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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
Odszedł gen. 
S. Targosz 

Zmarł Honorowy Oby-
watel Strzegomia, generał 
broni w stanie spoczynku 
Stanisław Franciszek Tar-
gosz, wybitny pilot i dosko-
nały dowódca, wychowawca 
wielu lotniczych pokoleń, 
a w latach 2005-2007 do-
wódca Sił Powietrznych. 

 str.2 

StrzeGom
Świetlice dla 
naszych wsi 

Cztery wnioski o dofi-
nansowanie przebudowy 
i remontu świetlic wiejskich 
w Rusku, Goczałkowie, Ol-
szanach i Stawiskach zostały 
ocenione pozytywnie i przy-
znano na nie pieniądze. 

 str. 5 
 

SPort
Ostro pograli 
w Jaroszowie 

O triumf w turnieju ry-
walizowało 8 zespołów. Aby 
wyłonić zwycięzcę trzeba 
było rozegrać aż 16 meczów. 
Kto wygrał? 

 str.10 
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Brazylia, Paragwaj, Serbia, 
Tajwan, Turcja, Ukraina 
oraz Węgry - to właśnie te 
kraje zaszczyciły nas swoją 
obecnością podczas XXII 
Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru, który odbył 
się w dniach od 7 do 11 
sierpnia br. w Strzegomiu.

Świetna muzyka, rewelacyjna 
choreografia, wspaniałe głosy 
i niebywale pozytywna energia 
- tymi słowami można opisać 
to wielkie muzyczne wyda-
rzenie, które było ogromną 
atrakcją nie tylko dla samych 
strzegomian, ale również dla 
przyjezdnych gości. Dzięki 
tego typu imprezom każdy ma 
możliwość z bliska przyjrzeć 
się kulturze oraz tradycjom, ja-
kie obowiązują w danym kraju. 
Przepiękne stroje prezentują-
cych się zespołów wprowadzały 
publiczność w zachwyt. Orga-
nizowany rokrocznie festiwal 
zyskuje nie tylko coraz większą 
popularność, ale również sym-
patię ludzi, którzy z wielką 
serdecznością odnoszą się do 
naszych zagranicznych gości. 

Oczywiście na scenie nie mo-
gło zabraknąć polskich kapel, 
jak również zespołu folklo-
rystycznego z Kostrzy, który 
tańcem i śpiewem wyraził 
naszą ludową tradycję. Jednym 
z głównych celów festiwalu jest 
przede wszystkim komunika-
cja międzyludzka wyrażana 
nie tylko słowami, ale także 
gestem czy ubiorem. Skoczna 
i melodyjna muzyka świadczyła 
o tym, że folklor jest czymś we-
sołym, czymś przy czym można 
się naprawdę dobrze bawić 
i jednocześnie wiele nauczyć. 
Dzięki niemu można wyrazić 
nie tylko samego siebie, ale 
również pielęgnować własne, 
narodowe obyczaje przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. 
Tradycją Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru jest tak-
że występ gwiazd wieczoru. 
W tym roku swoją obecnością 
zaszczycił nas zespół Klimek 
oraz Zakopower. Obie gru-
py dały naprawdę wielkiego 
czadu jednocześnie dzieląc się 
pozytywną energią z publicz-
nością, która bawiła się pod 
sceną. Wielkie brawa należą 
się oczywiście organizatorom, 

którzy po raz kolejny udo-
wodnili swoją niezawodność 
i zadbali o liczne atrakcje dla 

mieszkańców, dzięki czemu 
w ich pamięci na długo zapisze 
się tegoroczna edycja festiwalu. 

Więcej na temat Festiwalu na 
stronach 6 i 7. 

KW

FSB Piekarnia Strzegom Sp. 
z o.o. otrzymała zezwolenie 
na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w Podstre-
fie Strzegom, należącej do 
WSSE „Invest- Park”.

Zgodnie z zezwoleniem, FSB 
Piekarnia Strzegom realizuje 
przedsięwzięcie inwestycyjne, 
polegające na wdrożeniu nowej 
linii produkcyjnej do produkcji 
nowego, wcześniej nie produko-
wanego - rogalika francuskiego. 
Dzięki zainstalowaniu nowej 
linii do wypieku nowego pro-
duktu, FSB Piekarnia Strzegom 
będzie najnowocześniejszym 
zakładem tego typu w Europie 
Centralnej i Wschodniej. Koszt 
inwestycji szacuje się na kwotę 
42 mln zł. Linia rogalików 

francuskich ma ruszyć według 
planu do grudnia 2014 r. Nowe 
linie to nowe miejsca pracy. FSB 
Piekarnia Strzegom, poszerzając 
swoją działalność o linię cro-
issantów, znalazła się w gronie 
siedmiu firm, które otrzymały 
zezwolenia na prowadzenie 
działalności w WSSE „Invest- 
Park”. Uroczystość wręczenia 
zezwoleń odbyła się 29 lipca br. 
w Sali Maksymiliana w Zamku 
Książ. Zezwolenia wręczała 
Barbara Kaśnikowska, prezes 
WSSE „INVEST-PARK” sp. 
z o.o. wraz z wiceminister go-
spodarki - Iloną Antoniszyn-
Klik oraz członkiem zarządu 
województwa dolnośląskiego 
- Jerzym Tutajem, a z ramienia 
FSB odebrał - Łukasz Dobosz, 
dyrektor zakładu FSB Piekarnia 

Strzegom Sp. z o. o. - Wałbrzy-
ska Strefa ekonomiczna jest 
najprężniej działającą w Polsce. 
Dlatego nie dziwi fakt, że dużo 
działających firm decyduje się na 
kolejne inwestycje - mówiła Ilo-
na Antoniszyn – Klik. - Cieszy 
nas, że Rada Ministrów wydała 
nowe rozporządzenia w sprawie 
14 specjalnych stref ekonomicz-
nych, wśród których znajduje się 
wałbrzyska strefa. Zgodnie z do-
tychczasowymi przepisami, mo-
gły one funkcjonować do końca 
2020 r. Przedłużenie okresu dzia-
łalności stref o 6 lat spowoduje, 
że strefy nadal będą stanowić 
atrakcyjną ofertę inwestycyjną 
i przyczynią się do wzrostu tempa 
napływu nowych inwestorów. 
Przedsiębiorcy zyskają pewność, 
a ich inwestycje stabilność, co sta-

nowi źródło zysku. Jest to szansa 
na rozbudowę podstrefy Strze-
gom – komentuje Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Przedłużenie funkcjonowania 
specjalnych stref w Polsce do 
2026 roku jest potrzebą chwili, 

bo dzięki temu wiele firm już 
dziś decyduje się na rozwinięcie 
lub poszerzenie działalności, co 
jest wyraźnym sygnałem słusz-
ności decyzji rządu. 
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Nasz roztańczony Strzegom 

Zezwolenie na działalność udzielone!

Dzięki świetnej organizacji i niezwykłym atrakcjom, tegorocznego Święta Folkloru Strzegomiowi mógł zazdrościć cały świat!

Specjalne Strefy Ekonomiczne będą działać w Polsce na pewno do 2026 r. Dzięki temu miasto może się rozwijać
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Numery telefoNów urzędu 
MiEjsKiEGo W strzEGoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz Gminy – (74)8560-
503
skarbnik Gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i 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 „ Słonecz-
na Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im. mikołaja Koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardyna-
ła Stefana wyszyńskiego Pry-
masa 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 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz Gravit Przychodnia Me-
dycyny Pracy, ul. Kościuszki 8, 
tel. 74 855-08-29

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

Ważne telefony
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Z żalem zawiadamiamy, że 
po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł generał broni w stanie 
spoczynku Stanisław Fran-
ciszek Targosz, wybitny pilot 
i doskonały dowódca, wy-
chowawca wielu lotniczych 
pokoleń, a w latach 2005-2007 
dowódca Sił Powietrznych. 
Odszedł 4 sierpnia w wieku 
65 lat. 

Nabożeństwo żałobne w in-
tencji zmarłego zostało odpra-
wione 8 sierpnia o godzinie 
14.00 w kościele parafialnym 
pw. Św. Jana Marii Vianeya 

w Książenicach koło Grodzi-
ska Mazowieckiego. Pogrzeb 
odbył się tego samego dnia 
o godzinie 16.00 na cmentarzu 
komunalnym w Odrano-Woli 
(powiat grodziski). Generał 
Stanisław F. Targosz został 
pożegnany zgodnie z ceremo-
niałem wojskowym. Burmistrz 
Strzegomia, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
oraz Rada Miejska w Strze-
gomiu składają wyrazy ser-
decznego współczucia rodzinie 
generała Stanisława Targosza.

red

Prace remontowe na ul. 
Ś widnic kie j, na odcin-
ku od ronda do świateł 
zakończono. Pod koniec 
lipca br. dokonano odbioru 
remontu tej jakże ważnej 
ulicy, wykonywanego przez 
Dolnośląską Służbę Dróg 
i Kolei we Wrocławiu. 

W komisj i  odbiera jącej 
remont byli m. in.: przewod-
niczący - Marek Porada, kie-
rownik Służby Utrzymanio-
wo-Remontowej DSDiK O/
Wałbrzych-Olszyniec, Tade-
usz Sroka, kierownik Służby 

Utrzymaniowo-Remontowej 
DSDiK O/Wałbrzych-Jelenia 
Góra, Bogusław Bartosik - 
inspektor terenowy, Paweł 
Marchlewski i Zenon So-
zański z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, a okiem go-
spodarza doglądał odbierane 
prace Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzego-
mia. - Prace zostały wykonane 
terminowo, zgodnie z doku-
mentacją, przedmiarem ro-
bót, specyfikacją techniczną. 
Często jest tak, że trzeba 
wykonać drobne korekty. Są 
one związane z urządzeniami 
obcymi, które są w pasie jezd-

ni, a które zawsze przysparza-
ją kłopoty wykonawcom. Są 

to urządzenia infrastruktury 
technicznej: studnie, włazy 
kanalizacyjne, obudowy za-
worów gazowych i wodnych. 
Zauważyliśmy również zasto-
iska wody, ale już usunęliśmy 
usterki. Odwodnienie drogi 
zostało poprawione w czasie 
realizacji prac – mówi Zbi-
gniew Sztander, kierownik 
robót. 

GK

Odszedł od nas 

Szczegółowy odbiór robót na DW 374

Zmarł Honorowy Obywatel Strzegomia - generał Stanisław Franciszek Targosz. Przeżył 65 lat 

Prace wykonano terminowo, zgodnie z dokumentacją, przedmiarami i specyfikacją techniczną

Dodajmy, że w trakcie odbioru został ustalony termin wykonania poprawek, 
który - jak się później okazało - został dotrzymany. - Cieszę się, że usterki 
zostały usunięte w ustalonym terminie i że możemy cieszyć się już nową 
drogą wjazdową do Strzegomia. W imieniu władz samorządowych gminy 
Strzegom pragnę wyrazić podziękowania za dotychczasową współpracę 
z DSDiK i nadzieję na dalszą, czego przykładem jest kolejna inwestycja na 
trasie Stanowice - Grochotów, gdzie zostaną wykonane nowe chodniki, a sama 
wieś zapomniana przez wiele lat zyska na wyglądzie - komentuje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmistrza. 

Stanisław F. Targosz urodził się w 1948 roku w Jaroszowie. W 1967 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po promocji jako podporucznik pilot 
trafił do 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” w Goleniowie, a następnie do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie. Później służył w 3. Pułku Lot-
nictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. Do tej jednostki wrócił po studiach w Akademii Sztabu Generalnego WP i najpierw był zastępcą dowódcy eskadry 
ds. liniowych, później dowódcą eskadry, a wreszcie szefem sztabu - zastępcą dowódcy pułku. W latach 1985-1990 dowodził 40. Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego 
w Świdwinie, po czym awansował na zastępcę dowódcy 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i dowódcę tej dywizji. Po ukończeniu Podyplomowego Stu-
dium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej został zastępcą dowódcy 4. Korpusu Lotniczego ds. liniowych w Poznaniu, a następnie zastępcą 
szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2000 roku odebrał nominację na generała brygady i został szefem Wojsk Lotniczych - zastępcą szefa 
szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Wkrótce wyjechał do służby w NATO - przez trzy lata był zastępcą dowódcy Grupy Dowodzenia w Sojuszniczym 
Centrum Operacji Powietrznych CAOC-1 w Finderup w Danii. Z tak wszechstronnym doświadczeniem po powrocie do Polski trafił do Centrum Operacji Powietrz-
nych, gdzie został zastępcą dowódcy COP. Po pół roku awansował na dowódcę COP - zastępcę dowódcy Sił Powietrznych. W 2005 roku prezydent Rzeczpospolitej 
Polski powierzył generałowi Targoszowi stanowisko dowódcy Sił Powietrznych. Generał ze służbą wojskową pożegnał się w styczniu 2008 roku. Ale ponieważ 
lotnictwo było największą jego pasją, do ostatnich dni żył jego sprawami, interesował się zmianami zachodzącymi w Siłach Powietrznych. Za sterami różnych 
samolotów spędził 3404 godziny. W 1983 roku uzyskał mistrzowską klasę pilota wojskowego. Najwięcej latał na LiM-6 (około 1200 godzin) i Su-22 (prawie 2000 
godzin). Był jednym z pierwszych polskich pilotów wyszkolonych na Su-22. Generał Stanisław Targosz był kawalerem wielu orderów, odznaczeń i medali, w tym 
Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Oficerskiego OOP. W dniu 10 listopada 2005 r. Rada Miejska w Strzegomiu nadała gen. Stanisławowi 
Targoszowi tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia. Był trzecim w kolejności Honorowym Obywatelem naszego miasta.
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Panel warsztatowy, zor-
ganizowany w siedzibie 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
S t r e f y  E k o n o m i c z n e j 
w dniu 2 sierpnia br. miał 
na celu pr z edstawienie 
pomy słó w dot ycz ąc yc h 
nie tylko rozwoju strefy, 
ale także zwiększenie ak-
tywności oraz współpracy 
pomiędz y samorządami 
a inwestorami.

– Chcemy, abyście przed-
stawili nam Państwo swoje 
pomyły odnośnie tego, co 
jeszcze moglibyśmy ulepszyć 
w naszej  strefie. Chcemy 
wypracować materiał, któ-
ry będzie pomocny i który 

zadowoli naszych inwesto-
rów - mówiła prezes WSSE 
Wałbrzych, Barbara Kaśni-
kowska. WSSE przez 16 lat 
swojego istnienia, bardzo się 
rozwinęła i cały czas rozwija. - 
Prace nad strategią rozpoczęły 
się z początkiem lipca. Przez 
kolejne 3 miesiące czeka nas 
intensywna praca. Panel to 
okazja do określenia roli In-
vest Parku, a strategia ma za-
wierać rzeczywiste potrzeby 
społeczności z terenu waszych 
gmin, potrzeby przedsię-
biorstw oraz spółek zarządza-
jących - kontynuowała prezes. 
Na panelu zaprezentowali 
się goście: Ryszard Krzyś-
ków - prezes BROEN S.A., 
Marek Piorun - burmistrz 

Dzierżoniowa oraz Zbigniew 
Suchyta - burmistrz Strzego-
mia. Zarówno inwestorzy, jak 
i przedstawiciele samorządów 
wymieniali się swoimi poglą-
dami i doświadczeniem doty-
czącym inwestycji w WSSE. 
– Bardzo ważna jest umie-
jętność negocjacji oraz szyb-
kie działania - mówił prezes 
Krzyśków. – Niezwykle istotna 
jest także współpraca pomię-
dzy inwestorem a władzami 
miasta, ponieważ dzięki temu 
złożone deklaracje znacznie 
szybciej wchodzą w życie i re-
alizowanie inwestycji przebiega 
zgodnie z wytyczonymi wcze-
śniej punktami. W Strzegomiu 
powstała fabryka, nie tylko 
dlatego, że nasze miasto ma 

dobrą lokalizację, ale przede 
wszystkim dlatego, że Rada 
Miejska bardzo szybko pod-
jęła decyzje dotyczące budowy 
zjazdów z drogi krajowej, bu-
dowy drogi wewnętrznej, a co 
najważniejsze zaoferowaliśmy 
dużą pomoc organizacyjną 
naszemu inwestorowi, dzięki 

czemu szybko i  sprawnie 
mógł poruszać się po insty-
tucjach powiatu świdnickiego 

– poinformował burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 

KW

Dyskutowali o naszej strefie 
W WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu rozpoczął się cykl spotkań poświęconych nowej strategii rozwoju. Prace nad nią potrwają trzy miesiące 

Lipiec - sierpień 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Nr tel.

11.08 - 17.08 Królewska Strzegom
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

18.08 – 24.08 Vademecum Strzegom
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

25.08 – 31.08 Przy 
Fontannie

Strzegom Al. Wojska 
Polskiego 37E/31 

tel. 74/661-
46-98

We wtorkowy poranek, 30 
lipca br., do Centrum Ak-
tywności Społecznej „Kar-
mel” w Strzegomiu, przy-
jechały dwa sympatyczne 
skrzaty, które uchyliły przed 
najmłodszą publicznością 
rąbek swojego bajkowego 
życia.

Dzięki tej interaktywnej 
bajce dzieci mogły dowie-
dzieć się, jak żyją skrzaty, ja-
kie mają obyczaje oraz jakim 
językiem się posługują. Kra-
snoludki opowiadały także 
o tym, jak pomagają swoim 
przy jaciołom, któr ymi są 

ludzie i zwierzęta. „Skrzacie 
opowieści”, jak każda bajka, 
miała swój morał - miano-
wicie, że za każdym razem 
należy wyciągać pomocną 
d łoń  do  t ych , k tór z y  j e j 
potrzebują, a także to, iż 
warto w życiu być uczciwym 
i dobrym, bo dobre uczynki 
zawsze będą do nas wracać. 
Po bajeczce wszystkie dzieci 
udały się na wspólne grillo-
wanie na dziedzińcu CAS 
„Karmel”, a także uczestni-
czyły w różnych zabawach 
i konkursach.

KW

Do n i edawna  budy nek 
SCK-2 przy ul. Paderew-
skiego w Strzegomiu, pre-
zentował  s ię  mało  e fek-
townie na tle odnowionych 
elewacji sąsiednich budyn-
ków. Choć prace remonto-
we jeszcze trwają, obecnie 
nieruchomość „cieszy oko” 
mieszkańców Strzegomia.

Jak informuje naczelnik 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Jarosław 
Smordowski, prace remon-
towe budynku zakończą się 
jeszcze w tym tygodniu. 

–  Tr wają  prace  wykoń-
czeniowe remontu elewa-
cji. Do wykonania zostało 
malowanie krat okiennych 
par teru oraz  ogrodzenia . 
Naprawie poddane też zo-
staną ozdobne słupy bramy 
wjazdowej na posesję wraz 
z ich malowaniem w kolorze 
elewacji. 

tW

„Skrzacie opowieści” w SCKDyżury naszych aptek Budynek SCK-2 z nową elewacją
Uprzejmie informujemy, że apteki 
z terenu gminy Strzegom pracują 
w cyklu tygodniowym w wydłużo-
nym czasie pracy, tj. oprócz podsta-
wowych godzin pracy, apteki pełnią 
dyżury.
Poniżej przedstawiamy obowiązujący 
harmonogram dyżurów obejmujący 
dni powszednie, soboty, niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy 
na okres do 31 sierpnia 2013 roku 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

sobót, od godziny 19.00-22.00
2) w soboty od godziny 14.00-

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy od godziny 9.00-20.00

Renowacja historycznego 
obiektu, jakim jest kościół pw. 
Św. Antoniego w Strzegomiu 
dobiega końca. 

W ramach wieloetapowych 
prac, rozpoczętych jeszcze w 2007 
roku, została zaimpregnowana 
i częściowo wymieniona więź-
ba dachowa, wykonano nowe 
pokrycie dachowe z dachów-
ki ceramicznej tzw. karpiówki, 
oczyszczono i uzupełniono ubytki 
w murach zewnętrznych, wylano 
zbrojny fundament, a teren wokół 
świątyni zagospodarowano ziele-
nią. Z zewnątrz kościół wygląda 

już pięknie. Pozostały jeszcze 
do wykonania prace wewnątrz. 
- Nasza troska o obiekt wynika 
z tego, że jest to unikatowa świą-
tynia w Strzegomiu i w skali Pol-
ski, sklasyfikowana jako zabytek 
pierwszej klasy. Osobliwością jej 
jest podwójna funkcja - sakralna 
i obronna, bowiem świątynia 
została wpisana w mury obronne 
miasta. Świadczą o tym otwory 
strzelnicze. Mury już dziś przy ko-
ściele nie istnieją, ale kościół prze-
trwał i o niego, jako o spuściznę 
wiekową, musimy dbać – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Kościółek jako ma-

lownicza basteja obronna stanowi 
jeden z najczęściej rysowanych, 
malowanych i fotografowanych 
obiektów Strzegomia. Renowa-
cja kościoła to także odkrywanie 
jego dotychczas nieznanej histo-
rii. - Kościół jest piękny. To taka 
strzegomska perełka. Widzimy 
już wyczyszczone elewacje, skła-
dające się ze złomu granitowego, 
bazaltu i cegły. Ostatni etap to 
wykonanie elewacji. Kiedy wy-
konywaliśmy naprawę elewacji 
z lewej strony z powodu dużego 
pęknięcia, musieliśmy podlewać 
zbrojony fundament i okazało się, 
że ta świątynia ma także piwnicę, 

Wspólnymi siłami odnawiamy zabytki
Kościół św. Antoniego stanowi jeden z najczęściej rysowanych, malowanych i fotografowanych obiektów Strzegomia. Renowację rozpoczęto w 2007 roku 

w której znaleźliśmy kawałek sta-
rej podkowy końskiej. Najprawdo-
podobniej może świadczyć o tym, 
że piwnice służyły jako stajnie dla 
koni – opowiada ks. prałat Marek 
Babuśka. Renowacja unikatowe-
go obiektu wymaga udziału wielu 
podmiotów w sfinansowaniu pod-
jętych działań. - Dach został wy-
konany ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
– informuje ks. prałat. - Elewacje, 
oprócz środków własnych parafii, 
dotował Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 
Podlewanie fundamentu elewacji 
i zszycie pękniętej ściany wykona-

no ze środków gminy Strzegom. 
W prace renowacyjne włączyli się 
także prywatni sponsorzy: drzwi 
zasponsorował prof. Jan Chmu-
ra, a nowe schody do kościoła 
zafundował Zenon Kiszkiel. 
W tej chwili ze środków gminy 
Strzegom przeznaczonych na pra-
ce restauratorskie, została wylana 
posadzka, ponieważ wcześniej 
kościół nie miał żadnej posadzki. 
Ze środków parafii pw. św. App. 
Piotra i Pawła zostaną zakupione 
płyty piaskowcowe, które zostaną 
ułożone jako posadzka. Pozostanie 
malowanie świątyni i odrestau-
rowanie neobarokowego ołtarza, 

poświęconego św. Antoniemu 
Padewskiemu, z obrazem z po-
czątku XX wieku. Na renowację 
ołtarza parafia pozyskała już 
środki finansowe od prywatnego 
sponsora. Prace we wnętrzu świą-
tyni potrwają do końca listopada. 
Ale kościołów średniowiecznych 
w Strzegomiu łącznie z bazyliką 
mamy cztery. Pozostał jeszcze 
kościół św. Jadwigi i św. Barbary, 
gdzie trwają prace przy wymianie 
całego dachu, łącznie z więźbą 
dachową. Efekty są widoczne, 
gdy działania są wykonywane 
wspólnymi siłami.

 GK

Umowny termin zakończenia prac 
remontowych na tym zadaniu 
upływa 16 sierpnia br. Koszt wszel-
kich prac remontowych wyniósł 
42 700 zł. 

Dzięki współpracy pomię-
dzy powiatem świdnickim 
a gminą Strzegom, na mocy 
której strzegomski samorząd 
współfinansuje inwestycje 
w kwocie 200 tys. zł, a powiat 
50 tys. zł – powstaną chodniki 
w czterech strzegomskich 
wsiach. W tym: przy drodze 
powiatowej nr 2884 D w Sta-
nowicach (ul. Strzegomska), 
drodze powiatowej nr 2792 D 
(miejscowość Żelazów) oraz 
drodze powiatowej nr 2887 D 
w Goczałkowie (ul. Boczna). 
Te trzy inwestycje wyceniono 
w przetargu na łączną kwotę 
przeszło 143 tysięcy złotych. 

Prace zostaną przeprowadzo-
ne przez firmę Drog– Art ze 
Strzegomia. W wyniku prze-
targu udało się zaoszczędzić 
pieniądze, które zostaną prze-
znaczone na budowę chodni-
ka w Tomkowicach. Przetarg 
ogłoszony będzie w sierpniu. 
W miejscowości Stanowice 
- już tylko ze środków po-
wiatu świdnickiego - zostanie 
wybudowany chodnik przy 
ulicy Olszańskiej o dł. ok. 
200 mb. W wyniku przetargu 
wyłoniono firmę Bud– Bruk 
z Pastuchowa. Koszt zadania 
to 20 tys. zł.

red

Remonty naszych chodników
W ubiegłą niedzielę (4 sierpnia) 

na terenie Strzegomia miała miejsce 
piękna uroczystość setnych urodzin 
Pani Stefanii Traczyk. W intencji 
Jubilatki odbyła się uroczysta msza 
święta, którą odprawił ksiądz pro-
boszcz Marek Żmuda. Życzenia 
w imieniu władz samorządowych 
złożyli: burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, zastępca bur-
mistrza - Wiesław Witkowski, 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Strzegomiu - Piotr Szmidt 
oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu - Beata 
Nejman, wręczając Jubilatce kwiaty, 
torta i pamiątkowe upominki.

100. urodziny Stefanii Traczyk
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Zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Stokrotka” 
w Strzegomiu ogłosił 2 kon-
kursy dla swoich działkow-
ców – na wzorową działkę 
oraz na najładniejsze plony 
z działki.

Celem konkursu „Wzoro-
wa działka ROD Stokrotka 
w Strzegomiu w 2013 r.” jest 
popularyzacja wzorowo zago-
spodarowanych i uprawianych 
działek. Zgłoszenia przez za-
interesowanego działkowca 
lub przez komisję konkursową 
i innych działkowców można 
dokonywać do 23 sierpnia 
br. w siedzibie zarządu – ul. 
Promenada 1 w Strzegomiu 
w każdy wtorek w w/w okresie 
lub telefonicznie w każdy inny 
dzień (nr telefonu 604 680 355). 

Specjalnie powołana komisja 
konkursowa przeprowadzi lu-
strację działek w dniach 23 – 31 
sierpnia br. Laureaci pierwszych 
trzech miejsc otrzymają nagro-
dy rzeczowe (I m-ce – o war-
tości do 500 zł, II m-ce – do 
300 zł, III m-ce – do 200 zł), 
osoby, które zajęły miejsca 4-8 
– nagrody książkowe, a wszyscy 
uczestnicy – dyplomy za udział 
w konkursie. Wręczenie nagród 
nastąpi 21 września br. podczas 
obchodów „Dnia Działkowca”. 
Celem konkursu na „Najład-
niejsze plony z działki w ROD 
Stokrotka w Strzegomiu” jest 
natomiast kultywowanie oraz 
popularyzacja ogrodnictwa 
działkowego, cennych aspektów 
życia działkowców, użytkowni-
ków działek w ROD Stokrotka. 
Komisja konkursowa będzie 
oceniać kosze lub wieńce, bio-

rąc pod uwagę m. in. użycie – 
jako podstawowych materiałów 
– owoców, warzyw, kwiatów 
etc., walory estetyczne i za-
stosowanie ludowych, starych 
wzorów. Za użycie materiałów 
plastikowych, styropianowych 
i sztucznych kwiatów będą 

punkty ujemne. Każda kolo-
nia działek lub działkowiec 
indywidualny może zgłosić do 
konkursu po jednym koszu lub 
wieńcu. Miejscem prezentacji 
plonów będzie Dom Działkow-
ca w Strzegomiu. Zgłoszenia 
do konkursu należy dokonać 
do 17 września w biurze za-
rządu ROD w Strzegomiu lub 
u Czesława Gawła – wicepre-
zesa zarządu ROD (nr telefo-
nu 604 680 355). Ogłoszenie 
wyników konkursu i rozdanie 
nagród nastąpi 21 września. 
Organizatorzy przewidują dla 
uczestników nagrody i wyróż-
nienia oraz drobne upominki. 
Wszyscy otrzymają dyplomy za 
udział w konkursie. Serdecznie 
zapraszamy strzegomskich 
działkowców do uczestnictwa 
w obu konkursach.

tW

W drugiej dekadzie lipca br. 
Strzegomskie Bractwo Joannitów 
odwiedziło Obóz Średniowieczny 
w Pasiecznej. - Wzięliśmy udział 
we wszystkich konkurencjach, po-
cząwszy od Turnieju Włóczników, 
na Turnieju Ciężkozbrojnych koń-
cząc, w którym to rycerz Mirosław 
zajął pierwsze miejsce – dodają. 

W Turnieju Łuczniczym Joan-
nici ze Strzegomia - Krzysztof 
i Bogumił - znów zdominowali 
konkurentów, zajmując czołowe 
miejsca - pierwsze i drugie. Rów-
nież na Turnieju Lekkozbrojnych 
brat Krzysztof zajął drugie miej-
sce. Chwała im i sława!

(red)

Konkursy dla działkowiczów Joannici na turnieju 

Ustawa śmieciowa, która we-
szła w życie z dniem 1 lipca 
br., wywołała w wielu polskich 
miastach zamieszanie do tego 
stopnia, iż mieszkańcy do tej 
pory nie potrafią odnaleźć się 
w zaistniałej sytuacji. 

31 lipca br. na osiedlu Ka-
mionka I w Strzegomiu zor-
ganizowane zostało spotkanie 
zainicjowane przez radną Bogu-
miłę Skórę z prezesem Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
- Zbigniewem Rodakiem, pod-
czas którego zostały wyjaśnione 
najważniejsze kwestie dotyczące 
ustawy gospodarowania odpada-
mi komunalnymi.

Po wielu pytaniach dotyczących 
m.in. dostarczenia pojemników 
na śmieci pod zamieszkałe nie-
ruchomości, prezes ZUK-u po-
informował: - Zamówienia na 
pojemniki zostały już złożone 
nie tylko u producentów, ale 
także dostawców. Wcześniej nie 
mogliśmy tego zrobić, bo nie 
chcieliśmy się zadłużać. Nikt 
wówczas nie wiedział kto wy-
gra przetarg, tym bardziej, że 
startowały w nim dwie duże 
firmy. Dzięki temu, że znacznie 
obniżyliśmy wartość przetargu, 
wygraliśmy go. Tutaj jednak 
zaczynają się schody, ponieważ 
musimy podejmować tylko takie 
decyzje, które pozwolą w pełni 
zrealizować przedstawioną przez 
nas ofertę. Jak już Państwo wiecie 
ci, którzy zdecydowali się na 
segregację odpadów będą płacić 
12 zł. Natomiast reszta - czyli 
osoby, które nie będą segregować 
śmieci, zapłacą 21 zł - mówił 
Zbigniew Rodak. W kosztach 
tych mieści się zarówno obsługa 
administracyjna w Urzędzie 
Miejskim, jak i ochrony środo-
wiska. – W ramach przetargu, 
odpady będziemy odbierać tylko 
od nieruchomości zamieszkałych, 
tzn. nie będziemy ich odbierać 
od szkół, przedszkoli, instytucji 
czy sklepów. Jak wiadomo, już 
od wielu lat ZUK prowadził 
segregację śmieci i staraliśmy się 
do tego nakłonić także miesz-
kańców - kontynuował prezes 
ZUK-u. Jeśli chodzi o terminy 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w gminie Strzegom obowiązuje 
tzw. dualny system zbiórki od-
padów komunalnych. Oznacza 
to, że z odpadów zmieszanych, 
zbieranych dotychczas w jednym 
pojemniku, należy dodatkowo 
wysegregowywać już na poziomie 
gospodarstw domowych odpo-
wiednio: odpady mokre i odpady 
suche, które trafiać powinny do 
dwóch oddzielnych pojemników. 
System dualny nie zastępuje se-
gregowania odpadów na szkło, 
papier i tworzywa sztuczne. Oba 
systemy segregacji mogą i funkcjo-
nują równorzędnie. Chodzi o to, by 
wydzielać możliwie jak najwięcej 
surowców, które można przetwo-
rzyć – dlatego należy i prosimy 
o to by wszędzie tam gdzie to jest 
możliwe i są dostępne odpowiednie 
pojemniki (z czasem ustawimy 
ich więcej), nadal dzielić domowe 

odpady na surowce w systemie 
czteropojemnikowym tj.
•	makulatura,	
•	plastik,	
•	szkło,
•	tzw.	biodegradowalne,	
a pozostałe odpady dzielić na 
zmieszane i suche.
Prosimy, aby zwracać uwagę na 
wszelkie nieprawidłowości popeł-
niane przy segregowaniu i wyrzu-
caniu odpadów, w szczególności 
na takie jak:
1. Nie wrzucać zakrętek razem ze 

słoikami!
2. Nie tłuc szkła przed wrzuceniem 

do pojemników!
3. Kartony należy rozłożyć lub 

zgnieść, 
4. Papier należy wyprostować 

i złożyć 
5. Segregować baterie! W niektó-

rych supermarketach (Intermar-
che) umieszczone są specjalne 

pojemniki na baterie, a w szko-
łach – specjalne pudełka.

6. Przed wrzuceniem do pojemni-
ka zgniatać odpady! 

- Butelki typu PET należy odkrę-
cić, zgnieść, ponownie zakręcić 
i razem z zakrętką wrzucić do 
żółtego pojemnika.

7. Starannie segregować szkło 
i do pojemnika zielonego nie 
wrzucać:

a. szkła okiennego 
b. żarówek 
c. lamp neonowych, fluorescencyj-

nych i rtęciowych 
d. reflektorów
e. izolatorów 
f. szkła żaroodpornego 
g. zużytego sprzętu AGD i RTV
h. odpadów, które powinny trafić 

do pojemnika z „Odpadami 
suchymi”

8. Sprawdzać, czy razem z pa-
pierem nie wrzucamy do nie-

bieskiego pojemnika żadnych 
innych elementów (np. meta-
lowych zszywek czy spinaczy) 
ani zanieczyszczeń (np. kleje, 
pleśń).

9. Przeterminowane i niepo-
trzebne lekarstwa wrzucać 
do oznaczonych pojemników, 
które znajdują się w aptekach 
bądź przywieźć do tzw. Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) na 
terenie ZUK w Strzegomiu.

10. Do pojemników na odpady 
suche nie wrzucać:

a. odpadów z kuchni
b. obierek z warzyw i owoców
c. zużytych pieluch
d. skoszonej trawy, części roślin 

krzewów i drzew, co nader 
często zdarza się w ostatnim 
okresie. Zapychane są pojem-
niki na odpady zmieszane, 
te odpady winny znaleźć się 
na kompostownikach bądź 
w kontenerach brązowych 
lub workach do tego rodzaju 
odpadu.

e. opakowań i butelek po olejach 
i smarach przemysłowych

f. puszek i pojemników po far-
bach i lakierach

g. opakowań po środkach chwa-
stobójczych i owadobójczych

11. Odpady wielkogabarytowe, zu-
żyty sprzęt AGD i RTV, meble 
itp. odbierane będą zgodnie 
z harmonogramem dostępnym 
na stronach: www.strzegom.pl 
oraz www.zuk.strzegom.pl oraz 
w odpowiedniej ulotce wydanej 
przez ZUK w Strzegomiu Sp. 
z o. o. Można też osobiście 
dostarczyć do siedziby spółki 
od godz. 6.00 do godz. 20.00 
w dni robocze i od godz. 7.00 
do 15.00 w soboty.

12.  Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o. dla 
wszystkich tych, którzy zdecy-
dują się na dodatkową segrega-
cję odpadów (szkło, makulatura, 
plastik), udostępni za darmo 
odpowiednie kolorystycznie 
worki. 

zbigniew rodak

Z mieszkańcami o śmieciach 

Dobre rady na odpady

Na osiedlu Kamionka I Zbigniew Rodak, prezes ZUK Sp. z o. o. w Strzegomiu, objaśniał kwestie związane z „ustawą śmieciową”. Pytań nie brakowa-
ło 

Do tej pory 7118 właścicieli nieruchomości (stan na: 9 sierpnia br.) zadeklarowało zbiórkę selektywną, zaś 1563 - nieselektywną. Pojedyncze wspólnoty mieszkaniowe, poczuwając się do odpowiedzialności 
za powstałe odpady komunalne, stawiają specjalne boksy na gromadzenie śmieci. W ślad za tymi wspólnotami, pozostałe powinny podążać w tym samym kierunku. Takie działanie przyszłościowo pozwoli 
na uniknięcie odpowiedzialności za zbiórkę odpadów.

Przypominamy, że właściciele 
nieruchomości powinni wypo-
sażyć swoją posiadłość w po-
jemniki na odpady komunalne, 
bądź czekać aż wykonawca, 
którym jest ZUK w Strzego-
miu, zdobędzie odpowiednią 

ilość kontenerów i dostarczy je 
pod wskazaną przez Państwa 
nieruchomość. 

Ponadto przypominamy 
o obowiązku złożenia „De-
klaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi dla nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkań-
cy, a na terenie której powstają 
odpady komunalne”, ponieważ 
jak dotąd 667 właścicieli (stan 
na: 9 sierpnia br.) nierucho-
mości jej nie dostarczyło. Ci, 
którzy są właścicielami tzw. 
pustostanów, powinni złożyć 
tzw. deklarację zerową, o czym 

często zapominają. Apelujemy 
raz jeszcze o pilne złożenie de-
klaracji do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu unikając w ten 
sposób wszczęcia postępowania 
administracyjnego, a w dalszych 
konsekwencjach wydania decyzji 
określającej opłatę za odpady 
komunalne, powstające na tej 
nieruchomości. Informujemy 

ponadto, że osoby, które nie 
otrzymały jeszcze specjalnych 
druków do dokonania opłat za 
odpady komunalne, proszone 
są o przyjście do Urzędu Miej-
skiego, do Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (pokój 
nr 30), gdzie na miejscu zostaną 
im wydrukowane odpowiednie 
blankiety.

Apel do mieszkańców

dostarczenia pojemników na 
odpady komunalne, to nastąpi 
to już niebawem. - Firmy, które 
dostarczają kubły, zobowiązały 
się przekazać nam je do połowy 
sierpnia. Do tej pory udało się 
ściągnąć 100 pojemników wóz-
kowych oraz 200 pojemników 
na odpady zmieszane. Niedługo 
powinno przyjść jeszcze 160 
kubłów na odpady zmieszane 
i 80 na segregowane - poinfor-
mował. Zamieszanie wprowa-
dziła również decyzja o tym, 

że śmieci powinniśmy dzielić 
teraz na 2 frakcje: na zmieszane 
i na suche. – Odpady zmieszane 
segregujemy na terenie naszej 
firmy, w specjalnie przezna-
czonych do tego celu garażach. 
Zachęcamy jednak wszystkich 
do samodzielnego segregowa-
nia śmieci - mówił Zbigniew 
Rodak. A co z pojemnikami, 
które ZUK miał dostarczyć pod 
domostwa? - Informowaliśmy, 
że można u nas kupować pojem-
niki. Każda wspólnota powinna 

sie w nie zaopatrzyć. My jednak 
nie powiedzieliśmy, że naszym 
obowiązkiem jest dostarczenie 
kubłów. My umożliwiamy je-
dynie ich zakup bądź dzierżawę 
(w tym przypadku dzierżawa 
nowych pojemników wynosi 
5,60 zł, zaś starych 3,01 zł) - 
poinformował prezes. Specjalne 
worki, przeznaczone do odpa-
dów, można kupić w szaletach 
miejskich, na cmentarzu oraz 
w samym ZUK-u za 1,20 zł.

red



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5pytAniA do BurmistrzA / w ydArzeniA 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

st. siekierowy: witam pana! śmierć 
4-latki, przygniecionej drzewem 
w szczawnie zdroju nakazuje mi 
wrócić do pytania z dnia 29.08.2012 
- dział bezpieczeństwo i pana 
odpowiedzi.
pytam uprzejmie, czy:
1. zlecono wykonanie opinii 
dendrologicznej? (10 lat temu leśni-
czy wypowiadał się w tej sprawie, że 
to drzewo nie ma prawa tu jeszcze 
stać - stan techn.)
2. jaka jest ta opinia? (jeżeli 
jest?) jeżeli nie, to dlaczego? lub 
kiedy będzie?
3. jaki jest dalszy tok postępo-
wania?
4. czy opieszałość, blisko rok, jest 
wynikiem zmasakrowania tekstu 
zapytania (chociaż inne pytania, 
o wiele dłuższe panu nie przeszka-
dzały) czy co? mogę dosłać oryginał. 
kończąc, ponownie wnoszę o za-
gwarantowanie bezpieczeństwa.
pozdrawiam

W odpowiedzi na Pańskie py-
tania informuję, iż do tragicznego 

wypadku w Szczawnie - Zdroju 
doszło, ponieważ drzewo było roz-
widlone i spięte linami zabezpie-
czającymi, które pękły. Dąb na ul. 
Dąbrowskiego w Strzegomiu jest 
naturalnego pokroju, nie posiada 
rozwidleń i lin zabezpieczających. 
W celu ograniczenia rozmiaru 
korony drzewa i zabezpieczenia 
jego statyki, zostaną zlecone cięcia 
korekcyjne do Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu, 
w okresie jesienno- zimowym.

szarad: witam, mam pytanie do-
tyczące naszej kochanej strefy, a do-
kładnie jedynego inwestora jakim 
jest piekarnia bułek do hamburge-
rów, a mianowicie dlaczego produ-
kowane bułki w owej piekarni nie 
są oznakowane, że zostały wypro-
dukowane w polsce w strzegomiu, 
tylko na opakowaniu widnieje na-
pis, iż jest to produkt produkowany 
w niemczech, a dokładnie w Berli-
nie. więc mamy piekarnię widmo. 
piekarnia miała przynieść reklamę 
miastu, a na opakowaniach nie ma 
śladu żeby owa piekarnia istniała. 
za to mamy super niemiecki produkt 
produkowany w polsce.

Szanowny Panie, skoro na opa-
kowaniu widnieje napis „Produkt 
wyprodukowany w Niemczech”, 
to skąd Pan wie, że to bułki z FSB? 
Szanowny Panie, ARYZTA zain-
westowała w Strzegomiu kolejne 
42 miliony złotych (wcześniej 120 
milionów) i szukanie dziury w ca-
łym jest śmieszne. Chyba, że gryzie 
fakt, że firma się rozwija. Życzę 
FSB Piekarni Strzegom rozwoju, 
sukcesów, jak najwięcej miejsc pra-
cy dla naszych mieszkańców
onufry: panie burmistrzu! kiedy 
będzie wyremontowana ul. kosza-
rowa? miała być w lipcu, lipiec się 
kończy, a ulica nie zrobiona.

Będzie opóźnienie, w najgor-
szym przypadku droga będzie go-
towa na koniec września. Niestety 
ilość sieci nieumieszczonych na 
mapach, ich kolizje czy też tunel 
odkryty w czasie prac, znacznie 
opóźnił wejście z pracami zasad-
niczymi. Dziś mamy już protokół 
odbioru wszystkich spraw przy-
gotowawczych. Wykonawca drogi 
otrzymał informacje, że może już 
wchodzić z budową drogi. 

katarzyna: panie Burmistrzu, 
przejeżdżam codziennie do pracy 
przez Żółkiewkę (od strony wieśni-
cy), stan drogi obok firmy transporto-
wej, mieszczącej się w Żółkiewce jest 
fatalny! dziury, wyrwy w asfalcie 
spowodowane wjazdem ciężaró-
wek, grożą poważnym wypadkiem, 
bądź uszkodzeniem samochodu. Aż 
dziwi, że dotychczas nikomu nic się 
nie stało. czy gmina nie powinna 
zmusić przedsiębiorcy do naprawy 
drogi? przecież to własność gminna. 
kto będzie płacił za ewentualne 
szkody spowodowane przez zły stan 
nawierzchni? proszę o odpowiedź, 
pozdrawiam. 

Odpowiadając na pytanie doty-
czące uszkodzeń drogi Żółkiewka 
- Wieśnica, informuje Panią, że 
powstałe uszkodzenia rzeczywiście 
są wynikiem zwiększonego ruchu 
pojazdów o masie przekraczającej 
15-25 ton. Gmina Strzegom 
podejmowała wielokrotne próby 
wyeliminowania ubytków, łatając 
powstałe dziury mieszanką mi-
neralno - bitumiczną, w związku 
z dużym natężeniem ruchu samo-
chodów ciężarowych mieszanka 
mineralno - bitumiczna uległa 
zniszczeniu. Ustawa o drogach 
publicznych mówi jednoznacznie, 
że odpowiedzialnym za utrzy-
manie dróg jest zarządca drogi, 

w tym wypadku gmina Strzegom, 
co wiąże nam ręce, aby przymusić 
oczywistego współwinowajcę po-
wstałych uszkodzeń do naprawy 
drogi. Ze względu na ograniczone 
środki w budżecie na 2013 r., 
gmina Strzegom nie jest w stanie 
wykonać kolejnych napraw w bie-
żącym roku. Pomimo tego nakażę, 
aby podległe mi służby monitoro-
wały w/w odcinek drogi i z chwilą 
pogorszenia się sytuacji, będą 
podejmowane dalsze decyzje.

taki jeden: witam pana Bur-
mistrza! znak drogowy: zakaz 
ruchu pojazdów za wyjątkiem: 
droga wjazd od świdnickiej lima- 
Żabka (dawna), to podwórko gdzie 
pisemnie polecił pan wyciąć 4 pięk-
ne drzewka f i około 10cm. znak 
znakiem, a ruch tam jak na mar-
szałkowskiej. postawiono go po 
upływie 4-5 miesięcy od interwencji 
i odtrąbiono sukces! kiedy go po-
stawiono była prasa, wywiady, foto, 
telewizja. pytanie jest takie:
1. kto powinien egzekwować rygo-

ry tego znaku? (ponoć policja nie 
ma od pana poleceniA!!!!!! 
czy to moŻliwe?????

2. komu przysługuje identyfikator?
3. ile ich wydano? (macie iso) to 

musiecie wiedzieĆ!!!
4. i kiedy wróci tu porządek?
tu faktycznie jest ruch, jak na mar-
szałkowskiej - żadna przesada. po 
przejeździe samochodu, tony pyłu 
wjeżdżają do naszych mieszkań, 
hałas, spaliny itp. jak była straż 
miejska, to oni tu rządzili i szcze-
gólnie gdzieś tak ostatnie 60 dni. 
A swoją drogą jakoś tak łatwo pan 
odpuścił sm, a trzeba było tylko 
stanowczości odwagi, ale tego za-
brakło, a w osirze nie? widać 
nie zależy panu na bezpieczeństwie 
w gminie. pozdrawiam

Uprzejmie informuję, że przy 
wjeździe w podwórze ul. Rynek 28-
29 - Dąbrowskiego 2-6, ustawiony 
jest znak drogowy pionowy „B-1” 
zakaz ruchu w obu kierunkach 
z tabliczkami „nie dotyczy pojaz-
dów z identyfikatorem oraz droga 
wewnętrzna”. Niestosowanie się 
do w/w znaku drogowego stanowi 
wykroczenie z art. 92§1 kw. Do-
daję, że funkcjonariusze Policji nie 
potrzebują dodatkowych zezwoleń 
od burmistrza, aby egzekwować 
przepisy ruchu drogowego, dlatego 
też każdorazowe ich naruszenie 
należy zgłaszać bezpośrednio do 
dyżurnego Komisariatu Policji. 
Identyfikatory, zgodnie z treścią 
wskazanego znaku, wydawane są 
mieszkańcom obszaru, którego 
znak dotyczy.

getu: chciałbym się zapytać co z re-
montem dróg na osiedlu graby? 

Których? Niedawno pisałem 
o Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej - 
proszę zerknąć trochę dalej, bo jak 
na razie nic się nie zmieniło w tych 
działaniach. 

janusz: witam, mam pytanie odno-
śnie mojej miejscowości rogoźnicy. 
patrzę na okoliczne miejscowości, 
informacje o wsiach w gminie i na-
suwa się jedno pytanie - dlacze-
go wszystkie inwestycje omijają 
rogoźnicę? z zazdrością patrzę 
na wschód, czyli na goczałków, 
gdzie eleganckie chodniki są po obu 
stronach większości ulic, gdzie po-
wstaje hala sportowa, odnowiono 
ulice. w rogoźnicy, przy głównej 
drodze (ładna wizytówka gminy 
dla wjeżdżających!), chodnik roz-
walony, a jak już jest to w żenujący 
sposób wylany asfaltem, opartym 
o stare, przedwojenne krawężniki, 
o hali czy choćby orliku można 

zapomnieć, ulice takie jak długa, 
parkowa aż proszą się o chodniki, ul. 
of. gross - rosen ma chodnik, który 
został wykonany \”na odwal się”\, 
w porównaniu z goczałkowem to 
również kiepsko się prezentuje, po 
drugiej stronie piach, a w innych 
miejscowościach to możliwe by był 
chodnik po obu stronach. dlaczego 
burmistrz zaniedbuje rogoźnicę?

Szanowny Panie, nie zgadzam się 
z Pana zdaniem, że zaniedbujemy 
Rogoźnicę. Chyle czoła i dziękuję 
mieszkańcom Rogoźnicy za wy-
trwałość, jeśli chodzi o uciążliwości 
związane z budową kanalizacji, 
która tylko w tej wsi z 7 innych, nie 
została zakończona. Dobra wia-
domość jest taka, że 5 lipca 2015 
roku nowy wykonawca inwestycji 
wszedł na realizację zakończenia 
kanalizacji w Rogoźnicy. Ale jest 
też wiele fajnych spraw, które dzieją 
się w Rogoźnicy:
1. Remont świetlicy wiejskiej - 65 

000 zł dofinansowanie z gminy 
Strzegom

2. Remont kościoła - 45 000 zł 
dofinansowanie z gminy Strze-
gom
Już niebawem będą nowe drogi. 

Co do hali sportowej czy Orlika, to 
budujemy je tam, gdzie są szkoły. 
Sam pan wie, że w Rogoźnicy 
jest mała szkółka, która istnieje 
tylko dzięki aktywności nauczycieli. 
Chciałbym jednak zaznaczyć, że 
macie przecież Państwo salę gim-
nastyczną, która stoi pusta i nikt 
tam nie zagląda. W tej chwili nie 
ma nawet gospodarza. Rozpadł 
się także LZS, więc ja bym raczej 
prosił o większą Pana aktywność. 
Pragnę powiadomić, że gmina 
z własnych, pozyskanych środków 
pokryje 90% wartości przyłączy 
w Rogoźnicy, co jest ewenementem 
w skali kraju!

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Na XLII Sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu (30 lipca 
br.) wprowadzono do budżetu 
nowe zadania i środki, prze-
znaczone na remont czterech 
gminnych świetlic w Ru-
sku, Goczałkowie, Olszanach 
i Stawiskach. 

Jest to skutek otrzymania 
dofinansowania przez gmi-
nę Strzegom - w ramach 
działania „Odnowa i  roz-
wój wsi” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Złożone na 
przełomie 2012/2013 roku 
cztery wnioski o dofinan-
sowanie zadań przebudowy 
i remontu świetlic wiejskich 
w Rusku, Goczałkowie, Ol-
szanach i Stawiskach zostały 

pozytywnie ocenione i uzy-
skały dofinansowanie. Zmia-
ny budżetu gminy Strzegom 
wprowadzone mocą uchwa-
ły polegają na przesunięciu 
wydatków o kwotę 80 000 
zł z rezerwy ogólnej na po-
szczególne zadania inwesty-
cyjne: 25 000 zł - na zadanie 
pn. Przebudowa, rozbudowa 
oraz remont świetlicy wiej-
skiej w Rusku, 15 000 zł 
- na remont i przebudowę 
budynku świetlicy wiejskiej 
w Stawiskach, 25 000 zł - na 
zadanie pn. Remont świetlicy 
wiejskiej w Olszanach oraz 15 
000 zł - na remont, przebu-
dowę i rozbudowę świetlicy 
wiejskiej w Goczałkowie.

red

Sesja z pieniędzmi dla wsi

W ostatnim dniu lipca br. 
w siedzibie Dolnośląskie-
go Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu 
zostały podpisane umowy 
o przyznanie pomocy gmi-
nie Strzegom w ramach 
działania „Odnowa i roz-
wój wsi” objętego PROW 
na lata 2007 – 2013. 

Z ramienia  Samorządu 
Województwa Dolnośląskie-
go umowę podpisali - Wło-
dzimierz Chlebosz, członek 
zarządu województwa dolno-
śląskiego i Stanisław Czaj-
ka, dyrektor Departamentu 
Obszarów Wiejskich, zaś 
ze strony gminy Strzegom - 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia i Lucyna Jurek, 
skarbnik gminy. - Cieszę się, 
że podpisaliśmy oficjalnie 
umowy na remont czterech 
świetlic - w Rusku, Olsza-
nach, Goczałkowie i Stawi-
skach. Na ponad 12,5 mln zł 
przeznaczonych dodatkowo 
do rozdziału w ramach wspo-
mnianego działania gmina 
Strzegom pozyskała 1,4 mln 
zł . Wprawdzie  wszystkie 
samorządy przebi ła  Ś ro-
da Śląska podpisując aż 8 
umów, ale my nie byliśmy 
gors i  –  czter y  umowy to 
bardzo dobry wynik – ko-

mentuje Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. Wy-
sokość dofinansowania jest 
imponująca  i  gwarantuje 
kompleksowy remont ko-
lejnych czterech świetl ic, 
co podniesie standard usług 
kulturalno – oświatowych 
i wpłynie pozytywnie na in-
tegrację społeczną w danych 
sołectwach. 

GK 
foto: magdalena 

Pawlik

Umowy na remonty świetlic podpisane
Gmina Strzegom otrzyma 1,4 mln zł z puli 12,5 mln zł na remonty czterech naszych świetlic wiejskich 

- Dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” to maks. 
75% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 500 000 zł – informuje 
Anna Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich. W Rusku koszty 
kwalifikowane wynoszą 681 735,29 zł, kwota dofinansowania - 500 000 
zł, co stanowi 73,34%. W Goczałkowie koszty kwalifikowane to 288 
473,49 zł, kwota dofinansowania - 216 355 zł, tj. 74,99%. W Stawiskach 
koszty kwalifikowane opiewają na 400 060,92zł, kwota dofinansowania 
300 045 zł, tj. 74,99%. W Olszanach koszty kwalifikowane wynoszą 
509 382,55zł, kwota dofinansowania - 382 036 zł, tj. 74,99%. Na ten ko-
lejny sukces gminy Strzegom zapracowali pracownicy Wydziału Funduszy 
Europejskich, na czele z naczelnik Anną Hałas, którym wyrazy uznania 
i podziękowania złożył Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.
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Festiwal folkloru to nie tyl-
ko wielkie atrakcje i świetna 
zabawa przy muzyce, ale 
także pozytywna energia 
przekazywana przez pre-
zentujące się zespoły

To były naprawdę niezwykle 
emocjonujące dni, podczas 
których każdy z nas miał moż-
liwość ponieść się rytmicznej, 
folkowej muzyce. Do miasta 
zjechały państwa z wielu kon-
tynentów, które prezentowały 
strzegomianom, i nie tylko, 
swoje obyczaje. Przepiękne 
stroje, cudowne głosy i dotąd 
nieznana kultura z najdal-
szych zakątków naszej planety, 
w dniach od 7-11 sierpnia br. 
były na wyciągnięcie ręki. Mię-
dzynarodowy Festiwal Folk-
loru to także okazja do tego, 
by osobiście poznać nowych 
ludzi i wraz z nimi wymienić 
się doświadczeniami dotyczą-
cymi tradycji poszczególnych 
krajów.

Jak co roku, festiwal przycią-
gnął tłumy ludzi, którzy z za-
ciekawieniem przyglądali się 
występom zespołów: „Grupo 
de Artes Nativas Anita Ga-
ribaldi” z Brazylii, „Paraguay 
Rekove” z Paragwaju, „Stevan 

Strbac” z Serbii, „Taiwan Youth 
Dance Company” z Tajwanu, 
„Hay-Fem” z Turcji, „Vesely 
Gutsulyata” z Ukrainy, „ Bihari 
Janos Folk Ensemble” z Węgier 
oraz z Polski – z Dolnego 
Śląska. Muzyka folkowa ma to 
do siebie, że jest nacechowana 
pozytywnie do tego stopnia, 
iż potrafi porwać do wspólnej 
zabawy nawet tych, którzy do-
tąd nie byli do niej przekonani. 
Już od środy, tj. 7 sierpnia, na 
strzegomskim Rynku prezen-
towały się pierwsze zespoły, 
które zachęcały do bliższego 
poznania folkloru. Kolejne 
dni to oczywiście koncerty na 
stadionie OSiR, wielka feta 
i fajerwerki (dosłownie). Scena, 
która została umieszczona na 
terenie Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu drżała 
od głośnej muzyki, a kolory 
strojów występujących ze-
społów, mieniły się jak tęcza. 
Coroczną tradycją Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru 
jest „Wieczór Narodowy” od-
bywający się w Kostrzy. Został 
on stworzony na pamiątkę 
tego, iż to właśnie od ZF 
„Kostrzanie” - wszystko się 
zaczęło. Tego wieczoru (środa, 
7 sierpnia), świetlica wiejska 

T e g o r o c z n y  f e s t i w a l o c z a r o w a ł  w s z y s t k i c h !

Cała historia naszego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru! 
I koncert "Przyjaciele Kostrzan" - czerwiec 1992 r. – Rynek Strzegom

Koncert został zainicjowany przez Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” działający przy Strzegomskim Centrum Kultury z okazji 750-lecia nadania praw miejskich 
miastu Strzegom. 

II strzegomskie spotkania z folklorem - 10-12 września 1993 r. 

Pojawił się pierwszy znak graficzny imprezy – pawie piórko w tle panorama Strzegomia. Po raz pierwszy Strzegomskie Centrum Kultury nawiązało współpracę 
z Polską Sekcją CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). „Strzegomskiemu Świętu z Folklorem” towarzyszyły 
warsztaty artystyczne dotyczące polskich tańców narodowych prowadzone przez ekspertów Polskiej sekcji CIOFF. 

III Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 12-15 sierpnia 1994 r. 

Nazwa Międzynarodowy Festiwal Folkloru wzięła się z faktu coraz większego udziału zespołów zagranicznych. Natomiast cyfra w nazwie wynikała z tego, że 
impreza była kontynuacją imprez z lat poprzednich. 

IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 11-15 sierpnia 1995 r.

Po raz pierwszy Strzegomski Festiwal pojawia się w Międzynarodowym Kalendarzu Festiwali Folklorystycznych i Sztuki Ludowej. Pierwszy raz na festiwalu pojawiły 
się gadżety: koszulki z napisem „Kocham Strzegom”, foldery i widokówki o Strzegomiu. 

V Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 8-11 sierpnia 1996 r. 

Po raz pierwszy zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa w festiwalu i okolicznościowe upominki. 

VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 14-17 sierpnia 1997 r.

Na wniosek Rady Artystycznej przeniesiono koncerty festiwalowe na Stadion OSiR, gdzie umiejscowiono dwie sceny festiwalowe. Rada Artystyczna zatwierdziła 
wzór nowego logo festiwalu – „kogutka”. 

VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 11-16 sierpnia 1998 r. 

Po raz pierwszy przygotowano trzy estrady: główna na górnej płycie boiska stadionu OSiR, mniejsza na polu namiotowym OSiR oraz w Rynku, gdzie odbywały 
się krótkie koncerty w formie zwiastunów programu poszczególnych zespołów. Organizatorzy festiwalu po raz pierwszy wydali folder i pierwszy numer „Kuriera 
Festiwalowego”. 

VIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 12-15 sierpnia 1999 r. 

Po raz pierwszy - defilada zespołów, odegranie hymnu Europy i sygnału festiwalowego. Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu podej-
mują zespoły w sali obrad Urzędu Miejskiego. Koncerty festiwalowe zostały symbolicznie biletowane. Wśród osób nabywających bilety rozlosowano atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

 IX Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 10-13 sierpnia 2000 r.

Po raz pierwszy - Rynek Świata, gdzie mieszkańcy Strzegomia mieli możliwość degustacji potraw narodowych uczestniczących w festiwalu zespołów. 

X Międzynarodowy Festiwal Folkloru 9-12 sierpnia 2001 r. 

W czasie koncertu galowego Sekretarz Polskiej Sekcji CIOFF - Edward Błażek wręczył organizatorom CERTYFIKAT. Tym samym festiwal został uznany jako jeden 
najlepszych festiwali folklorystycznych w Europie. Doceniono poziom organizacyjny i artystyczny imprezy. 
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zamieniła się w roztańczoną 
salę koncertową, na której 
prezentowały się różne grupy 
wokalno - taneczne. Ważnym 
punktem festiwalu było rów-
nież spotkanie uczestników 
z władzami samorządowymi 
Strzegomia, podczas którego 
nastąpiło wręczenie symbo-
licznych upominków za pobyt 
i za zaproszenie do Strzegomia. 
Emocjonująca była też „Noc 
z Folklorem”, czyli świetna 
zabawa przy dźwiękach muzyki 
pochodzącej z różnych krajów. 
To „noc”, podczas której zespo-
ły z wielu, odległych zakątków 
świata, miały okazję wspólnie 
spotkać się w CAS „Karmel” 
i razem zagrać i pośpiewać. 
Jak co roku, także i w tym, 
taneczny polonez w wykonaniu 
władz miasta oraz przyjezd-
nych krajów, rozpoczął „Rynek 
świata”, czyli prezentowanie 
swoich rodzimych przysma-
ków, które swoim zapachem 
zwabiły głodnych i spragnio-
nych mieszkańców do centrum 
Strzegomia. Ostatnim akcen-
tem tegorocznego Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru 
były występy gwiazd wieczoru: 
zespołu Klimek i Zakopower, 
którzy swoimi największymi 

przebojami porwali tłumy 
przybyłych osób do wspólnej 
zabawy. Warto dodać, że na 
festiwalu gościły także kapele 
z Dolnego Śląska: „Katarzynki” 
ze Ścinawki Górnej, „Górza-
nie” z Góry Wałbrzychowskiej, 
„Wiadrowianie” z Wiadrowa, 
„Wojcieszowianki” z Wojcie-
szowa, „Mojęcice” z Moję-
cic, „Rozmaryn” z Bogatyni, 
„Karkonosze” z Gruszkowa, 
„Marzenie” z Żelazna, „Go-
czałkowianie” z Goczałkowa, 
„Olszaniacy” ze Olszan, „Do-
bromierzanie” z Dobromierza, 
„Jeleniogórzanie” z Jeleniej 
Góry, „Retro” ze Strzegomia 
oraz „Kostrzanie” z Kostrzy. 
XXII edycja Międzynarodo-
wego Festiwalu Folkloru to nie 
tylko wielkie atrakcje i świetna 
zabawa przy genialnej muzyce, 
ale także pozytywna energia 
przekazywana przez prezen-
tujące się zespoły. Tegoroczny 
festiwal przeszedł do historii, 
więc nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko czekać na 
kolejną edycję imprezy, już za 
rok, która na pewno zyska nie 
tylko uznanie mieszkańców, 
ale również salwy zasłużonych 
i uzasadnionych braw.

KW

XI Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 8-11 sierpnia 2002 r. 

Po raz pierwszy gospodarzem wszystkich koncertów festiwalowych była znana i lubiana prezenterka polskiego Radia Wrocław – Małgorzata 
Majeran-Kokot. 

XII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 5-10 sierpnia 2003 r. 

Największy podziw w czasie festiwalu wzbudzał zespół młodych Kozaków z Kubania oraz młodzieżowy zespół z Węgier. 

XIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru - 10-15 sierpnia 2004 r.

Po raz pierwszy zespoły uczestniczące w festiwalu odśpiewały wspólnie „Szła dzieweczka do laseczka”. Rada Artystyczna doceniła wysiłki i za-
angażowanie organizatorów festiwalu oraz wsparcie finansowe i organizacyjne samorządu. 

XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 9-14 sierpnia 2005 r. 

Podczas niedzielnego koncertu galowego eksperci polskiej sekcji CIOFF podsumowali występy zespołów festiwalowych pod kątem przekazywanych 
w nich wartości kulturowych i folklorystycznych ich krajów. 

XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 8-13 sierpnia 2006 r. 

Na sześć dni Strzegom stał się wielonarodowym miastem. Na festiwalowej scenie zaprezentowało się 7 zespołów zagranicznych i 7 polskich. 

XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 7-12 sierpnia 2007 r.

Przez kilka dni Strzegomiem rządziły dźwięki muzyki folklorystycznej w wykonaniu zespołów z Kanady, Chinese Taipei, Ukrainy, Niemiec, Serbii, 
Węgier, Rumunii, Rosji i Włoch. Nie zabrakło również naszych rodzimych grup – „Kostrzan”, „Goczałkowian”, „Lachów” czy „Olszaniaków”. 

XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 12-17 sierpnia 2008 r. 

Większość koncertów festiwalowych odbyła się w hali sportowej OSiR ze względu na ulewne deszcze. 

XVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 11-16 sierpnia 2009 r. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru na dobre już wpisał się w krajobraz Strzegomia, zyskując sobie wierną publiczność. 

XIX Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 10-15 sierpnia 2010 r. 

Na festiwalowej scenie, przed strzegomską publicznością, zaprezentowały się zespoły z Meksyku, Ukrainy, Słowenii, Węgier, Włoch, Kaszub i Korei. 
Nie zabrakło również naszych „Kostrzan”. Artyści zachwycili pięknymi, barwnymi strojami i zaprosili strzegomian do wspólnej zabawy. Ostatnim 
akcentem tego dnia był pokaz sztucznych ogni. 

XX Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 9-14 sierpnia 2011 r. 

XX Jubileuszowy Festiwal Folkloru. W ciągu 19 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru nasze miasto odwiedziło 337 zespołów folklorystycznych 
z 49 krajów sześciu kontynentów. Prezentowały one różnorodne formy folkloru: od obyczajów Dalekiego Wschodu, krajów Afryki, Ameryki Północ-
nej i Południowej, aż po Antypody oraz prawie wszystkich krajów Europy. To również 13 300 wykonawców, 550 godzin koncertów i 4 miesiące 
festiwalowe, 270 000 widzów bezpośrednich. 

XXI Międzynarodowy Festiwal Folkloru - 7-12 sierpnia 2012 r. 

Tradycje festiwalowe są nadal kontynuowane. Po raz pierwszy imprezy towarzyszące festiwalowi odbywają się także w CAS Karmel w Strzego-
miu.
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Wakacje to idealny czas na to, 
by wypocząć. Wielu uczniów, 
dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu gminy Strzegom, miało 
okazję wziąć udział w kolo-
niach i półkoloniach organizo-
wanych przez ich szkoły.

Uczniowie z PSP nr 4, w dniach 
od 8-12 lipca br. wzięli udział 
w półkolonii zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Przyja-
ciele czwórki”. W pierwszym 
dniu dzieci uczestniczyły w wy-
cieczce do Muzeum Przemysłu 
i Kolejnictwa na Dolnym Śląsku 
w Jaworzynie Śląskiej. Drugi 

dzień półkolonii był dla nich dużą 
dawką rozmaitych zajęć zarówno 
na lądzie, jak i w wodzie. Dzieci 
uczestniczyły w zajęciach spor-
towych, grały m.in. w siatkówkę, 
koszykówkę. W trzecim dniu, 
gwoździem programu była pro-
jekcja filmu animowanego w SCK 
„Gnomeo i Julia”. W czwartym 
dniu półkolonii dzieci uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych, 
w czasie których wykonały prze-
strzenny kwiat z papieru. W ostat-
nim dniu półkolonii nie wyruszyły 
do zamku Grodziec k. Złotoryi. 
Kolejną szkołą, która również zor-
ganizowała wiele niespodzianek 

dla swoich podopiecznych, była 
PSP w Kostrzy. W sobotę, tuż 
po zakończeniu roku szkolnego, 
kostrzańskie dzieci i młodzież 
gimnazjalna wyjechały na tygo-
dniową kolonię do nadmorskiego 
Kołobrzegu, zorganizowaną przez 
Stowarzyszenie Uczniowski Klub 
Sportowy „Aktywna Kostrza”, 
działające przy PSP im. Jana 
Pawła II w Kostrzy. Uczestnicy 
kolonii nie tylko odpoczywali na 
plaży, ale także aktywnie spędzali 
czas. Odwiedzili m.in. Muzeum 
Orędzia Polskiego, molo, dep-
tak, Ustronie Morskie, a także 
Western City w Zieleniewie. 

Wielką atrakcją był też chrzest 
kolonijny, który każdy dzielnie 
przeszedł. Wieczory wypełniały 
im dyskoteki, rozgrywki sportowe, 
gra w bilard i ognisko. Nie nudzili 
się także mali olszaniacy, którzy 
w terminie od 08.07.2013r. do 
12.07.2013r. mieli okazję uczest-
niczyć w „Letniej Szkole Odkryw-
ców”, której celem było rozwijanie 
zainteresowań otaczającym świa-
tem, budowanie działania w gru-
pie oraz kształtowanie postawy 
badawczej. Dodatkowo gmina 
Strzegom przekazała 10 000 zł, 
dzięki czemu 71 uczniów mogło 
wyjechać na kolonię do Pogorze-

licy. W programie uwzględniono 
m.in. wycieczkę do Kołobrzegu, 
Trzęsacza i Niechorza. Dzieci 
i młodzież aktywnie spędzała 
czas w różnej formie: gry i zabawy 
z piłką, ze skakanką, kołami hula-
hop, w paletki, wędkowanie. Nie 
zabrakło też ogniska z pieczeniem 
kiełbasek i dyskotek z konkursa-
mi. Ci, którzy postanowili zostać 

w swojej miejscowości, mogli 
czynnie uczestniczyć w półko-
lonii, która odbyła się od 15-19 
lipca w PSP w Olszanach. Dzięki 
dofinansowaniu z gminy Strze-
gom, dzieci i młodzież pojechały 

w Góry Sowie, na kryty basen do 
Świebodzic oraz na strzegomskie 
baseny, gdzie zażywały kąpieli 
słonecznej. Gmina Strzegom wraz 
ze Stowarzyszeniem Pedagogów 
i Psychologów zorganizowała 
półkolonię dla dzieci i młodzieży 
ze swojego terenu, dofinansowując 
to zadanie w kwocie 20 000 zł. 
Przez 10 dni dzieci brały udział 

w zajęciach z zakresu profilaktyki 
uzależnień, korzystały z kąpieli 
wodnych, uczestniczyły w wy-
cieczkach pieszych na terenie 
Strzegomia. 

KW

Na oświacie zna się każdy 
i dyskutować o niej każdy 
potrafi. Od byłego urzęd-
nika samorządowego na-
leżałoby jednak wymagać 
więcej niż tylko ogólnych 
stwierdzeń o braku dzia-
łań w kierunku zwiększe-
nia liczby miejsc dla dzieci 
w przedszkolach.

Tymczasem zebranie pod-
stawowych danych potwierdza 
fakt, że od roku szkolnego 
2011/2012 liczba dzieci przy-
jętych do przedszkoli oraz od-
działów przedszkolnych przy 
szkołach stale się zwiększa, 

co ilustrują dane z poniższej 
tabeli. - Faktem jest, że nie 
został wybudowany dodatkowy 
obiekt oświatowy, ale racjonal-
ne wykorzystanie pomieszczeń 
szkolnych i utworzenie w nich 
oddziałów dla najstarszych 
przedszkolaków zwiększyło 
liczbę miejsc w przedszkolach 
dla dzieci młodszych – wy-
jaśnia burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. - Oddziały 

tworzone w szkołach podsta-
wowych doposażone zostały 
w nowy sprzęt i pomoce dy-
daktyczne dla przedszkolaków. 
Corocznie również przedszkola 
poprzez udział w różnorodnych 
projektach, przy udziale finan-
sowym gminy, wzbogacane są 
w nowe pomoce dydaktyczne 
i sprzęt do wyposażenia przed-
szkoli i przedszkolnych placów 
zabaw, czego dobitnym przy-

kładem jest Przedszkole Nr 3 
w Strzegomiu oraz Przedszko-
le Nr 2 w Strzegomiu – dodaje 
burmistrz. W planach jest 
budowa nowego przedszkola, 
które miałoby zastąpić Przed-
szkole Nr 4, ale jego realizacja 

będzie możliwa po pojawieniu 
się programów, które pozwoli-
łyby na ten cel pozyskać środki 
spoza budżetu gminy Strze-
gom. Warto jeszcze podkreślić, 
że stworzenie przyjaznych 
warunków do otrzymania do-

tacji z gminy skłoniło dwie 
osoby prywatne do utworze-
nia niepublicznych placówek 
przedszkolnych w Żółkiewce 
i Międzyrzeczu, co spowodo-
wało kolejne zwiększenie licz-
by miejsc w przedszkolach.

Do napisania tego artykułu 
skłonił mnie pogląd miesz-
kanki naszej gminy, która 
stwierdziła, że gmina nic 
nie robi dla uczniów zdol-
nych, wybitnych. Oczywi-
ście miała na myśli swoje 
dziecko i fakt nieotrzyma-
nia stypendium za wybitne 
osiągnięcia.

Czy uczeń zdolny, wybitny 
to to samo, co uczeń ze średnią 
na świadectwie ponad 5,0? 
Zgodnie z uchwałą w sprawie 
zasad udzielania stypendiów 
za wybitne osiągnięcia, celem 
stypendiów jest wspieranie ta-
lentów i promocja najzdolniej-
szych uczniów i studentów. 
Najzdolniejszych, czyli takich, 

którzy są laureatami lub fi-
nalistami konkursów, olim-
piad na szczeblu minimum 
powiatu, również uczniów 
osiągających inne ponadprze-
ciętne osiągnięcia w nauce, 
uczniów wykazujących ak-
tywność na rzecz środowiska 
lokalnego oraz osiągających 
wysokie wyniki  w nauce. 
Wśród uczniów wnioskują-
cych o przyznanie stypendium 
są uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
studenci. Uczniowie otrzymu-
jący stypendium burmistrza 
wykazują we wnioskach suk-
cesy, o których bardzo często 
dowiadujemy się z mediów, 
ponieważ są to osiągnięcia 
naprawdę spektakularne, są 

laureatami lub finalistami 
konkursów ogólnopolskich, 
konkursów organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty 
- Zdolny Ślązaczek, Zdolny 
Ślązak Gimnazjalista, Liga 
Naukowa, w wyniku udziału 
w konkursach są szczęśliwymi 
posiadaczami indeksów na 
prestiżowe uczelnie wyższe 
lub autorami prac badaw-
czych i publikacji naukowych. 
Uczniowie osiągający wysokie 
wyniki w nauce są natomiast 
nagradzani w swojej szkole, 
ponadto burmistrz nagra-
dza najlepszych absolwentów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów nagrodami rzeczowymi 
- w roku ubiegłym były to 
aparaty fotograficzne, w tym 
roku tablety. Uczniowie Ci 

typowani są przez dyrektorów 
swoich szkół, tak więc nie ma 
mowy o jakichkolwiek znajo-
mościach, czy subiektywizmie. 
Z naszych informacji wynika, 
że starosta świdnicki również 
przyznaje stypendia za bardzo 
dobre wyniki w nauce, oczy-
wiście mowa tutaj o uczniach 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Stypendia przyznawane są 
również uczniom, którzy osią-
gają wysokie wyniki sporto-
we, zarówno drużynowo, jak 
i indywidualnie. Zatem przed 
złożeniem wniosku o stypen-
dium należałoby się zastano-
wić, czy rzeczywiście mój syn 
czy córka osiąga sukces na 
miarę stypendium za wybitne 
osiągnięcia. 

zbigniew Suchyta

Tak się bawili podczas wakacji

Proedukacyjne działania w gminie 

Uczeń zdolny w gminie Strzegom

Stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy zorganizowały wakacyjny odpoczynek dla najmłodszych mieszkańców. Atrakcji nie brakowało! 

W okresie od lipca do grudnia 2013 roku stypendia będzie pobierało 14 uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie 

Kalendarz szkolny 2013/14
1. Rozpoczęcie rocznych 

zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych

2 września 2013 r.

2. Zimowa przerwa 
świąteczna

23-31 grudnia 2013 r.

3. Ferie zimowe 17 lutego – 2 marca 2014 r.
4. Wiosenna przerwa 

świąteczna
17-22 kwietnia 2014 r.

5. Zakończenie rocznych 
zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

6. Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Strzegomia przyznaje stypendia za wybitne osią-
gnięcia uczniom i studentom z terenu naszej gminy dwa razy 
w roku kalendarzowym. W okresie od lipca do grudnia 2013 r. 
stypendium będą pobierali: Natalia Chyłek, Maja Czerwiecka, 
Maciej Demkiewicz, Kacper Drozd, Daria Dzieniszewska, 
Malwina Gaj, Damian Gajecki, Katarzyna Głowiak, Michał 
Kebłesz, Jakub Nejman, Weronika Pasek, Jagoda Sergiel, 
Karolina Ślęzak i Wojciech Zaremba. Wszystkim wyróżnio-
nym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

tW

Opłata za przedszkole zmaleje
Od nowego roku szkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzegom opłata za dodatkową /tj. szóstą 
i kolejne/ godzinę pobytu dziecka zmaleje z 2,40 zł do jednej złotówki. 
Dzięki temu rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu przez np. osiem godzin zapłacą 3 zł, a nie jak dotychczas 7,20 
zł dziennie. 8 godzin pobytu to 5 godzin bezpłatnych i 3 godziny płatne po 1 złotych. - Mamy nadzieję, że ta obniżka opłat 
zachęci rodziców do wydłużenia pobytu dzieci w przedszkolu ponad bezpłatne pięć godzin, w czasie których realizowana 
jest podstawa programowa, ponieważ w czasie całego pobytu w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności, zain-
teresowania i zdolności, a przede wszystkim uczą się otwartości, współdziałania w grupie i samodzielności – podkreśla 
Urszula Podsiadły-Szubert, naczelnik Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Rok 
szkolny

Liczba dzieci przyjętych do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych przy szkole

Procent przyjętych dzieci 
w stosunku do populacji

2010/2011 641 51% / 1257 urodzonych/
2011/2012 705 55% / 1281 urodzonych/
2012/2013 726 69% / 1057 urodzonych/
2013/2014 777 59% / 1327 urodzonych/ 

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *
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Andrzej Kowszyn-sołtys 
Goczałkowa Górnego

Andrzej Kowszyn, indywi-
dualista, działacz społeczny 
i związkowy, mieszka od 10 
lat w Goczałkowie Górnym, 
sołtysem wsi jest od 6 lat.– 
Przez ten okres udało nam się 
zrobić niezwykle dużo: mamy 
m.in. nowe chodniki oraz plac 
zabaw. Jedyną rzeczą, nad któ-
rą ubolewam jest to, że nasza 
wieś nie posiada świetlicy, ale 
mam nadzieję, że za kilka lat 
uda nam się ją zbudować- mó-
wił sołtys. - Mieszkańcy Go-
czałkowa Górnego są bardzo 
aktywni i z chęcią biorą udział 
w pracach społecznych. Rów-
nież młodzież bardzo się uak-
tywnia, dba o swoją wieś i ko-
rzysta z różnych form i zajęć, 
które proponuje im rada sołec-
ka. Andrzej Kowszyn uważa, 
że aby być dobrym sołtysem 
należy spełniać trzy podsta-
wowe kryteria: należy kochać 
ludzi, znać i czuć ideę ustawy 
samorządowej oraz trzeba 
być patriotą. Fundusz sołecki 
realizuje w 100%. – Pieniądze 
z funduszu wykorzystywane są 
przede wszystkim na zaspo-
kojenie potrzeb mieszkańców 
np. na zorganizowanie Dnia 
Dziecka, festynu rodzinnego, 
wycieczek dla dzieci i mło-
dzieży, mikołajek, święta ziem-
niaka, turniejów sportowych. 
- W tej chwili w Goczałkowie 
Górnym dobiega końca bu-
dowa kanalizacji sanitarnej. 
Cieszy mnie to, bo  do tej pory 
mieszkańcy nigdy jej nie mieli. 
Dziękuję władzom gminy za 
starania na rzecz poprawy 
warunków życia i wypoczynku 
mieszkańców gminnej wsi. 
Przybywa nam wiele nowych 
dróg i chodników, a także 
miejsc rekreacji i wypoczynku. 
Jestem tym zbudowany. Patrzę 
na samorząd strzegomski 
jako na bardzo pozytywne 
zjawisko. Dziękuję także 
pracownikom  SCK, dzięki 
którym nasze dzieci mają 
urozmaicony czas. Ponieważ 
nie mamy świetlicy, zajęcia 
odbywają się pod gołym nie-
bem - komentuje Andrzej 
Kowszyn, sołtys Goczałkowa 
Górnego. 

KW

Po remoncie 
w Tomkowicach

Kolejna z gminnych świetlic 
zyskała na wizerunku. 29 lipca br. 
dokonano odbioru robót w świe-
tlicy wiejskiej w Tomkowicach.

- Świetlica wiejska w Tomko-
wicach jest przykładem na to, że 
robimy inwestycje kompleksowo, 
by do nich już później nie wracać. 
Ocieplenie i odwodnienie bu-
dynku, malowanie na zewnątrz 
i wewnątrz, instalacja nowocze-
snej kotłowni spowoduje popra-
wę standardu świetlicy, a pobyt 
w niej będzie dla użytkowników 
przyjemnością. Przez kolejne lata 
będziemy łożyć środki finansowe 
tylko na jej utrzymanie. Tomko-
wicom należała się taka świetlica – 
powiedział Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia. 
Wysoko oceniono pracę wy-
konawcy inwestycji, jakim była 
Firma Domex P.R.B. Sp. z o.o. 
W ocenie sołtysa to solidna firma, 
dobrze zorganizowana, a przede 
wszystkim – jak mówi - ze Strze-
gomia. Także nadzór techniczny 
ze strony UM w Strzegomiu 
był bardzo dobry. - Życzyłbym 
wszystkim innym wsiom, aby 
tak porządnie, szybko i z takim 
wykonawcą wykonywali u siebie 
inwestycje. Dzięki niej, wszyst-
kim nam powinno się żyć lepiej. 
Świetlica kojarzy się z miejscem 
integracji społecznej, a więc i więź 
międzyludzka będzie większa – 
stwierdza Andrzej Szczepanik, 
sołtys Tomkowic.

Remont świetlicy wiejskiej 
w Tomkowicach był współfi-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 kwotą 205 000 zł. 
Koszt całej inwestycji wynosi ok. 
470 000 zł.

GK

We wsi Granica 
będą konsultacje

Informujemy, że w dniu 19 
sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu (sala 
nr 29) odbędą się konsultacje 
społeczne z mieszkańcami gminy 
Strzegom na temat: „Budowa 
chodnika w miejscowości Gra-
nica”.

- Tradycja dożynek w gmi-
nie Strzegom jest bardzo 
stara. Oczywistym jest fakt, 
że na wsi obchodzi się święto 
plonów. Od trzech lat dożyn-

ki w naszej gminie nabrały 
kolorytu i rozmiaru. Są pełne 
barw, kolorów i smaków. To, 
że są organizowane z wielką 
klasą, jest zasługą rolników, 

bo tak naprawdę od nich 
i ich zaangażowania zale-
ży ogólny kształt i wymiar 
święta. Współpraca SCK 
z rolnikami jest cudowna. 
Wystarczy jedno słowo i od-
dźwięk jest ogromny – mówi 
Bożena Bojanowska – Czuk, 
dyrektor SCK. W tym roku 

23 sołectwa zgromadzą się 
w Granicy. Droga wzdłuż wsi 
zakwitnie barwnymi stoiska-
mi - małymi dziełami sztuki. 
Sołectwa zaprezentują plony 
pól i ogrodów, zapromują 
smak i zapach produktów 
wiejskich. Nikogo w tym 
dniu w Granicy nie powinno 
zabraknąć, bowiem program 
jest imponujący. Uroczysto-
ści rozpocznie o godz. 12.30 

msza polowa, po której odbę-
dzie się koncert zespołów lu-
dowych, a następnie program 
artystyczny, który poprowadzi 
Grzegorz Stasiak i wreszcie 
oczekiwany przez młodzież 
koncert zespołu Rasputin. 
Wieczorne spotkanie z rol-
nikami odbędzie się w nowo 
wyremontowanej świetlicy 
w Tomkowicach.

GK

Na dożynki do Granicy! 
Od trzech lat dożynki w naszej gminie nabrały kolorytu i rozmiaru. Są pełne barw, kolorów i smaków. Najbliższe już 15 września 

W  o s t a t n i m  o k r e s i e 
w dwóch podstrzegom-
skich wsiach – Goczał-
kowie Górnym i Rusku 
odbyły się letnie festyny, 
któr ych głównym celem 
była integracja miejscowej 
społeczności.

Grillowane kiełbaski, lody 
na upalne popołudnie, kon-
kursy i niespodzianki dla dzie-
ci, gry i zabawy dla dorosłych, 
biesiada uatrakcyjniona pio-
senkami w wykonaniu woka-

listek z zespołu In 
Live oraz wspólna 
zabawa w takt mu-
zyki zespołu ZBIG 
to atrakcje Festynu 
Rodzinnego, który 
odbył się w sobotnie 
popołudnie 27 lipca 
br. w Goczałkowie 
Górnym. Spotkanie 
plenerowe, zapro-
jektowane przez 
sołtysa wsi Andrze-
ja Kowszyna, Radę 
Sołecką i Strzegomskie Cen-
trum Kultury, poprowadziła 

błyskotliwie Elżbieta Pienio, 
instruktor z SCK. Dopisali 

też mieszkańcy, którzy 
licznie zgromadzili 
się wokół altanki, za-
kupionej w ubiegłym 
roku z funduszu gmi-
ny Strzegom. 

20 lipca natomiast 
odbyła  s ię  impre-
za w Rusku. - Było 
bardzo miło i przy-
jemnie, a frekwencja 
przerosła moje naj-
śmielsze oczekiwa-
nia - mówiła sołtys 

Urszula Łata. 
GK/ Kw

Świetna zabawa na festynach
Były konkursy, przejażdżki, zabawa na świeżym powietrzu i przede wszystkim piękna pogoda 

       Burmistrz Strzegomia 
Sołtys i Rada Sołecka 

Żelazowa  
       Strzegomskie Centrum Kultury 

 
 

serdecznie zapraszają na  
 

Turniej Wsi  
Żółkiewka vs Żelazów 

o Puchar Pani Poseł 
Moniki Wielichowskiej 

 

 
 

(przy drodze z Żelazowa do Kostrzy) 
 

Atrakcje turnieju:  
ZAWODY KONNE-DERBY ŻELAZOWSKIE-HIPOLOGIA ŻELAZÓW, 
pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Żelazowa,  
ZUMBA, Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich. 
 

Dla najmłodszych  GRATIS:  
Przejażdżki na kucykach, dmuchane zamki i trampolina, sumo,  gry i zabawy z SCK 
 
Konkurencje: 
Mokra piłka, snop men, przeciąganie liny, piosenka biesiadna, ciasto wiejskiej gospodyni. 
 
 
 
 
 
19.00 – 03.00  zabawa taneczna  DJ PRZEMEK MIEROSZÓW! 

Świeża rybka z grilla         Catering Restauracja u Bohuna 
 

Sery - Jaśkowe Kozy 
 

Zaszczytną funkcję starostów tegorocznych dożynek będą 
pełnić:

Ewa Krosta - prowadzi w Granicy wraz z mężem go-
spodarstwo rolne o powierzchni 13 ha. - Gospodarstwo 
przejęliśmy po rodzicach męża i uprawiamy je od 25 lat. 
Uprawiamy główne zboża, pszenicę, jęczmień, ziem-
niaki. Prowadzimy także uprawę ogórka gruntowego 
– mówi Ewa Krosta.

Bogdan Kędzierski - pełni funkcję wiceprezesa 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tomkowicach, 
gdzie pracuje od 26 lat. - To, że zostałem wybrany na 
starostę tegorocznych dożynek jest to dla mnie wielkim 
wyróżnieniem. Postaramy się wraz ze starościną spełnić 

ten obowiązek sumiennie. Właśnie w tym roku nasza spółdzielnia obchodzi 
60. rocznicę zawiązania - mówi Bogdan Kędzierski.

Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 15 września w Gra-
nicy. Zgromadzą one przedstawicieli 23 sołectw, rolników, 
miłośników folkloru oraz koneserów smaków i zapachów 
kuchni regionalnej.
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W upalną niedzielę, 28 lipca 
br. odbyły się „IV Otwar-
te Mistrzostwa Jaroszowa 
w piłce nożnej 6-osobowej”. 
Turniej zorganizowany zo-
stał na boisku „Orlik 2012” 
w Jaroszowie. Patronat nad 
imprezą objął Zbigniew Su-
chyta - burmistrz Strzegomia, 
który ufundował puchary dla 
najlepszych drużyn i statu-
etki dla najlepszego strzelca 
i bramkarza.

Organizatorami tej imprezy, 
tak jak i w poprzednich latach, 
byli Wojciech Juzoń - zapalony 
piłkarz i działacz społeczny z Ja-
roszowa oraz Tomasz Dziurla 
- radny Rady Miejskiej w Strze-
gomiu i społeczny animator 
życia kulturalno-oświatowego 
z Jaroszowa. Do turnieju zgłosiło 
się 8 drużyn, które dzielnie ry-
walizowały między sobą w myśl 
zasady „fair play”. Drużyny 
w ciągu ponad czterech godzin 
rozegrały między sobą 16 me-
czów, po zakończeniu których 

wyłoniono zwycięzców turnieju. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
„Daj Mnie Nogie” z Jaroszowa, 
którą reprezentowali: Marcin 
Buryło, Marcin Tutka, Ma-
teusz Dziatkiewicz, Marcin 
Szyszka, Dawid Domaradzki, 
Dawid Gacek i Paweł Buryło, 
na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna „Wiadro Team” 
z Jaroszowa, zaś trzecie miejsce 
zajęli piłkarze Gromu Barto-
szówek. Uroczystego wręcze-
nia pucharów, statuetek oraz 
pamiątkowych upominków 
dokonał Wiesław Witkowski - 
zastępca Burmistrza Strzegomia, 
który wyraził swoje zadowolenie 
z tak dużego zainteresowania tą 
imprezą wśród młodzieży i do-
rosłych z terenu naszej gminy. 
Królem strzelców, z 9 bramka-
mi na koncie, został Sławomir 
Bujak, natomiast najlepszym 
bramkarzem okazał się Gracjan 
Warych. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż w mistrzostwach wzięły 
udział także dwie drużyny spoza 
Jaroszowa - Grom Bartoszówek 
i R.K.S HuwDu z Morawy, co 

dobrze wróży na przyszłość im-
prezy. - Tegoroczne „IV Otwarte 
Mistrzostwa Jaroszowa w piłce 
nożnej 6 - osobowej” można 

uznać za bardzo udane, po-
nieważ zarówno zawodnikom, 
jak i widowni podobało się to 
przedsięwzięcie, a ponadto całej 

imprezie towarzyszyła prze-
piękna, upalna letnia pogoda. 
Pozostaje nam z niecierpli-
wością czekać na przyszły rok 

i kolejną, jubileuszową edycję 
tych mistrzostw - podsumowują 
organizatorzy.

red

O triumf w turnieju rywalizowało osiem zespołów. Aby wyłonić zwycięzcę trzeba było rozegrać aż szesnaście meczów. Walka była zacięta 

Strzegomski klub już w naj-
bliższy czwartek (15 sierpnia) 
zainauguruje rozgrywki w IV 
lidze dolnośląskiej w sezonie 
2013/14. Pierwszym rywalem 
AKS-u – na wyjeździe – bę-
dzie spadkowicz z III ligi 
Orzeł Ząbkowice Śl.

Zespół, którego grającym 
trenerem jest Jarosław Krzy-
żanowski (bardzo dobry pił-
karz, strzelec jedynej bramki 
dla Zagłębia Lubin w pucha-
rowym meczu z AC Milan), 
w ubiegłym sezonie zajął 
świetne 4. miejsce w tabeli, 
będąc zdecydowanie najsku-
teczniejszą drużyną w gronie 
dolnośląskich czwartoligow-
ców. W 30 kolejkach zwy-
ciężył aż 17 razy, uzyskał 5 
remisów i 8 meczów przegrał. 
W ocenie fachowców, jak 
i sympatyków AKS pozosta-
wił po sobie bardzo korzystne 
wrażenie, co dobrze rokuje na 
nadchodzące rozgrywki. For-
mę sportową strzegomianie 
zaczęli wykuwać od 8 lipca 
br., czyli na ponad miesiąc 
przed początkiem sezonu. 
W tym czasie zawodnicy 

trenera Krzyżanowskiego 
rozegrali 4 sparingi (szcze-
góły poniżej), które pozwoliły 
szkoleniowcowi przy jrzeć 
się formie poszczególnych 
zawodników. Z klubu ode-
szli: Karol Lenio, Arkadiusz 
Arendarcz yk i  Wojciec h 
Kozioł, którzy w ubiegłym 
sezonie nie byli zawodnika-
mi podstawowego składu. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że bramkostrzelny Mateusz 
Werner aktualnie przechodzi 
rehabilitację po odniesie-
niu skomplikowanej kontuzji 
i będzie prawdopodobnie do 
dyspozycji strzegomskiego 
szkoleniowca po przerwie zi-
mowej. Na koniec dodajmy, że 
w sezonie 2013/14 w IV lidze 
dolnośląskiej wystąpi 6 no-
wych zespołów: 1 spadkowicz 
– Orzeł Ząbkowice Śląskie i 5 
beniaminków: MKS Szczaw-
no Zdrój (grupa: Wałbrzych), 
BKS Bobrzanie Bolesławiec 
(grupa: Jelenia Góra), Kuźnia 
Jawor (grupa: Legnica) oraz 
LZS Stary Śleszów i KP Brzeg 
Dolny (grupa: Wrocław).
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AKS zaczyna sezon!

Sześć duetów (w tym jeden 
mieszany) wystartowało w mi-
strzostwach Strzegomia w siat-
kówce plażowej. Turniej od-
był się 3 sierpnia br. na terenie 
miejscowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 

Mecze rozgrywane były sys-
temem „każdy z każdym”, do 
dwóch wygranych setów. Po 
zaciętej walce i przy upalnej po-
godzie mistrzostwo Strzegomia 
zdobyła para Grzegorz Waży-
drąg i Zbigniew Wolski. Drugie 
miejsce zajęła para Krzysz-
tof Ruciński i Paweł Pituch, 
a trzecie Bernard Wasowski 
i Marcin Olszówka. Dodajmy, 
że najlepszą przyjmującą została 
Aleksandra Dolecka, zaś naj-
lepszym atakującym - Grzegorz 
Ważydrąg. 

Dziękujemy zawodnikom 
i kibicom za liczne przybycie 
na turniej. Zapraszamy wszyst-
kich odwiedzających OSiR do 
uczestnictwa w innych turnie-
jach i zabawach odbywających 
się na naszych obiektach. 
W turnieju udział wzięli:
Aleksandra Dolecka, Kamil Sie-
wiera

Kamil Krukowski, Krzysztof 
Brzegowy
Zbigniew Wolski, Grzegorz Wa-
żydrąg
Dawid Gierat, Michał Rydwański
Krzysztof Ruciński, Paweł Pi-
tuch
Wasowski Bernard, Marcin Ol-
szówka
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Zapraszamy na 3. edycję za-
wodów „Kamienna Rzeźba 
2013” w kulturystyce męż-
czyzn oraz fitness kobiet, 
które odbędą się 31 sierpnia 
br. w Strzegomskim Centrum 
Kultury - początek o godz. 
12.00. 

Zawody zostaną rozegrane 
w trzech kategoriach: kulturysty-
ka open, kulturystyka klasyczna 
open, fitness sylwetkowe ko-
biet open. Wstęp wolny (plakat 
promujący imprezę na ostatniej 
stronie).

Głównym celem zawodów 
są eliminacje do reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Świata 
Kobiet oraz Arnold Classic 
Europe w Madrycie. O prawo 
startu w reprezentacjach kraju 

będzie ubiegała się cała plejada 
naszych gwiazd. Turniej ten jest 
jedną z największych imprez 
w kraju w tej dyscyplinie sportu. 
Głównym organizatorem zawo-
dów jest Klub Sportowy START 
Strzegom. Współorganizatorami 
są: Polski Związek Kulturystyki 
Fitness i Trójboju Siłowego, 
Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Powiat Świdnicki, Strzegomskie 
Centrum Kultury oraz OSiR 
Strzegom. W ubiegłym roku 
na scenie w Strzegomiu zo-
baczyliśmy aż trójkę mistrzów 
świata: Mateusza Kołkowskiego 
(kulturystyka klasyczna), Kata-
rzynę Kozakiewicz-Kowalik 
(fitness sylwetkowe) i Ewę Sęd-
kowską (kulturystyka), a także: 
wicemistrza świata Andrzeja 
Kołodziejczyka (kulturystyka), 
wicemistrzynię świata juniorek 

Natalię Gackę (fitness sylwet-
kowe), tryumfatora Amatorskiej 
Olympii Karola Małeckiego, 
mistrzów Europy: Grzegorza 
Ozgę (kulturystyka), Jakuba 
Potockiego (kulturystyka), Prze-
mysława Żokowskiego (kultury-
styka klasyczna), Annę Szczot-
ka (fitness sylwetkowe) i kilku 
medalistów mistrzostw Europy. 
Inicjatorem zawodów był Marek 
Rydwański - zawodnik sportów 
siłowych, obecnie prezes Klubu 
Sportowego „START” Strzegom, 
który w 2010 r. zapoczątkował 
cykl zawodów Kamienna Rzeźba. 
Nazwa Kamienna Rzeźba wiąże 
się ze Strzegomiem - stolicą 
polskiego granitu i jest doskona-
łym odzwierciedleniem sylwetki 
współczesnego kulturysty ( gla-
diatora).
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Ważydrąg / Wolski bezkonkurencyjni

Kulturyści w Strzegomiu

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów 

Będzie: kulturystyka open, kulturystyka klasyczna open, fitness sylwetkowe kobiet open

Seniorzy po zdrowie
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Strzegomiu zaprasza wszyst-
kie osoby, które mają 50 i więcej 
lat, do uczestnictwa w zaję-
ciach sportowo-rekreacyjnych, 
prowadzonych na obiektach 
OSiR.

Oferta skierowana jest do 
tych osób, które chcą aktywnie 
spędzać czas i zadbać o swoje 
zdrowie. Warto mieć świado-
mość wielu korzyści zdrowot-
nych, które przynoszą ćwiczenia 
fizyczne, także w starszym wie-
ku. Jeszcze kilka lat temu po-
jęcie fitnessu i ćwiczeń fizycz-
nych dla seniorów praktycznie 
nie istniało. Dziś jest inaczej. 
Dzięki aktywności fizycznej 
można spowolnić starzenie się 
organizmu, poprawić wytrzy-
małość ścięgien i mięśni, a także 
poprawić samopoczucie.

- Zajęcia odbywają się m. in. 
na basenie, korcie, hali sporto-
wej, siłowni oraz na wolnym 
powietrzu. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny – informuje 
Grzegorz Luszawski, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. - W ciągu ostat-
nich trzech miesięcy w zaję-
ciach wzięło udział w sumie 
565 osób.

Harmonogram zajęć +50:
poniedziałek:
- 10.00 – 11.00 siłownia fitness
- 11.30 – 12.30 siłownia fitness
- 18.30 – 20.00 tenis ziemny
- 20.00 – 21.30 tenis stołowy
wtorek:
- 08.00 – 09.00 basen
- 09.00 – 10.00 nordic walking
- 17.00 – 18.30 tenis stołowy
- 19.00 – 20.00 nordic walking
środa:
- 10.00 – 11.00 siłownia fitness
- 11.30 – 12.30 siłownia fitness
- 19.30 – 21.00 tenis stołowy
czwartek:
- 08.00 – 09.00 basen
- 09.00 – 10.00 nordic walking
- 17.00 – 18.30 tenis stołowy
- 19.00 – 20.00 nordic walking

„Daj Mnie Nogie” najlepsza!

Mecze AKS-u na własnym stadionie w 2013 r.
AKS – Kuźnia Jawor (18 sierpnia, godz. 17.00)
AKS – Miedź II Legnica (28 sierpnia, godz. 17.00)
AKS – Orkan Szczedrzykowice (7 września, godz. 17.00)
AKS – Sokół Wielka Lipa (21 września, godz. 17.00)
AKS – Orla Wąsosz (5 października, godz. 16.00)
AKS – Karkonosze Jelenia Góra (26 października, godz. 14.00)
AKS – MKS Szczawno Zdrój (9 listopada, godz. 13.00)
AKS – Orzeł Ząbkowice Śl. (16 listopada, godz. 13.00)

Mecze kontrolne AKS-u:
20 lipca: Karolina Jaworzyna Śl. – AKS 4:3 
27 lipca: Polonia Świdnica – AKS  1:3
3 sierpnia: Lechia Dzierzoniów – AKS 6:2
10 sierpnia: Pogoń Pieszyce – AKS  2:3
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ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowią-
cych mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 
1864, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 3.005 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 321.000,00 zł
Wadium - 32.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.09.2013 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 1864, AM -15, 
Obr. 3 do drogi publicznej odby-
wać się będzie poprzez działkę 
nr 1869, AM – 14, Obr. 3, na 
której ustanowiona będzie słu-
żebność przejścia i przejazdu 
na rzecz każdoczesnego wła-
ściciela działki nr 1864, AM -15, 
Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom, nieruchomość 
oznaczona jest symbolem K.26.
MW - tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej.
2. działka nr 1134/1, AM -14, 
Obr. 3 o powierzchni 231 m2, 
zabudowana budynkiem użyt-

kowym o powierzchni użyt-
kowej 51,86 m2 położona 
w Strzegomiu przy ul. Tadeusza 
Kościuszki. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019535/1. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 57.700,00 zł
Wadium - 6.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.09.2013 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 1134/1, AM 
-14, Obr. 3 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 1127, AM – 13, Obr. 
3, na której ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejaz-
du na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 1134/1, AM 
-14, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/2013 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom, 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem K.2.MW/U - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i usługowej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 

0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
16.09.2013 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży pono-
si nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-

średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-

gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg

Wydział Podatkowy Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
przypomina wszystkim oso-
bom, które są podatnikami 
gminy Strzegom, że zgodnie 
z dyspozycją zawartą w usta-
wie o podatkach i opłatach 
lokalnych, o podatku rolnym 
oraz o podatku leśnym osoby 
fizyczne zobowiązane są do 
złożenia właściwemu organo-
wi podatkowemu odpowied-
nio: informacji o nierucho-
mościach i obiektach budow-
lanych, informacji o gruntach 
oraz informacji o lasach na 
formularzach według usta-
lonego wzoru w terminie 
14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających 
powstanie albo wygaśnię-
cie obowiązku podatkowe-
go. W tym samym terminie 
należy złożyć informację, 
jeżeli w trakcie roku podat-
kowego zaistniało zdarzenie 
mające wpływ na wysokość 
opodatkowania w tym roku, 
a w szczególności zmiana 
sposobu wykorzystywania 
przedmiotu opodatkowania 
lub jego części. Także na 
osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiada-

jące osobowości  prawnej, 
będące podatnikami podatku 
od nieruchomości, rolnego 
i leśnego, został nałożony 
obowiązek składania właści-
wemu organowi podatkowemu 
w terminie do dnia 15 stycznia 
deklaracji na podatek rolny 
i leśny, zaś na podatek od nie-
ruchomości – do 31 stycznia. 
Natomiast w sytuacji, gdy 
obowiązek podatkowy powstał 
po tym dniu, deklarację należy 
złożyć w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie 
tego obowiązku. W ciągu 
14 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia mającego wpływ 
na wysokość podatku osoby 
prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej zobligowane 
są do skorygowania złożonej 
deklaracji. Niedopełnienie 
przez podatników obowiąz-
ków związanych ze złożeniem 
informacji lub deklaracji, jak 
również niedokonanie ich 
aktualizacji stanowi narusze-
nie przepisów ustawy z dnia 
10 września 1999 r. – Kodeks 
karny skarbowy. 
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Informacje podatkowe
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest lokal 
użytkowy nr 1 o powierzchni użytko-
wej 65,80 m² położony w budynku 
Rynek 14-18D w Strzegomiu wraz 
z udziałem 3,83% w częściach wspól-
nych budynku i prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 1260, AM - 14, 
Obr. 3 o powierzchni 566 m².
Cena wywoławcza nieruchomości 
295.000,00 zł, w tym: wartość lokalu 
mieszkalnego 292.570,00 zł, wartość 
udziału w gruncie 2.430,00 zł.
Wadium - 30.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.09.2013 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dla przedmiotowej nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00018295/9.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 116/2001 
Rady Miejskiej Gminy Strzegom 
z dnia 21.11.2001 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
miasta Strzegom, obejmującej obszar 
staromiejski, w granicach strefy ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 2MW 
- teren zabudowy mieszkaniowej 
z usługami w parterach

Dla osób zainteresowanych, lokal 
udostępniony będzie do oglądania 
w dniu 13.09.2013 r. w godzinach 
od 1000 do 1030.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium na konto gmi-
ny Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 16.09.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 

jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określają-
cy status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. bip-
przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
oddania w najem zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 198/B/2013, 199/B/2013, 
200/B/2013, 201/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 2 sierpnia 2013 
roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
oddania w najem zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 189/B/2013, 190/B/2013, 
191/B/2013, 192/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 26 lipca 2013 
roku.
oddania w dzierżawę zgodnie z Za-
rządzeniem nr: 193/B/2013 i 194/
B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 
26 lipca 2013 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiące własność 
gminy Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 202/B/2013 Burmistrza Strzego-
mia z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
W najbl iższ ym czas ie  pra-
cownicy Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu przeprowadzą spis 
z natury (inwentaryzację) komórek, 
garaży oraz ogródków przydomowych 
oddanych w dzierżawę lub najem, 
będących własnością gminy Strzegom, 
położonych na jej terenie. Powyższe 
działania mają na celu uregulowanie 
stanu prawnego nieruchomości użyt-
kowanych przez mieszkańców naszej 
gminy oraz sprawdzenie prawidło-
wości zgłoszenia tych nieruchomo-
ści do opodatkowania. W związku 
z powyższym zobowiązuję miesz-
kańców do udzielenia powołanej 
komisji niezbędnych w tym zakresie 
informacji, umożliwienia dojścia do 
w/w nieruchomości oraz dokonania 
ich pomiarów. Osoby użytkujące ko-
mórki, garaże i ogródki przydomowe, 
będące własnością gminy Strzegom, 
które nie zawarły stosownej umowy 
na ich dzierżawę lub najem, powinny 
zgłosić się do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu celem uregulowania 
stanu prawnego (podpisania sto-
sownej umowy) oraz zgłoszenia do 
opodatkowania przedmiotowych 
nieruchomości (Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego pok. 34 oraz 
Wydział Podatkowy pok. nr 4).
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