o warunkach uzyskania zasiłku, 
także przez osoby, które praco-
wały za granicą.

Wsparcie infolinii stanowi 
portal, gdzie pod adresem 
www.zielonalinia.gov.pl można 

znaleźć szereg poradników dla 
osób poszukujących pracy oraz 
przedsiębiorców, najświeższe 
informacje z urzędów pracy 
w całej Polsce, wyszukiwarki 
ofert pracy i szkoleń oraz wiele 
innych przydatnych informacji, 
dotyczących rynku pracy w 
Polsce i za granicą.

Można się z nimi skon-
taktować: telefonicznie pod 
numerem 19524 (opłata jak za 
połączenie lokalne), mailowo: 
kontakt@zielonalinia.gov.pl, 
przez www.zielonalinia.gov.pl 
oraz za pośrednictwem portali 
społecznościowych: www.face-
book.com/zielona.linia19524. 
Zapraszamy do kontaktu!

Wozy strażackie poświęcone

Skorzystaj z zielonej linii

Strzegomscy strażacy otrzymali nowy sprzęt. Podczas jego przekazania wręczono nagrody i awanse

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

W dniu 21 grudnia br. posa-
dowiono nową tablicę ogłoszeń 
dla mieszkańców naszego mia-
sta. Znajduje się ona u zbiegu 
ulic Św. Anny, ul. Paderewskie-
go i Rynku.

Osoby chcące zamieścić in-
formacje mogą pobrać klucze 
do w/w tablicy w Urzędzie 

Miejskim w Strzegomiu – w 
Wydziale Obsługi Interesan-
tów (parter, pok. nr 15), w dni 
powszednie w godzinach 7.30 – 
18.00 oraz w sklepie AVANS w 
godzinach od 10.00 do 18.00.

Dodajmy, że zamieszczanie 
informacji na tablicy ogłoszeń 
jest bezpłatne.

Jest nowa tablica ogłoszeń 
dla mieszkańców Strzegomia 

Sprostowanie 
W artykule „Ważne uchwały 

i nowy klub” zamieszczonym w 
nr 5 „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” z dn. 11.12.2012 r. 
błędnie podaliśmy, że Bogumił 
Wieszewski, przewodniczący 
Rady Powiatowej NSZZ RI 
„Solidarność” apelował do rad-
nych o pozostawienie stawki 
podatku z ubiegłego roku. Pod-
czas posiedzenia Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dn. 4.12.2012 r.  
Bogumił Wieszewski zwrócił 
się z prośbą o obniżenie stawki 
podatku rolnego na 2013 r. do 
kwoty 50 zł za 1 q żyta. Za 
pomyłkę przepraszamy. 

Nie wiesz co zrobić 
z uschniętą choinką? 

Nie wiesz , co zrobić  z 
uschniętym bożonarodzenio-
wym drzewkiem? Oddaj je do 
kotłowni. 

Zakład Usług Komunalnych w 
Strzegomiu Sp. z o.o. w orga-
nizacji informuje, że uschnięte 
drzewka iglaste (bożonarodze-
niowe choinki) można nieod-
płatnie zdeponować w kotłowni 
przy ul. Ofiar Katynia w dni 
robocze w godz. 7.00 do 22.00.
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Co tak naprawdę ustawa śmie-
ciowa oznacza dla mieszkań-
ców – opowiada Ewelina Ko-
walska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. we-
szła w życie nowelizacja ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Główna zmiana 
znowelizowanej ustawy polega 
na obligatoryjnym przejęciu przez 
gminę Strzegom obowiązków 
właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, 
w zakresie gospodarowania wy-
tworzonymi przez nich odpadami 
komunalnymi. 

- Zmiany w przepisach dotyczą-
cych zagospodarowania odpadów 
komunalnych mają na celu m.in.: 
wszyscy mieszkańcy zostają objęci 
zorganizowanym odbiorem od-
padów komunalnych; „segregację 
odpadów u źródła” – mniejsze 
rachunki dla segregujących odpa-
dy; zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych, w tym odpadów 
ulegających biodegradacji, kiero-
wanych na składowiska odpadów; 
wyeliminowanie dzikich wysy-
pisk – nie będzie się już opłacało 
wyrzucać odpadów ani do lasu, 
ani do rowów, czy podrzucać 
sąsiadowi; prowadzenie monito-
ringu postępowania z odpadami 
komunalnymi – wyjaśnia Ewelina 
Kowalska. 

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy 
mieszkańcy gminy zostaną ob-
jęci zorganizowanym systemem 
odbioru odpadów komunalnych. 
Mieszkańcy nie będą już samo-
dzielnie podpisywali umów na od-

biór śmieci. Obowiązek gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
przejdzie na gminę. W związku 
z tym opłata za gospodarowanie 
odpadami będzie przekazywana 
gminie (w chwili obecnej właści-
ciel nieruchomości wnosi opłatę 
na rzecz przedsiębiorstwa bądź 
zarządcy nieruchomości). Gmina 
zobowiązana będzie również do 
wyłonienia w drodze postępo-
wania przetargowego (przetarg 
nieograniczony) przedsiębiorstwa 
odbierającego odpady komunalne 
od właściciela nieruchomości. 

Właściciel nieruchomości, po-
siadający dotychczas samodzielną 
umowę z firmą odbierającą odpa-
dy, powinien pamiętać o wypo-
wiedzeniu tej umowy, zgodnie z 
warunkami w niej zawartymi, ze 
skutkiem najpóźniej na dzień 30 
czerwca 2013 r. 

Każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany będzie złożyć dekla-
rację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi. W razie niezłożenia deklaracji 
albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych w niej zawartych, 
burmistrz wyda decyzję admini-
stracyjną, w której określi wyso-
kość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Właściciel nieruchomości ma 
obowiązek selektywnie zbierać 
odpady komunalne z terenu swojej 
nieruchomości. Jeżeli naruszy ten 
obowiązek przedsiębiorca odbie-
rający odpady, przyjmie je jako 
zmieszane odpady komunalne 
i powiadomi o tym gminę. Za 
niesegregowane odpady będziemy 
uiszczać wyższą opłatę. Szcze-
gółowe zasady postępowania z 
odpadami komunalnymi określa 
regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 

Strzegom, stanowiący akt prawa 
miejscowego. 

Obecnie w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu trwają zaawanso-
wane prace nad przygotowaniem 
nowego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi. Podczas 
sesji Rady Miejskiej w Strzego-
miu, odbytej w dniu 4 grudnia 
2012 r., podjęte zostały m.in. 
uchwały: w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Strzegom; w 

sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów; w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych; w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości; 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty; 
w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 

- Uchwały te zostały przesłane 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnoślą-
skiego. Po ich uprawomocnieniu 
się przepisy z nich wynikające 
zostaną wdrażane do naszego 
życia. Pamiętajmy, że śmieci mają 
swoich właścicieli. To co codzien-
nie trafia do koszy na śmieci, znika 
z naszych oczu, ale nie znika z 
naszego środowiska naturalnego. 
Dołóżmy starań, aby pozostało 
ono czyste – dodaje Ewelina 
Kowalska. 
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O rewolucji śmieciowej
Od 1 lipca wszyscy mieszkańcy gminy zostaną objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Co się zmieni dla mieszkańców?

Z inicjatywy radnych Rady 
Miejskiej w Strzegomiu pra-
cujących na co dzień w Komisji 
ds. Działalności Gospodarczej 
w drugiej połowie grudnia br. 
odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie komisji na terenie Za-
kładu Produkcyjnego TRACK 
TEC w Goczałkowie.

Spotkanie miało na celu na-
wiązanie współpracy samorzą-
dowców z jednym z największych 
zakładów produkcyjnych w naszej 
gminie, poinformowanie o aktu-
alnych działaniach, problemach, 
perspektywach i prognozach na 
przyszłość. W spotkaniu uczest-
niczyli: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta, sekretarz 
gminy – Iwona Zabawa– Budzi-
szyn, radni - Krzysztof Woźniak, 
Natalia Łęska, Józef Starak i 
Janusz Flaman, sołtys Goczałko-
wa – Stefan Dudyk oraz dyrektor 
zakładu - Tomasz Balcerzak wraz  
z dyrektorem ds. rozwoju - Janu-
szem Wojciechowskim.

Wytwórnia w Goczałkowie 
funkcjonuje nieprzerwanie od 
1958 r. W tym okresie stała się 

jednym z najważniejszych za-
kładów naszego regionu i naj-
bardziej znaną firmą działającą 
w Goczałkowie. Od momentu 
rozpoczęcia produkcji wytwórnia 
wielokrotnie zmieniała struktury 
własnościowe. Od czerwca 2011 r. 
dawna Wytwórnia Podkładów 
Strunobetonowych jest zakła-
dem produkcyjnym działającym 
w ramach dużej grupy TRACK 
TEC S. A., zatrudniającym ok. 
160 pracowników.

Podstawową działalnością za-
kładu jest produkcja różnych 
typów podkładów strunobetono-
wych. Zakład produkuje ponadto 
podrozjazdnice strunobetonowe, 
elementy prefabrykowanych prze-
jazdów kolejowych oraz inne ele-
menty na potrzeby infrastruktury 
kolejowej. Produkcja wyrobów 
prowadzona jest na nowoczesnej 
linii technologicznej, charaktery-
zującej się dużą automatyzacją, 
zapewniającą stałą i wysoką jakość 
produktów. 

- 2012 rok nie należał do ła-
twych – stwierdził w trakcie 
spotkania dyrektor Janusz Woj-
ciechowski. – W związku z or-
ganizacją przez Polskę EURO 

2012, na czas trwania mistrzostw 
wstrzymano realizację robót mo-
dernizacyjnych na kilku ważnych 
szlakach kolejowych. Dodatkowo 
w tym roku upadłość ogłosiła duża 
firma wykonawcza. To wszystko 
sprawiło, że nie mieliśmy takiego 
zbytu, jak wcześniej planowano. 
Musieliśmy zastosować wiele 
bolesnych cięć. 

Na pytanie burmistrza Strzego-
mia - Zbigniewa Suchyty, jakie są 
perspektywy przed firmą, dyrektor 
Wojciechowski odpowiedział: - 
Początek 2013 r. będzie również 
ciężki, ponieważ nie rozstrzy-
gnięto jeszcze wielu przetargów 
na roboty modernizacyjne szla-
ków kolejowych planowanych na 
2013 r. Gdy to się już wszystko 
unormuje, to istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że będziemy 
pracować z pełną wydajnością w 
drugiej połowie przyszłego roku 
(…). Uważam, że przez następne 
10 lat możemy być w miarę spo-
kojni o swój byt!

Zakład cały czas stara się 
dbać o zaufanie i zadowolenie 
swoich klientów, realizując 
produkcję w warunkach jak 
najbardziej przyjaznych śro-

dowisku naturalnemu. Do-
świadczona i wykwalifikowana 
załoga sprawia, że wyroby 
produkowane w zakładzie 
spełniają wszystkie procedury 
badawcze Instytutu Kolejnic-
twa  oraz wymagania certy-
fikacyjne Urzędu Transportu 
Kolejowego. – Jakość naszych 
wyrobów sprawia, że bez żad-
nych kompleksów możemy je 
eksportować do Europy za-
chodniej: do Austrii, Holandii, 
Szwajcarii i do Niemiec, gdzie 
wyrobom stawia się najwięk-
sze wymagania – poinformo-
wał dyr. Wojciechowski.

Należy dodać, że mieszkańcy 
Goczałkowa bardzo pochlebnie 
wypowiadają się na temat zakładu. 
– Jest on integralną i bardzo ważną 
częścią naszej miejscowości. Jest 
historią Goczałkowa – uważa 
sołtys Stefan Dudyk. – Na firmę 
nie ma w ogóle żadnych skarg 
związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska.

Goście naocznie mogli prze-
konać się o jakości i warunkach 
pracy odwiedzając halę produk-
cyjną, betonownię i nowoczesne 
laboratorium.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Wanecki

Samorządowcy w TRACK TEC
Radni i burmistrz z wizytą w Goczałkowie u jednego z największych pracodawców w gminie Strzegom Gmina Strzegom 

dopłaci do wody  
Podczas ostatniej w ze-

szłym roku sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu, radni 
podjęli uchwałę w sprawie 
dopłaty dla taryfowej grupy 
odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
gminy Strzegom. 

Dopłata przekazywana bę-
dzie w okresach miesięcz-
nych na rachunek Wodocią-
gów i Kanalizacji sp.z.o.o. w 
Strzegomiu po przedłożeniu 
faktury VAT za odprowadza-
ne ścieki. 

RED

Na okres  od  1  lu tego 
2013 r. do 31 stycznia 
2014 r. uchwalono do-
płatę dla taryfowej grupy 
odb iorców: gospodar-
stwa domowe, jednostki 
oświaty, służby zdrowia 
i  s t raży pożarnych do 
ceny netto za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 
w wysokości 0,53 zł za 
metr sześcienny. 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni so-
bie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

danuta: Panie Burmistrzu 
czy Panie z Biblioteki są za-
trudnione w Przedszkolu nr 3, 
może nie mają co robić w biblio-
tece, a może wyręczają przed-
szkolanki z przedszkola?

Ja popieram współpracę 
jednostek oświatowych, kul-
turalnych i sportowych naszej 
gminy. Nie widzę nic złego w 
tym, że bibliotekarki prowadzą 
imprezy nie tylko w Przed-
szkolu nr 3. Kiedy dzieci idą 
do biblioteki, rozpoznają już 
swoje znajome i na pewno 
czują się tam swojsko. Nie 
szukajmy dziury w całym. 

nick: W odpowiedzi na pytanie 
daniela z dnia 12.12 odpo-
wiada Pan: „Ceny wejściówek 
na obiekty sportowe wynoszą 
symboliczną złotówkę”. Proszę 
zatem wskazać dni i godziny, 
w których młodzież może ko-
rzystać z kortu tenisowego za 
„symboliczną złotówkę”. może 
ironicznie zmienił się cennik 
kortu w okresie zimowym, 
kiedy to zalega on śniegiem, a 
uprawianie tej dyscypliny na 
wolnym powietrzu jest nie-
możliwe.

Ciekawy temat. W okresie 
wakacji postaram się, aby do 
godz. 15.00 ceny wejściówek 
na kort dla dzieci i młodzieży 
były niższe.
uczeń: Jest to pytanie przy czym 
i prośba o busy dojeżdżające 
bezpośrednio z Jaroszowa do 
Świdnicy ponieważ musimy 
jeździć z przesiadkami do Ża-
rowa lub do strzegomia, a jest 
to bardzo męczące i zabiera 
dużo czasu. Czy jest możliwość 
zorganizowania tego?

Niestety, jako gmina nie mam 
wpływu na to, kiedy i kto, jak 
świadczy usługi transportowe. 
Rządzi tu wolny rynek, tzn. 
opłacalność trasy. 

Katarzyna, Ewelina: Kiedy w 
strzegomiu powstanie jakieś 
przedszkole, aby ludzie po stu-
diach o kierunku „pedagogika 
przedszkolna” mogli w końcu 

znaleźć pracę??? Bo jak do 
tej pory w naszych strzegom-
skich publicznych przedszko-
lach przyjmowane są osoby po 
znajomościach bo nigdy nigdzie 
nie pojawiają się ogłoszenia o 
pracę. a jestem już dwa lata 
po skończonych studiach o tym 
kierunku i orientuję się jak jest! 
Pozdrawiam. 

W roku 2012 powstały dwa 
punkty przedszkolne w Żół-
kiewce i Międzyrzeczu. Na 
stanowiska pedagogiczne w 
przedszkolach i szkołach przyj-
mują dyrektorzy placówek bez 
konkursu. Niestety, ukończenie 
kierunku nie oznacza zna-
lezienia pracy. Ten kierunek 
produkuje bezrobotnych. Czę-
sto mówiłem o tym uczniom 
liceum, że po kierunkach pe-
dagogicznych o pracę będzie 
bardzo trudno. 

Eugeniusz: Cieszę się bardzo 
że rozstrzygnięto konkurs dot. 
wspólnot mieszkaniowych i nie 
chcę się czepiać, ale? Fajnie, że 
Burmistrz naszego miasta dba 
o finanse gminy. Lecz niektóre 
wspólnoty mieszkaniowe w na-
szym mieście to takie, w których 
udział % miasta jest znaczący 
np. (budynek ul. Kościuszki) i 
„kasa” z nagrody wróci do kasy 
miasta. są wspólnoty w naszym 
mieście, które od lat pracują po 
to, aby żyło im się fajnie, bez-
piecznie lecz nie zgłaszają się, 

powinni to wykonać urzędnicy 
samorządowi, piszę po to aby 
nie krytykować lecz uzmysło-
wić niektórym że to nie fair. 
Pozdrawiam

Nagłaśniamy ten konkurs 
od dwóch lat i nie widzę pod-
staw do tego, by urzędnicy 
zgłaszali wspólnoty. Jest to 
konkurs dobrowolny. Pienią-
dze we wspólnotach z naszych 
udziałem wrócą do funduszu 
remontowanej wspólnoty, co 
oznacza, że gmina nie będzie 
musiała dokładać do następ-
nego remontu. 

marta: Panie Burmistr zu. 
dlaczego słup do ogłoszeń został 
postawiony pod „klucz” na rogu 
rynku, gdzie mamy naklejać 
drobne ogłoszenia. ten fakt nie 
został dobrze przemyślany. Czy 
te ogłoszenia są płatne?

Gablota została postawiona 
ze względów estetycznych. 
Klucz jest dostępny w sklepie 
Avans i w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskie-
go. Ogłoszenia wiesza się za 
darmo. 

zzzzzzzzzzzzzzzz: Panie 
Burmistrzu dziękujemy za 
nowy chodnik na Grabach oraz 
zatoczki, które powstały dzięki 
Pana interwencji. dla Pana 
każdy mieszkaniec jest part-
nerem do rozmów, a każdy 
problem nowym wyzwaniem. 

mieszkańcy ul. dolnej
Cieszę się bardzo. Dziękuję 

za miłe słowa. 

zbigniew: zwracam się z proś-
bą do Pana burmistrza w nastę-
pującej sprawie. W strzegomiu 
zostały zainstalowane pojemni-
ki z woreczkami na psie odchody. 
niestety w pojemniki wkładane 
są za duże pakiety woreczków 
i wyciągnięcie woreczka gra-
niczy z cudem by wyciągnąć 
cały woreczek. zakleszczenie 
powoduje niepotrzebne straty 
i niepotrzebne nerwy, a chyba 
nie o to chodzi?

Dziękuję za te uwagi. Prze-
kazałem je do Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu, 
który dokonuje uzupełniania 
braków woreczków w pojem-
nikach na psie odchody, celem 
uzupełniania ich w sposób nie 
powodujący utrudniania ko-
rzystania z pojemników. 

tomek: Kiedy zostanie ukoń-
czona inwestycja budowy ka-
nalizacji przy ul. Gronowskiej 
w strzegomiu ?

Według umowy z wykonaw-
cą, budowa kanalizacji sanitar-
nej od ul. Gronowskiej poprzez 
ul. Jagodową i Armii Krajowej 
przewidziana jest do zakończe-
nia na koniec kwietnia 2013 r. 
Prace przebiegają zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-
finansowym i w chwili obecnej 

nie występuje zagrożenie ter-
minu ich zakończenia. 

renia: Proszę o informację 
kiedy na ulicy św. anny będą 
pomalowane przejścia dla pie-
szych. Czy przejście na tej ulicy 
nie można zaznaczyć bliżej 
szkoły nr 4, gdyż usytuowanie 
przejścia zaraz przy skręcie 
na al. Wojska Polskiego chyba 
zagraża bezpieczeństwu prze-
chodzących tym pr zejściem 
(obecnie niewidocznym, poście-
rana farba) dzieci. nie wiem 
czy leży to w Pana gestii, ale 
mimo to proszę o odpowiedź. 
Pozdrawiam.

Przejścia dla pieszych na 
terenie całego miasta Strze-
gomia będą pomalowane na 
wiosnę tego roku. Ze względu 
na niskie temperatury oraz 
zawilgoconą nawierzchnię 
dróg wymalowanie przejść dla 
pieszych o tej porze roku jest 
niemożliwe. Natomiast przej-
ście dla pieszych zlokalizowane 
na wjeździe w ul. św. Anny od 
Al. Wojska Polskiego jest w 
utrzymaniu bieżącym Dolno-
śląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu i przesunięcie 
przejścia nie należy do gminy 
Strzegom. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Początek działalności Sto-
warzyszenia sięga 2005 roku, 
a dokładnie 8 września, kiedy 
to zarejestrowano Stowa-
rzyszenie. – Pomysł powstał 
po zawarciu porozumienia 
pomiędzy Firmą Ekologicz-
ne Centrum Utylizacj i  w 
Jaroszowie i  Jaroszowem. 
ECU zobowiązało się do 
przekazywania funduszy dla 
Jaroszowa i Ruska na dzia-
łalność kulturalną, turystycz-
ną, spor tową, oświatową, 
wsparcie działalności klubu 
sportowego, straży pożarnej, 
jaroszowskich szkół – mówi 
Zbigniew Miłek, prezes Sto-
warzyszenia. Jeszcze w roku 
rejestracji Stowarzyszenie 
podjęło pierwsze działania, 
m.in. dofinansowało zespół 
Jeruzalem działający przy 
Parafii Rzymsko Katolickiej 
pod wezwaniem Świętego 
Jana Chrzciciela w Jaroszo-
wie, a w czasie ferii zimowych 
sfinansowało wyjazdy dzieci 
na basen do Jawora i do kina 
we Wrocławiu. 

W kolejnych latach Stowa-
rzyszenie zakupiło m.in. piłę 
spalinową dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaroszo-
wie, przekazało dla Parafii 
Rzymsko Katolickiej p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Jaroszowie 
środki na dofinansowanie na-
głośnienia w Kościele, opłaci-
ło koszty dojazdu najlepszych 
uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Jaroszowie do 
Warszawy. Ponadto zakupi-
ło dla Gimnazjum w Jaro-
szowie sprzęt nagłaśniający. 
Zakupiono także materiały 
papiernicze i plastyczne dla 
Szkoły Podstawowej w Ja-
roszowie z przeznaczeniem 
na organizację obchodów 
60- lecia działalności szkoły i 
do wykorzystania przez dzieci 
w trakcie zajęć plastycznych 
i świetlicowych. - W imie-
niu mieszkańców Jaroszowa 
podjęliśmy także starania w 
sprawie generalnego remontu 
drogi krajowej Wrocław – 
Jelenia Góra, zamontowania 
fotoradaru w Jaroszowie, 
częstych kontroli przez po-
l ic ję  ruchu drogowego w 
Jaroszowie – wylicza prezes 
Zbigniew Miłek. Udało się 
także podpisać porozumie-
nie z firmą, która przekazała 
środki na dożywianie dzieci 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Jaroszowie. Stowa-
rzyszenie wspiera Jaroszowski 
Klub Sportowy „Unia”. Prze-
kazało m.in. środki finansowe 
na remont szatni dla klubu 
sportowego, zakupiło piłki i 
kosiarkę, która jest wykorzy-
stywana do koszenia terenów 
na stadionie w Jaroszowie i 
na potrzeby szkół, aktywnie 
wspiera organizację Turnieju 
Piłki Nożnej im. Czesława 
Żydka. Strażakom zakupiono 
sporo sprzętu niezbędnego 
w ratownictwie drogowym 

i  pożarowym. Dla straży 
pożarnej i dla Unii Jaroszów 
kupiono pralki automatyczne. 
We współpracy z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Jaroszowie 
udało się zorganizować festyn 
dla mieszkańców Jaroszowa. 

Na wsparcie mogą liczyć 
także szkoła i gimnazjum w 
Jaroszowie. M.in. udzielono 
wsparcia finansowego na or-
ganizację Festynu Rodzinne-
go, Szkoła Podstawowa w Ja-
roszowie otrzymała program 
komputerowy w zamian za 
wynajem sali multimedialnej 
na szkolenie komputerowe 
dla mieszkańców Jaroszowa. 
Zarząd wielokrotnie opłacał 
koszty wyjazdu uczniów na 
wycieczki szkolne i klasowe, 
przeznaczył pieniądze na 
dożywianie najbiedniejszych 
uczniów. S towarz yszenie 
przystąpiło również do kon-
kursu organizowanego przez 
gminę Strzegom dla organi-
zacji pozarządowych – orga-
nizacja „Zielonej szkoły”. 

Mieszkańcy mogą również 
liczyć na pomoc i wsparcie 
Stowarzyszenia. Dla Jaro-
szowa zakupiono namiot po-
trzebny do organizacji zabaw, 
uroczystości. - Na prośbę 50 
mieszkańców osiedla „Hotele” 
w Jaroszowie spotkaliśmy się 
z Burmistrzem Strzegomia w 
celu ustalenia terminu i zasad 
współfinansowania budowy 
placu zabaw na „Hotelach” 
Stowarzyszenie zakupi za 

kwotę do 10 tys. złotych 
urządzenia na plac zabaw 
– wylicza Zbigniew Miłek. 
Stowarzyszenie opłaca także 
dożywianie dzieci w czasie 
zajęć szkolnych, sponsoruje 
zabawę dożynkową w Jaro-
szowie, organizuje wycieczki 
dla mieszkańców Jaroszowa, 
aktywnie uczestniczy w wielu 
spotkaniach dla organizacji 
pozarządowych m.in. w Po-
wiatowym Forum Organiza-
cji Pozarządowych Powiatu 
Świdnickiego, spotkaniach na 
temat pozyskiwania środków 
finansowych. Mieszkańcy nie 
tylko wyjeżdżają, ale także 
szkolą się. Zarząd Stowarzy-

szenia zorganizował bowiem 
dla mieszkańców Jaroszowa 
szkolenie w zakresie obsługi 
komputera, w którym udział 
wzięły 22 osoby oraz szko-
lenie informatyczne dla 20 
osób. Stowarzyszenie wspiera 
organizację dnia dziecka w 
Rusku i w Jaroszowie. 

Wymieniać można by jesz-
cze wiele. – W 2012 r. zaku-
pimy dla wsi Rusko kosiarkę 
spalinową, zorganizujemy 
dla jaroszowian jeszcze jedną 
atrakcyjną wycieczkę tury-
styczną. Wszystkie nasze 
pomysły i działania mogły 
s ię urzeczywistnić dzięki 
wsparciu finansowemu Firmy 

Veolia. W imieniu Stowa-
rzyszenia i własnym składam 
serdeczne podziękowania 
za owocną współpracę. Naj-
bardziej jesteśmy dumni z 
tego, że Stowarzyszenie po 
upływie 7 lat nadal prężnie 
działa. Nasz największy pro-
blem to jednak brak siedziby. 
Pomieszczenie, które wynaj-
mujemy niezbyt nadaje się na 
zebrania członków Stowarzy-
szenia. Mamy nadzieję, że po 
wybudowaniu w Jaroszowie 
budynku wielofunkcyjnego 
otrzymamy pomieszczenie 
na naszą działalność – dodaje 
prezes Miłek. 

Prezentujemy organizacje pozarządowe gminy Strzegom, które działają na rzecz swojej małej Ojczyzny. Oto kolejna z nich: 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko jest przykładem na to, że dzięki 
współpracy z innymi, przedsiębiorczości i zaradności można zdziałać naprawdę wiele. 

Razem można wiele 
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Rada miejska w Strzegomiu 
podczas sesji, która odbyła się 
28 grudnia 2012 r., przyjęła 
budżet gminy na 2013 r. Za 
przyjęciem budżetu głoso-
wało 16 radnych, dwóch było 
przeciwnych, natomiast jeden 
wstrzymał się od głosu. 

Przed głosowaniem została 
odczytana opinia składu orze-
kającego regionalnej izby obra-
chunkowej oraz opinia komisji 
budżetu, finansów, planowania i 
gospodarki komunalnej i miesz-
kaniowej rady miejskiej w Strze-
gomiu. W obu przypadkach były 
one pozytywne. Za przyjęciem 
budżetu głosowało 16 radnych, 
2 było przeciwnych, natomiast 1 
wstrzymał się. 

Jaki, zgodnie z projektem 
uchwały, jest budżet gminy 
Strzegom na 2013 r.? Dochody 
budżetu gminy w wysokości 80 
239 172 zł, tym: dochody bieżące 
69 306 037 zł, majątkowe 10 933 
135 zł 

Wydatki budżetu gminy w 
wysokości 84 565 788 zł, tym: 
wydatki bieżące 67 889 870 
zł, wydatki majątkowe 16 675 
918 zł. 

Ustalono deficyt budżetu gmi-
ny w wysokości 4 326 616 zł, któ-
ry zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciąganych 
kredytów i pożyczek oraz emi-
sji obligacji. Ustalono również 
przychody budżetu w wysokości 
10 150 890 zł, a rozchody w 
wysokości 5 824 274 zł. 

W budżecie tworzy się rezer-
wy w wysokości 1 323 650 zł 
z tego:
- rezerwę ogólną w wysokości 

820 000 zł,
- rezerwę celową na realiza-

cję zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego w 
wysokości 180 000 zł,

– rezerwę celową na realizację 
programu oświatowego „rado-
sna szkoła” w wysokości 323 
650 zł.
Konstruowanie budżetu na 

rok 2013 było ściśle związane 
z dochodami bieżącymi i ich 
zrównoważeniem z wydatkami 
bieżącymi. Tu podkreślić należy 
szczególnie wysoką kwotę środ-
ków własnych przeznaczonych 
na utrzymanie przedszkoli i 
szkół, co wynika z polityki gmin-
nej dotyczącej nie likwidowania 
placówek oświatowych. W 2013 r. 
na szkoły i przedszkola planuje 
się przeznaczyć kwotę 22 831 

260,00 zł. Ważnym podkreślenia 
czynnikiem powstałego projektu 
budżetu jest sytuacja, w której 
gmina nie posiada zasobów ma-
jątkowych, które mogłaby wysta-
wić na sprzedaż, co zwiększyłoby 
dochody majątkowe i tym samym 
umożliwiłoby realizację większej 
ilości inwestycji gminnych. W 
ogólnej kwocie inwestycji pla-
nowanych na rok 2013 - kwota 
9 748 000 zł to inwestycje rozpo-
częte w roku 2012, a kończące się 
w roku 2013. Pozostałe wynikają 
z planów pozyskania środków 
zewnętrznych, na kwotę jak 
choćby przebudowa ul. Szarych 
szeregów w Strzegomiu. Wnio-
sek gminy jest na pierwszym 
miejscu listy rankingowej, co 
oznacza, że gmina otrzyma 50% 
środków na inwestycję wartą 3 
807 757,52 zł. 

Gmina przygotowana jest do 
ogłoszenia wszystkich przetar-
gów inwestycyjnych w pierw-
szych miesiącach 2013 roku. 
Ewentualne oszczędności prze-

targowe i pozyskiwanie nowych 
środków spowoduje wprowadze-
nie kolejnych nowych zadań in-
westycyjnych przy pozyskiwaniu 
nowych środków. Ważne jest, by 
w styczniu 2013 roku wprowadzić 
inwestycje związane z rewitaliza-
cją obszarów pokoszarowych, a w 
ramach pozyskiwania środków 
– realizację zadań z programu 
,,Duża Odnowa wsi”. 

– Rok 2013 będzie rokiem, w 
którym szczególnie będziemy 
zwracać uwagę na oszczędno-
ści w wydatkach bieżących we 
wszystkich jednostkach organi-
zacyjnych, włącznie z Urzędem 
Miejskim, biorąc pod uwagę 
możliwość zmniejszenia do-
chodów w pozycji pit od osób 
fizycznych zaplanowanym na 
poziomie 95 proc. Wskazanych 
przez państwo – mówi Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
– Jednocześnie zapewnić mogę 
mieszkańców gminy Strzegom, 
że straszenie dotyczące poziomu 
zadłużenia gminy jest bezpod-

stawne. Już na sesji budżetowej 
radni podjęli uchwałę o prze-
sunięciu emisji zaplanowanych 
obligacji na kwotę 2 000 000 zł 
w roku 2012 r. na rok 2013. Wy-
nika to z dyscypliny budżetowej, 
którą prowadzimy w wydatkach 
bieżących. Kwota ta pomniejszy 
zadłużenie gminy w roku 2012 z 
planowanej kwoty 42 301 419,00 
zł do kwoty 40 301 419 zł. Spo-
woduje to zmniejszenie wskaź-
nika zadłużenia do dochodów z 
planowanej wielkości 53,83 proc. 
do 51,29 proc. (maksymalny do-
puszczalny wskaźnik wynosi 60 
proc.) – wyjaśnia burmistrz. 

- Mogę też z przyjemnością 
poinformować, że oszczędne wy-
datki bieżące pozwoliły zamknąć 
rok kwotą 2100 000 na rachunku 
bieżącym. Środki te stanowić 
będą wkład własny w przypadku 
uzyskania dofinansowania z 
„Dużej Odnowy wsi” Urzędu 
marszałkowskiego – dodaje Zbi-
gniew Suchyta. 

Red

Budżet na 2013 rok przyjęty
Po stronie dochodów zapisano ponad 82,2 mln złotych, wydatki to ponad 84,5 mln złotych. - To trudny budżet, ale możliwy do zrealizowania – mówi burmistrz

Zadania zaplanowane w budżecie gminy Strzegom na 2013 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej, na które 
przewiduje się pozyskanie w 2013 roku dofinansowania ze środków zewnętrznych:
1) remont świetlicy w Tomkowicach
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
Złożono wniosek w czerwcu 2012r.
Wnioskowana kwota dofinansowania 205 000,00 zł
2) przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
Złożono wniosek w grudniu 2012 r.
Wnioskowana kwota dofinansowania 500 000 zł
3) przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojsko-

wych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu
Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013
Przewidywany termin złożenia wniosku – styczeń/luty 2013r.
Planowana kwota dofinansowania ok. 8 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
4) przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej 

na terenach powojskowych
Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013
Przewidywany termin złożenia wniosku – styczeń/luty 2013r
Planowana kwota dofinansowania ok. 1 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
5) przebudowa drogi gminnej nr 110779d - ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych (tzw. Schetynówki) wniosek złożono we wrześniu 2012r. 
Wnioskowana kwota dofinansowania 1 869 600,00 zł 
Planowane jest złożenie wniosków na nw. Inwestycje, które zostaną wprowadzone do budżetu gminy w przypadku 
ogłoszenia naboru lub uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych:
1) program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013:
A. Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla 

odwodnienia budynku świetlicy,
B. Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach z przebudową części pomieszczeń na kotłownię, wykonaniem instalacji cO 

i wymianą instalacji elektrycznej,
c. Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawiskach;
2) „Odnowa wsi dolnośląskiej” - budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów;
Program pilotażowy „Dolny śląsk dla królowej sportu” – przebudowa obiektu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki 
nożnej na terenie osir w Strzegomiu. 

Analiza możliwości dofinansowania pozostałych zadań zawartych w budżecie gminy pod kątem możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych będzie się odbywała na bieżąco i w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania podejmo-
wane będą odpowiednie działania w celu złożenia wniosków.
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Na sesji Rady Miejskiej w 
listopadzie 2012 r. rozważano 
temat budowy nowego budyn-
ku Przedszkola nr 4. Zdaniem 
radnego Tomasza Marczaka, 
w miejscu bardzo mocno wy-
eksploatowanego budynku 
można postawić przedszkole 
w systemie modułowym. Ta-
kie rozwiązanie stosowane 
jest od lat w Niemczech, An-
glii, Holandii i Czechach. 
Technologia modułowa poja-
wiła się również w Polsce – w 
Białołęce i Wrocławiu. 

Zalety tego rozwiązania? Czas 
budowy przedszkola to okres od 9 
do 12 tygodni. Dzięki temu unik-
niemy wielomiesięcznej budowy 
i problemu lokalizacji dzieci z 
Przedszkola nr 4 w innych pla-
cówkach. Koszt placówki mającej 
310 m kwadratowych i mogącej 
pomieścić ok. 75 dzieci wynosi 
900 tys. zł (dane na podstawie 
wypowiedzi wiceburmistrza Dłu-
gołęki Andrzeja Opolskiego). 
Jest to koszt o połowę mniejszy 

od tradycyjnych budynków. Bu-
dynki w systemie modułowym są 
wentylowane i klimatyzowane z 
dużymi oknami. Moduły można 
również zamawiać w różnych 
kolorach. Budowa modułowa 
ma jeszcze jedną istotną zaletę: 
można dostawiać kolejne mo-
duły w sytuacji, kiedy wzrasta 

liczba dzieci. Budowa nowego 
budynku przedszkola wraz z od-
działem żłobkowym z pewnością 
ucieszy rodziców najmłodszych 
strzegomian, jednak na realiza-
cje tej inwestycji należy jeszcze 
poczekać. 

- Obecnie przygotowujemy 
konsultacje w sprawie wyboru 

technologii dla zaprojektowania i 
budowy przedszkola- modułowe 
(kontenerowe), czy budowane w 
technologii tradycyjnej – infor-
muje Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

(red) 

Co z Przedszkolem nr 4?
W miejscu istniejącego przedszkola nr 4 w Strzegomiu planowana jest budowa nowego obiektu

Na łamach „Gminnych Wia-
domości Strzegom” na bieżąco 
informujemy o projektach, w 
których uczestniczą szkoły z 
terenu gminy Strzegom. Dlate-
go warto wspomnieć o Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Stanowicach, który uczestniczy 
w akcji „Owoce w szkole”. 

Placówka aktywnie wspiera 
rozwój swoich uczniów. Naj-
lepszym dowodem na to jest 
udział w projekcie „Owoce w 
szkole”. W programie uczest-
niczą dzieci uczęszczające do 
klasy I-III. Dzieciom udostęp-
niane są nieodpłatnie następu-

jące produkty: świeże owoce 
warzywa oraz soki owocowe i 
warzywne. 

Każde dziecko uczestniczące 
w programie otrzymuje jedno-
razowo porcję składającą się z 
jednego produktu owocowego 
i jednego produktu warzyw-
nego przez okres 10 tygodni 
w semestrze. Rodzice i ucznio-
wie przystępują do programu, 
składając deklaracje uczest-
nictwa. „Owoce w szkole” jest 
to program realizowany we 
współpracy z Agencją Rynku 
Rolnego we Wrocławiu. 

MK 

W ramach promocji i roz-
woju cz y te lnictwa wśród 
najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy Biblioteka Pu-
bliczna w Strzegomiu roz-
poczęła realizację programu 
„Od przedszkola do bibliote-
ki”, który będzie realizowany 
we wszystkich przedszkolach 
w mieście i w gminie.

Program został nagrodzony 
grantami (5 tys. zł) przez 
Akademię Rozwoju Filantro-
pii w Polsce w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek. 

Przez najbliższy rok będą się 
odbywać ciekawe spotkania 
z książką w przedszkolach i 
w bibliotece, będą organizo-
wane imprezy czytelnicze i 
kulturalne dla dzieci. 7 stycz-
nia br. odbył się pierwszy bal 
karnawałowy w Publicznym 
Przedszkolu nr 3 w Strze-
gomiu. Panie bibliotekarki 
zabawiły dzieci książką, za-
bawą, tańcami, grami! Na-
stępne bale już niebawem w 
kolejnych przedszkolach! 

Katarzyna Wójcik 

Dzieci ze Stanowic mają  
w szkole owoce i warzywa 

To był karnawał z biblioteką! 

W Olszanach  
szkoła do remontu 

W ubiegłym roku w pla-
cówkach oświatowych gminy 
Strzegom przeprowadzono 
liczne remonty. Informowali-
śmy o tych inwestycjach na ła-
mach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”. Na tym jednak nie 
koniec, ponieważ w planach jest 
przebudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Olszanach. - 
Do 15 maja bieżącego roku 
trwać będzie projektowanie 
przebudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Olszanach, 
położonego przy skrzyżowaniu 
dróg, w zakresie dobudowy 
sanitariatów do tego budynku 
– mówi Irena Kowalska, na-
czelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Sa-
nitariaty dobudowane będą od 
strony podwórza na terenie sta-

nowiącym własność gminy. Jest 
to jedyne możliwe rozwiązanie. 
Dobudowa sanitariatów do 
budynku w oparciu o uzyskane 
w maju pozwolenie na budowę 
umożliwi realizację zadania 
podczas wakacji w 2013 r. 

MK 

Gmina Strzegom inwestuje w oświatę
Zobacz ile w tym roku gmina planuje przeznaczyć na poszczególne szkoły

WYDATKI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa placówki

Liczba 
uczniów 
2012 r. + 
oddz. „0”

Wydatki 
w 2012 r. 
ogółem

Wy-
datki 
w 2012 
r. na 1 
ucznia

Liczba 
uczniów 
2013 r.
+ oddz. „0”

Plan na 
2013 r. 
ogółem

Plan wy-
datków na 
1 ucznia w 
2013 r.

SZKOŁY PODSTAWOWE 1555 1516

1. PSP Nr 2 w Strzegomiu 388 + 22 2.460.393 6.000 369 + 16 2.400.000 6.233

2. PSP Nr 3 w Strzegomiu 82 + 29 1.023.540 9.221 91 + 24 1.105.220 9.610

3. PSP Nr 4 w Strzegomiu 483 + 69 3.292.270 5.964 495 + 49 3.441.440 6.326

4. PSP w Kostrzy 51 + 19 937.880 13.398 50 + 17 897.945 13.402

5. PSP w Olszanach 81 + 14 1.082.860 11.398 78 + 13 1.074.020 11.802

6. PSP w Goczałkowie 104 + 20 899.030 7.250 90 + 24 888.540 7.794

7. PSP w Stanowicach 67 1.021.873 15.251 71 1.044.569 14.712

8. PSP w Jaroszowie 126 1.071.476 8.503 129 1.214.890 9.417

GIMNAZJA 752 752

1. Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 322 2.669.393 8.290 327 2.711.520 8.292

2. Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 282 2.150.490 7.625 278 2.035.106 7.320

3. Gimnazjum w Goczałkowie 71 799.557 11.261 72 858.370 11.921

4. Gimnazjum w Jaroszowie 77 889.745 11.555 75 1.010.970 13.479

PRZEDSZKOLA 464 476

1. Publiczne Przedszkole Nr 2 116 1.097.090 9.457 120 1.159.490 9.662

2. Publiczne Przedszkole Nr 3 123 1.138.280 9.254 127 1.134.770 8.935

3. Publiczne Przedszkole Nr 4 121 1.002.930 8.288 120 1.071.980 8.933

4. PP w Stanowicach 35 401.050 11.458 41 367.080 8.953

5. PP w Jaroszowie 69 405.960 5.883 68 415.350 6.108

Rozwój gminnej oświaty zawsze był jedną z kwestii priorytetowych dla władz Strzegomia, 
dlatego co roku w budżecie przeznaczane są spore środki na jej funkcjonowanie. Poniżej 
prezentujemy zestawienie wydatków planowane w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012. 
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Tradycyjnie w drugą niedzielę 
stycznia odbyła się ogólno-
polska akcja charytatywna, 
której pomysłodawcą i orga-
nizatorem jest Jurek Owsiak. 
W tym roku WOŚP zagrała 
już po raz 21.

Tegorocznemu finałowi przy-
świecało motto „Dla ratowania 
życia dzieci i godnej opieki me-
dycznej seniorów”, a zebrane 
fundusze przeznaczone zostaną 
m. in. na wyposażenie szpitali 
geriatrycznych i zakładów opie-
kuńczo-leczniczych dla osób w 
podeszłym wieku.

Od wczesnych godzin poran-
nych 57 wolontariuszy zwracało 
się do ludzi dobrej woli o wsparcie 
tej szczytnej akcji. Mieszkańcy 
naszej gminy oczywiście nie 
zawiedli i chętnie wrzucali środki 
pieniężne do specjalnie ozna-
kowanych puszek. Nikt tego 

dnia nie omijał wolontariuszy 
obojętnie.

W tym roku orkiestra miała 
swój finał zarówno w Strzegomiu, 
jak i Jaroszowie. Od godz. 15.00 
w sali widowiskowej Strzegom-
skiego Centrum Kultury i w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie 
rozpoczęły się prezentacje ama-
torskich zespołów wokalnych, 
tanecznych, wokalno - instrumen-
talnych i rockowych. Na scenie 
SCK wystąpiły przedszkolaki z 
PP nr 2,3,4, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta, młodsza grupa ZF 
„Kostrzanie”, sekcja tańca nowo-
czesnego SCK, grupa wokalna In 
Live, uczniowie PSP nr 2 w Strze-
gomiu oraz zespoły Rondo, Eljot 
i Error. W Jaroszowie również 
nie zabrakło atrakcji. Wystąpili 
uczniowie z miejscowego ZSP, 
zagrał zespół SOFT oraz odbyła 
się zabawa dla młodzieży prowa-
dzona przez DJ Roberto.

W przerwach między wystę-
pami licytowane były gadżety 
WOŚP oraz dary ofiarowane 
przez osoby wspierające m. in. – 
torty, obraz, zestawy sportowe, 
granitowe serce Polski czy też 
słodycze.

Dodajmy, że wolontariusze 
prowadzili zbiórkę do godz. 16.00. 
Zaś o 20.00 tradycyjnie zabłysło 
„Światełko do nieba” - symbol jed-
ności, który w tym dniu połączył 
ludzi wielkiego serca.

O ogromnym sukcesie tego-
rocznej akcji w gminie Strzegom 
świadczy kwota, jaką uzbierała 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy - 17 235,98 zł. 

W imieniu organizatorów dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom, 
wolontariuszom, pracownikom 
sztabów oraz służbom munduro-
wym, które dbały o prawidłowy 
przebieg akcji.

(red)
zdjęcia: Tomasz Wanecki

Ale się działo – zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!
Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz wsparli WOŚP i udowodnili, że mają olbrzymie serca. Podczas licytacji nie szczędzili pieniędzy. Zebrano 17 235,98 zł

Zespól Rasputin już od wejścia 
nawiązał kontakt z publicznością, a 
gorące rytmy i znane przeboje były 
gwarantem szampańskiej zabawy. 
Atrakcją tegorocznego Sylwestra, 
podobnie jak w zeszłym roku, była 
loteria fantowa i cenne nagrody. 
Szczęśliwcy wylosowali nie tylko 
przysłowiowy udany start w Nowy 
Rok, ale też konkretne nagrody 
tj. telewizor, 3 mikrofalówki, 3 
żelazka i 2 zestawy słodyczy.

Oczywiście nie zabrakło kon-
kursów w rytmach sylwestro-
wych. Niezwykle widowiskowo 
zaprezentowali się panowie w 
tańcu brzucha, co wprawiło w 
zachwyt damską część publicz-
ności. Tuż przed godziną 24.00 
życzenia noworoczne  złożył 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, zastepca bur-
mistrza Wieslaw Witkowski i 
radna Jadwiga Wroblewska, a w 

scenerii rozświetlonego sztucz-
nym ogniami nieba życzenia 
składali sobie nawzajem wszy-
scy, którzy chcieli spędzić ten 
szczególny czas ze sobą, właśnie 

na strzegomskim 
Rynku. Losowa-
nie nagród obyło 
się po północy, 
tak aby jeszcze 
szklane butelki 
po szampanach 
mogły trafić do 
pojemników, a ich 
posiadacze otrzy-
mać losy. Każda 
butelka szklana to 
jeden los. Niektó-
rzy imponowali 
ilością przyno-
szonych butelek 
zakładając, że im 
ich więcej, tym 
większe praw-
dopodobieństwo 

wygranej. Zeszłoroczny pomysł 
okazał się trafiony sądząc po 
zainteresowaniu sylwestrowi-
czów  oraz ilością zebranych 
butelek. Służby porządkowe 
miały więc nieco mniej pracy, 
a organizatorzy satysfakcję, że 
zadziałał element pedagogiczny. 
Służby dbające o ład i porządek 
też nie mogły narzekać na nad-
miar pracy. Było bezpiecznie, 
a strzegomianie po raz kolejny 
udowodnili, że można  w sposób 
kulturalny doskonale się bawić, 
łącząc przyjemne z pożytecz-
nym.

Strzegomskie Centrum Kul-
tury dziękuje wspaniałej publicz-
ności, uczestnikom Sylwestra na 
strzegomskim Rynku, służbom 
porządkowym i prewencyjnym 
oraz sponsorom.

Tekst i zdjęcia: 
Strzegomskie Centrum 

Kultury

Świetny Sylwester w Rynku
Strzegomianie po raz kolejny udowodnili, że potrafią w sposób kulturalny doskonale się bawić

19.01.2013, godz. 14.00 – 
Świetlica Wiejska w Olszanach 
– Zabawa choinkowa dla dzieci 
z Olszan i Modlęcina.

24.01.2013 – „Lekcje w kinie” 
przygotowane przez Centrum 
Edukacji Filmowej z Woło-
mina. –

- godz. 8.30 – „I kto to mówi - 
tajemnice dubbingu filmowego” 
– warsztaty dla klas I – III SP 
połączone z projekcją filmu „I ty 
możesz zostać bohaterem”.

- godz. 11.30 – „Tajniki za-
wodów filmowych” – warsztaty 
dla klas IV – VI SP połączone z 
projekcją filmu „Tom i Huck”.

25.01.2013, godz. 12.00 – 
Obchody Pierwszej Rocznicy 
śmierci Wisławy Szymborskiej 
– widowisko słowno – muzycz-
ne połączone z projekcją mul-
timedialną przygotowane we 
współpracy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i SCK.

26.01.2013, godz. 10.00 – 
SCK – Gminny Noworoczny 
Turniej Szachowy. Rozgrywki 
zostaną przeprowadzone w 
czterech kategoriach: mło-
dzików, juniorów, seniorów, 
kobiet.

28.01. – 08.02.2013 – Ferie 
zimowe z SCK. Spotkania dla 
dzieci w wieku 7 – 13 lat od-
bywać się będą w poniedziałki, 
piątki w godz. 10.00 – 13.00. 
W programie proponujemy 
zajęcia: taneczne, teatralne i 

plastyczne oraz projekcje filmo-
we i spektakl teatralny „Pippi 
Wędrowniczka” w wykonaniu 
aktorów scen krakowskich . 
Codziennie dzieci otrzymają 
słodki poczęstunek. Ilość miejsc 
ograniczona.

KINO SCK ZAPRASZA:

20.01.2013, godz. 17.00 – 
„Saga Zmierzch – Przed świtem 
cz.2” – gatunek: horror, romans; 
produkcja: USA; premiera pol-
ska: 16 listopada 2012; reżyse-
ria: Bill Condon; scenariusz: 
Melissa Rosenberg. Ostatnia 
część światowego fenomenu 
na podstawie książek Stephenie 
Meyer. Po narodzinach córki 
Renesmee, rodzina Cullenów 
postanawia bronić jej przed 
oskarżeniami rodziny Volturi.

WYSTAWY:
25.01. – 10.02.2013 – SCK 

– „Nic dwa razy się nie zdarza” 
– wspomnienia o Wisławie 
Szymborskiej.

STRZEGOMSKIE CENTRUM 
KULTURY 

REPERTUAR NA MIESIĄC 
STYCZEŃ 2013Przysłowie mówi, jaki początek roku, taki i on cały. Zatem, 

dla wszystkich którzy byli na strzegomskim Rynku rok 2013 
zapowiada się doskonale. Pogoda dopisała, atmosfera była 
wyśmienita, a frekwencja przerosła oczekiwania organizato-
rów. Dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury - Bożena 
Bojanowska – Czuk oraz zastępca - Krzysztof Kalinowski na 
dobry początek życzyli udanej zabawy i niezapomnianych 
sylwestrowych wrażeń.
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Podczas spotkania burmistrz 
S t r zegomia  podsumował 
działania samorządu na rzecz 
sołectwa i przedstawił wizję 
przyszłościową jego rozwoju. 
Z dotychczasowych działań był 
zadowolony. - Spokojnie przed 
Państwem stoję -powiedział. 
-Kanalizacja zakończona, a 
obiecana budowa hali sportowej 
rozpoczęta. W odpowiedzi na 
zapytanie mieszkańców dot. 
wywozu śmieci, wyjaśnił zasady 
selekcjonowania i ich odbioru 
oraz przedstawił obowiązujące 
stawki w gminie Strzegom.

Spotkanie w Goczałkowie 
udowodniło, że warto wspólnie 
patrzeć w przyszłość i wspierać 
się w podejmowanych inicjaty-
wach. Gdy zbiegną się działania 
różnych podmiotów, mających 
na celu dobro człowieka, udaje 
się wiele zrobić. I tak jest w 
Goczałkowie. Działania władz 
samorządowych wspierają miesz-
kańcy sołectwa, współdziałając 
na różnych płaszczyznach, cho-
ciażby w zakresie budowy dróg 
i chodników, kanalizacji wsi, czy 
budowy hali sportowej. 

Wiele zadań stawiają sobie 
mieszkańcy wsi, bo jak stwier-
dził sołtys: „ Apetyt rośnie w 
miarę jedzenia” i przydałoby 
się jeszcze boisko. 

Z funduszu sołeckiego pla-
nuje się wykonanie ogrodzenia 
placu zabaw i bramy wjazdo-
wej oraz wyłożenie puzzlami 
wjazdu do remizy strażackiej. 
W 2013 r. będzie zakupiona 
wiata przystankowa, by po 
zakończonych pracach kana-
lizacyjnych, odnowieniu dróg 
i chodników, ładnie wyglądał 
także i przystanek PKS.

 W zakresie remontów dróg 
i chodników nie bez znaczenia 
było także wsparcie powiatu 
świdnickiego i właścicieli za-
kładów produkcyjnych, dzia-
łających na terenie sołectwa. 
Godna podziwu była aktyw-
ność mieszkańców, którzy z 
terenowych zakładów pozy-
skali kruszywo na odnowienie 
ul. Strzegomskiej, krawężniki 
czy puzzle na chodniki. 

Wiele pytań skierowanych 
było do prezesa WiK Sp. z 
o.o. Doroty Borkowskiej. 

Dotyczyły one prac przy-
wracających pierwotny stan: 
terenów nieruchomości, na-
wierzchni dróg i chodników 
po wykonaniu kanalizacji, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem ul. Parkowej, Szkolnej 
i Bocznej; terminu realizacji 
przyłączy indywidualnych; 
podmiotów uprawnionych do 
składania podań o przyłącza 
oraz usunięcia wad i usterek. 
Pani prezes skrupulatnie od-
notowała wszystkie prośby, 
uwagi, spostrzeżenia i roz-
wiała niepokoje mieszkańców, 
mówiąc: – Wykonawca ma 
obowiązek przywrócenia te-
renu do stanu przed budową 
kanalizacji . Mamy rok czasu 
na zgłaszanie wad i usterek. Po 
tym terminie rozpoczyna się 
bieg gwarancji, która trwa 36 
miesięcy . Jest to okres, w któ-
rym wykonawca zobowiązany 
jest do usuwania wszelkich 
powstałych awarii na nowo 
wybudowanej kanalizacji.

-Spotkania konsultacyjne 
z mieszkańcami są bardzo 
konstruktywne, nawet jeżeli są 

trudne. Lubię spotkania ludź-
mi, bo one inspirują mnie do 
działań i ukazują płaszczyzny, 
na których jeszcze należy coś 
zrobić. Trzeba tylko słuchać 
ludzi – mówi Zbigniew Su-
chyta burmistrz Strzegomia.

Diametralnie zmienił się 
także charakter konsultacji. 
Roszczeniowe nieraz posta-
wy mieszkańców, bariery w 
kontaktach, zauważalny brak 
zaufania obserwowane przed 

dwoma laty, zostały zastą-
pione obecnie konstruktywną 
rozmową, wzajemnym zrozu-
mieniem, współdziałaniem i 
budowaniem zaufania. A to 

sprawia, że razem możemy 
więcej. I co najważniejsze, 
coraz częściej się uśmiechamy 
i mówimy sobie dziękuję. 

GK 

Razem możemy więcej
Mieszkańcy Goczałkowa tłumnie spotkali się z burmistrzem Strzegomia. Rozmawiano o najważniejszych sprawach wsi

Wieśnica już  
skanalizowana 

W 2012r. zakończono budowę 
kanalizacji we wsi Wieśnica. 
Wykonawcą inwestycji była fir-
ma „Sobet” z Brzegu. - Wartość 
kontraktu przed przetargiem 
wyniosła 8 214 428,08 zł brutto i 
była to wartość określona w kosz-
torysie inwestorskim. Natomiast 
zatwierdzona kwota kontrak-
towa to 3 509 973,18 zł brutto, 
co stanowiło 42,7% wartości 
kosztorysu inwestorskiego. To 
suma kosztów robót w Wieśnicy 
i Żółkiewce – informuje Walde-
mar Jaworski, pełnomocnik ds. 
realizacji projektu. Kanalizacja 
sanitarna w Wieśnicy to w sumie 
2,7 km, w tym: kanalizacja grawi-
tacyjna o średnicy 250/200mm 
- 1,0 km, kanalizacja tłoczna 
o średnicy 180mm - 1,5 km, 
przyłącza o średnicy 200/160mm 
- 0,2 km, tłocznia ścieków - 1 
szt. - Tłocznia ścieków jest za-
montowana i podłączona do 
sieci kanalizacyjnej. Wykonane 
jest również podłączenie ener-
getyczne tłoczni. Trwają prace 
przy zagospodarowaniu terenu 
tłoczni - ogrodzenie, ułożenie 
kostki brukowej, montaż lampy. 
Prowadzone są prace odbiorowe 
– mówi pełnomocnik. Do wyko-
nania pozostały prace związane 
z odtworzeniem nawierzchni 
asfaltowych dróg gminnych 
zniszczonych przy wykonaniu 
sieci kanalizacyjnych. Ze względu 
na warunki atmosferyczne, prace 
odtworzeniowe będą mogły być 
wykonywane na wiosnę. Koszt 
prac w Wieśnicy wyniesie ok. 
1,513 mln zł brutto. 

MK

Budżet na 2013 r., jak pod-
kreśla burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta, jest 
prowiejski. Oznacza to, że 
zaplanowano w nim liczne 
inwestycje dla wsi.

Do jednych z najważniej-
szych należą bez wątpienia 
budowa kanalizacji w Goczał-
kowie Górnym oraz budowa 
sali gimnastycznej w Goczał-
kowie. W 2013 r. ukończony 
zostanie remont świetlicy 
wiejskiej w Stanowicach oraz 
zostanie przeprowadzony 
remont świetlicy w Tomkowi-
cach. Mieszkańców Jaroszowa 
zapewne ucieszy fakt budowy 
budynku wielofunkcyjnego 
wraz ze świetlicą wiejską, na 
które to zadanie w tym roku 
zostanie przygotowany pro-
jekt. Dużo działań na wsiach 
realizowanych jest dzięki 
środkom z funduszu sołec-
kiego. Jak wskazuje ustawa, 
środki z funduszu sołeckiego 
można przeznaczyć na reali-
zację tych zadań gminy, które 
są zadaniami własnymi gminy, 
służą poprawie warunków ży-
cia mieszkańców i są zgodne 
ze strategią rozwoju gminy 
(vide art. 1 ust. 3 ww. ustawy) 
oraz – zgodnie z art. 1 ust. 
4 - na pokrycie wydatków 
na działania zmierzające do 
usunięcia skutków klęski ży-
wiołowej w rozumieniu usta-
wy z dnia 18 kwietnia 2002 

r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz. U. Nr 62, poz. 558 z póź-
niejszymi zmianami). Tym 
samym każdorazowo należy 
rozstrzygnąć, czy zakładane 
przedsięwzięcie mieści się 
w katalogu zadań własnych 
gminy i spełnia pozostałe 
ustawowe wymogi. Środkami 
z funduszu sołeckiego zarzą-
dza burmistrz, który prze-
znacza je na realizację okre-
ślonego we wniosku sołectwa 
przedsięwzięcia. Środki te 
można przeznaczyć zarówno 
na tzw. „przedsięwzięcia in-
westycyjne” (tj. np. na zakup 
materiałów, zakup usług, w 
tym na pokrycie kosztów 

zatrudnienia pracownika, 
wykonanie projektu i td.) 
oraz na tzw. „przedsięwzięcia 
nieinwestycyjne” (spełniające 
jednak ustawowe warunki, 
w tym nakierowane na two-
rzenie wartości dodanej w 
obszarze warunków życia 
mieszkańców). 

W 2013 r. na wsiach gmi-
ny Strzegom ze środków z 
funduszu sołeckiego m.in. 
zakupione zostaną rośliny 
ozdobne, wyposażenie placów 
zabaw, sprzęt na świetlice 
wiejskie, czy sfinansowane 
zostaną wycieczki dla dzieci 
i młodzieży. 

MK 

Są pieniądze dla wsi
Tegoroczny budżet zakłada wiele inwestycji na terenie wsi w całej gminie

Urszula Łata pełni funkcję 
sołtysa Ruska pierwszą kaden-
cję. Jak sama przyznaje, jest to 
praca, która wymaga dużego 
zaangażowania oraz doskonałej 
umiejętności analizy problemów 
społecznych. Mimo, że spraw do 
realizacji w Rusko jest dużo, pani 
sołtys nie poddaje się i zabiega o 
to, żeby mieszkańcom wsi żyło 
się lepiej. Pierwszymi inicjaty-
wami, które świadczą o tym, że 
w miejscowości zaczyna się coś 
zmieniać jest doposażenie i ogro-
dzenie placu zabaw oraz udział 
w konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, w którym 
wieś została doceniona. Dzięki 
nagrodzie w konkursie dożynko-
wym, możliwe było zakupienie, na 
potrzeby dzieci i młodzieży, stołu 
do cymbergaja. 

Planów do realizacji jest wiele. 
Jednym z najważniejszych jest 
remont świetlicy wiejskiej, która 
obecnie jest w opłakanym stanie. 
Dużym problemem jest lokalna 
infrastruktura. – Drogi wymagają 
gruntownego remontu, potrzebna 
jest też budowa chodnika – mówi 
Urszula Łata. – Chcielibyśmy 
również zwiększyć estetykę naszej 
wsi. W Rusku znajdują się miejsca, 
które nie wpływają pozytywnie na 
jego wizerunek. Szpecące ruiny i 
zniszczony mur kościelny wyma-
gają szybkiej interwencji – dodaje 
pani sołtys. 

Istotną kwestią jest także zago-
spodarowanie boiska, na którym 
wolny czas mogłyby spędzać 
dzieci i młodzież. Urszula Łata 
podkreśla duże znaczenie Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 

Jaroszów i Rusko, dzięki którego 
pomocy najmłodsi mieszkańcy 
miejscowości mogą brać udział w 
wycieczkach integracyjnych oraz 
zakupiono sprzęt na świetlicę.

Podobnie, jak w pozostałych 
wsiach, także w Rusku pieniądze z 
funduszu sołeckiego umożliwiają 
realizację niektórych bieżących 
potrzeb sołectwa. - W poprzed-
nich latach z funduszu sołeckiego 
zakupiliśmy dekoracje do świetlicy 
oraz naczynia, a w 2013 r. chcieli-
byśmy dokonać zakupu i montażu 
garażu blaszanego do przecho-
wywania sprzętu plenerowego na 
placu zabaw, kupić sprzęt AGD i 
urządzenia plenerowe na świetlicę 
wiejską oraz pokryć koszty nagród 
i biletów uczestników spotkań 
edukacyjno-sportowych – wylicza 
Urszula Łata. 

Pani sołtys nie ukrywa, że 
chciałaby, żeby zaangażowanie 
mieszkańców w sprawy wsi było 
większe. – Tylko dzięki integracji, 
możemy dużo zdziałać. Rusko ma 
ogromny potencjał. Wystarczy go 
jedynie pobudzić – mówi.

Życzymy powodzenia! 
MK 

Prezentujemy sołtysów:  
Urszula Łata z Ruska

Plan wydatków w ramach 
funduszu sołeckiego w roku 
2013 z podziałem na so-
łectwa: 

Bartoszówek - 10 376 zł 
Goczałków - 25 123 zł 
Goczałków Górny - 11 330 zł 
Godzieszówek - 8 692 zł
Granica - 10 878 zł 
Graniczna - 8 818 zł
Grochotów - 7 461 zł 
Jaroszów - 25 123 zł 
Kostrza - 23 188 zł 
Międzyrzecze - 11 958 zł 

Modlęcin - 12 536 zł 
Morawa - 9 722 zł 
Olszany - 25 123 zł 
Rogoźnica - 23 389 zł 
Rusko - 14 747 zł 
Skarżyce - 6 683 zł 
Stanowice - 25 123 zł 
Stawiska - 6 884 zł 
Strzegom - 25 123 zł 
Tomkowice - 13 842 zł 
Wieśnica- 7 537 zł 
Żelazów - 9 873 zł 
Żółkiewka - 13 415 zł 

Razem: 336 944 zł 

Takiej frekwencji nie odnotowano na żadnych konsultacjach społecznych! 7 stycznia 2013 
r. na spotkanie z burmistrzem Strzegomia Zbigniewem Suchytą w świetlicy wiejskiej 
w Goczałkowie przyszło 79 mieszkańców. Ta rekordowa liczba świadczy o potrzebie 
organizowania takich spotkań, które odzwierciedlają reakcję społeczeństwa na politykę 
władz gminy, budują wzajemne relacje, stwarzają możliwości szybkiej reakcji na zgłaszane 
problemy i diagnozują potrzeby społeczne. 

Planowane konsultacje społeczne z burmistrzem Zbigniewem Suchytą: 
22 styczeń, godz. 16.30 Bartoszówek, 18.00Stanowice
23 styczeń, godz. 16.30 Międzyrzecze, godz. 18.00 Jaroszów
28 styczeń, godz. 16.30 Modlęcin, godz. 18.00 Żółkiewka
29 styczeń, godz. 16.30 Wieśnica, godz. 18.00 Rogoźnica
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Jest monitoring  
na terenie OSiR-u

Pod koniec ubiegłego roku 
na obiektach Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu przy 
ul. Mickiewicza 2 został rozbu-
dowany monitoring. 

- W sumie zainstalowano 5 
kamer, w tym jedną obrotową. 
Kamery działają 24 godziny na 
dobę i mają podgląd na dolną 
i górną płytę boiska z wido-
kiem na trybuny, plac zabaw, 
lodowisko i boisko piłkarskie 
ORLIK – wyjaśnia pełniący 
obowiązki dyrektora OSiR – 
Marek Walczuk.

Rozbudowa monitoringu 
została podyktowana zwięk-
szeniem bezpieczeństwa osób 
korzystających ze sportowych 
obiektów na terenie strzegom-
skiego OSiR-u.

(red)

Strzegomscy siatkarze 
znowu są na fali 

W dobrym stylu rozpoczęli 
Nowy Rok siatkarze z grupy 
kadetów AKS Strzegom.  W 
sobotę, 5 stycznia br. we wła-
snej hali pokonali drużynę 
Chrobrego Głogów 3:1. To  
drugie zwycięstwo podopiecz-
nych trenera Eryka Bendiga 
nad gośćmi z Głogowa w tym 
sezonie. Początek meczu nie 
przebiegał jednak po myśli 
strzegomskich siatkarzy. W 
pierwszym secie goście udo-
wodnili, że nie przyjechali  do 
Strzegomia „na wycieczkę”. 
Po skutecznej grze pokonali 
strzegomian  do 16. Dobrze, 
że  na naszej drużynie nie 
zrobiło to większego wraże-
nia. Trzy następne sety były 
już tylko popisem skutecznej 
gry naszych siatkarzy (25:23, 
25:15 i 25:22). Zapraszamy 
na kolejne mecze strzegom-
skich kadetów. 

Seniorzy piłkarskiej sekcji 
AKS-u Strzegom, wzmocnieni 
prezesem klubu – Wiesławem 
Witkowskim, wzięli udział w 
I Powiatowym Noworocznym 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej, 
który rozegrano w niedzielę, 6 
stycznia br. w Świdnicy.

Celem turnieju, który zorga-
nizowali: Świdnicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Fundacja 
Wspierania Sportu „Łączy na 
Football” było zebranie środków 
finansowych dla ciężko chorej 
6-letniej Mai Tyczyno ze Świd-
nicy. Patronat nad imprezą objął 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Wałbrzychu. Oprócz strzego-
mian w zawodach zagrali: Polo-
nia-Stal Świdnica, Zjednoczeni 
Żarów i Karolina Jaworzyna Śl.

– Oprócz fantastycznych emo-
cji, jakie zaserwowali nam piłka-

rze, byliśmy świadkami bardzo 
zaciętych licytacji, w których na 
kibiców czekały trzy gadżety 
piłkarskie. Do wylicytowania 
były koszulki Tomasza Fran-
kowskiego, Janusza Gola wraz z 
autografami całego zespołu Legii 
Warszawa, a także GKS- Bełcha-
tów – informuje Wiesław Żurek, 
prezes Fundacji Wspierania Spor-
tu „Łączy nas Football”.

I choć rywalizacja sportowa 
zeszła w tym dniu zdecydowanie 
na dalszy plan, z kronikarskiego 
obowiązku dodajmy, że strzego-
mianie zajęli w zawodach drugie 
miejsce. Wyprzedziła ich ekipa 
Polonii-Stali Świdnica, w barwach 
której grali m. in. Ireneusz Pałac 
– zastępca prezydenta Świdnicy i 
Jarosław Lato - piłkarz z ekstra-
klasową przeszłością.

Opr. Tomasz Wanecki

W trakcie Balu Sportowca, 
który odbył się w dniu 4 stycz-
nia br. we Wrocławiu ogłoszono 
wyniki plebiscytu na najlepsze-
go sportowca gminy Strzegom 
2012 r.

Lokalny konkurs zorgani-
zował tygodnik „Strzegom 
NaszeMiasto”. Głosy na swoich 
faworytów można było od-
dawać do 12 grudnia 2012 za 
pośrednictwem sms-ów oraz 
wypełnionych kuponów z w/w 
tygodnika.

Miło nam poinformować, 
że zwycięzcą plebiscytu zo-
stał piłkarz B-klasowego Her-
bapolu Stanowice – Łukasz 
Baka. Okolicznościowy dyplom 
gratulacyjny i czek na kwotę 
1.000,00 zł wręczyli sportow-
cowi we Wrocławiu burmistrz 

Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta i zastępca – Wiesław 
Witkowski.

- Uczestnictwo w Balu spor-
towca było dla mnie niesamowi-
tym doświadczeniem – powie-
dział Łukasz Baka. - Znalazłem 
się w gronie takich sportowców 
jak: Damian Janikowski (Naj-
lepszy Sportowiec na Dolnym 
Śląsku w 2012 r. – dop. red.), 
Waldemar Sobota czy Renata 
Mauer. Jest to dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie, że to właśnie ja 
mogłem reprezentować swoją 
wieś Stanowice, klub Herba-
pol i gminę Strzegom w tym 
ważnym wydarzeniu. Dziękuję 
wszystkim, którzy oddali na 
mnie swój głos.

Tekst: Tomasz Wanecki
Foto: Tomasz Hołod

AKS w turnieju charytatywnym Łukasz Baka najlepszym 
sportowcem gminy Strzegom

Tegoroczny sezon rozpoczął 
się pod koniec listopada 2012 r. 
Do tego momentu odbyło się 

8 kolejek, choć trzy mecze 
zostały przełożone na okres 
późniejszy. 

Prowadząca w rozgryw-
kach Ibrakadabra wygrała 
6  meczów i  2  przegra ła . 
Nieza leżnie  od wyników 
pozostałych drużyn będzie 
liderem na półmetku roz-
grywek. Najsłabszą w tym 
momencie drużyną jest ekipa 

FC Szakale, która zgroma-
dziła na swoim koncie tylko 
2 oczka. 

W rozgrywkach SALPNH 
obowiązują przepisy w pił-
kę  nożną  zespołów 5-o-
sobowych. Drużyny rozgry-
wają spotkania systemem 
“każdy z każdym” w dwóch 
rundach mecz i rewanż. Czas 
gry wynosi 2x12 minut, prze-
rwa trwa 2 minuty. Punkta-
cja: za zwycięstwo – 3 pkt., 
remis – 1pkt, porażka – 0 
pkt.

opr. Tomasz Wanecki

Ibrakadabra liderem
W rozgrywkach Strzegomskiej Amatorskiej Ligii Piłki Nożnej Halowej obowiązują przepisy takie, jak w piłce nożnej zespołów 5-osobowych 

Wyniki AKS-u:
AKS Strzegom – Karolina Jaworzyna Śl.  1:1 (Buryło)
AKS – ZJEDNOCZENI ŻARÓW  3:0 (TRACZYKOWSKI, DOMA-
RADZKI, A. ADHAM)
AKS – Polonia-Stal Świdnica  4:7 (A.Adham, Marszałek, 
Traczykowski, Buryło)

Końcowa kolejność:
1. POLONIA-STAL ŚWIDNICA
2. AKS Strzegom
3. Karolina Jaworzyna Śl.
4. Zjednoczeni Żarów

Nagrody indywidualne: 
Najlepszy zawodnik: Alan Adham (AKS Strzegom)
Najlepszy bramkarz: Mateusz Burdzy (Karolina Jaworzyna Śląska)
Najlepszy strzelec: Jarosław Lato (Polonia-Stal Świdnica) – 4 bramki

Skład AKS-u Strzegom: Rafał Kretkowski, Marcin Buryło, Wojciech Kozioł, 
Wiesław Witkowski, Karol Lenio, Marcin Traczykowski, Daniel Burszta, 
Michał Bobowski, Alan Adham, Dawid Domaradzki, Mirosław Marszałek. 
Trenerzy: Krzysztof Lewandowski, Krzysztof Jaszowski

1. KOLEJKA 
BAD BOYS - WOLNE ELEKTRONY 4:5
DRAGON TEAM - STRAGONA SWAG 1:1
FC SZAKALE - PHPU „MAR-POL”  3:5
GALAXY TEAM - KANARKI  2:3
2. KOLEJKA 
WOLNE ELEKTRONY - KANARKI 4:2
IBRAKADABRA - DRAGON TEAM  8:4
STRAGONA SWAG - FC SZAKALE  1:1
PHPU „MAR-POL” - GALAXY TEAM 4:2
3. KOLEJKA 
BAD BOYS - IBRAKADABRA  3:1
DRAGON TEAM - SPADAJACE GWIAZDY   4:8
FC SZAKALE - WOLNE ELEKTRONY  2:6
GALAXY TEAM - STRAGONA SWAG  1:3
KANARKI - PHPU „MAR-POL” 2:2
4. KOLEJKA
IBRAKADABRA - PHPU”MAR-POL” 2:1
WOLNE ELEKTRONY - GALAXY TEAM  PRZEŁOŻONY
SPADAJACE GWIAZDY - FC SZAKALE  5:1
BAD BOYS - DRAGON TEAM  1:4
KANARKI - STRAGONA SWAG PRZEŁOŻONY
SPADAJĄCE GWIAZDY - BAD BOYS 4:2
5. KOLEJKA
FC SZAKALE - BAD BOYS  1:1 
GALAXY TEAM - SPADAJĄCE GWIAZDY  6:2 
PHPU „MAR-POL” - STRAGONA SWAG  2:2 

WOLNE ELEKTRONY - DRAGON TEAM  4:4 
KANARKI - IBRAKADABRA  2:0 
6. KOLEJKA
BAD BOYS - GALAXY TEAM  1:1 
WOLNE ELEKTRONY - PHPU „MAR-POL”  1:5 
SPADAJĄCE GWIAZDY - KANARKI  1:9 
IBRAKADABRA - STRAGONA SWAG  3:0 
DRAGON TEAM - FC SZAKALE  3:2 
SPADAJĄCE GWIAZDY - IBRAKADABRA  3:8 
7. KOLEJKA
FC SZAKALE – IBRAKADABRA  
 1:4 
STRAGONA SWAG - WOLNE ELEKTRONY  1:1 
PHPU „MAR-POL” - SPADAJĄCE GWIAZDY  6:11 
KANARKI - BAD BOYS  PRZEŁOŻONY
GALAXY TEAM - DRAGON TEAM  1:2 
8. KOLEJKA
BAD BOYS - PHPU „MAR-POL”  1:3 
SPADAJĄCE GWIAZDY - STRAGONA SWAG  1:2 
FC SZAKALE - GALAXY TEAM  2:7 
DRAGON TEAM – KANARKI  7:1 
IBRAKADABRA - WOLNE ELEKTRONY  3:1

Tabela (stan: 05.01.2013 r.)

NAZWA DRUŻYNY ILOŚĆ 
MECZÓW BRAMKI PUNKTY

1. IBRAKADABRA 8 29– 15 18 
2. PHPU „MAR-POL” 8 28– 24 14 
3. DRAGON TEAM 8 29– 26 14 
4. SPADAJĄCE GWIAZDY 8 35- 38 12 
5. WOLNE ELEKTRONY 7 22– 21 11 
6. KANARKI 6 19 – 16 10 
7. STRAGONA SWAG 7 10– 10 10 
8. GALAXY TEAM 7 20– 17 7 
9. BAD BOYS 7 13 – 19 5 
10. FC SZAKALE 8 13 – 32 2 

Po rozegraniu 8 kolejek liderem rozgrywek w Strzegomskiej 
Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej w sezonie 2012/13 
jest zespół Ibrakadabra, który wyprzedza w tabeli PHPU 
„Marpol” oraz Dragon Team.
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Informujemy, że do poda-
nych wcześniej miejsc, gdzie 
można dostać „Gminne Wia-
domości Strzegom” doszły w 
ostatnim okresie następujące 
punkty kolportażu:
- sklep Maszrol ul. Sikorskiego 

9 w Strzegomiu 
- sklep RSP Tomkowice 29

Dodatkowo zamontowano 6 
specjalnych skrzynek na gazety 
(zawieszonych na wiatach przy-
stankowych) na terenie sołectw, w 

których nie ma sklepów: Godzie-
szówek, Graniczna, Grochotów, 
Skarżyce, Stawiska, Wieśnica.

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

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gmi-
ny Strzegom przeznaczonych 
do:

- oddania w najem zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 563/
B/2012, Nr 564/B/2012, Nr 
565/B/2012, Nr 566/B/2012, 
Nr 567/B/2012, Nr 568/
B/2012, Nr 569/B/2012, Nr 
570/B/2012, Nr 571/B/2012 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
17 listopada 2012 r.

- oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 572/
B/2012, Nr 573/B/2012 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 17 
listopada 2012 r.

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

na okres 21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiące własność 
Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-

dzeniem Nr 2/B/2013 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 7 
stycznia 2013 r. 

Ważna informacja dla czytelników

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
INFORMUJE

WNZ.6845.181.108.2012.RI

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY

Na oddanie w dzierżawę gruntów położonych w granicach działki nr 1291, 
AM-14, obr-3, o pow. 69 m2 w Strzegomiu, z przeznaczeniem pod urzą-
dzenie ogródka przydomowego. Oddanie w najem nastąpi na czas nie 
oznaczony.

Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2013 roku, o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za dzierżawę gruntów na kwotę 
0,31 zł./m2 w skali roku. Do ustalonej w przetargu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 zł./m2. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50 
zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28 stycznia 2013 roku. Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza 
się na poczet czynszu za najem gruntów, a wadium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy ustalona w przetargu wzrastać będzie w przy-
szłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla tego 
rodzaju gruntów.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w 
terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w dzierżawę udostępnione będą dla 
wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 28 stycznia 2013 roku, 
w godzinach od 10.00 do 10.15.
Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

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

OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. CENY BRUTTO ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH –TABELA PORÓWNAWCZA GMINY STRZEGOM 
Z INNYMI GMINAMI 

Kolorem niebieskim zaznaczono inwestycje prowadzone w ramach Funduszu Spójności

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI OBO-
WIĄZUJĄCYCH OD 1 LUTEGO 2013R. DO 31 STYCZNIA 2014 R.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu ogłasza zatwierdzone Uchwałą Nr 111/12 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Strzegom obowiązujące od dnia 1 lutego 2013r. do dnia 31stycznia 2014r.

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy o z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
Rada Miejska w Strzegomiu Uchwałą Nr 112/12 z dnia 28 grudnia 2012r. udzieliła gospodarstwom domo-
wym, jednostkom oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych dopłatę do ceny:
- ścieków - 0,53 zł/m3 (netto) z VAT - 0,57 zł/m3

Poniżej zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców uwzględniające wyżej wymienioną dopłatę.

Wyszczególnienie cen dla gospodarstw domowych, jednostek 
oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych

Jm Cena netto Cena z podatkiem 
VAT

Dostawa wody zł/m3 3,24 3,50

Odprowadzanie ścieków zł/m3 4,63 5,00

Łącznie zł/m3 7,87 8,50

 Lp  Grupa taryfowa  Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto
zawierająca 
podatek 
VAT

1 2 3 4 5
1. Gospodarstwa 

domowe, jednostki 
oświaty, służby 
zdrowia i straży 
pożarnych

Dostawa wody 3,24 zł/m³ 3,50 zł/m³
Odprowadzanie ścieków 5,16 zł/m³ 5,57 zł/m³

2. Inni odbiorcy Dostawa wody 3,70 zł/m³ 4,00 zł/m³
Odprowadzanie ście-
ków*

Przy wysokości wskaźnika 
zanieczyszczenia ścieków 
wyrażonego w BZT5 nie 
wyższej niż 400 mg 02/l – 
opłata podstawowa

5,48 zł/m³ 5,92 zł/m³

Przy wysokości wskaźnika 
zanieczyszczenia ścieków 
wyrażonego w BZT5 po-
wyżej 400mg 02/l – opłata 
dodatkowa

1,45 zł/kg
BZT5

1,57 zł/kg
BZT5

 3. Osoby korzysta-
jące z lokali w 
budynkach wielo-
lokalowych

Stawka opłaty abonamentowej za jednostkę usługi 
odczytu wodomierza i rozliczenia należności za okres 
rozliczeniowy

2,87 zł 3,10 zł

WIiZP.271.39.2012.MP.11
INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Strzegom informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DRODZE 374 NA ODCINKU 
OD UL. LEGNICKIEJ DO UL. KASZTELAŃSKIEJ W STRZEGOMIU – ETAP I

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wy-
konawcy:

FOMAC Sp. z o.o.
ul. Bystrzycka 19A
58-100 Świdnica

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w 
ustawy – wybrano ofertę najkorzystniejszą 
- oferta z najniższą ceną spośród ofert niepod-
legających wykluczeniu i odrzuceniu.
W postępowaniu złożono oferty następujących 
Wykonawców: 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowlane Rejs
Wilków 92, 59-500 Złotoryja
Oferta nr 2
Budromos
J.T.Bieńkowscy Spółka Jawna
ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica
Oferta nr 3 
Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław
Oferta nr 4
Brera Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11, 52-436 Wrocław
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud Sp. z o.o.
ul. Bolesławiecka 9a, 53-614 Wrocław
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stańczyk” 
Sp.J.
ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
mgr inż. Krzysztof Zając
ul. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim
Oferta nr 8
PW „KJK” mgr inż. Władysław Żyndul
ul. Lubańska 20, 59-700 Bolesławiec
Oferta nr 9
P.P.H.U. POLREM s.c.
ul. Kolejowa 3, 59-150 Grębocice
Oferta nr 10
Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego
Edward Górski, 59-424 Piotrowice 100
Oferta nr 11
GRANIT Dariusz Pylak
ul. Aleja Wojska Polskiego 47, 58-150 Strze-
gom
Oferta nr 12
Konsorcjum:
ZBYLBRUK Sp. z o.o.
Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie
ZBYLBRUK Piotr Zbyl
Bobolice 29 A/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
 Oferta nr 13
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo 

- Handlowe
„Steinbudex – J.M.”
ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica
Oferta nr 14
FOMAC Sp. z o.o.
ul. Bystrzycka 19A, 58-100 Świdnica
Oferta nr 15
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe
„DROG – ZIEM”
 Zbigniew Wysoczański
 ul. Strzegomska 15, Stanowice
 58-150 Strzegom
 Oferta nr 16
 „PW – SERVICE”
 Zakład Usług Specjalistycznych
 ul. Wyszyńskiego 121/1, 57-307 Wrocław
 Oferta nr 17
 FIRMA DROGOWA ”BUDROAD-ŚWIDNICA
 Dariusz Wrona
 Makowice 2a, 58-100 Świdnica

Ceny ofert oraz przyznana im punktacja w 
kryterium oceny ofert – cena 100%: 

nr 
oferty

cena punktacja

1 535550,75 51,68

2 467324,01 59,22

3 551840,90 oferta odrzuco-
na nie podlega 
ocenie

4 345865,00 80,02

5 561249,00 49,31

6 313666,25 88,23

7 510724,13 54,19

8 378523,00 73,11

9 385000,00 71,88

10 711265,54 38,91

11 569673,70 48,58

12 449626,45 61,55

13 533745,82 51,85

14 276750,00 100,00

15 469319,05 58,97

16 413023,11 67,01

17 398917,49 69,38

Miejscowość
WODA ŚCIEKI

RAZEM ZŁ Nowe ceny od
 Gosp. domowe

Świdnica 3,33 4,60 7,93
01.01.2013 WODA 
- 3,48
ŚCIEKI - 4,91

Gm. Wiej. Świdni-
ca Słotwina 3,63 6,20 9,83

01.01.2013 
WODA - 3,89 
ŚCIEKI - 7,17

Żarów 3,03 5,75 8,78

Jaworzyna Śl. 3,05 5,75 8,80

Dobromierz 3,93 5,40 9,33

Strzegom 3,11 z dopł. 3,95 z dopł. 7,06

01.02.2013 
WODA - 3,50 
ŚCIEKI - 5,00 z 
dopł.

Marcinowice 4,26 7,32 11,58

Świebodzice 4,63 5,25 9,88

Ząbkowice Śląskie 3,29 5,81 9,10

Kłodzko 3,79 3,77 7,56

Wałbrzych 4,65 6,38 11,03

Legnica 4,22 4,55 8,77

Środa Śląska 4,15 5,53 9,68

Dzierżoniów 3,63 3,82 7,45
01.01.2013 
WODA - 3,90 
ŚCIEKI - 3,96

Sulików 5,59 z dopł. 8,91 z dopł. 14,50

Nowogrodziec 2,97 5,43 8,40

Grodków 3,32 5,37 8,69

Jelenia Góra 5,91 5,63 11,54
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