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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Strzegom ma 
swoje symbole 

„Granitowe Serce Polski” 
przybrało wiele fizycznych 
form. Jakich i gdzie można 
ich szukać? 

 str. 2 

StrzeGom
Jaki był rok 2013 
w naszej Policji?

Funkcjonariusze podsu-
mowali działania minionego 
roku na terenie gminy Strze-
gom. Co mówią statystyki? 
Czy mieszkańcy mogą czuć 
się bezpiecznie? 

 str. 3

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!! 

Ro zpocz y namy  c yk l 
prezentowania wsi gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Żelazów i Żółkiewka. Kto 
się o nie troszczy? Co się 
w nich zmieniło? Dlacze-
go warto je zobaczyć? To 
wszystko we wkładce 

str. I-IV
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Burmistrz Strzegomia po-
dziękował za dotację z Urzę-
du Marszałkowskiego oraz 
za wsparcie Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
Jednocześnie wyraził radość 
z otwarcia tak wspaniałego 
obiektu sportowego na terenie 
wiejskim gminy Strzegom. Jak 
podkreślił, priorytetem władz 
samorządowych jest inwesto-
wanie na wsiach, celem zrów-
nania szans rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich i miejskich. Radości 
z otwarcia sali nie krył Stefan 
Dudyk, sołtys wsi Goczał-
ków mówiąc: - Kiedy po raz 
pierwszy zobaczyłem tę salę, po 
prostu nie dowierzałem, że to 
zostało zrealizowane. To było 
moje marzenie od początku, 
gdy zostałem sołtysem w 2000 
r. Z kolei o genezie powstania 
sali mówił Józef Starak, radny 
Rady Miejskiej, motywując 
potrzebę jej powstania „troską 
o dobro dzieci i młodzieży 
z Goczałkowa”. - Ta sala jest 
potwierdzeniem, że warto mieć 
marzenia i te marzenia się speł-
niają. Poprzez jej wybudowanie 
stwarzamy następne możli-
wości poprawienia warunków 

pracy nauczycieli i edukacji 
dzieci w gminie Strzegom 
–powiedział natomiast Tadeusz 
Wasyliszyn, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Historycznego przecięcia wstę-
gi dokonali: Marek Dyduch, 
Danuta Leśniewska, Tadeusz 
Wasyliszyn, Zbigniew Suchyta, 
Józef Starak, Stefan Dudyk 
oraz uczniowie Zespołu Szkół 
w Goczałkowie. Po poświę-
ceniu sali, dokonanym przez 
ks. Krzysztofa Zielińskiego 
z parafii pw. Chrystusa Króla 
w Goczałkowie, odbyły się 
symboliczne strzały do bramki 
osób przecinających wstęgę. 
I wreszcie długo oczekiwana 
rywalizacja na torze przeszkód 
uczniów ze szkół podstawo-
wych w Goczałkowie, Jaroszo-
wie, Stanowicach, Olszanach, 
Kostrzy i Rogoźnicy. Po niej 

mecz piłki nożnej gimnazjali-
stów z Jaroszowa i Goczałko-
wa oraz mecz piłki siatkowej 
uczniów z Gimnazjum nr 1 i 2 
w Strzegomiu. 

Obiekt przejął w użytkowa-
nie Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. - Sala będzie 
czynna od godz. 8.00 do 20.00 
w dni powszednie, w soboty do 
10.00 do 18.00. W dni powsze-
dnie w czasie trwania nauki 
szkolnej od godz. 8.00 do 15.00 

salę będą użytkować uczniowie 
Zespołu Szkół z Goczałkowa 
i Rogoźnicy. Po godz. 15.00 
sala będzie przeznaczona na 
zajęcia dla pozostałych użyt-
kowników. Będą to zajęcia indy-
widualne, dla zrzeszeń, klubów 
i organizacji pozarządowych 
prowadzone przez instruktorów 
sportu – informuje Grzegorz 
Luszawski, dyrektor OSiR. 

Zajęcia wychowania fizycz-
nego na terenie nowo wybu-
dowanej sali sportowej w Go-
czałkowie rozpoczęły się 3 

lutego br. Inwestycja została 
dofinansowana przez Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach 
Wojewódzkiego Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Spor-
towej. Całkowita wartość inwe-
stycji wynosi 3 mln 384 tys. zł, 
zaś kwota dofinansowania ze 
środków FRKF - 1 mln 117 tys. 
zł. Wykonawcą robót była firma 
Pre-Fabrykat Sp. z o.o. z Mił-
kowa koło Karpacza.
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Dzięki stałej współpracy 
Policji z Urzędem Miejskim 
w Strzegomiu po raz kolejny 
funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji wzbogacili się 
o nowy sprzęt, który będzie 
służył poprawie bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy. 

Uroczyste przekazanie ozna-
kowanego pojazdu marki KIA 
Ceed odbyło się 31 stycznia br. 
na parkingu Strzegomskiego 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel”. Poświęcenia 
pojazdu dokonał ks. Marek 
Żmuda, proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Zbawiciela 
Świata i Matki Bożej Szka-
plerznej z Góry Karmel. Po 
przecięciu przez dzielnicowych 
wstęgi opasającej pojazd, klu-
czyki do wozu przekazał na 
ręce funkcjonariuszy Zbigniew 

Suchyta, burmistrz Strzegomia 
w asyście Krzysztofa Niziołka, 
komendanta powiatowego, An-
drzeja Dobiesa, komendanta 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu, Wiesława Witkowskiego, 
zastępcy burmi-
strza, radnych 

Rady Miejskiej, pracowników 
urzędu i sołtysów. - Sprawy 
bezpieczeństwa są dla naszej 
lokalnej społeczności niezmier-
nie ważne. Pomoc przy re-
moncie Komisariatu Policji, 
dofinansowanie 

zakupu pojazdów, potrzebnego 
sprzętu, komputerów, to najważ-
niejsze działania podejmowane 
przez nasz samorząd. Wsparcie 
dla policji ma wymierne efekty 
w ich pracy, bo jak potwierdzają 
dane statystyczne, strzegom-

scy policjanci są skuteczni 
w działaniu i osiągają wy-
sokie wyniki w powiecie 
świdnickim - zaznaczył 
Zbigniew Suchyta, bur-
mistrz Strzegomia. Samo-
chód jest przeznaczony dla 

dzielnicowych. Pojazdy, 
które umożliwiają 

szybkie i skuteczne 
podjęcie interwen-
cji są podstawo-
wym wyposaże-
niem jednostek 
interwencyjnych. 
- Komisariat Po-

licji w Strzegomiu 
obsługuje tygodnio-

wo od 90 do 110 interwencji, 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców. Samochód jest nam po-
trzebny z uwagi na to, że gmina 
Strzegom obejmuje miasto i 22 
wsie, a dzielnicowi gros swoich 
czynności wykonują w terenie 
– podkreślił aspirant sztabowy 
Marcin Jabłoński, zastęp-
ca komendanta Komisariatu 
Policji w Strzegomiu. Gmina 
Strzegom przekazała na kupno 
radiowozu 34 239,89 złotych, 
czyli 50% wartości pojazdu. Ko-
lejne 50% - to wkład Komendy 
Głównej Policji w Warszawie. 

Doposażenie Komisariatu 
Policji w Strzegomiu w nowy 
radiowóz zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Strzegom, zwiększy 
skuteczność działania funk-
cjonariuszy i ułatwi im pracę 
w terenie.
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Sala na miarę marzeń!

Nowoczesny radiowóz dla naszej Policji

Po symbolicznym przecięciu wstęgi zaproszeni goście oddali pierwsze oficjalne strzały do bramki nowej hali w Goczałkowie

Doposażenie Komisariatu Policji w Strzegomiu w nowy samochód zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Strzegom

Sala jest wyposażona w profesjonalny sprzęt sportowy m.in.: zdalnie sterowane 
podwieszane tablice do koszykówki z napędem elektrycznym, demontowalne 
słupki do siatkówki z siatką z naciągiem wewnętrznym, demontowalne bramki 
do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne przyścienne, kotarę grodzącą przesuw-
ną, przestawne krzesełka, a w szatniach - szafki metalowe. 

Sala gimnastyczna w Goczałkowie stała się faktem. W pią-
tek, 31 stycznia br. odbyła się uroczystość otwarcia sali 
w obecności Marka Dyducha - radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Danuty Leśniewskiej - wicekurator 
Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Sabiny 
Cebuli - etatowego członka Zarządu Powiatu Świdnickiego, 
władz samorządowych miasta na czele z Tadeuszem Wasy-
liszynem - przewodniczącym Rady Miejskiej w Strzegomiu 
oraz Zbigniewem Suchytą - burmistrzem Strzegomia oraz 
zaproszonych gości.
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Numery telefoNów urzędu 
MiejsKieGo w strzeGoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz Gminy – (74)8560-
503
skarbnik Gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz Gravit Przychodnia 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

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

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

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne telefonyWażne telefony

- Bardzo się cieszę , że moja 
rzeźba „Granitowe Serce” 
wpisała się w krajobraz Strze-
gomia, miasta, z którego po-
chodzę, gdzie tworzę swoje 
prace, miasta, do którego 
mam wielki sentyment. Myślę, 
że dzięki trwałości granitu, 
moja rzeźba przetrwa wiele 
pokoleń i będzie cieszyć 
mieszkańców. Mam 
nadzieję, że będę 
miała okazję jesz-
cze coś zaprojek-
tować dla mojego 
miasta. Może coś 
bardziej zaskaku-
jącego i oryginal-

nego… - stwierdza Ewa Soli-
ma, strzegomska rzeźbiarka. 
I dodaje: - Myślę, że moja 
praca pokazuje, iż granit nie 
musi być szary i smutny, ale 
można mu nadać 
nowe oblicze, 
przełamując 
go kolorem 
i ciekawym 
kształtem. 

M a ł e 
g r a n i t o -
we  s e rc a , 
mieszczące 
się w dłoni, są 
nietypową pamiąt-
ką, wręczaną wybitnym 

osobistościom i ludziom 
zasłużonym dla roz-

woju miasta. Po-
mysłodawcą serca 
jes t  Krz ysztof 
Skolak, prezes 
Fundacji Bazalt, 

a wykonawcą 
- Jerzy 

Zysk. Strze-
gomski artysta-

rzeźbiarz wyko-
nuje serduszka 

w rozmaitych for-
mach i w różnej wiel-

kości - od serca symbolu, 
poprzez gadżety instalowane 

na różnych podstawach, aż do 
biżuterii - serc wisiorków, które 
chętnie noszą strzegomskie 
kobiety. Tylko w ciągu jednego 
roku serca przeszły swoistą 
metamorfozę. 

„Granitowe Serce Polski” ma 
też swój słodki wariant - tort 
z napisem „Granitowe Serce 
Polski”, który wykonała Joan-
na Lenc, z cukierni „Joanna” 
w Strzegomiu. Smaczny tort 
jest słodkim nawiązaniem do 
symbolu miasta. - Moim ma-

rzeniem jest, żeby tort „Grani-
towe Serce Polski” był słodką 
wizytówką naszego miasta - 
mówi Joanna Lenc. I wyjaśnia: 
- Tak jak wizytówką Wiednia 
jest Tort Sachera, sprzeda-
wany w każdej cukierni jako 
osobliwość cukiernicza miasta, 
tak w Strzegomiu słodkim 
wypiekiem mógłby być nasz 
tort – „Granitowe Serce Pol-
ski”, kojarzony tylko z naszym 
miastem, a turyści zwiedzający 
miasto mieliby niepowtarzalną 
możliwość jego degustacji 
w cukierniach miasta. Jakie 
jeszcze odsłony będzie miało 
„Granitowe Serce Polski”? 
O tym przekonamy się podczas 
Święta Granitu Strzegomskie-
go już w czerwcu.
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Symbole Strzegomia!
Rynek zdobi rzeźba w kształcie „Granitowego Serca Polski”. Ponadto jest też biżuteria i tort

Uczestniczyły w nim rów-
nież władze samorządowe 
Strzegomia, a także kapelan 
diecezjalny strażaków - ks. 
prałat Marek Babuśka. Rolę 
gospodarzy pełnili: Urszula 
Olszewska – prezes zarządu 
Oddziału Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w Strzegomiu oraz 
Ryszard Wikliński, komen-
dant gminny zarządu Oddziału 

Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu. Spotkanie 
miało na celu podsumowanie 
2013 roku i podziękowanie 
członkom Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy 
Strzegom za aktywne i liczne 
uczestnictwo w akcjach ratow-
niczych oraz działania kultural-
no - wychowawcze. Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 

podziękował za wykonywaną 
przez cały ubiegły rok pracę 
i podkreślił ogromną odwagę, 
profesjonalizm i poświęcenie 
strażaków. Gospodarz miasta 
przedstawił również plany in-
westycyjne dla OSP na bieżący 
rok m. in. zakup średniego 
samochodu ratowniczo – gaśni-
czego z napędem 4x4 dla OSP 
Rogoźnica, a także zakup pomp 
szlamowych dla OSP Tomko-
wice i OSP Żelazów. W swojej 
wypowiedzi ks. prałat Marek 
Babuśka zaznaczył, że praca 
strażaków jest niczym innym, 
jak pasją, co w tłumaczeniu z ję-
zyka łacińskiego oznacza mękę 
i cierpienie. - Chęć niesienia 

pomocy bliźnim i ratowanie 
ich z wielu różnych sytuacji, 
nierzadko z narażeniem wła-
snego życia świadczy o bardzo 
odpowiedzialnym i sumiennym 
podejściu do swoich obowiąz-
ków i traktowaniu swojej pracy 
jako właśnie pasji – mówił 
kapłan. Spotkanie zakończyło 
się przełamaniem opłatkiem 
i złożeniem sobie wzajemnych 
noworocznych życzeń. Dodaj-
my jeszcze, że w trakcie uroczy-
stości przygrywał Karkonoski 
Zespół Folkowy „Szyszak”, 
który nadał spotkaniu pięk-
ny świąteczno - noworoczny 
charakter.

tw

Ochotnicy świętowali
W tym roku strażacy ochotnicy otrzymają od Gminy średni samochód ratowniczo – gaśniczy i pompy 

Granitowe Serce Polski jest niekwestionowanym sym-
bolem Strzegomia. Duże granitowe serce, autorstwa 
Ewy Solimy, zdobi strzegomski rynek. Jest ono obec-
nie ulubionym obiektem fotograficznym i stanowi tło 
do wielu pamiątkowych fotografii. Ale są jeszcze inne 
odsłony tego symbolu… 

Z udziałem m. in. Zbigniewa Szczygła – radnego Sejmiku 
Dolnośląskiego, Alicji Synowskiej - prezesa zarządu od-
działu powiatowego ZOSP RP w Świdnicy, a także Tomasza 
Szuszwalaka – komendanta powiatowego PSP w Świdnicy 
w dniu 24 stycznia br. w Strzegomiu odbyło się spotkanie no-
woroczne strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Strzegom.
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Luty – marzec 2014 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

09.02-15.02 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6

tel.74/649-
12-20

16.02-22.02 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

23.02-1.03 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

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

Analizę działań Policji w 2013 
roku przedstawił Andrzej Do-
bies, komendant Komisariatu 
Policji w Strzegomiu. Z przed-
stawionych danych w porówna-
niu do lat ubiegłych wynikało, 
że wskaźnik przestępstw w 7 
kategoriach spadł. Dotyczy to 
kategorii: napady rabunkowe, 
bójki i pobicia, uszkodzenie ciała, 
uszkodzenia mienia, kradzieże 
z włamaniem i kradzieże mienia. 
Kradzieże samochodów, w ilości 
trzech zdarzeń, utrzymały się na 
poziomie z 2012 roku. Wskaźniki 
ukazujące efekty pracy strze-
gomskich policjantów poszły 
w górę. Wzrosła liczba osób za-
trzymanych na gorącym uczynku 

i zatrzymanych nietrzeźwych kie-
rowców. W kategorii przestępstw 
kryminalnych zatrzymano o 16 
osób więcej, niż w roku 2012. 
Jedynie przestępstwa narkoty-
kowe pozostały na niezmiennym 
poziomie, choć efekty są, czego 
wyrazem było wykrycie plantacji 
marihuany w Jaroszowie. Był 
to rezultat współpracy CBŚ 
z Policją. Zwiększyła się ilość 
odnalezionych osób poszuki-
wanych. Zmieniła się sytuacja 
w kategorii wypadki drogowe 
- w mieście wzrosły, a na terenie 
wiejskim zmalały. Dość poważnie 
wzrosła ilość kolizji w mieście, 
zaś na wsi - nieznacznie spadła. 
Odnotowano 43 osoby ran-

ne. Wskaźnik w tej kategorii 
zmniejsza się na terenie wiejskim 
i poważnie zwiększa w obsza-
rze miejskim. Ilość zabitych 
w 2013 znacznie się zmniejszyła 
(2012 - 6, 2013 - 3). Wszystkie 
ofiary śmiertelne odnotowano 
na terenie wiejskim w obszarze 
DK nr 5. Marcin Jabłoński, za-
stępca komendanta, przedstawił 
efekty pracy służby kryminalnej. 
W kategorii: przestępstwa stwier-
dzone odnotowano tendencję 
spadkową. Wskaźnik wykry-
walności ogólnej, kryminalnej 
i wykrywalności w 7 kategoriach 
wzrósł. - Tym samym jesteśmy 
w czołówce komendy powiatowej 
- podkreślił. Imponująco wygląda 

wykrywalność w kategorii: bójki 
i pobicia, uszkodzenia ciała oraz 
wykrywalność przestępstw nar-
kotykowych, w których wynosi 
on 100%. Przedstawione dane 
potwierdziły skuteczność działań 
strzegomskich policjantów. Był też 
czas na wskazanie obszarów, które 
wymagają dalszego doskonalenia 
oraz czas na określenie kierun-
ków działania w bieżącym roku. 
Krzysztof Niziołek, komendant 

powiatowy, wymienił niektó-
re z priorytetów komendanta 
głównego na lata 2013- 2015. 
Jak zaznaczył, Policja monitoruje 
ocenę społeczną swojej działal-
ności, by realizować pewne prio-
rytety, które wyznaczają również 
mieszkańcy. Podjęte działania 
zmierzają do podnoszenia jakości 
pracy policjantów, przyczyniają 
się do wzrostu znaczenia Policji 
w powiecie świdnickim oraz 
pozwalają na budowanie zaufania 
do tej formacji bezpieczeństwa.  
- Widać was w dzień i w nocy, 
jesteście, czujemy się bezpieczni 
- takie słowa padały w gratula-
cjach i podziękowaniach, jakie 

popłynęły w stronę strzegomskich 
policjantów od radnych i sołtysów. 
Z wyrazami uznania wystąpili: 
Maria Michalec, wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej, zapewniając 
o wsparciu RM na przyszłość, rad-
ni - Józef Starak, Bogumiła Skó-
ra, Marian Góra oraz Henryk 
Radkowski, jako radny i sołtys. 
Strzegomscy policjanci plasują się 
na wysokich lokatach w powiecie, 
a bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy z roku na rok jest większe. 
Mimo że Policja w 2013 r. przejęła 
obowiązki Straży Miejskiej i miała 
ponad 1000 interwencji więcej, 
mieszkańcy nie odczuli zmiany.

GK

Osoby, które do 20 lutego br. 
nie otrzymają takich informa-
cji, proszone są o niezwłoczne 
skontaktowanie się z wydziałem. 
Stawki za śmieci obowiązują ta-
kie same jak w roku ubiegłym, 
tj. 12 zł za odpady segregowane 
i 21 zł za niesegregowane. Po-

nadto wszystkie indywidualne 
numery rachunków (przyznane 
w poprzednim roku) nie ulegają 
zmianom. Płatności można 
dokonywać przez Internet bądź 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

red

O bezpieczeństwie i nie tylko 

Za śmieci zapłacimy tyle samo. Jakie terminy i konta? 

Wzrosła liczba kolizji w mieście, a na wsiach – spadła. Odnotowano 43 osoby ranne. Liczba zabitych w 2013 znacznie się zmniejszyła (2012 - 6, 2013 – 3)

Ceny za odbiór śmieci są takie same, ale od 1 lutego br. wzrosły koszty wysyłanych upomnień przez Urząd Miejski w Strzegomiu z 8,80 zł na 11,60 zł

Będą konsultacje 
o ulicy Olszowej 

W poniedziałek (17 lutego br.) 
o godz. 14.30 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu (sala nr 29) odbędą się 
ponownie konsultacje społeczne 
z mieszkańcami w sprawie „Prze-
budowy ul. Olszowej w Strze-
gomiu”. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tych konsultacjach. 
Uwagi i sugestie mieszkańców są 
bowiem bardzo istotne podczas 
projektowania i samej realizacji 
zadania. 

red

Dworzec pod  
sterami Urzędu

W związku z przejęciem admi-
nistrowania dworca autobusowe-
go przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu, w razie jakichkolwiek 
pytań, zgłaszania niedogodności, 
spostrzeżeń czy uwag na te-
mat funkcjonowania DA należy 
kontaktować się z pracownikami 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi: 
Zenonem Sozańskim - tel. (74) 
8560-532 lub Andrzejem Jaku-
bowskiem - tel. (74) 8560-526.

Kw

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

(Dz. U. z  2010 r. Nr 
102 poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-

ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 17/B/2014, 
18/B/2014, 19/B/2014, 
20/B/2014, 21/B/2014, 
22/B/2014 burmist r za 
Strzegomia z dnia 4 lutego 
2014 roku.

Burmistrz Strzegomia
informuje o nieruchomości

Burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta - W 2014 r. zabezpieczyliśmy środki 
finansowe w budżecie gminy w wysokości 50 tys. zł na punkt przyjęć inte-
resantów w Komisariacie Policji w Strzegomiu, przeznaczyliśmy dodatkowe 
środki na piątkowe i sobotnie patrole w okresie letnim, które sobie cenimy, 
bo są potrzebne i pozytywnie odbierane przez mieszkańców naszej gminy 
i przekazaliśmy nowy samochód, w którego zakupie gmina partycypowała 
w 50 %. Dziękuję wszystkim policjantom za bardzo dobrą pracę na rzecz 
społeczności strzegomskiej. Życzę wszystkiego dobrego także w życiu oso-
bistym i rodzinnym.

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu informuje, że zostały już wysłane 
wszystkie informacje (za potwierdzeniem odbioru), doty-
czące terminów płatności za śmieci oraz numerów kont, na 
które należy uiszczać opłaty. 

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu prowadzi sprzedaż i dzierżawę pojemników w siedzibie firmy przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu, tel.: 74 
-855-10-51.

Sprzedaż pojemników:
lp Nazwa i pojemność Cena brutto za nowe Cena brutto 

za używane
1 Pojemniki od 60 l do 140 l od 110,00 do 170,00 90,00
2 Pojemniki 240 l 170,00 100,00
Dzierżawa pojemników:
lp Nazwa i pojemność Cena jednostkowa 

brutto/m-c
1 Pojemniki od 60 l do 140 l 5,60
2 Pojemnik 240 l 7,10
3 Pojemniki wózkowe 1100 l 27,80
4 Kontenery KP7 110,00

Odprawa roczna funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu, przedstawicieli 
Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, radnych i władz samorządowych Strzegomia, 
która odbyła się 31 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, to podsumowanie 
działań Policji w minionym roku, przedstawienie raportu o wynikach stanu bezpieczeństwa 
w naszej gminie, jak również omówienie istotnych kwestii dotyczących działań Policji 
w 2014 roku.

Informujemy, że od 1 lutego br. wzrosły koszty wysyłanych upomnień przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu z 8,80 zł na 11,60 zł.
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W niektórych miejscowo-
ściach g miny Strzegom 
nastąpiła zmiana systemu 
odprowadzania ścieków - 
z systemu przewozu ścieków 
wozami asenizacyjnymi, na 
system sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjno - pompowy. 
Takich sieci oddano do 
użytku ponad 50 km. 

Budowę s ieci  kanal iza-
cyjnych wykonano zgodnie 
z założeniami technicznymi 
i planami przestrzennymi 
z uwzględnieniem obsługi 
docelowej liczby mieszkańców, 
co powoduje że nowe kolek-
tory ściekowe są często w po-
czątkowej fazie eksploatacji 
niedociążone, a prędkości 
przepływu ścieków są w nich 
zbyt niskie, aby zapewnić 
samooczyszczanie. Konse-
kwencją tego jest powsta-
wanie, zarówno w komorach 
przepompowni, jak i w samej 
sieci kanalizacyjnej, złogów 
osadów. Obniżona prędkość 

przepł ywu powoduje , ż e 
związki organiczne zawarte 
w ściekach i złogach osadów 
ulegają rozkładowi w warun-
kach beztlenowych, co jest 
główną przyczyną uciążliwości 
zapachowej. - Zrealizowanie 
w najbliższym czasie założeń 
projektowych dotyczących 
podłączenia do kanalizacji 
5,5 tys. mieszkańców naszej 
gminy spowoduje wzrost ilości 
ścieków wprowadzanych do 
kanalizacji, co w znacznym 
stopniu poprawi hydraulikę 

przepływu, a tym samym 
wpłynie na wyeliminowanie 
lub ograniczenie uciążliwo-
ści zapachowej. Sygnały od 
mieszkańców poszczególnych 
miejscowości o pojawiających 
się nieprzyjemnych zapachach 
z kanalizacji są na bieżąco 
monitorowane przez służby 
techniczne WiK Strzegom 
– informuje Dorota Bor-
kowska, prezes strzegomskiej 
spółki WIK. W przypadku, 
gdy podczas eksploatacji ka-
nalizacji sanitarnej w pełni do-

ciążonej nadal będą występo-
wać niedogodności w postaci 
nieprzyjemnych zapachów, 

rozważona zostanie możliwość 
montażu w najbardziej uciąż-
liwych miejscach zewnętrznej 

sieci kanalizacyjnej urządzeń 
antyodorowych. 

red

Tematyka warsztatów bę-
dzie obejmować m.in. trendy 
wzornicze na polskim rynku, 
współpracę z instytucjami na-
uki, strategie rozwoju przedsię-
biorstw oparte na wzornictwie, 
narzędzia tworzenia idealnego 

briefu, zróżnicowanie bran-
żowe procesów projektowych 
- polskie case study, czynniki 
warunkujące sukces projektu, 
tworzenie zespołu projekto-
wego.

Uciążliwe zapachy z kanalizacji

Zapisz się na warsztaty wzornictwa 

Sygnały od mieszkańców poszczególnych miejscowości o pojawiających się nieprzyjemnych zapachach z kanalizacji są na bieżąco monitorowane

Warsztaty odbędą się w Dolnośląskim Parku Technologicznym. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu DSWP jest bezpłatne 

 

Strzegom 
przy  

Ośrodku Sportu i 
Rekreacji 

ul. Mickiewicza 2 
07.03. 2014r. 

Jaki podatek rolny płacą rolnicy w okolicznych gminach? W imieniu Wydziału Współ-
pracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego zapraszamy na spotkanie, 
które odbędzie się 17 lutego 2014 
r. o godz. 11.00 we Wrocławiu 
przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23, 
sali 510. 

W związku z przyjęciem Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2014-2020 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej podjęło przygoto-
wania do ogłoszenia konkursu 
FIO 2014. Jednym z elemen-
tów jest organizowanie spotkań 
z potencjalnymi oferentami, czyli 

organizacjami zainteresowanymi 
konkursem. W związku z po-
wyższym ,Wydział Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi 
UMWD wspólnie z Minister-
stwem Pracy i Polityki Społecz-
nej sprawującego w roku 2014 
funkcję Instytucji Zarządzającej 
i Instytucji Wdrażającej Program 
FIO zaprasza przedstawicieli 
wszystkich organizacji pozarzą-
dowych z Dolnego Śląska, na 
spotkanie, na którym omówione 
zostaną zasady ubiegania się 
o dotację i prezentacja nowego 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2014. 

MK

W innych gminach drożej!Jak otrzymać dotacje FIO?

Lp. Gmina Cena skupu żyta na 2014 r. (w zł)

1. Wałbrzych 69,28

2. Legnica 69,28

3. Jawor 69,28

4. Szczawno Zdrój 69,28

5. Świebodzice 69,28

6. Miasto Świdnica 69,28

7. Kostomłoty 68,00

8. Udanin 68,00

9. Marcinowice 69,28

10. Gmina Świdnica 62,40

11. Żarów 69,28

12. Jaworzyna Śląska 67,41

13. Dobromierz 63,00

14. Środa Śląska 66,00

15. Strzegom 62,40

2014 r. – cena maksymalna (wg komunikatu GUS) – 69,28 zł

Inną kwestią są odory w budynkach, które pojawiają się, gdy wewnętrzna 
instalacja kanalizacyjna jest niesprawna (nieszczelności i/lub brak odpo-
wietrzenia pionów kanalizacyjnych). Zmiany ciśnienia atmosferycznego, jak 
również wilgotności powietrza i temperatury zewnętrznej mogą powodować 
wzrosty ciśnienia oparów znajdujących się w rurach kanalizacyjnych i ich upływ 
do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku. Dlatego wewnętrzne 
piony kanalizacyjne powinny być zakończone rurą wywiewną wyprowadzoną 
ponad dach budynku, która umożliwia swobodne ujście oparów i zapachów 
kanalizacyjnych do atmosfery. Dlatego też, właściciele/zarządcy nowo pod-
łączonych budynków do kanalizacji sanitarnej powinni dokonać oceny stanu 
technicznego instalacji kanalizacyjnej i przeprowadzić niezbędne prace w celu 
wyeliminowania uciążliwości zapachowych pojawiających się w pomieszcze-
niach budynku.

Uczestnictwo we wszystkich wyda-
rzeniach organizowanych w ramach 
projektu DSWP jest nieodpłatne. 
Grupą docelową warsztatów dla 
przedsiębiorców są właściciele 
i pracownicy dolnośląskich firm.

Więcej informacji oraz formularze 
zgłoszeniowe można znaleźć na 
stronie siec.asp.wroc.pl 

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego zaprasza 
przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu na bezpłatne 
warsztaty z zakresu procesu rozwoju produktu wzorniczego 
oraz zarządzania w procesie wzorniczym, które odbędą się 
od 25-26 lutego br. w Dolnośląskim Parku Technologicz-
nym.
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

konrad: Panie Burmistrzu. Proszę 
w pierwszej kolejności zlecić po-
sprzątanie góry krzyżowej …

Ulica Promenady została po-
sprzątana, natomiast jak wynika 
z informacji, sama trasa na Górze 
Krzyżowej nie jest zaśmiecona. 
Właścicielem Góry Krzyżowej 
są Lasy Państwowe. W ubie-
głym tygodniu rozmawiałem 
z nadleśniczym z Jawora, który 
wydłuży zlecenie na sprzątanie 
Góry Krzyżowej od kwietnia do 
grudnia. ZUK Sp. z o.o. będzie 
sprzątać Górę Krzyżową w drugą 
i ostatnią środę miesiąca. Panie 
Konradzie wypadałoby jednak by-
śmy sami, jako mieszkańcy, zadbali 
o to piękne miejsce w Strzegomiu 
i nie śmiecili. Wymagajmy trochę 
więcej od siebie samego. Dziękuję 
za pytanie.

nina: Panie Burmistrzu, dlaczego 
tak jest, że przez „podfirmę” przyj-
mują do piekarni FsB…

Szanowna Pani, moim zada-
niem jako burmistrza jest po-
szukiwanie inwestorów, którzy 
stworzą miejsca pracy na terenie 
naszej gminy i tak się stało w tym 

przypadku. FSB Piekarnia Strze-
gom zatrudnia 200 osób, w tym 
około 70% to mieszkańcy gminy 
Strzegom. Jest to firma nieza-
leżna i nie mam wpływu na to, 
kogo przyjmują do pracy i jakie 
stosują kryteria i zasady przyjęć. 
Cieszę się, że chcą się dalej 
rozwijać w naszej Podstrefie. 
Proszę o cierpliwość, bo może 
się okazać, że rozmowy zakończą 
się sukcesem.

zbychu: Po ostatnich doniesie-
niach gminnych (biuletyn) czu-
ję pewien niedosyt informacji. 
mianowicie, dlaczego admini-
strowanie dworcem Pks przejął 
urząd? skoro już to się dokonało, 
to może miasto wreszcie zadba 
o komunikację miejską, aby uła-
twić poruszanie się z tego dworca 
w kierunku centrum.

Od dawna może Pan korzystać 
z przejazdu kursowymi busami 
np. z Legnickiej na dworzec 
autobusowy, czy też z Grabów 
na ul. Leśną czy dworzec au-
tobusowy. By usprawnić komu-
nikację naszych mieszkańców, 
została wybudowana zatoka na 
ulicy Świdnickiej. Można tam 
także dojechać z dworca auto-
busowego bądź ulicy Leśnej. 
Dworzec do grudnia 2013 roku 
administrował Zakład Usług 
Komunalnych Spółka z o. o.

dlaczego spotkanie nt. proble-
mów związanych z zapachem 
powodowanym przez słodownię 
zostało zorganizowane o godzi-
nie 12.00? Proszę się nie dziwić, 
że spotkanie nie zgromadziło 
zainteresowanych mieszkańców. 
w tych godzinach najczęściej 
jesteśmy w pracy.

Było to już drugie spotkanie, na 
którym obecne były tylko dwie 
osoby z terenu miasta i gminy 
Strzegom. Zorganizowane zosta-
ło o godz. 14.00, a nie o 12.00.

Ala: Panie Burmistrzu, gratuluję 
że potrafi pan powiedzieć słowo 
„przepraszam”, choć uważam, że 
miał pan prawo podać zarobki 
pana majewskiego. mam pyta-
nie - ile zarabia pan majewski, 
ile weźmie dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego za 2013 i czy 
pobiera dietę radnego? jeśli tak, to 
ile to jest miesięcznie. 

Szanowna Pani, odsyłam Panią 
do zakładki na naszej stronie 
internetowej - Biuletyn Infor-
macji Publicznej „BIP”, gdzie 
publikowane są wszystkie do-
chody i majątek, jaki posiadają 
radni Rady Miejskiej. Wszyscy 
pracownicy jednostek gminy, 
w tym także pracownicy OSiR 
w Strzegomiu, otrzymują do-
datkowe wynagrodzenie roczne 
w wysokości miesięcznego wy-
nagrodzenia. Dodam, że sprawa 
z panem Majewskim zakończyła 
się ugodą z dwóch stron i każdy 
z nas zapłacił koszty sądowe 
ponad 200 zł.

zaciekawiona: mam pytanie od-
nośnie ulicy szarych szeregów? od 
czasu remontu na tej ulicy nie ma 
żadnych śmietników. czy tak już 
zostanie, czy po prostu ktoś o tym 
zapomniał? 

Informuję, że w styczniu br. zo-
stały zakupione kosze na odpady 
celem montażu ich m. in. na ul. 
Szarych Szeregów w Strzegomiu. 
Kosze zostaną zamontowane 
przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. 

jan: szanowny Panie Burmistrzu. 
zwracam się do Pana o wyja-
śnienie dlaczego zamówienia na 
sprzęt komputerowy, wszelkiego 
rodzaju naprawy i techniczną ob-
sługę związaną z komputeryzacją 
urzędu miejskiego oraz podległych 
jednostek realizowane są od lat 
przez jedną firmę? czy skutecznie 
jest omijana ustawa o zamówie-

niach publicznych? czy rzeczywi-
ście oferta tej firmy jest najtańszą 
ofertą na rynku? czy być może to 
jest „układ”, bo szefem tej firmy jest 
były pracownik urzędu? czy nikt 
tego nie nadzoruje, w jaki sposób są 
wydawane pieniądze podatników 
i dlaczego tak jest?

Wszystkie zakupy dokonywa-
ne są zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i Regula-
minem postępowania w zakresie 
wydatkowania środków publicz-
nych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości 
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicz-
nych obowiązującym w Urzędzie 
w Strzegomiu. Urząd Miejski 
korzysta z usług różnych firm 
specjalistycznych w zakresie zaku-
pu, naprawy i obsługi technicznej. 
Jednostki organizacyjne gminy 
Strzegom mają oddzielne budżety 
i same decydują o wydatkowaniu 
środków.

marek: witam szanownego Pana 
Burmistrza. Panie burmistrzu, 
dlaczego nie respektuje Pan aktów 
prawnych i zgodnie z nimi nie 
podaje do publicznej wiadomości 
umorzeń podatkowych: art. 37 
ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o f inansach pu-
blicznych (dz. u. nr 157 poz.1240 
ze zmianami). Pozdrawiam ser-
decznie. marek 

Używa Pan ostrych słów, a na 
dodatek niesprawdzonych sfor-
mułowań, „że nie podaję do pu-
blicznej wiadomości umorzeń 
podatkowych”. Przepisy mówią 
tak: Art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2014r., poz. 885 j.t) zobowią-
zuje mnie, jako burmistrza - co 
czynię bezwzględnie - podawać 
do publicznej wiadomości wykaz 
osób prawnych i fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych niepo-

siadających osobowości prawnej, 
którym w zakresie podatków lub 
opłat udzieliłem ulg, odroczeń, 
umorzeń lub rozłożyłem spłatę na 
raty w kwocie przewyższającej 500 
zł, wraz ze wskazaniem wysokości 
umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia. Taki wykaz każdego 
roku jest zamieszczany na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
31 maja danego roku za rok ubie-
gły. Termin ten wynika z art. 38 
ustawy o finansach publicznych, 
zatem najpóźniej do tego dnia 
będzie sporządzony i podany do 
publicznej wiadomości wykaz 
umorzonych w roku 2013 po-
datków. 

nikifor: moje pytanie dotyczy zna-
ku zakazu skrętu w prawo w ul. 
wolską, który to znak ustawiono 
po remoncie ul. sz. szeregów. jak 
mają się do niego stosować goście 
hotelowi syreny, skoro wjazd na 
parking hotelu jest otwarty od 
strony ul. wolskiej, a nie zaś od ul. 
sz. szeregów? to po co go usta-
wiano, skoro pozwala się na jego 
łamanie? 

Słuszna uwaga, ale nie do 
końca zgoda ze stanem fak-
tycznym, ponieważ klienci 
hotelu „Syrena” wjeżdżając na 
ul. Wolską napotykają znak B-1 
(zakaz wjazdu), pod którym 
zgodnie z prawem zastosowano 
odstępstwo od tego znaku dla 
mieszkańców ul. Wolskiej oraz 
dla klientów restauracji „Syre-
na”. Natomiast informacja dla 
pozostałych kierowców o ta-
kim oznakowaniu ul. Wolskiej 
powinna być zamontowana 
z odpowiednim wyprzedze-
niem. I tak jest na ul. Szarych 
Szeregów, zarówno od strony 
drogi nr 374, jak i od strony 
kina zostały ustawione znaki 
informujące o zakazie skrętu 
w ul. Wolską. Demontaż ozna-

kowania B-22 na ul. Szarych 
Szeregów wprowadzałby spore 
zamieszanie.  

kamila: witam Panie Burmistrzu. 
Postawiono lusterko koło wiaduk-
tów na nowo wybudowanej ulicy 
idącej na Pks, lecz o lusterku przy 
wyjeździe z ulicy koszarowej na 
ulicę Armii krajowej (koło wia-
duktu) już zapomniano. informuję 
Pana, że istnieje niebezpieczeństwo 
przy wyjeździe z ulicy koszarowej 
na ulicę Armii krajowej, ponieważ 
nie widać nadjeżdżającego auta 
zza wiaduktu. wyjeżdżając z ulicy 
koszarowej, żeby zobaczyć czy jest 
droga wolna po prawej stronie, 
trzeba wyjechać przynajmniej do 
połowy pasa ruchu na Armii kra-
jowej, co grozi wypadkiem. 

Informuję Panią, że jeżeli cho-
dziłoby o samo ustawienie „luster-
ka”, to wydałbym odpowiednie 
polecenia, aby to wykonać. Jednak 
sprawa jest bardziej złożona niż 
mogłoby się wydawać. Po pierw-
sze zatwierdzony projekt stałej 
organizacji ruchu, który obejmo-
wał ul. Koszarową i ul. Dworcową, 
nie obejmował skrzyżowania ul. 
Armii Krajowej z ul. Koszarową, 
w związku z tym nie „zapomnia-
no”, tylko nie można było ustawić 
dodatkowego lustra i podciągnąć 
go pod w/w projekt (byłoby to nie-
przestrzeganiem prawa o Ruchu 
drogowym). Drugą sprawą, którą 
należy mieć na uwadze jest fakt, 
że gmina Strzegom przystępuje 
do realizacji przebudowy ul. Armii 
Krajowej, łącznie z włączeniem się 
do ul. Koszarowej. Po wykonaniu 
prac widoczność na skrzyżowaniu 
powinna się poprawić. Jeżeli po 
przebudowaniu ul. Armii Kra-
jowej okaże się, że założenia 
poprawy widoczności nie zostały 
spełnione w zadowalający sposób, 
to zapewniam Panią, że rozwa-
żymy możliwość zamontowania 
dodatkowego lustra.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

drugi przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 627/4, AM 
-28, Obr. 2 o powierzchni 2.465 m², 
położona w Strzegomiu przy ul. 
Anielewicza. 
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00078336/7. 
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
149 040,00 zł
Wadium - 15 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.03.2014 r. o godz. 1200 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem MN2 – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o cha-
rakterze willowym (rezydencyjnym).
Pierwszy przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości ogło-
szony na dzień 09.01.2014 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
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 10.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium ule-
ga przepadkowi. Koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
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 określa-
jący status prawny oferenta, spo-

sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. 

U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe 
informacje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr (74) 85-60-572, ponadto informa-
cja o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmina 
Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publiczne-
go w trybie przetargu nie-
ograniczonego pn.:
Obsadzenie klombów, 
gazonów, skrzynek 
i ampli materiałem wła-
snym wykonawcy oraz 
całosezonowa pielęgna-
cja klombów, gazonów 
i ampli wraz z likwidacją 
nasadzeń i przekopaniem 
klombów w roku 2014 r. 
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę wykonawcy:
Oferta nr 1
SPES CITY Sp. z o.o. 
S.K.A.
ul. Różana 7
52-200 Wysoka
cena oferty 78 300,00 zł

Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – 
wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą – oferta z najniższą 
ceną. W postępowaniu zło-
żono oferty następujących 
wykonawców oraz przyzna-
no im następującą punkta-
cję w kryterium oceny ofert 
– cena 100%:

Oferta nr 1
SPES CITY Sp. z o.o. 
S.K.A.
ul. Różana 7
52-200 Wysoka
cena oferty: 78 300,00 zł

Oferta nr 2
„Zakład Usług Komunal-
nych
w Strzegomiu Sp. z o.o.”
ul. Aleja Wojska Polskiego 
75
58-150 Strzegom
cena oferty: 81 648,00 zł

Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty
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Głównym celem drugiej sesji 
było dokonanie przynależno-
ści radnych do poszczególnych 
komisji. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Bartłomiej 
Żmijewski (przewodniczący), 
Katarzyna Siekaniec, Julia 
Bytnar i Joanna Klasa. Do 
Komisji Bezpieczeństwa, Ładu 
i Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska wybra-
no: Angelikę Połeć (przewod-
nicząca), Adriana Kołodzieja, 
Pawła Wrońskiego i Justynę 
Popielas. W Komisji ds. Wsi 
będą pracować: Kamila Sob-
kowiak (przewodnicząca), 
Magdalena Hawro, Rado-
sław Zając i Marta Wasielew-
ska. W skład Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji weszli: Ka-
mil Kliza (przewodniczący), 
Julia Bytnar, Karol Kostuch 
i Bartłomiej Żmijewski. Prze-
wodniczącym Komisji Zdro-

wia i Spraw Socjalnych została 
Joanna Klasa, a pomagać jej 
będą: Barbara Grad, Alek-
sandra Rybka i Kamil Kliza.  
I wreszcie do Komisji Oświaty 
i Wychowania wybrano nastę-
pujących radnych: Katarzynę 
Siekaniec (przewodnicząca), 
Pawła Wrońskiego, Magda-
lenę Hawro, Justynę Popielas, 
Aleksandrę Fedak i Kamilę 
Sobkowiak. 

Drugą część czwartkowych 
obrad zdominowała dyskusja 
młodych radnych nt. urozma-
icenia życia społeczno-kultu-
ralnego w gminie Strzegom, 
a także bezpieczeństwa na jej 
terenie. Zaproszona na sesję 
Bożena Bojanowska – Czuk, 
dyrektor Strzegomskiego Cen-
trum Kultury, przedstawiła 
plan najważniejszych imprez 
kulturalnych, które w tym roku 
odbędą się w Strzegomiu oraz 

gwiazdy, które wystąpią w ich 
trakcie. Młodzi radni zapro-
ponowali, by w trakcie Święta 
Granitu Strzegomskiego za-
prosić wykonawców, którzy 
mogliby zagrać na mniejszej 
scenie, zlokalizowanej na 
terenie parku „Strzegomskie 
Planty”. Pomysł spodobał się 
burmistrzowi Strzegomia – 
Zbigniewowi Suchycie, któ-
ry wyraził aprobatę i zwrócił 
się z prośbą o podanie sto-
sownych propozycji. Waż-
nym elementem obrad była 
dyskusja nt. bezpieczeństwa. 
Członkowie rady wyrażali 
swoje zdanie w tym temacie, 
jednocześnie pytając o możli-
wość poprawy stanu bezpie-
czeństwa w różnych częściach 
Strzegomia i okolicznych wsi. 

Gospodarz miasta zapewnił, 
że władze Strzegomia robią 
wiele, aby je poprawić – m. in. 
poprzez zwiększenie zakresu 
monitoringu centrum Strze-
gomia oraz ilości pieszych 
patroli na osiedlach, które 
administruje Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świebodzi-
cach. Dodał także, że w po-
równaniu z rokiem ubiegłym 
stan bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy S trzegom 
uległ poprawie. Warto jeszcze 
dodać na koniec, że mło-
dzieżowi radni jednogłośnie 
przyjęli wniosek o organiza-
cji na strzegomskim Rynku 
uroczystego Poloneza d la 
maturzystów i absolwentów 
szkół gimnazjalnych.

tw

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu udziela pomocy 
rodzinom i osobom, które wy-
chowują dzieci niepełnosprawne 
w formie świadczeń rodzinnych. 
Są to m. in.: 

1. Świadczenie pielęgnacyjne - 
przysługuje rodzicom, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, osobie będącą 
rodziną zastępczą spokrewnioną 
(w rozumieniu ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej) - jeżeli 
nie podejmują lub rezygnują z za-
trudnienia lub innej pracy zarobko-
wej w celu sprawowania opieki nad 
osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielniej egzy-
stencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji.
Do świadczenia pielęgnacyjnego 
należy złożyć wniosek wraz z do-
kumentami:
- orzeczenie o niepełnosprawności 
wraz ze wskazaniami w pkt 7 i pkt 
8 - wymaga 
- akt urodzenia dziecka 

- zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy, że osoba ubiegająca 
się o świadczenie pielęgnacyjne 
nie podejmuje zatrudnienia lub 
rezygnuje z zatrudnienia , w celu 
sprawowania opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym
- wysokość świadczenia pielęgnacyj-
nego 620,00zł miesięcznie
1a. Pomoc finansowa w ramach 
rządowego programu wspierania 
osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 
zł od 1 stycznia 2014 do 31 marca 
2014 r.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysłu-
guje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia, jeżeli legity-
muje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje 
także osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku życia, 
legitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności.
Do zasiłku pielęgnacyjnego należy 
złożyć wniosek wraz z dokumen-
tami:
- orzeczenie o niepełnosprawności 
- orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym lub umiarko-
wanym

- akt urodzenia dziecka 
- kserokopia dowodu tożsamości 
rodzica 
- wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
153,00zł miesięcznie.
3. W przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 623,00 zł (zgodnie §1.1 pkt. 
2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wysokości dochodu rodziny albo 
dochodu osoby uczącej się stano-
wiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości 
świadczeń rodzinnych).
Zgodnie z art. 8 do zasiłku rodzinne-
go przysługują dodatki z tytułu:
dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego
Na podstawie art. 13 dodatek z tytu-
łu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
przysługuje matce lub ojcu, opie-
kunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, 
a także osobie uczącej się na pokrycie 
zwiększonych wydatków związa-
nych z rehabilitacją lub kształceniem 
dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o niepełnosprawności;
2) powyżej 16 roku życia do ukoń-
czenia 24 roku życia, jeżeli legitymu-
je się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności:
Dodatek przysługuje miesięcznie 
w wysokości:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do 
ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku 
powyżej 5 roku życia do ukończenia 
24 roku życia 
Do zasiłku rodzinnego należy złożyć 
wniosek wraz z dokumentami:
- zaświadczenie o dochodach 
z Urzędu Skarbowego wszystkich 
pełnoletnich osób w rodzinie za rok 
2012r. (kserokopie pit - 11 za rok 
2012, świadectw pracy w przypadku 
utraty pracy, umów o pracę w przy-
padku podjęcia nowego zatrudnienia, 
dochód netto za pierwszy miesiąc po 
uzyskaniu zatrudnienia)
- kserokopia dowodu tożsamości 
wnioskodawcy
- akt urodzenia dziecka
- orzeczenie o niepełnosprawności, 
lub o stopniu niepełnosprawności 
w stopniu znacznym lub umiarko-
wanym
- w przypadku dziecka pełnoletniego 
zaświadczenie o uczęszczaniu dziec-
ka do szkoły ponadgimnazjalnej oraz 
kserokopia dowodu tożsamości. 

Młodzi radni o …

Pomoc rodzinom niepełnosprawnych dzieci

Była dyskusja na temat urozmaicenia życia społeczno-kulturalnego, a także bezpieczeństwa

Z jakich świadczeń mogą skorzystać rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci i gdzie mają się zgłosić?

W środę (12. lutego) o godz. 
15.000 w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbędzie się lutowa 
Sesja Rady Miejskiej. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. P r z y j ę c i e  p r o t o k o ł u 

z XLIX Sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu odbytej  
w dniu  30 grudnia 2013 r.

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach przewod-
niczącego Rady Miejskiej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Strzegom 
na lata 2013-2022,

b) zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2014 rok,

c) zaciągnięcia pożyczki z bu-
dżetu państwa na wyprzedza-
jące finansowanie w ramach 
PROW 2007-2013 (Rusko),

d) zaciągnięcia pożyczki z bu-
dżetu państwa na wyprze-
dzające finansowanie  w ra-
mach PROW 2007-2013 
(Olszany),

e) zaciągnięcia pożyczki z bu-
dżetu państwa na wyprze-
dzające finansowanie w ra-
mach PROW 2007-2013 
(Stawiska),

f ) zaciągnięcia pożyczki z bu-
dżetu państwa na wyprze-
dzające finansowanie w ra-
mach PROW 2007-2013 
(Goczałków),

g) udzielenia pomocy finanso-
wej Komendzie Powiatowej 
Policji w Świdnicy,

h) wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckie-
go w 2015 roku,

i) ustanowienia Honorowego 
Tytułu „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” oraz przyjęcia 
regulaminu jego nadawania,

j) wyrażenia zgody na za-
pewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie 
przewozu dla dzieci oraz 
uczniów w roku szkolnym 
2014/2015,

k) zmieniająca uchwałę w spra-
wie uchwalenia Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu,

l) podwyższenia kryterium 
dochodowego na osobę w ro-
dzinie uprawniającego do 
pomocy w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywno-
ściowych,

ł) nadania nazwy ulicy w Strze-
gomiu,

m) przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obrębu wsi Morawa, w gmi-
nie Strzegom,

n) przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów położonych w ob-
rębie 3 miasta Strzegom,

o) sprawozdania z pracy sta-
łych komisji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu za 2013 rok,

p) planu pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
na 2014 rok,

r) o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu (odwoła-
nie A. Gregorczyka z Komisji 
Kultury),

s) zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustalenia składu osobo-
wego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
(odwołanie A. Gregorczy-
ka),

t) zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustalenia składu osobo-
wego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
(powołanie J. Majewskiego),

u)  o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu (powoła-
nie J. Majewskiego).

9. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

10. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu w 2014 r. 
rozpoczyna realizację pro-
jektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego pt. „Nowe 
Możliwości”, który jest skie-
rowany do osób bezrobotnych 
korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu. Osoby zain-
teresowane uczestnictwem 
w projekcie mogą zgłaszać się 
do pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu ul. Armii Kra-
jowej 23 .

Celem projektu jest zwięk-
szenie aktywności zawodo-
wej i nabycie umiejętności 
poruszania się na rynku pra-
cy, nabycie, podniesienie lub 
zmiana kwalifikacji zawodo-
wych wśród osób będących 
klientami ośrodka. 

Uczestnicy projektu będą 
mogli wziąć udział w różnorod-
nych formach wsparcia m.in.:

•	 w	warsztatach	z	komunikacji	
interpersonalnej i autopre-
zentacji , których celem bę-
dzie zrozumienie istoty ko-
munikowania się, poznanie 
reakcji interpersonalnych, 
ćwiczenie technik aktyw-
nego słuchania, ćwiczenie 
sposobów udzielania infor-
macji zwrotnych, rozumienie 
mowy ciała w kontekście 
komunikacji niewerbalnej

•	 w	warsztatach	 kompetencji	
społecznych pomagających 
w powrocie na rynek pracy, 
nabycie umiejętności poszu-
kiwania pracy, przygotowa-
nie się do procesu rekruta-
cyjnego poprzez umiejętne 
przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych

•	 kursach	podnoszących	kwali-
fikacje zawodowe dobranych 
indywidualnie do predyspo-
zycji i potrzeb uczestników

•	 indywidualnych	 konsulta-
cjach z psychologiem i do-
radcą zawodowym

Zapraszamy do udziału 
w projekcie!

O czym na lutowej sesji?

Jaka pomoc dla bezrobotnych?

Na pierwszym posiedzeniu (12 grudnia 2013 r.) wybrano przewodniczącego 
MRM, którym został Konrad Fornal z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu, zaś wiceprzewodniczącymi zostały: Aleksandra Dudyk 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz Barbara Grad 
z Zespołu Szkół w Strzegomiu, a sekretarzem - Maja Czerwiecka z Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu.

Znamy już skład osobowy wszystkich komisji działają-
cych w ramach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzego-
miu kadencji 2013 -2015. Wyboru dokonano w trakcie II 
sesji, która odbyła się 6 lutego br.



W latach 2012-2013 zakończo-
no budowę kanalizacji sanitarnej 
w ramach programu - „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Żelazów”. W toku realizacji za-
dania wybudowano 3,48 km 
sieci kanalizacji sanitarnej i jedną 
przepompownię. Wykonawcą był 
ZURBiI Jan Chrożnowski z sie-
dzibą w Wojcieszycach. Wartość 
zadania wyniosła wyniosła ponad 

1,3 mln zł. Realizacja podłączeń 
budynków do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu „Dofinansowanie przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanaliza-

cyjnego” we wsi Żelazów także 
przebiegły sprawnie. Wykonano 
22 szt. podłączeń o łącznej dłu-
gości 293,70 mb. Koszt podłączeń 
wyniósł 86,00 tys. zł. Prawie 
90% posesji podłączyło się do 
kanalizacji. 

Najdłuższy chodnik w gminie 
Strzegom jest w Żelazowie. Na 
podstawie porozumienia z dnia 
8 maja 2012 r. w sprawie współ-
działania powiatu świdnickiego 
z gminą Strzegom wykonano 
chodniki z kostki betonowej 
przy drodze 2792 D w Żelazo-
wie. Chodnik, o długości 481 
metrów wykonała Firma Fomac 
Sp. z o. o. ze Świdnicy ze środ-
ków finansowych gminy Strze-

gom i Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy. Chodnik budowano 
wieloetapowo: w 2012 r. - 312 
m, w 2013 r. – 169 m. Na wy-
konanie chodników powiat uzy-
skał wsparcie z budżetu gminy 
w wysokości 200 tys. zł. Chodnik 
wykonano z kostki brukowej, zaś 
zjazdy z kostki granitowej. Dzięki 
wykonanym chodnikom posze-
rzono także pas jezdni, co zapewni 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
W 2013 roku wykonano ciąg dal-
szy chodnika o długości ok. 80 m 
oraz zatokę autobusową. Rokrocz-
nie z budżetu gminy Strzegom 
była finansowana działalność 
szkoleniowa i bojowa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żelazowie.

Gminna Spółka Wodna 
„Strzegom” otrzymała w 2013 
r. dotację z budżetu wojewody 
dolnośląskiego w kwocie 66 775 
zł, którą wykorzystano na kon-
serwację głównych odbiorników 
wód w Żelazowie, wymagających 
odtworzenia. 

W 2013 roku przekazano rów-
nież materiały budowlane do 
odnowienia przystanku autobu-
sowego i kupiono sprzęt nagła-
śniający na imprezy plenerowe 
w Żelazowie, w kwocie około 1 
tys. zł.  

W 2012 roku wychodząc na-
przeciw potrzebom najmłod-
szych wykonano projekt placu 
zabaw, a w zeszłym roku upo-
rządkowano jego teren. Również 
w 2012 roku wykonano regu-

lację pionową krawężników na 
odcinku ok. 700 mb działka nr 
105. Równocześnie odtworzono 
nawierzchnię dróg na terenie 
miejscowości Żelazów po pra-
cach związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej. Wstawiono 
również nowy krawężnik betono-
wy na działce nr 110 w obrębie 
posesji nr 3. Prace miały na celu 
wyeliminowanie podtopień wo-
dami opadowymi pochodzącymi 
z drogi gminnej.

W 2011 roku natomiast wyko-
nano remonty kanalizacji burzo-
wych na terenie sołectwa Żelazów, 
w tym: dwa przepusty pod droga-
mi gminnymi – jeden pod drogą 
wewnętrzną w Żelazowie, a drugi 
na terenie sołectwa przy drodze 
Żelazów – Kostrza.

Fundusz sołecki wydawany w wielką rozwagą 
W 2011 roku wykonano ogrodzenie placu należącego do OSP, na którym toczy się kulturalno-sportowe życie wioski. W 2012 rozpoczęto od zakupu bramki tworzenie boiska 
piłkarskiego. Zapoczątkowano także tworzenie placu zabaw poprzez zakup huśtawki dla najmłodszych mieszkańców wsi. Zakup stołów i ław oraz namiotów pozwala na 
spotykanie się mieszkańców wsi nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Decyzją mieszkańców wsi w 2013 roku fundusz sołecki został przeznaczony na 
wyposażanie placu zabaw, który dofinansowali sponsorzy, a niezbędną dokumentację projektową sfinansowała gmina. W roku bieżącym zaplanowany jest zakup kosiarki do 
trawy, uzupełnione zostanie ogrodzenie placu zabaw, aby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych oraz zakupiony zostanie grill na imprezy plenerowe. Niezbędny będzie zakup 
regulaminu na plac zabaw. Każdego roku, dzięki funduszowi sołeckiemu oraz wsparciu sponsorów, organizowany jest przy ognisku Mikołaj dla dzieci i młodzieży. 

Rozwojowy skok w Żelazowie 
W ostatnich latach w tej niewielkiej wsi przeprowadzono szereg inwestycji: budowę kanalizacji, chodników, placu zabaw, remonty kanalizacji burzowej

Ród Richthofenów roz-
budował pałac w 1830 roku, 
założył piękny park, na któ-
rym ustawiono kapliczkę. 
Dodatkowo wybudowane 
zostały domy wielorodzinne, 
powstało przedszkole i szko-
ła. We wsi funkcjonował za-
jazd, sklep ogrodniczy, kiosk, 
księgarnia, poczta, mleczarnia 
i kuźnia. W pobliżu wsi po-
wstał kamieniołom - miejsce 
pracy mieszkańców. W 1945 
roku wojska radzieckie wkro-
czyły na teren wsi, zbierając 
łupy. W roku 1947 w Żelazo-
wie osiedlili się Polacy. Pierw-
szym przedstawicielem wła-
dzy był Stanisław Paluchow-

ski. Majątek pozostawiony 
przez Ekscelencję Margarit 
przekształcił się w gospo-
darstwo Stadniny Koni, które 
w 1998 roku zostało wyku-
pione przez 2 spółki: Polską 
Korporację Inwestycyjną S.A. 
i Stadninę Koni Żółkiewka. 
Żelazów zamieszkuje blisko 
200 mieszkańców. Żelazów 
z roku na rok pięknieje. Wy-
konano nową nawierzchnię 
drogi biegnącej przez wieś, 
powstał plac zabaw dla dzieci, 
a w planach jest jeszcze wiele 
innych inwestycji. Mieszkanki 
czynnie udzielają się w Kole 
Gospodyń Wiejskich. 

Walory pejzażu
Góra Żelazowska pozwala na 

aktywny wypoczynek zimowy. 
Od wielu lat młodzież i dzieci 
z pobliskich wsi korzystają 
z naturalnego toru saneczko-
wego. Mieszkańcy, przy sprzy-
jającej aurze, robią kuligi dla 
dzieci i dorosłych. Malowniczo 
położony Żelazów posiada 
wiele ciekawych tras rowero-
wych. Z alei czereśniowych 
rozciąga się widok na Śnieżkę, 

Chełmiec, Górę Sowią, Ruda-
wy Janowickie i bliższe: Gęsie 
Wzgórza, Góry Rogoźnic-
kie, Górę Zwycięstwa, Górę 
Krzyżową. W ostatnim czasie 
przeprowadzana jest przez 
Nadleśnictwo Jawor, z pomocą 
środków Unii Europejskiej re-

witalizacja zbiornika wodnego 
w pobliskim lesie. Żelazów po-
siada duże tereny wodonośne, 
na których zbudowano ujęcie 
wody pitnej dla Żelazowa, 
Godzieszówka, Żółkiewki, 
Wieśnicy, Goczałkowa, Ro-
goźnicy i Kostrzy. 

Jakie są największe walory sołectwa?
W Żelazowie od 1980 roku 

działa nieprzerwanie jednostka 
Ochotniczej Staży Pożarnej, któ-
ra obecnie liczy 49 strażaków, ra-
towników z Żelazowa, Żółkiewki 
i Godzieszówka. Prezesem jed-
nostki jest Ryszard Wikliński, 
a naczelnikiem - Czesław Soł-
tysik. Strażacy biorą udział we 
wszystkich rodzajach działań 
ratowniczo – gaśniczych. W mi-
nionych trzech latach ponad 20 
strażaków ukończyło szkolenia 
I stopnia Strażaków Ratowników. 
Jednostka uczestniczy w akcjach 
pożarniczych, niesieniu pomocy 
poszkodowanym w wypadkach 
drogowych i klęskach żywioło-
wych oraz likwidacji ich skutków. 
Strażacy zabezpieczają również 
imprezy masowe gminy Strze-
gom oraz reprezentują jednostkę 
podczas wydarzeń kulturalnych, 
świąt kościelnych i państwowych. 
Strażacy OSP Żelazów oraz jej 

mieszkańcy marzą o wybudo-
waniu w ich miejscowości remizy 
połączonej ze świetlicą, która po 
pierwsze ułatwiłaby działalność 
jednostki OSP, a po drugie stano-
wiła centrum życia wsi. Jednostka 
dysponuje dwoma samocho-
dami ratowniczo-gaśniczymi: 
samochodem gaśniczym GBA 
Mercedes oraz samochodem 
lekkim ratownictwa technicz-
nego SLRt Ford. Za pomocą 
posiadanego na stanie jednostki 
dużego agregatu prądotwórcze-
go 50kV, OSP Żelazów udziela 
pomocy w przypadku awarii 
sieci energetycznej w tych miej-
scach, w których jej działanie 
jest niezbędne np. marketach. 
Podczas ostatnich wichur jed-
nostka zasiliła w prąd duże go-
spodarstwo rolno – hodowlane, 
gdzie brak prądu powodował 
cierpienie zwierząt. 

GK

OSP to ważna jednostka wsi

Sołtys: Sebastian Czerniawski. 
Liczba ludności: 199 . 
Powierzchnia: 4,41 [km kw]. 
Ilość osób na km2: 41,3. 
Powierzchnia ogólna użytków rol-
nych: 287,61ha. 
Powierzchnia terenów leśnych: 
119,89 ha. 
Odsetek gospodarstw, których 
właściciele utrzymują się głównie 
z gospodarstwa: 66,7%. 

Zabytki
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany 
jest zespół pałacowy. Zespół pałacowy, będąc obecnie prywatną własnością, 
przeżywa okres renesansu. Trwa bowiem remont całego kompleksu. Pałac 
pochodzi z XVII w., przebudowany został po 1820 r., dziś ponownie zachwyca 
swoim pięknem i stanowi wizytówkę wsi. Fasadę główną zdobi portyk ośmio-
kolumnowy, który zwieńcza balkon posiadający po dwie kolumny w rzędzie. 
Do kompleksu przylega park, powstały po 1830 r. oraz dom ogrodnika, z ok. 
1800 r. 

- Nie trzeba długo szukać, żeby dojrzeć, że nasza wieś się 
zmienia i pięknieje z roku na rok – mówią mieszkańcy nie-
spełna dwustuosobowego Żelazowa. Co się tu w ostatnich 
latach zmieniło? Sołectwo posiada już wodociąg i kanaliza-
cję, w minionym roku wybudowano tu również chodniki. 
W 2012 roku wykonano plac zabaw, a w 2011 zrobiono m.in. 
remonty kanalizacji burzowej… 

Chodnik na drodze powiatowej w trakcie prac Po remoncie

ROZWóJ SOłecTW
GmIny StrzeGom

Historia Żelazowa (dawniej Eisdorf ) sięga XVIII wieku, kie-
dy to protestanci zasiedlili zdobyte tereny, tworząc osady.

Dziś w numerze: Żelazów i Żółkiewka
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Sebastian Czerniawski, 
sołtys Żelazowa integruje 
i wyzwala energię w innych, 
a Rada Sołecka wspiera go, 
pozyskuje sponsorów i wy-
grywa w konkursach… 

Sebastian Czerniawski, soł-
tys Żelazowa, aktywny i dy-
namiczny w działaniu, już 
trzeci rok pełni tę funkcję i jest 
zadowolony z pracy z ludźmi. 

Wysoko ocenia współudział 
Rady Sołeckiej i radnej Rady 
Miejskiej Anety Wiklińskiej 
w integracji mieszkańców. 
W ciągu tych trzech lat miesz-
kańcy wsi powoli zaczynają się 
integrować i wspólnie działać 
na rzecz swojej wsi. Dzięki ich 
działaniom wieś zmienia swój 
wizerunek. Wieś zaktywizowała 
się także w dziedzinie kultury 
i sportu, organizując festyny, 
mecze, pikniki i okoliczno-

ściowe imprezy. – Robimy to, 
co możemy zrobić, ponieważ 
nie mamy świetlicy – zaznacza 
- więc ta integracja przebiega 
w plenerze i jest zależna od 
warunków atmosferycznych. 
Na mecze i festyny przyjeżdżają 
do Żelazowa nie tylko ludzie 
z gminy Strzegom, ale też 
z okolicznych gmin. - Zimą też 
nie próżnujemy i organizujemy 
kuligi. I dodaje: - Ludzie są 
chętni do pracy i to mnie cie-

szy. Nawet jest parę osób spoza 
rady, którzy chętnie włączają 
się w organizację uroczystości, 
pozyskują sponsorów, bądź sami 
sponsorują. Pełniona funkcja 
spełnia oczekiwania sołtysa 
i sprawia mu satysfakcję, bo 
lubi być z ludźmi. Żelazów 
specjalizuje się w plenerowych 
imprezach sportowych, które 
urządza na udostępnianym 
przez prywatnego właściciela 
boisku. Festyny sportowe na 
których bywa ponad 300 osób, 

mecze piłki nożnej o puchar 
posłanki Moniki Wielichow-
skiej, (rywalizacja w katego-
riach: panienki – kawalerowie, 
żonaci – mężatki) to tylko 
niektóre z podjętych sporto-
wych zmagań. Sport integruje 
i wyzwala dobrą energię. Życie 
towarzyskie wsi toczy się nie 
tylko na boisku sportowym, ale 
i w zakątku rekreacyjnym przy 
altanie. W ramach funduszu 
sołeckiego zakupiono bramki 
do piłki nożnej, by młodzież 

grała na placu, huśtawkę, ła-
wostoły, namioty, urządzenia na 
plac zabaw oraz dofinansowano 
imprezy integracyjne. W pla-
nach sołectwa na bieżący rok 
jest remont altany, renowacja 
placu zabaw, wykonanie ogro-
dzenia i zakup nowego grilla. 
A jakie są marzenia sołtysa? 
- Marzenie mam tylko jedno. 
Mieć świetlicę. Więcej marzeń 
nie chcę mieć i mogę do końca 
życia być sołtysem – mówi 
uśmiechając się. 

Tu pracują ludzie z pasją
Wsie to domy, drogi i pola, ale przede wszystkim… ludzie. Ludzie z pasją do społecznych poświęceń, do rozwoju swoich miejscowości i problemów

*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Pracowita Rada Sołecka 
Sołtys wraz z Radą Sołecką nie poprzestaje na środkach otrzymanych 
z gminy, ale w każdy możliwy sposób pozyskuje środki z innych źródeł. 
Pozyskano sponsorów nagród i bramek piłkarskich oraz dmucha-
nych zamków na festyny itp. Mieszkańcy biorą udział w konkursach 
i zdobywają cenne nagrody. Zdobyli pierwsze miejsce w konkursie 
„Patriotycznie przystrojone Wsie Gminy Strzegom”, gdzie Stowarzy-
szenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” przyznało na-
grodę w wysokości 500 zł, a burmistrz Strzegomia przekazał czek na  
1 000 zł. Pieniądze zostały wydane na zakup sprzętu nagłaśniającego 
i oświetlenie do wykorzystania w budynku, a także w plene-
rze. W konkursach dożynkowych gospodynie z Żelazowa, 
uczestniczące w konkursie na regionalny smak otrzyma-
ły w nagrodę frytkownicę i czek na 1 000 zł. Nagrodę 
przeznaczono na zakup m. in. jednolitych koszulek, by 
godnie reprezentować swoją wieś. Wzorcowo układa 
się współpraca z właścicielem gospodarstwa rolnego 
w Żelazowie, który użycza terenu hipodromu na orga-
nizację imprez plenerowych, jak również wspomaga 
sołtysa i mieszkańców we wszelkich działaniach. 
Marzeniem Rady Sołeckiej jest lokal, w którym może się 
toczyć życie społeczno-kulturalno-sportowe wsi. 

Jest zatrudniony w spół-
ce Piramida w Kostrzy i od 
ponad 20 lat pracuje przy 
obróbce granitu. Jest artystą 
w swoim fachu. Na początku 
pracował na formaku, później 
przy obróbce ręcznej, którą 
wykonuje do dziś. Jak mówią 
mieszkańcy, rzeźbi i wyko-
nuje takie rzeczy w grani-
cie, których inni nie potrafią 
zrobić. - Granit trzeba znać, 
trzeba do niego umieć podejść. 
On ma odpowiednie cho-
dy, a nieumiejętne podejście 
może popsuć miesiące pracy. 
Czuję granit, bo go obrabiam 
- stwierdził Janusz Żądło. 
I dodał: - Niektórzy mówili 
mi na początku mojej pracy, 
że z kamieniem trzeba rozma-
wiać. Może ja nie rozmawiam, 
ale go czuję. Przy obróbce 
ręcznej kamienia widać, jaki 
on jest. Przypadkowo posta-
wiony człowiek do obróbki ka-
mienia nie ma szans. Artysta 
nie lubi małych prac, realizuje 
się w dużych formach. - Lubię 
wykonywać duże prace w gra-
nicie, co jest oczywiście bardzo 
pracochłonne i czasochłonne, 
a poza tym trzeba myśleć 
i wiedzieć, jak podejść do 
kamienia, aby rzeźba wyszła 
jak należy - zaznacza. Artysta 
pracował przy obróbce mega 
rzeźb zaprojektowanych przez 
Ewę Solimę, strzegomską 
rzeźbiarkę, i jak sam stwierdza 
największym wyzwaniem dla 
niego była „Bombka”. Jednak 
najciekawszą pracą był grani-

towy „Fiat”, który trzeba było 
bardzo precyzyjnie i delikatnie 
obrobić. Wszystko robi z pa-
sją. - Każda praca, która jest 
skończona sprawia mi dużą 
radość. Wykonaliśmy bardzo 
dużo stup buddyjskich, które 
wymagały delikatnej obrób-
ki. Część jednej z nich stała 
w rynku w 2013 r. podczas 
Święta Granitu Strzegomskie-
go. Największa stupa, o śred-
nicy 3 m i wysokości 5 m, 
była wykonana w Piramidzie 
trzy lata temu i pojechała do 
Grecji, gdzie była montowana. 
Pięknie wyglądała po zmonto-
waniu – podkreśla. Obróbka 
granitu kształtuje pewne cechy 
charakteru. - Praca w granicie 
wymaga wytrwałości i spoko-
ju. Nie można do niej pod-
chodzić nerwowo, bo można 
wszystko popsuć. Spokój jest 
najważniejszy – podkreśla. 
Jako napływowy mieszkaniec 
Żelazowa czuje się tu dobrze 
i ceni sobie sąsiedzką życzli-
wość i pomoc.

Od wielu lat haftuje ściegiem 
krzyżykowym. Do haftowania 
zachęciła ją jej starsza siostra. 
Swoje hafty wykonuje muliną, 
korzystając z gotowych wzorów. 
Najbardziej bliskie są jej motywy 
roślinne i zwierzęce. W domu 
jej prace zdobią ściany pomiesz-
czeń. - Moje obrazy nie są wiel-
kie. Haftuję zwierzęta i kwiatki. 
Haftuję muliną, rzadko wełną. 

Wato haftować, bo to wycisza, 
uspokaja, wyrabia się sumienność 
i systematyczność – mówi. Posia-
da także bogaty zbiór misternie 
wykonanych serwetek, które od 
lat wczesnoszkolnych robiła na 
szydełku. Dziś z pewnością dla 
wielu ludzi szydełkowanie jest 
nieopłacalne, ale wykonana wła-
snoręcznie serwetka cieszy i ma 
niewymierną wartość.

Rzeźbiarz Janusz ŻądłoHafciarka Wiesława Kosowska 

Od 1960 roku mieszka w Że-
lazowie. Aktualnie poza peł-
nieniem funkcji komendanta 
gminnego Ochotniczej Straży 
Pożarnej, jest prezesem jednostki 
OSP w swojej rodzinnej miej-
scowości. Od lat 80-tych pełnił 
funkcję prezesa Zarządu Miejsko 
– Gminnego Związku OSP RP 
oraz prezesa Zarządu Powiato-
wego OSP w Świdnicy. W latach 
przełomowych podlegało mu 
nawet 50 jednostek OSP. Ryszard 
Wikliński był członkiem prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
OSP RP oraz członkiem Komisji 
Organizacyjno-Prawnej przy 
Zarządzie Głównym Związku 
OSP RP w Warszawie. Gmina 
Strzegom była wiodącą gminą 
w powiecie, która stworzyła pod-
walinę pod Powiatowy Zarząd 
OSP RP. – Ochotnicza Straż 
Pożarna nie może być porówny-
wana do żadnej innej organizacji, 
ponieważ jej członkowie działają 
na rzecz bezpieczeństwa gminy 

i są gotowi nieść pomoc o każdej 
porze dnia i nocy, a ponadto 
z racji usytuowania jednostek, 
wielokrotnie to właśnie zastępy 
OSP jako pierwsze przystępują 
do akcji – stwierdza. Ryszard 
Wikliński wspomina dawne 
czasy, kiedy istniała stadnina koni 
w Żelazowie, a na okolicznych 
polach aż do Godzieszówka 
były plantacje chmielu. Życie 
gospodarcze wsi oscylowało wo-
kół stadniny koni. Miejscowość 
tętniła życiem. - We wsi było 
bardzo dużo dzieci. Kiedy odby-
wały się zawody strażackie, dzieci 
uciekały z religii, aby móc brać 
w nich udział poprzez formo-
wanie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. OSP Żelazów jest 
kontynuatorem działalności OSP 
w Żółkiewce, która była jedną 
z pierwszych jednostek w gminie 
Strzegom, ale została zlikwido-
wana w latach 80-tych z powodu 
zaniechania działalności - mówi. 
Żelazów był centrum kulturalnym 
nie tylko wsi, ale i gminy. Pałac był 
„drugą remizą”. To tutaj odbywały 
się pierwsze spotkania z niemiec-
kimi strażakami, to tutaj byli 
m.in.: premier Waldemar Paw-
lak i biskup legnicki - Tadeusz 
Rybak. W pałacu przyjmowano 
delegacje OSP z całego Dolnego 
Śląska. – Jestem dumny z tego, że 
jestem strażakiem i niosę pomoc 
innym. Marzy mi się jeszcze 
tylko, aby w Żelazowie została 
wybudowana remiza, która byłaby 
uwieńczeniem wielu lat pracy 
wszystkich członków naszej OSP 
oraz mieszkańców wsi. 

Strażak Ryszard Wikliński

w skład rady Sołeckiej wchodzą: agnieszka Baumel, monika Giera, dawidJastrzębski, 
dorota Jastrzębska, damian Szumski, a stale z nią współpracują: Joanna łamacz, Jacek 
łamacz, małgorzata Stawarska, małgorzata Czerniawska,Gabriela Sołtysik, Patryk Baumel, 
marek Giera oraz aneta wiklińska

ROZWóJ SOłecTW gMINy STR ZegOM – Żel a ZóW
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W 2013 roku w Żółkiewce 
zakończono projekt pn. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej we 
wsiach Wieśnica i Żółkiew-
ka". Odbiór robót nastąpił 30 
listopada 2013 r. W ramach 
realizacji zadania wybudowa-
no 3,42 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, w tym 2,93 km gra-
witacyjnej i 0,49 km przyłączy. 
Wykonawcą była firma Sobet 
S.A. z siedzibą w Brzegu i Sit-
contec Polska S.A. z siedzibą 
w Bolesławcu. Wartość zada-
nia wyniosła ponad 1,6 mln 
zł. W ramach projektu pn. 
,,Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej w gmi-
nie Strzegom" prawie 100% 
posesji podłączyło się do ka-
nalizacji – za 10% kosztów 
całkowitego przedsięwzięcia 
(45% kosztów sfinansowała 
gmina Strzegom, drugie 45 
% to dotacja z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej). 
Żółkiewka jest skanalizo-
wana. Ścieki odbierane z jej 
terenu kierowane są poprzez 
zaprojektowaną kanalizację 
sanitarną (grawitacyjną) do 
budowanej kanalizacji we wsi 

Wieśnica. Projekt był współ-
finansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”. 

W 2011 roku wykona-
no dokumentację na 
przebudowę kotłow-
ni wraz z instala-
cją centralnego 
ogrzewania, wod-
no-kanalizacyj-
ną, elektryczną 
i wentylacyjną 
w  b u d y n k u 
świetlicy wiej-
skiej za kwotę 
ok. 18 tys. zł. 
W tym samym 
roku wykonano 
częściową naprawę 
pokrycia dachowego 
na budynku świetlicy 
wiejskiej za kwotę ponad 4 
tys. zł. Remont kotłowni wy-
konała w 2011 roku Spółdziel-
nia Rzemieślnicza z Ząbkowic 
Śląskich. Koszt remontu wy-
niósł ponad 150 tys. zł. W ra-
mach prac wykonano wymianę 
wewnętrznej instalacji central-
nego ogrzewania i instalacji 

elektrycznej oraz wykonano 
kanały wentylacji grawitacyj-
nej w budynku nr 54a w Żół-
kiewce, w którym mieści się 

ś w i e -

tlica wiejska i punkt biblio-
teczny. Wykonano montaż 
urządzeń technologii kotłow-
ni, instalacji grzewczej i wod-
no-kanalizacyjnej, wentylacji 
nawiewno-wywiewnej, insta-

lacji elektrycznej i automatyki 
kotłowni. Zadbano również 
o udrożnienie kanalizacji desz-
czowej na odcinku ok. 100 mb. 
W 2012 roku z funduszu so-
łeckiego wymieniono 6 sztuk 
okien i drzwi wewnętrzne 
w budynku świetlicy wiejskiej 
za kwotę ponad 7 tys. zł. 

W 2013 roku rozpoczął się 
remont świetlicy wiejskiej i bi-
blioteki na parterze budynku 
za kwotę 42 tys. zł. Zakres 

robót remontowych obej-
mował m.in.: rozebra-

nie istniejącego pieca 
kaflowego, wymia-

nę instalacji elek-
trycznej, naprawę 
i przemurowanie 
oraz malowanie 
u s zkodz onyc h 
ścian i sufitów, 
wymianę drzwi 
wejściowych do 
świetlicy i biblio-

teki oraz montaż 
drzwi między bi-

blioteką a świetlicą, 
usunięcie istniejących 

warstw stropu i wykona-
nie nowego oraz ułożenie 

paneli podłogowych w po-
mieszczeniu świetlicy i bi-
blioteki, wykonanie instalacji 
wodno – kanalizacyjnej i wen-
tylacji oraz zamontowanie 
zlewozmywaka z baterią wraz 
z podgrzewaczem elektrycz-
nym wody w pomieszczeniu 

świetlicy. Remont zakończono 
10 czerwca 2013 r. 

W lipcu 2012 roku zakoń-
czyły się roboty ziemne na 
drodze gminnej nr 110750D, 
na odcinku szutrowym ul. 
Górniczej  w Strzegomiu, 
będącej łącznikiem na tra-
sie Strzegom - Żółkiewka. 
Długość remontowego od-
cinka wynosi  530 m, zaś 
jego szerokość ok. 6 m. Na 
tym odcinku wykonano dwie 
zatoki postojowe. Wartość 
szacunkowa wykonywanych 
robót wyniosła około 56 tys. 

zł. Wykonawcą zadania był 
Arkadiusz Ratkowski, Firma 
PPHU Drog Art w Strzego-
miu. W 2012 roku przeprowa-
dzono remont bieżący drogi 
polnej pomiędzy Żółkiewką 
i drogą wojewódzką nr 374 
na odcinku ok. 1900 mb. 
W latach 2012-2013 wyko-
nano doraźne remonty dróg 
szutrowych na terenie sołec-
twa. Udrożniono ok. 100 mb. 
kanalizacji deszczowej wraz 
z wykonaniem studzienki 
rewizyjnej. 

red

W Żółkiewce wiele się dzieje
Główną inwestycją w tym sołectwie była budowa kanalizacji, ale też: remont świetlicy wiejskiej, konserwacja i odbudowa rowów i wiele innych

Powstało w 1948 r. W 2007 r. 
koło przystąpiło do akcji zaini-
cjowanej przez Polski Związek 
Łowiecki, a także Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pod 
tytułem „Ożywić pola”. Akcja 
ta ma na celu odbudowę po-
pulacji rodzimych gatunków, 
takich jak kuropatwa, zając 
i dziki królik, które to przed 
laty licznie zamieszkiwały po-
bliskie pola oraz remizy śród-
leśne. - Doszliśmy do wniosku 
o konieczności wybudowania 
woliery adaptacyjnej dla ku-
ropatw. Na jej lokalizacje mia-
ło wpływ kilka czynników 
tj. łatwy dostęp, położenie 
w centrum łowiska i możli-
wość pozyskania takiego terenu. 
I tu dzięki przychylności Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
udało nam sie wydzierżawić 
taką działkę właśnie w Żół-
kiewce – mówi prezes koła 
łowieckiego, Jarosław Żyłka. 
Budowa zakończyła sie w 2007 
r., a wraz z jej końcem pojawiły 
się w niej pierwsze ptaki za-
kupione w OHZ Moszna. Po 
pierwszych sukcesach w 2008 r. 
powstała kolejna woliera ada-
ptacyjna dla kuropatw przy-
stosowana również dla dzikich 
królików. Nieprzerwanie od 

2007 roku wpuszczano ok. 
400 dorosłych ptaków i 80 
królików w łowiska znajdujące 
się na terenie naszej gminy 
- koszt takiego przedsięwzię-
cia to ok. 25 tys. zł rocznie. 
Środki te w połowie pochodzą  
z WFOŚiGW, a pozostała 
cześć to udział własny. - Opie-
ka nad wolierą prowadzona jest 
społecznie, a na gatunki objęte 
reintrodukcją nie polujemy. 
Podkreślić trzeba również 
przychylność mieszkańców 
wsi Żółkiewka, a w szczegól-
ności mieszkających w pobliżu 
woliery, gdyż bez ich udziału, 
dobrej współpracy oraz pobła-
żaniu psotnym królikom na 
pewno byłoby trudniej – koń-
czy Jarosław Żyłka.

Koło łowieckie „Jeleń” 

Żółkiewka – nieco historii
Żółkiewka jest malowniczo 

położona wśród Wzgórz Strze-
gomskich i w odległości 3 km 
od Strzegomia. Prowadzi do 
niej atrakcyjny szlak niebieski, 
łączący Strzegom z Gross-
Rosen. Przed wojną mieszkańcy 
dojeżdżali do pracy m. in. do 
pobliskich kamieniołomów. 
Po wojnie, na początku 1945 
roku przybyło tutaj kilka rodzin 
z Polski centralnej, w 1946 r. 
z Kresów i 9 rodzin z Kurska 
oraz rodziny polskie z Niemiec. 
Młode dziewczęta szybko włą-

czyły się do życia wsi. To OSP 
czuwał nad rozwojem życia 
kulturalnego Żółkiewki. Soł-
tysem zostaje Antoni Korbel. 
Wieloletnim sołtysem wsi był 
także Jan Kopeć. W pamięci 
mieszkańców zapisał się tak-
że św. pamięci Józef Olczyk 
- koniuszy, Joachim Cichy 
- kierownik placówki oświato-
wej czy nauczyciel Kazimierz 
Błaszczyk. Szkoła z roku na 
rok przechodziła transformację. 
Na początku składała się z 4 
klas, później z 7, by w 1966 r. 
stać się ośmioklasową szkołą. 
Pod koniec lat 60-tych zapadła 
decyzja o likwidacji budynku, 
jednakże udało się go zatrzy-
mać do celów społecznych. 
Aktualnie znajduje się tam 
Punkt Przedszkolny „Słoneczna 
Kraina”, biblioteka i świetlica 
wiejska. Szkoła tworzyła życie 
kulturalne Żółkiewki. Anima-
torką spotkań koła gospodyń 
wiejskich była w latach 50-tych 
Katarzyna Wojtuściszyn. 

Produkt lokalny to zdrowie
Żółkiewka ma produkty 

lokalne: sery kozie Agnieszki 
Barczyk i miód z „Mateusz-
kowej pasieki” Stanisława 

Potyrały, czy pyszny i zdro-
wy chleb pieczony przez 
członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich.

red

Żółkiewka - perłą gminy Strzegom

- Żółkiewka to najlepsza wieś pod słońcem. Tu jest moje miejsce na ziemi. Za żadne skarby 
nie chciałabym się stąd wyprowadzić. Tu są przemili ludzi. Jest to wieś, która się rozwija, w 
której jest wiele mądrych ludzi, którzy też pozwalają się rozwijać innym, i którzy potrafią 
sobie nawzajem pomóc – mówi Agnieszka Barczyk, producentka kozich serów i napływowa 
mieszkanka wsi. – Wszystkich inwestycji nie sposób nawet zliczyć – dodają mieszkańcy, 
pokazując szereg prac przeprowadzonych w ich sołectwie.

Równolegle z działaniami inwestycyjnymi gminy, w Żółkiewce rozsądnie i z uwzględnieniem bieżących potrzeb wydawane są środki z funduszu sołeckiego. W 2011 
roku zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw, w 2012 - okna i drzwi do świetlicy wiejskiej, materiały na remont podłóg i toalet w świetlicy, a w 2013 - namioty 
plenerowe i ławostoły. W planach na 2014 rok jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej tj. mebli, sprzętu, materiałów dekoracyjnych. By wieś była piękniejsza, 
dla jej dobra pracują wszyscy:  dorośli, młodzież i dzieci. Zadania projektuje aktywna i pomysłowa Rada Sołecka. Wykonali we własnym zakresie tablicę informacyjną. 
Ciekawą inicjatywą było zaangażowanie dzieci i młodzieży w malowanie przystanku autobusowego. Wspólnymi siłami pozyskując sponsorów, odnowili kapliczkę Matki 
Bożej, usytuowaną w centrum wsi. Dziś to miejsce jest malowniczo położone w sąsiedztwie stawu, wymagającego już teraz oczyszczenia i gruntownego remontu. 
Do stawu nie spływają już ścieki kanalizacyjne.

Żółkiewka
Liczba ludności: 363 
Powierzchnia: 5,50 km2 
Ilość osób na km2: 63,4 
Powierzchnia lasów: 56,99 ha 
Powierzchnia ogólna użytków rol-
nych: 398,70 ha 
Odsetek gospodarstw, których 
właściciele utrzymują się głównie 
z gospodarstwa: 10,7% 

Zabytki:
Park z aleją dojazdową z 1830 r. 
Wiatrak holender z budynkiem mieszkalnym i magazynowym z 1867 r., obecnie 
zakład kamieniarski 
Brama z murem granicznym w zespole folwarku II, ob. Stadnina Koni Strze-
gom-Żółkiewka – 2 poł. XIX w.
Zespół folwarku II
Dwór w zespole folwarku, obecnie dom nr 59 – XVII w.
Dwór w zespole folwarku, obecnie dom nr 60 – 1870 r.
Stajnia I /II w zespole folwarku II, ob. Stadnina Koni Strzegom-Żółkiewka - 
XIXw.
Gospoda, ob. dom nr 15 – 2 poł. XIX w.
Cmentarz ewangelicki - XIX w.
Aleja przy drodze polnej w stronę cmentarza ewangelickiego - XIX w.
Kostnica - 3 ćw. XIX w.
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Żółkiewka to wieś bez chodników, ale ludzie tu mieszka-
jący dochodzą daleko. Żółkiewka to wieś, z którą wiąże się 
wiele nadziei. To wieś, która stara się dbać o tożsamość 
mieszkańców i o poprawę jakości ich życia. Święty spokój, 
piękno przyrody i dobrzy ludzie to walory Żółkiewki. 
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 - Wydawało mi się, że bycie 
sołtysem jest łatwiejsze. Rze-
czywistość, jak to zwykle bywa, 
zweryfikowała mój pogląd, co 
nie znaczy jednak, że praca na 
rzecz mieszkańców Żółkiewki nie 
sprawia mi ogromnej satysfakcji. 
Sprawia i to bardzo. Mam na-
dzieję, że w ocenie mieszkańców 
sprawdzam się w tej roli – pod-
kreśla Monika Róg. Dziadek 
Pani Moniki był wieloletnim 
sołtysem Godzieszówka, tak 
więc już wiemy skąd czerpie wzór 
i inspirację. - Głównym celem, 
gdy obejmowałam funkcję sołtysa, 
było dopilnowanie wszystkich 
szczegółów związanych z kanali-
zacją Żółkiewki, zadbanie o to, by 
wszyscy mieszkańcy się przyłączy-
li. Oczkiem w głowie wszystkich 
mieszkańców Żółkiewki jest świe-
tlica wiejska. W ostatnim okresie 
jej wnętrze doczekało się wielu 
remontów i udoskonaleń. Marzy 
nam się wykonanie zewnętrznej 
elewacji świetlicy, oczyszczenie 
miejscowego stawu i zagospoda-
rowanie terenu wokół niego, tak 
aby mieszkańcy mogli spędzać 
tam swój wolny czas. Żółkiewka 
może pochwalić się także pięk-
nym placem zabaw, który został 
zrealizowany ze środków pocho-
dzących z funduszu sołeckiego. 

– Cieszę się, że nasi najmłodsi 
mieszkańcy mają fantastyczne 
miejsce do zabawy. Dla naszych 
dzieci zrobię dosłownie wszystko, 
bo na to zasługują! Cieszę się, że 
tak chętnie pomagają starszym, 
sami bardzo często wychodzą 
z inicjatywą. Mieszkańcy Żół-
kiewki w powszechnej opinii 
są życzliwi, weseli i pozytywnie 
nastawieni do życia. Szczegól-
nie widać to na różnych impre-
zach, wydarzeniach kulturalnych 
i konkursach. – Staramy się brać 
aktywny udział w tym przedsię-
wzięciach i z nieskrywaną radością 
powiem, że wiele z nich wygrywa-
my – podkreśla Monika Róg. Na 
terenie sołectwa znajduje się m. 
in. stajnia koni, w gospodarstwie 
Agnieszki Barczyk wytwarzane 
są słynne na całą gminę Strzegom 
kozie sery, a w gospodarstwie Sta-
nisława Potyrały - słynne miody 
z Mateuszowej Pasieki. Jest więc 
wiele przesłanek, by odwiedzić tę 
miejscowość i spróbować lokal-
nych produktów, bo naprawdę 
warto! 

Potencjał i młodość to cechy 
Rady Sołeckiej w Żółkiewce. 
Prężnie i aktywnie działa od 2011 
roku. Niektórzy jej członkowie 
działają już kilka kadencji. W jej 
skład wchodzą: Izabela Dome-

recka, Elżbieta Farion, Anna 
Górowska, Paweł Konarski, Elż-
bieta Kusiak, Mieczysław Marci-
niszyn i Sebastian Marek. 

 Życie wsi toczy się od na-
grody do nagrody. Trzeba po-
zyskiwać pieniądze, jak tylko 
można. Żółkiewka należy do 
tych wsi, które niesamowicie 
konsolidują ludzi do pra-
cy i zabawy, a uczestnicząc 
w gminnych konkursach, zdo-
bywają czołowe, premiowane 
miejsca. 

- Wyremontowaną kapliczkę 
zgłosiliśmy do Konkursu „Estet-
ka wsi” w 2011 r. i zdobyliśmy 1. 
miejsce. Za nagrodę zakupiliśmy 
ławki przy kapliczce – mówi 
Monika Róg. W kolejnej edycji 
tego konkursu mieszkańcy Żół-
kiewki również zdobyli nagrodę. 
- W 2012 roku odmalowaliśmy 
przystanek i ponownie zgłosi-
liśmy go do kolejnej edycji i… 
znowu 1. miejsce. Za nagrodę 
zakupiliśmy wóz drabiniasty 
na dożynki i gazony na iglaki – 

dodaje. Inne nagrody i dyplomy 
wiszą na ścianie w korytarzu. - Za 
zdobycie 1. miejsca za stoisko na 
Jarmarku Wielkanocnym zaku-
piliśmy obrusy. Za nagrodę na 
Dożynkach w Morawie zakupi-
liśmy telewizor - wylicza. A jakie 
jest najważniejsze wyróżnienie? 
-To, którego jeszcze nie ma – 
odpowiada.

Żółkiewka ma kronikarza
Kronikarzem Żółkiewki 

jest Elżbieta Kusiak. Nic nie 

umknie jej uwadze, zapisuje 
sumiennie każde wydarzenie, 
wzbogacając odręcznie pisa-
ną relację o wycinki prasowe 
i fotografie. Kronikę prowadzi 
od 2011 roku. – Do prowa-
dzenie kroniki zainspirowała 
mnie Monika Róg, sołtys wsi. 
Kronikę prowadzę na bieżąco. 
Dokumentuję wszystko, co się 
dzieje na wsi, by później inni 
pamiętali. Kronika to świetne 
źródło wiedzy – podkreśla 
Elżbieta Kusiak.

Z charyzmą pracują dla wsi 
Sołtys Monika Róg oraz Rada Sołecka bardzo dbają o swoją wieś, rozwiązują jej problemy i ciężko pracują na rzecz jej rozwoju. To przynosi efekty!

S ta jn i a  Ż ó łk i e wka 
ma nowego właścicie-
la i nowy program 
edukacyjno - spor-
towy. W nowej ofercie 
zajęć programowych 
Stajni Żółkiewka 
jest wiele atrak-
cji . Pod okiem 
doświadczonych 
i n s t r u k t o r ó w 
jest organizowa-
na nauka jazdy 
konnej - dla po-
czątkujących i za-
awansowanych. 
Ale nie tylko, bo dla bardziej 
zaawansowanych są w ofer-
cie treningi sportowe, tre-
ningi indywidualne, wyjazdy 
w przepiękne tereny Wzgórz 
Strzegomskich, wycieczki 
konne oraz przejażdżki dla 
dzieci. Z efektem i skutecz-

nie prowadzona jest 
hipoterapia przez 
wykwalifikowaną 
hipnoterapeutkę. 
Stajnia Żółkiewka 
to nie stajnia, to 

swoisty pensjo-
nat dla koni 

- duże, jasne i czyste boksy, 
pełne wyżywienie, dostęp do 
dużych pastwisk, ujeżdżalni 
i hali. Ale przede wszystkim 
w Żółkiewce dba się o konie. 
Systematycznie jest też pro-
wadzony ich trening.

red

Elżbieta Kusiak maluje pi-
sanki. Na gęsich jajach tworzy 
oryginalne motywy roślinne 
i zwierzęce. Jej pisanki to 
istne dzieła sztuki. – Stosuję 
technikę dowolną, wymyśloną 
przeze mnie. Ta praca mnie 
uspokaja i odpręża – stwier-
dza.

Agnieszka Barczyk specja-
lizuje się w grafice, pisankach 
i zabawkach z wełny, które wy-
konuje na drutach. Wykonuje 
piękne serwetki. - Szydełkuję, 
robię serwetki, maskotki, ozdo-
by świąteczne. Na kartkach pa-
pieru rysuję kredką i ołówkiem 
najchętniej rośliny i zwierzęta. 
Pisanki robię nietypowo. Malu-
ję je kredką i pastelami suchymi, 
a potem utrwalam rysunek 
fiksatywą – mówi. Można kupić 
zabawki w sklepie, a można 
w formie zabawy i relaksu zro-
bić je samemu. 

Elżbieta Wróblewska-Gó-
rowska pasjonuje się haftem 
krzyżykowym. Igłą maluje piękne 
obrazy, które później oprawia 
w ramki. W domu posiada istną 
galerię obrazów, które z daleka 
wyglądają jak arrasy. - Od 15 lat 
haftuję, z biegiem czasu coraz 
więcej i coraz większe obrazy. Do 
haftu używam muliny. Jeden obraz 
haftuję około 3 miesięcy. Do haftu 
krzyżykowego trzeba mieć niesa-
mowitą cierpliwość – zaznacza.

W 2013 r. w pomieszczeniu Fi-
lii Biblioteki Publicznej w Żół-
kiewce, mieszczącej się w budyn-
ku dawnej Szkoły Podstawowej 
w Żółkiewce, przeprowadzono 
gruntowny remont. Lokal bi-
blioteki przedzielono szklanymi 
drzwiami na dwa pomieszczenia, 
w których funkcjonuje biblio-
teka i świetlica wiejska. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu lokal 
spełnia dwie funkcje, jest lepiej 
wykorzystany i bardziej atrak-
cyjny dla mieszkańców. Obecnie 
biblioteka liczy 4 000 wolumi-
nów. W lutym 2014 r. zostanie 
wyposażona w 3 nowoczesne 
zestawy komputerowe, zaku-
pione ze środków pozyskanych 
ze Stowarzyszenia „Szlakiem 
Granitu” Lokalna Grupa Dzia-
łania. Biblioteka czynna jest 26 
godzin w tygodniu. Od dwóch 
lat w bibliotece zatrudniony jest 
pedagog – Zbigniew Wolski, 
który organizuje czas wolny 
dzieciom i mieszkańcom wsi 
Żółkiewka i wraz z Marią Pin-
kowską opiekują się zbiorami bi-
bliotecznymi i prowadzą usługi 
czytelnicze. Warto przypomnieć, 
że Filia Biblioteki Publicznej 
w Żółkiewce powstała w 1955 
r. jako Gromadzka Biblioteka 

Publiczna, ale jej zbiory mie-
ściły się w mieszkaniu prywat-
nym. W rok później znaleziono 
w budynku Gromadzkiej Rady 
Narodowej pomieszczenie dla 
biblioteki, której księgozbiór 
liczył 37 książek. Opiekę nad 
tym zbiorem sprawowała Jani-
na Korbel. W 1959 r. zasobność 
księgozbioru biblioteki wzrosła 
do 1205 woluminów. Opiekę 
nad nim przejęła Janina Czar-
na. Do roku 1975 biblioteka 
była Publiczną Biblioteką Gro-
madzką podległą merytorycznie 
Powiatowej Bibliotece w Świd-
nicy, po reformie administracyj-
nej kraju stała się filią biblioteki 
strzegomskiej. W 1972 r. bi-
blioteka została przeniesiona 
do wyremontowanego pałacu 
w Żelazowie, a w roku 2005 
wróciła z powrotem do Żół-
kiewki. 

Natomiast takiej świetlicy 
Żółkiewce może pozazdrościć 
każde sołectwo. Remont wyko-
nała gmina, a mieszkańcy wypo-
sażali ją w niezbędny sprzęt, wy-
grywając go w konkursach bądź 
kupując za nagrody. Telewizor, 
zestaw nagłaśniający, zastawa 
stołowa to zapobiegliwość Rady 
Sołeckiej. 

Stajnia Żółkiewka zaprasza… Rękodzieło krzewione od lat Biblioteka i świetlica marzeń
Tradycje rękodzielnicze przekazuje się we wsi z pokolenia 
na pokolenie, ale można się też samemu nauczyć, przypa-
trując się pracy innych, bądź odkrywając w sobie utajnione 
zdolności. Takich uzdolnionych artystów w Żółkiewce jest 
wielu. Przedstawimy Państwu tylko niektórych z nich. 
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Monika Róg, sołtys Żółkiewki doskonale zna potrzeby swojej 
wsi. Razem z Radą Sołecką codziennie pracuje nad jej rozwojem, 
czuwa nad inwestycjami, wspomaga mieszkańców w trudnych 
sprawach. 
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Podobnie jak w roku ubiegłym, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jaroszowie zorganizował 
eliminacje gminne XIX Dol-
nośląskiego Konkursu Recy-
tatorskiego „Pegazik”, które 
odbyły się 31 stycznia br.

Dyrektor Beata Jankie-
wicz powitała gości, a przede 

wszystkim recytatorów, któ-
rzy przyjechali do Jaroszo-
wa, aby zaprezentować swoje 
talenty. W tym roku komisję 
konkursową tworzyli nauczy-
ciele, którzy przygotowywali 
uczniów do prezentacji. Jury 
wysłuchało 18 recytacji w kate-
gorii „młodsi” (uczniowie szkół 
podstawowych) i 11 prezentacji 
w kategorii „starsi” (uczniowie 

gimnazjów). W „Pegaziku” 
2014 udział wzięli uczniowie 
z 7 szkół podstawowych i 4 
gimnazjów z naszej gminy. Nad 
organizacją przedsięwzięcia 
czuwały koordynatorki: Mo-
nika Bytnar-Gołembiowska 
i Bronisława Czapla. W przy-
gotowaniu dekoracji pomogły 
nauczycielki - Dorota Burzyń-
ska i Elżbieta Szczepanik. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
od organizatorów pamiątko-
we podziękowania i upomi-

nek, natomiast laureatom oraz 
wyróżnionym recytatorom 
wręczono nagrody książko-

we ufundowane przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu.

red

PegaZIK znów po mistrzowsku 
Jury wysłuchało 18 recytacji w kategorii „młodsi” (uczniowie szkół podstawowych) i 11 prezentacji w kategorii „starsi” (uczniowie gimnazjów)

Zwiedzanie gmachu Tele-
wizji Polskiej we Wrocła-
wiu oraz poprowadzenie 
własnej audycji w Radiu 
Wrocław – takie atrakcje 
czekały w czwartek (30.01) 
na uczniów klasy I i IIa 
strzegomskiego liceum ogól-
nokształcącego. Opiekun-
kami wycieczki były: Beata 
Orzechowska i Małgorzata 
Kucharska. 

- Po przyjeździe pod budy-
nek Telewizji Polskiej wraz 
z przewodnikiem weszliśmy 
do środka – relacjonują ucznio-
wie. - Poznaliśmy pracę ludzi, 
którzy codziennie przedsta-
wiają na ekranach telewizorów 
wiadomości. Zobaczyliśmy 
to wszystko, czego nie widać 

podczas transmisji telewizyjnej: 
ile urządzeń i ludzi je obsługu-
jących potrzeba do nagrania 
kilkuminutowego programu. 
Wszyscy z ciekawością słucha-
liśmy o "magicznych" miejscach 
w telewizji. Następnie przeszli-

śmy do studia, gdzie codziennie 
kręcone są między innymi 
"Fakty" i programy rozrywkowe 
– dodają licealiści. 

Kolejnym punktem wycieczki 
było Radio Wrocław. - W bu-
dynku poznaliśmy bardzo 

sympatycznego przewodnika. 
Oprowadził nas po gmachu, 
zdradzając tajemnice pracy 
w radiu. Na koniec spotkała 
nas niespodzianka - mogliśmy 
poprowadzić własną audycję. 
Z naszej grupy wyłoniliśmy 
dwóch odważnych. Tematami 
przewodnimi były nasza przy-
szłość i zbliżające się ferie. Na 
zakończenie pozdrowiliśmy 
cały Strzegom, dyrekcje naszego 
LO, opiekunów wycieczki i wy-
chowawców – dodają uczniowie 
strzegomskiego ogólniaka. 

Przedsiębiorcza wiewiórka 
o sympatycznym imieniu 
Grosik została pod ko-
niec stycznia br. nowym 
członkiem społeczności 
szkolnej  z espołu Szkół 
w Strzegomiu. 

Maskotka reklamowa po-
wstała w ramach projektu 
zawodoznawczego programu 
Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego na Dolnym 
Śląsku II. Projekt realizo-

wała młodzież z klasy III 
Technikum Ekonomiczne-
go, pod opieką nauczycielek 
przedmiotów ekonomicz-
nych: A gnieszki O leszko 
i  I lony Dobrochowskiej . 
W ramach realizacji projektu 
„Ubiory okazyjne z logo szko-
ły” uczniowie zaprezentowali 
także koszule biznesowe i ko-
szulki polo z emblematem 
Zespołu Szkół. Wybór wie-
wiórki na maskotkę szkoły 
nie był przypadkowy. Od 
wielu lat te zwierzątka za-

mieszkują teren przyszkolny. 
Ponadto wiewiórka jest sym-
bolem przedsiębiorczości, 
gospodarności, zaradności, 
skrupulatności i wytrwałości 
w dążeniu do celu oraz in-
dywidualnych przedsięwzięć 
i takie umiejętności szkoła 
kształtuje w uczniach. 

Urocz ystego pasowania 
Grosika na maskotkę Ze-
społu Szkół w Strzegomiu 
dokonali dyrektorzy: Roman 
Ehlert i Dorota Sozańska. 
Miłym akcentem było uho-

norowaniem tytułem „Przyja-
ciela wiewiórek” pracowników 
szkoły: kierownika szkolenia 
praktycznego - Piotra Gugi 
oraz pracownika obsługi - 
Zenona Gawlaka , za  su-
mienne dokarmianie tych 
zwierzątek mieszkających 
w okolicach szkoły. Nowa 
maskotka z pewnością będzie 
godnie, z wrodzoną sobie lek-
kością, reprezentować Zespół 
Szkół w Strzegomiu.

red

Uczniowie lO w Telewizji i Radiu Wrocław

Wiewiórka grosik maskotką Zespołu Szkół 

Wizyta w mediach to jeden z wielu stałych punktów programu edukacji w naszym Liceum Ogólnokształcącym

To ich symbol przedsiębiorczości, gospodarności, zaradności, skrupulatności i wytrwałości w dążeniu do celu

Dziewięcioro uczniów z tere-
nu gminy Strzegom otrzymało 
stypendia za wybitne osiągnięcia 
naukowe i sportowe. Celem sty-
pendiów jest wspieranie rozwoju 
młodych talentów, pomoc finan-
sowa i promocja najzdolniejszych 
uczniów. 

Warunkiem uzyskania sty-
pendium jest udokumentowanie 
osiągnięć na konkursach i olim-
piadach ogólnopolskich, woje-
wódzkich oraz powiatowych do-

tyczące laureatów jak i finalistów, 
a także inne ponadprzeciętne 
sukcesy z dziedziny nauki, kultury, 
sportu, muzyki, plastyki, literatury 
itp. Uwzględniane są także wyso-
kie wyniki w nauce, aktywność 
na rzecz lokalnego środowiska. 
Poniżej przedstawiamy listę sty-
pendystów, którym przyznano 
stypendia za wybitne osiągnięcia 
na okres I –VI 2014 r.

Kw

Zakończył się I semestr 
udziału Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Jaroszowie 
w programie „WF z klasą”. 
Zespół zamierza kontynu-
uować udział w programie 
w II semestrze roku szkolne-
go 2013/2014.

„WF z klasą” to program 
Centrum Edukac j i  O by-
watelskiej realizowany przy 
wsparciu „Gazety Wyborczej” 
i portalu Sport.pl. Działa-
nia finansuje Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Program 
jest objęty honorowym pa-
tronatem Ministra Sportu 
i Turystyki oraz Minister 
Edukacji Narodowej. Szkoły 
w Jaroszowie podjęły szereg 
działań. Przeprowadzono 
SOS, czyli Sportowy Okrą-
gły Stół, debatę na której 
uczniowie mer ytor ycznie 
dyskutowali o wychowaniu 
fizycznym w szkole. Ucznio-
wie wybrali zadanie, stano-
wiące problem do rozwiązania 
w I semestrze. Zajęli się zdro-
wym odżywianiem. Budowali  
m. in. własne piramidy ży-
wienia, robili ciekawe gazetki, 
brali udział w konkursach na 
plakat promujący zdrowe od-
żywianie i na zdrową sałatkę, 
publikowali ciekawe przepisy, 

czytali o higienie i hartowa-
niu organizmu oraz o znacze-
niu aktywności fizycznej dla 
każdego, nie tylko młodego 
człowieka. W realizacji za-
dania pomogła współpraca za 
Stacją Sanitarno – Epidemio-
logiczną, która dostarczyła 
materiały edukacyjne. Waż-
nym zadaniem w programie 
było zorganizowanie LAS, 
czyli Lokalnej Akcji Spor-
towej. Szkoła zorganizowa-
ła Jaroszowski Marszobieg 
Przełajowy, który był bardzo 
udaną imprezą, skupiającą 
dzieci, a także ich rodziców 
i dziadków, promującą aktyw-
ne spędzanie czasu wolnego. 
Nauczyciele wraz z uczniami 
wypracowują nowe pomysły 
na prowadzenie lekcji wy-
chowania fizycznego. Więcej 
informacji na blogach, które 
są formą dokumentowania 
wszystkich sportowych dzia-
łań szkół. Zapraszamy do 
lektury.

Blog szkoły podstawowej: 
http://blogiceo.nq.pl/jaro-
szow/

Blog gimnazjum: http://
blogiceo.nq.pl/gimjaro2014/

red

Stypendia dla najzdolniejszych

„WF z klasą” w Jaroszowie

Nr Nazwisko i Imię

 1. Brzegowy Tomasz

 2. Konarski Michał

 3. Nejman Jakub

 4. Perchun Krystian

 5. Luszawska Ewa

 6. Sobczak Damian

 7. Rutka Kacper

 8. Balawender Paweł

 9. Miszkiewicz Jakub

kategoRia „młodSi”
I miejsce - katarzyna mądrzak (ZSP 
w Stanowicach)
II miejsce – Kacper Rutka (PSP nr 
2 w Strzegomiu)
III miejsce – Katarzyna Lachowicz 
(ZSP w Stanowicach)
wyróżnienie: Jakub Nejman (PSP nr 

4 w Strzegomiu)
wyróżnienie: katarzyna Szkarłat 
(PSP nr 4 w Strzegomiu)

kategoRia „StaRSi”
I miejsce - Paweł Wroński (Gimna-
zjum nr 1 w Strzegomiu)
II miejsce – maria Soczyńska (Gim-

nazjum nr 2 w Strzegomiu)
III miejsce – Aleksandra Drzewicz 
(ZSP Gimnazjum w Jaroszowie)
wyróżnienie: magdalena Czaplińska 
(ZS Gimnazjum w Goczałkowie)
wyróżnienie: Jakub Podlewski 
(Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu)
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W piątek (7 lutego br.) wie-
czorem w sali balowej SCK II 
odbył się koncert „Rockowe 
Walentynki”, podczas którego 
zaprezentowały się zespoły: 
„Error” (punk Strzegom), „Ak-
cyza” (rock Wałbrzych) oraz 
„Gram of Happines” (reagge/
rock/funk Strzegom). Grupy 

dały niezłego czadu i roztań-
czyły zgromadzoną publiczność. 
Ponadto rozpaliły do czerwono-
ści serca zakochanych, którzy 
świetnie bawili się podczas 
koncertu. Była to impreza dla 
wszystkich tych, którzy gustują 
w mocnym graniu.

Kw

Było walentynkowo 
W piątek (7 lutego br.) wieczorem w sali balowej SCK II odbył się koncert „Rockowe Walentynki”

Strzegomski Klub Meloma-
na Stowarzyszenia „Akcja”, 
działający przy Strzegomskim 
Centrum Kultury rozpoczął 
tegoroczny sezon wyjazdowy. 
Pierwszym spektaklem, na który 
już w październiku 2013 r. za-
pisało się 50 osób, był spektakl 
Teatru Muzycznego „Capitol” 
we Wrocławiu „Mistrz i Małgo-
rzata” wg Michaiła Bułhakowa.

To pierwsza wizyta Klubu 
Melomana w „Capitolu” po 
wielkim i kosztownym re-
moncie. Fantastycznie odre-
staurowane, z wielką precyzją 
i kunsztem wnętrza, zupełnie 
nowe pomieszczenia i galerie, 
foyer to majstersztyk. 150 mi-
lionów złotych, jakie wydano 
na ten remont robi ogromne 
wrażenie. Sam spektakl, choć 

do łatwych nie należy, uznać 
trzeba za bardzo udany. - Mimo 
iż spektakl trwał sporo po-
nad 3 godziny, chciałoby się 
jeszcze i jeszcze – relacjonuje 
Tomasz Smagłowski, prezes 
„Akcji” - Zapraszam na kolej-
ne wyjazdy Klubu Melomana 
i cotygodniowe czwartkowe 
spotkania w Klubie w SCK 
przy ul. I. J. Paderewskiego 36 
o godz. 15.30. Kolejne wyjazdy 
to: „Rycerskość wieśniacza” 
i „Pajace” – 14 marca 2014 r. 
w Operze Wrocławskiej, „Łucja 
z Lammermooru” – 11 maja 
2014 r. w Operze Wrocławskiej 
oraz „Makbet” 13 czerwca 2014 
r. w Hali Stulecia. Zapraszamy 
serdecznie – podsumowuje 
Tomasz Smagłowski.
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Strzegomianie w capitolu

Od 17-28 lutego br. (od po-
niedziałku do piątku w godz. 
od 10.00-14.00) w sali balowej 
SCK II odbywać się będą „Ma-
giczne ferie zimowe”. Do zaba-
wy zaproszone są dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat. A w programie 
m.in.: zajęcia plastyczne, sza-
chowe, taneczne, iluzjonistyczne, 
radiołącznościowe, teatrzyki, 

projekcje filmów animowanych. 
Ponadto zimowe grillowanie na 
dziedzińcu CAS „Karmel”, wi-
zyta u pana policjanta i strażaka, 
konkursy z nagrodami. Do dzieci 
zawita również Teatr „Urwis”. 
A na zakończenie odbędzie się 
Bal Przebierańców, Teatr Iluzji. 
Celem „Magicznych ferii” jest 
przede wszystkim rozsądne za-

gospodarowanie wolnego czasu 
przez najmłodszych, jak również 
możliwość rozwijania własnych 
zainteresowań.

Poniżej zamieszczamy szcze-
gółowy program:
I tydzień
17.02.2014 r. – Spotkanie inte-
gracyjne – gry i zabawy, turnieje 
gier planszowych,
18.02.2014 r. – Zajęcia pla-
styczne, rozgrywki szachowe 
i warcabowe oraz pokazy radio-
łącznościowe, 
19.02.2014 r. – Zajęcia taneczne, 

teatralne i iluzjonistyczne 
20.02.2014 r. – Projekcja filmu, 
wyjście do remizy Straży Pożar-
nej i Komisariatu Policji 
21.02.2014 r. – Zimowe grillo-
wanie na dziedzińcu Centrum 
Aktywności Społecznej 
II tydzień
24.02.2014 r. – Gry i zabawy 
integracyjne
25.02.2014 r.  – Zajęcia pla-
styczne
26.02.2014 r. – Zajęcia ta-
neczne
27.02.2014 r. – Projekcja filmu
28.02.2014 r. – Bal przebierań-

ców, widowisko przygotowane 
przez Teatr Iluzji Magiczne 
Show pt. „Czarodziej i wróżka” 

Codziennie dzieci otrzymają 
słodki poczęstunek. 
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Baw się na feriach z ScK!
Od 17-28 lutego br. w sali balowej SCK II odbywać się będą „Magiczne ferie zimowe”. W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji. Nikt nie będzie się nudził! 

„karnawałowe Walentynki” dla dzieci przed nami 
14 lutego br. o godz. 9.30 w Sali balowej SCK II Strzegomskie Centrum Kultury 
przygotowało również „Karnawałowe Walentynki” dla przedszkolaków!
Mali uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w różnego rodzaju zabawach 
ruchowo -tanecznych, wspólnym śpiewaniu, a także w licznych konkursach 
z nagrodami. Na każdego czeka słodki poczęstunek. Program artystyczny 
będzie bogaty w wierszyki i piosenki. 

Już za niespełna tydzień długo wyczekiwane przez uczniów 
ferie zimowe, czyli dwa tygodnie wolnego od szkoły i na-
uki. W związku z tym Strzegomskie Centrum Kultury 
przygotowało dla najmłodszych moc niespodzianek, które 
z pewnością umilą i uatrakcyjnią czas. 

Święto Zakochanych, czyli Walentynki to czas, w którym 
każdy z nas powinien wzajemnie obdarowywać się miło-
ścią. Z tej okazji Strzegomskie Centrum Kultury zorga-
nizowało imprezę dla wszystkich tych, których dosięgła 
strzała Amora.
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- Trzeba tworzyć centra wsi 
– mówił podczas spotkania 
z sołtysami 22 stycznia br. 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

I to właśnie obecne i przy-
szłościowe działania na terenach 
sołectw gminy Strzegom były 
głównym tematem spotkania. 
Z zaplanowanych działań na 
rok 2014 burmistrz wskazał 
ważne zadanie, jakim jest remont 
4 świetlic wiejskich - w Ru-
sku, Olszanach, Goczałkowie 
i Stawiskach. Remonty to jed-
na płaszczyzna tegorocznych 
działań, ale nie mniej ważne jest 

nakreślanie działań przyszło-
ściowych, a więc przygotowanie 
projektów pod przyszłe inwe-
stycje. W toku realizacji są pro-
jekty - na budowę placu zabaw 
w Skarżycach, projekt na remont 
świetlicy w Modlęcinie, projekt 
zmiany koncepcji zadaszenia 
w Stanowicach, projekt budowy 
chodnika wiodącego do szkoły 
w Kostrzy. Prowadzone są także 
działania w sprawie przejęcia 
gruntów pod budowę placu za-

baw w Godzieszówku oraz ogła-
szane przetargi na realizowane 
w przyszłości zadania np. na 
budowę placu zabaw w Jaroszo-
wie. Gmina przygotowuje się do 
remontu obiektów, będących jej 
własnością, a w przyszłości prze-
znaczonych na cele sołectwa. 
W tegorocznych planach jest 
utworzenie sołtysówki w Gra-
nicznej i wykonanie projektu 
sołtysówki w Morawie. W tej 
wsi gmina przejęła plac pod bu-

dowę boiska do piłki siatkowej. 
W Jaroszowie zaś, głównym 
zaplanowanym zadaniem jest 
budowa drogi i placu zabaw. 
W Grochotowie powstaje bo-
isko sportowe. Gmina składa 
wniosek o dofinansowanie ich 
budowy w ramach projektów 
dofinansowanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Gmina 
rozpocznie starania przejęcia 
od Agencji Nieruchomości 
Rolnych parku w Granicznej, 
z przeznaczeniem na cele re-
kreacyjne. W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Olszanach 
rusza wiosną budowa toalet 
i remont korytarza. W Goczał-
kowie przewidziany jest remont 
dachu na budynku gimnazjum, 
a w Rogoźnicy – zostanie wy-
konany projekt na remonty dróg 
osiedlowych. - Trzeba tworzyć 
centra wsi, żeby mieć wszystko 
w jednym miejscu, w którym 
skoncentruje się życie kultu-
ralno – oświatowe i sportowe 
mieszkańców. Wieś musi mieć 

takie własne miejsce do spotkań 
i integracji - podkreślał wielo-
krotnie burmistrz. Przykładem 
jest Kostrza, gdzie obok siebie 
funkcjonują - boisko sporto-
we, plac zabaw i szkoła, a na 
jej terenie – punkt lekarski i 
biblioteczny. Burmistrz przy-
pomniał także o konieczności 
podłączenia do kanalizacji sani-
tarnej budynków użyteczności 
publicznej, typu świetlic, szkół, 
remiz, czy bibliotek. Waż-
nym osiągnięciem samorządu 
strzegomskiego było przejęcie 
od Agencji Nieruchomości 
Rolnych blisko 16 ha w Mora-
wie, z przeznaczeniem na cele 
publiczne. W toku są działania 
zmierzające do pozyskania 
środków na termomodernizację 
obiektów szkolnych. Gmina 
Strzegom złoży wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego 
o dofinansowanie powyższych 
działań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego.
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Plany dla sołectw 
Wieś musi mieć własne miejsce do spotkań i integracji, do życia kulturalno – oświatowego i sportowego

Rozpoczęła się wielka inwesty-
cja wiejska w Goczałkowie - re-
mont, przebudowa i rozbudowa 
miejscowej świetlicy wiejskiej.

Dzięki tej inwestycji kolejna 
świetlica w gminie Strzegom 
zyska na wizerunku. Prace prze-
biegają na różnych płaszczyznach. 
W sali widowiskowej wykonano 
kasetonowy sufit podwieszany, 
dzięki czemu będzie się ogrzewać 
mniejszą powierzchnię, zaś ściany 
i sufity zostaną pomalowane 
farbami lateksowymi. Jednak naj-
bardziej cieszy mieszkańców wsi 
budowa kotłowni wraz z kotłem 
na eko-groszek i instalacją c.o. - 
W sali głównej zostanie zamonto-
wane ogrzewanie nagrzewnicami 
wodnymi, a w pozostałych po-
mieszczeniach - instalacja grzejni-
kowa - informuje Stefan Dudyk, 
sołtys wsi. I dodaje:- Kotłownia 
w świetlicy jest nam potrzebna 
co najmniej od 3 lat. Dotychczas 
ogrzewaliśmy świetlicę nagrzew-
nicami elektrycznymi, ponieważ 
pękł nam piec. Energia jest droga 
i nigdy nie osiągnęliśmy właściwej 
temperatury. Teraz będzie inaczej. 
Będzie zrobione nowe centralne 

ogrzewanie, nowa kotłownia, 
a w dużej sali będzie cieplej, bo 
obniżymy sufit. Zostaną zamon-
towane bardzo ekonomiczne 
nagrzewnice nawiewne, a już 
niedługo zobaczymy jak to bę-
dzie wyglądać. W chwili obecnej 
trwają roboty rozbiórkowe zej-
ścia zewnętrznego do piwnicy, 
likwidacja istniejącej kotłowni 
i wykopy pod fundamenty nowej 
kotłowni. W harmonogramie 
prac ujęto m.in.: wykonanie 
instalacji kanalizacji deszczowej 
dla odwodnienia budynku świe-
tlicy, instalacji wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, instalacji p. 
poż. , elektrycznej i odgromowej. 
Prace wykonuje Konsorcjum 
Firm - P.P.H.U. PIROBUD 
Patryk Robak oraz PIROBUD 
Sp. z o.o. z Wałbrzycha. Koszt 
wykonywanych prac wynosi  
237 386,36 zł.
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Świetlica z nową kotłownią

Celem balu było jednoczenie 
parafian oraz zebranie środków 
na potrzeby rogoźnickiej parafii. 
Uczestnikami byli mieszkańcy 
parafii na czele z sołtysem – 
Henrykiem Radkowskim, a 
także burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta wraz z 
małżonką. Tak jak w każdym 
roku, w imprezie wziął udział 

wójt Mściwojowa - Mariusz 
Foryś wraz z małżonką oraz 
mieszkańcy Mściwojowa, któ-
rzy starają się wspierać sąsiadów 
w swoich dążeniach. Obecny był 
także Piotr Pieniążek, dyrektor 
szkoły w Targoszynie i radny, 
który co roku poświęca swój 
czas, by wspomóc organizato-
rów, a w tym roku otwierał bal. 

Tegoroczną edycję balu uświet-
nił występ Grupy Teatralnej 
Strzegom, która wystawiła 
krótki spektakl pt. „Człowiek 
z dworca”. Wystąpił także ze-
spół Juror, którego właścicielem 
jest Ryszard Kukła. Grupa 
muzyczna, jak zwykle, była 
profesjonalnie przygotowana do 
imprezy i porwała uczestników 

do zabawy. Organizatorzy balu 
serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom i darczyńcom za 
pomoc w realizacji imprezy, 
a także osobom, które w formie 
datków rzeczowych i wyrobów 
domowych, czyli ciast, wy-
pieków i przetworów wsparli 
zaplecze kulinarne. O jakość 
potraw i ich estetykę zadbała 

Małgorzata Hałajec ze swo-
im zespołem oraz Bogumiła 
Sieczka - opiekunka świetlicy. 
- Chcemy podziękować także 
burmistrzowi Strzegomia - 
Zbigniewowi Suchycie, który 
nie tylko wspiera nasz bal po-
przez swoją obecność, ale także 
zapisuje się w dzieje Rogoźnicy, 
przekazując środki finansowe 
na remont świetlicy wiejskiej, 
w tym zaplecza kuchennego oraz 

na remont elewacji kościoła pw. 
św. Szymona i Tadeusza – pod-
sumowują organizatorzy balu.

red

Całość projektu będzie po-
dzielona na 3 części:
1. Festiwal kuchni regionalnych 

- na terenie LGD „Między 
Wisłą a Kampinosem”

2. Festiwal zespołów ludowych- 
na terenie LGD „Szlakiem 
Granitu”

3. Festiwal „ludowego bajania” 
i rękodzieła - na terenie 
LGD „Górna Prosna”
E f e k t e m  p ro j e k t u  b ę -

dzie zapoznanie odbiorców 
z dziedzictwem kulturowym 
trzech regionów świata, jak 
również opracowanie i wy-

danie drukiem wspólnego 
katalogu - folderu z płytą 
CD. 

Serdecznie zapraszamy do 
udziału!

red

III Parafialny Bal Opłatkowy w Rogoźnicy

Weź udział w projekcie o regionie

Tegoroczny bal uświetnił występ Grupy Teatralnej Strzegom, która wystawiła krótki spektakl pt. „Człowiek z dworca”. Wystąpił także zespół Juror

Swoje zgłoszenie do udziału w projekcie należy zgłaszać do Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”

W Parafii Rogoźnica, 25 stycznia br. odbył się kolejny Bal Opłatkowy. Zwyczaj wprowadzony przez nowego proboszcza 
ks. Stanisława Skrzypka, wpisał się na stałe w życie mieszkańców tej podstrzegomskiej miejscowości. 

fot. H
anna C

zerw
ińska

Dziedzictwo Kulturowe Trzech Regionów DK3R (Kampi-
nos, Prosna, Granit) zachęcają do wzięcia udziału w projek-
cie, którego celem jest prezentacja dziedzictwa kulturowego 
trzech regionów.

Rekrutacja będzie się odbywać na terenie działania wszystkich 
partnerów projektu. Koszty związane z uczestnictwem pokrywają 
organizatorzy. 
Swoje zgłoszenie do udziału w projekcie należy zgłaszać do Stowa-
rzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”, Udanin 86 B, 55-340 Udanin, nr 
telefonu: (71) 733-78-88, osoba do kontaktu – Andrzej Sukta. 

Możliwe dofinansowanie w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” to 
maks. 75% kosztów kwalifikowanych 
i w przypadku świetlicy wiejskiej w 
Goczałkowie wynosi 216 tys. zł.
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Na dystansie 7 rund za-
wodnicy „walczyli” do ostat-
niej minuty. Oczywiście była 
to zdrowa rywalizacja, któ-
rej efektem były zwycięstwa 
w poszczególnych kategoriach. 
Zwycięzców nagrodziła, wrę-
czając pamiątkowe medale 
i dyplomy, Bożena Bojanow-
ska-Czuk - dyrektor Strze-
gomskiego Centrum Kultury. 
Wszyscy uczestnicy turnieju 
mogli posilić się także ufundo-
waną przez organizatora pizzą. 
Dodajmy, że najmłodszy za-
wodnik turnieju - Oskar Pe-
rek urodził się w 2007 i przy-
jechał ze Świdnicy. Natomiast 
najstarszym zawodnikiem była 

Maria Kwarciak ze Strzego-
mia. Rozbieżność wiekowa 
znacząca, ale zamiłowanie do 
gry królewskiej jednakowe. 
Pasja i hobby godne do na-
śladowania! Głównym sędzią 
strzegomskich zawodów był 
Ignacy Kosiński, który na co 
dzień jest opiekunem sekcji 
szachowej w SCK oraz jed-
nocześnie inicjatorem i pomy-
słodawcą wszelkich inicjatyw 
szachowych. Po sobotnich 
zmaganiach, dzień później 
najlepsi zawodnicy ze Strze-
gomia wzięli udział w roz-
grywkach Międzypowiatowej 
Ligi Szachowej w Żarowie.

red

Do zakończenia sezonu za-
sadniczego zostały do rozegra-
nia jeszcze dwie serie spotkań, 
później zespoły będą podzielo-
ne na dwie grupy – rywalizujące 

o miejsca 1-4 oraz 5-8. Każda 
z drużyn zagra dodatkowe 3 
mecze, które zadecydują o osta-
tecznych rozstrzygnięciach. 

tw

Rekordowy turniej

Tim Bojs liderem SalPNH!

Rozbieżność wiekowa znacząca, ale zamiłowanie do gry jednakowe. Pasja i hobby godne naśladowania!

Jak wygląda sytuacja drużyn Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej po 12 kolejkach?

Na zaproszenie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Świebodzi-
cach dwie drużyny ze świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
Stowarzyszenia „Akcja” wzięły 
udział w I Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej Świetlic Środowi-
skowych, który odbył się w dniu 
1 lutego 2014 r. w Hali Sportowej 
Świebodzickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 

W zawodach uczestniczyły 
drużyny ze Świebodzic, Jawo-
rzyny Śląskiej, Świdnicy, Wał-
brzycha oraz ze Strzegomia 
i Rogoźnicy. Ci ostatni zagrali 
rewelacyjnie i zasłużenie wygrali 
cały turniej. Królem strzelców 

został zawodnik z tej drużyny 
- Kamil Witka. Drugi przedsta-
wiciel gminy Strzegom – ekipa 
świetlicy „Karmelka” zajęła 5. 
miejsce, a Jakuba Wójtowicza 
wybrano najlepszym piłkarzem 
turnieju. - Gratulujemy naszym 
podopiecznym, w szczególności 
Kubie i Kamilowi. Dziękujemy 
Krystianowi Wołoszynowi za 
organizację wspaniałego turnieju 
i za zaproszenie, a także Mag-
dalenie Seregin i Bogusławie 
Sieczce za przygotowanie i opie-
kę nad drużynami – podsumowu-
je Tomasz Smagłowski, prezes 
stowarzyszenia „Akcja”. 

red

Cztery miejsca na podium 
wywalczyli strzegomscy judocy 
na turnieju „Sakura Cup 2014”, 
który odbył się 25 stycznia br. 
w miejscowości Skarbiniesz 
(koło Brzegu).

W zawodach udział wzięło 
ponad 230 zawodników z 13 
klubów, w tym z Czech i Sło-
wacji. W zawodach wystarto-
wali także zawodnicy z sekcji 
judo AKS-u Strzegom. W tym 
roku były to pierwsze zawody 
naszych zawodników, ale mimo 
tego młodzi strzegomianie 

nie zawiedli. Zawody stały 
na bardzo wysokim poziomie 
sportowym, a przeciwnicy za-
wiesili poprzeczkę wysoko. Ju-
docy AKS-u udowodnili swój 
wysoki poziom wyszkolenia 
i pokazali ducha walki. 

Podziękowania dla trenera 
Józefa Smotera za trud wło-
żony na treningach i dobre 
wyszkolenie naszych zawod-
ników. Czekamy na dalsze 
sukcesy naszych zawodników 
z sekcji judo. 

red

Nasza zwycięska „akcja”

Pierwsze starty judoków 
przyniosły im już sukcesy

Jedyną bramkę w sobot-
nim sparingu strzelił Dawid 
Domaradzki , któr y w 30 
minucie pokonał golkipera 
gospodarzy. Goście w pierw-

szej połowie mieli przewagę 
i kilka szans na poprawienie 
wyniku, jednak miejscowi 
wychodzili z tych sytuacji 
obronną ręką. Po zmianie 
stron Lechia trochę przyci-
snęła i mogła doprowadzić 
do remisu, jednak AKS nie 
dał sobie strzelić gola.

tw

Strzegomski aKS zwycięski w sparingu
Kolejny mecz sparingowy strzegomianie zagrają 14 lutego br. w Świdnicy z miejscową Polonią. Czy uda im się utrzymać dobrą passę? 

Tabela SALPNH - sezon 2013/2014 (po 12 kolejkach)
LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY
1. TIM BOJS 12 56-27 30
2. WOLNE ELEKTRONY 12 50-25 27
3. TABALUGA TEAM 12 50-29 27
4. GROM BARTOSZÓWEK 12 37-18 24
5. PPHU PORTAL 12 42-38 15
6. ZINDYWIDUALIZOWANI 11 20-25 12
7. EZL 12 15-53 6
8. HURAGAN OLSZANY 11 16-71 0

WYNiki:

seniorzy: 
1.mariusz Janduła – Dwie Wieże 
Dzierżoniów
2.Jakub dołharz – Polonia Wro-
cław
3.Artur Adamek – Goniec Żarów

juniorzy: 
1.łukasz Cieślak – Gambit Świd-
nica
2.Piotr Piórek – Gim. Nr 2 w Strze-
gomiu
3.maciej Ciemierzyński – Gambit 
Świdnica

młodzicy: 
1.Waldemar drążek – SP Nr 5 
w Jaworze
2.Hubert Trzos – Gambit Świdnica

3.dawid Białous – SP Nr 4 w Strze-
gomiu

krasnale: 
1.Dawid Goppold – Gambit Świd-
nica
2.Ernest Sojski – Gambit Świdnica
3.Antoni Pieszczoch – Gambit 
Świdnica

kobiety: 
1.mariola Pawłowska – Strzegom
2.Maria Kwarciak – Strzegom
3.iwona Piórek - Strzegom

juniorki: 
1.Amelia Pieszczoch – Gambit 
Świdnica
2.Klaudia Stawiak – Goniec Żarów
3.Weronika trybuszek – SP Nr 2 
w Strzegomiu

W pierwszej grze kontrolnej przed startem rundy wiosennej 
piłkarze AKS-u Granit Strzegom S. A. wygrali na wyjeź-
dzie z trzecioligową Lechią Dzierżoniów 1:0. Spotkanie 
rozegrano 1 lutego br.

Jarosław krzyżanowski (trener AKS-u): Mecz był rozgrywany w trudnych warunkach atmosferycznych, praktycznie 
cały czas wiało. W drugiej części graliśmy pod wiatr i fakt ten miał duży wpływ na nasze ofensywne poczynania. Jestem 
zadowolony z postawy moich podopiecznych. Zagraliśmy całkiem poprawnie na tle wymagającego rywala. Oczywiście na 
tym etapie przygotowań do rundy wiosennej było jeszcze sporo mankamentów, ale będziemy je stopniowo eliminować. 
Podsumowując, była to bardzo dobra jednostka treningowa.

01.02.2014 r. – Dzierżoniów
Lechia Dzierżoniów – AKS Granit Strzegom S. A. 0:1 (0:1)
bramka dla AKS-u: Domaradzki 30’
Skład AKS-u: zawodnik testowany – Raf. Wiśniewski, Bęś, Sudoł, Chmu-
ra, domaradzki, Sobczak, traczykowski, Buryło, dobrowolski
Weszli na boisko: kretkowski, Jaszowski, marszałek, Werner, zawodnik 
testowany
Do gry przewidziany był także Tomasz Diduszko, jednak przed meczem 
doznał urazu, który wyeliminował go ze spotkania.

Judocy ze Strzegomia zajęli następujące lokaty:

1. miejsce - Dawid Hypta

2. miejsce - Bartosz Duszak, Maksymilian Pawlica

3. miejsce - Jakub Miszkiewicz

Po 12 kolejkach rozgrywek w ramach Strzegomskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej na prowadze-
niu jest ekipa Tim Bojs, który wyprzedza duet drużyn: 
Wolne Elektrony i Tabaluga Team. 

mistrzowie z rogoźnicy

Tegoroczny Noworoczny Turniej Szachowy zaskoczył orga-
nizatorów frekwencją zawodników, jak i kibiców. Startowało 
aż 38 osób z Wrocławia, Dzierżoniowa, Świdnicy, Żarowa, 
Jawora i oczywiście ze Strzegomia. Tym samym został 
ustanowiony rekord liczby zawodników.
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trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 1865/2, 
AM -15, Obr. 3 o powierzchni 891 
m2, położona w Strzegomiu przy 
ul. Krótkiej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
84 550,00 zł
Wadium - 8 500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.03.2014 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 1865/3, 
AM -15, Obr. 3 o powierzchni 949 
m2, położona w Strzegomiu przy 
ul. Krótkiej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
90 060,00 zł
Wadium - 9 100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 

zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.03.2014 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
K.25.MW/MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i jed-
norodzinnej i usługowej.
3. działka niezabudowana nr 
1856/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 2.709 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 267 995,00 zł
Wadium - 26 800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.03.2014 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strzegom, 
nieruchomość oznaczona jest sym-
bolem K.24.MW/MN - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej i usługowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przed-
miotowych nieruchomości ogłoszony 
na dzień 30.10.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż przed-
miotowych nieruchomości ogłoszony 
na dzień 09.01.2014 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Dostęp działek nr 1865/2, nr 1865/3 
i nr 1856/2, AM -15, Obr. 3 do drogi 
publicznej odbywać się będzie po-
przez działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 
i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na 
których ustanowiona będzie służeb-
ność przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela działek 
nr 1865/2, nr 1865/3 i nr 1856/2, AM 
-15, Obr. 3. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwocie 
wymienionej przy odpowiedniej dział-
ce na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
10.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra 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 odwoła-
nia 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. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 

osobę fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. 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 ro-
kowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr (74) 85-60-572, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Rok 2014 r. (cykl tygodniowy)

Poniedziałek 
Jaroszów + Osiedle, Skarżyce 
Miasto punktowo: Al. Wojska Pol-
skiego - punktowo, Kościuszki 
punktowo, Mostowa, Sikorskiego, 
Parkowa 1-5, Paderewskiego, Wol-
ska, Kasztelańska 6-10, 20, Legnic-
ka punktowo, Czerwonego Krzyża, 
Ogrodowa 1, Cicha, Osiedle Piast, 
Kalcytowa, Skalna, Kwarcowa, 
Ametystowa, Bazaltowa, Granito-
wa, Agatowa, Jaśminowa, Chopina, 
Niecała, Mickiewicza, Różana, Fioł-
kowa, Szarych Szeregów do nr 20 

– obie strony, Morska, Św. Jadwigi, 
Koszarowa, Armii Krajowej 7, 10, 
16, 25, Wesoła, Świdnicka 31-33, 
37, Dolna 28, Wyspiańskiego, Staf-
fa, Kamienna 
Wtorek
Goczałków, Goczałków Górny, Go-
dzieszówek, Graniczna, Grochotów, 
Międzyrzecze, Rogoźnica, Stanowi-
ce, Wieśnica
Miasto: Kamienna, Bankowa punk-
towo, Armii Krajowej od nr 2 do 12, 
Armii Krajowej za przejazdem do ul. 
Ceglanej, Bracka, Wspólna, Pade-
rewskiego 29 za restauracją DALI, 
Legnicka 4 

Środa
Granica, Jaroszów + Osiedle, 
Modlęcin Duży, Modlęcin Mały, 
Olszany, Stawiska, Tomkowice
Miasto: Parkowa, Al. Woj. Pol-
skiego 1,2-6 9,44, 61-63 Ka-
mienna, Legnicka 4, Legnicka 
- od Żabki do nr 62, Kościuszki 
– punktowo, J. Matejki, Ofiar Ka-
tynia, Chopina 2-4-6, Św. Anny - 
punktowo, Paderewskiego, Nie-
podległości, Świdnicka od nr 1 
do 45, Cicha, Osiedle Piast, Ko-
lejowa, Kasztelańska od Rybnej 
do Al. Woj. Polskiego, Wolska, 
Bracka 

Czwartek
Żelazów, Kostrza, Żółkiewka
Miasto: Rybna, 3-go Maja, Szarych 
Szeregów (od PPHU AGAT s.c. do 
ul. Morskiej), Zielona, Czarna, Świd-
nicka od 38 do 54, Polna, Wrzosowa, 
Lipowa, Piłsudskiego, Dembińskiego, 
Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzo-
zowa, Limanowskiego, Starzyńskie-
go, Andersa, Malinowa, Brzegowa, 
Al. Wojska Polskiego od ZUK do 2, 
Wałowa, Wesoła, Leśna, Rzeźnicza, 
Reja, Legnicka punktowo od świateł 
do 14, Legnicka 40, Kamienna, Kasz-
tanowa, Bukowa, Dębowa, Klonowa 
+ Sosnowa (2 pojemniki), Św. Jadwi-

gi, Wałowa, Cicha, Bukowa 1-5, Dę-
bowa 1-5, M. Konopnickiej, Miodowa, 
Kasztelańska od świateł do Rybnej, 
Rybna 2-4, Niepodległości (BARCZ 
pojemniki), Ceglana, Puławskiego, 
Wolska, Kościuszki 33b 
Piątek
Bartoszówek, Jaroszów punktowo 
+ Osiedle, Morawa, Rusko
Miasto: Dolna, Górnicza, Kopalniana, 
Wydobywcza, Jeleniogórska, Wał-
brzyska, Szarych Szeregów: budynki 
wojskowe, Kamienna, Kasztelańska 
20, Koszarowa, Armii Krajowej: 22, 
25 oraz 2 budynki wojskowe z po-
jemnikami V-110, Bohaterów Getta 
od nr 12, Chopina punktowo, Legnic-

ka 3 i 4, Wesoła, Świdnicka 31-33, 
Kościuszki punktowo, Ofiar Katynia, 
Witosa, Paderewskiego punktowo, 
Bankowa, Al. Wojska Polskiego za 
obwodnicą oraz 1, 9, 52 i 78, Parko-
wa – 1-5, Gronowska, Winogronowa, 
Strzelnicza, Anielewicza, Agrestowa, 
Jagodowa, Kamienna, Mostowa, 
Św. Tomasza 1, Ogrodowa 1, Cicha, 
Osiedle Piast.
Jeżeli termin odbioru wypada 
w święto, dniu wolnym od pra-
cy – odbiór zostanie przesunięty 
o dzień.
W następnych numerach przedsta-
wimy kolejne harmonogramy odbio-
ru odpadów.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych zmieszanych

drugi przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 115, 
AM- 22, Obr. 5 o powierzchni 
486 m2 położona w Strzego-
miu, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta nr 
SW1S/00020749/4. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli i współwłaścicieli przy-
ległych nieruchomości - działki 
nr 116, AM -22, Obr. 5, działki 
nr 109, AM -22, Obr. 5, działki nr 
114, AM -22, Obr. 5 i działki nr 
117, AM -22, Obr. 5.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 25 380,00 zł
Wadium - 2 600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.03.2014 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MR – 
tereny zabudowy zagrodowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż 
przedmiotowych nieruchomości 
ogłoszony na dzień 19.12.2013 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 11.03.2014 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczone-
go.
W terminie do dnia 12.03.2014 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 

w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 10.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-

by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-

kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-572, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza Burmistrz Strzegomia 
informuje

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- oddania najem ( dzier-
żawę ) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 17/B/2014, 
18/B/2014, 19/B/2014, 
20/B/2014, 21/B/2014, 
22/B/2014 burmistrza 
Strzegomia z dnia 4 lute-
go 2014 roku.
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Za nami uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Goczałkowie, które odbyło się w dniu 31 stycznia br. Mieszkańcy tego sołectwa już od 3 lutego korzystają z pięknego obiektu, który jest 
prawdziwą dumą i wizytówką wsi. Jak sami goczałkowianie podkreślają, właśnie spełniły się ich marzenia. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć wszystkim dużej aktywności fizycz-
nej, systematycznego treningu i spędzania swojego wolnego czasu „na sportowo”. Korzystać z sali będą wszystkie szkoły wiejskie i mieszkańcy gminy.

Sala w goczałkowie już tętni sportem 

obiekt w Goczałkowie prezentuje się okazale. Jest wspaniałym 
prezentem dla mieszkańców tej wsi

dzieci i młodzież szkolna z Goczałkowa i okolicznych wsi z utęsknieniem 
czekała na dzień otwarcia sali

zaproszeni goście – m. in. marek dyduch (radny Sejmiku województwa 
dolnośląskiego) – drugi od prawej oraz danuta leśniewska (wicekurator 
oświaty) – trzecia od lewej

to dla nich wybudowano ten obiekt. teraz wystarczy tylko systematycznie 
trenować!

danuta leśniewska (wicekurator) gratuluje mieszkańcom Goczałkowa 
tak wspaniałego obiektu Ks. Krzysztof zieliński dokonuje poświęcenia sali w Goczałkowie

w trakcie oficjalnego otwarcia obiektu nie mogło zabraknąć akcentów 
sportowych

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników otwarcia sali gimnastycznej 
w Goczałkowie


