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Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort

 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom

Będą zmiany w 
Radzie Miejskiej 

Jeden z radnych zrezygno-
wał z mandatu. Jakie będą 
tego konsekwencje? 
 str. 6

StrzeGom

Rolnicy walczą  
o swoje prawa

Po demonstracjach na dro-
gach przyszedł czas na roz-
mowy. Co z nich wynikło? 
 str. 9

SPort

Piłkarze AKS-u 
rozpoczną walkę

Drużyna AKS-u Granit 
Strzegom S. A. przystępuje 
do rundy wiosennej z duży-
mi nadziejami. 
 str. 10

Strzegomianie zdążyli już 
przyzwyczaić się do kon-
sultacji, które organizuje 
burmistrz Zbigniew Su-
chyta. W ostatnich dniach 
(4 marca br.) odbyło się 
kole jne spotkanie, t ym 
r az em z  mieszkańc ami 
Grabów. W P ubliczne j 
Szkole Podstawowej nr 3 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Strzegomiu, rozpoczęto 
cykl spotkań burmistrza 
z mieszkańcami Strzego-
mia. 

Na spotkanie z władzami 
Strzegomia przybyło ponad 
20 mieszkańców, zaintere-
sowanych problemami gminy 
i bieżącymi poczynaniami 
władz na terenie Grabów, 
k tó re  omówi ł  burmi s t r z 
Strzegomia Zbigniew Suchy-
ta. Remont częściowy drogi, 
nowe chodniki wzdłuż ulicy 
Dolnej , nowe nasadzenia 
zieleni, remont koryta Strze-
gomki - to tylko niektóre z 
inwestycji, wskazanych przez 
burmistrza. Były podzię-
kowania za dotychczasowe 
działania, ale i  prośby na 
przyszłość.

-Panie burmistrzu, potrzeb-
ny jest chodnik za rzeką przy 
ulicy Brzegowej - mówiła 
jedna z mieszkanek. - Droga 
jest ładna, ale ludzie chodzą 
środkiem jezdni. Samochody 
jeżdżą natomiast tak szybko, 
że jest naprawdę niebezpiecz-
nie. Kiedy pan go zrobi? – do-
dała strzegomianka. 

- Nie obiecywałem Pani 
tego chodnika i długo jesz-
cze nie będę go obiecywał 

– mówił burmistrz Zbigniew 
Sychyta.- Gmina realizuje 
kompleksowo inwestycje i 
musicie Państwo zrozumieć, 
że nie możemy zrobić wszyst-
kiego na raz - dodał. 

Zdaniem innego uczestnika 
spotkania, na ulicy Brzegowej 
doraźnie mógłby pomóc spo-
walniacz. 

M ow a  by ł a  rów n i e ż  o 
ścieżce rowerowej przy ulicy 
Dolnej, zlikwidowaniu tere-
nów zalewowych w kierunku 
Międzyrzecza, gdzie ludzie 
chcą się budować. Wnio-
skowano też o drobniejsze 
sprawy, w tym postawienie 
lustra drogowego na ulicy  
Św. Tomasza w stronę Gra-
bów czy zamontowanie ta-
bl icy  informacy jne j  koło 
sklepu pogrzebowego przy 
ulicy Dolnej. 

Przedsiębiorcy z ulicy Wał-
brzyskiej skarżyli się na fa-
talny stan drogi polnej, który 
pogorszył się po położeniu  
kabla teleinformatycznego. 

- Droga jest rozjeżdżona 
kołami samochodów cięża-
rowych, busy zapadają się 
przy zjeździe na posesję – 
mówili. 

Żywiołową dyskusję wy-
wołał, podjęty przez Hannę 
Krostę, problem braku szyb-
kiej pomocy medycznej dla 
chorego dziecka, a co się z 
tym wiąże przydziału karetki 
pogotowia ratunkowego z 
lekarzem. W tym temacie 
wszyscy byli zgodni. Karetka 
z lekarzem jest w gminie 
Strzegom natychmiastowo 
konieczna! 

Burmistrz poinformował 
z ebranych  o  dz ia łan iach 
samorządu w tej  kwesti i , 

w s p ó ł p r a c y  z  S C M D  w 
temacie opieki zdrowotnej, 
funkcjonowaniu do wrze-
śnia przychodni przy ulicy 
Armii Krajowej, rozbudowie 
przychodni przy ulicy Wi-
tosa i jej bazy technicznej. 
Zaprosił też mieszkańców 
gminy Strzegom do skorzy-
stania z badań zdrowotnych 
w zakresie chorób układu 
pokarmowego, kolonoskopii 
i gastroskopii w SCMD. Z 
usług medycznych w tym 
zakresie mogą skorzystać 
osoby w wieku 50 – 70 lat, 
które nie miały wykonywa-
nych badań w okresie ostat-
nich 24 miesięcy tj. w 2011 
i 2012 roku. 

Wiesław Witkowski, zastęp-
ca burmistrza omówił szczegó-
łowo zasady wprowadzania w 
gminie ustawy śmieciowej i od-

powiadał na wszystkie pytania 
zadane przez mieszkańców. 

Tekst i foto: 
Grażyna Kuczer 

Zakład właśnie rozpoczyna 
produkcję pieczywa na sprzedaż 
i tym samym zaznacza swoją 
działalność na rynku. Radość 
miesza się jednak z niepokojem, 
który wśród strzegomian wy-
wołują pogłoski jakoby miejsca 
pracy w FSB Piekarnie były 
obsadzane osobami spoza gmi-
ny Strzegom. - Mieli pracować 
tylko ludzie z naszego miasta, 
a tymczasem ściągają swoich 
do roboty. Wiem coś o tym. 
Byłam już na kilku rozmowach 

i ponoć mam predyspozycje. 
Tylko, że zadzwonimy, to tylko 
baju, baju. A pierwsze bułeczki 
już się pieką – czytamy wypo-
wiedź internauty na jednym z 
lokalnych portali. 

Jak w rzeczywistości wygląda 
sytuacja? – Na tę chwilę w FSB 
Piekarnie zatrudnionych jest 46 
osób, w tym 26 osób z terenu 
gminy Strzegom – wyjaśnia 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia. 

MK 

Mieszkańcy są najważniejsi!

Pracują na podstrefie

Władze Strzegomia spotykają się z mieszkańcami. Rozmawiają o aktualnych sprawach gminy i bieżących problemach

FSB Piekarnie, pierwszy inwestor w strzegomskiej podstrefie ekonomicznej, zatrudnia strzegomian. Rekrutacja trwa!

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie na Grabach wiele się zmienia. W zeszłym 
roku wyremontowany został chodnik przy ulicy Dolnej, pojawiają się nowe 
estetyczne nasadzenia, wyremontowane zostało także koryto rzeki Strze-
gomki. To jednak nie koniec zmian. Obecnie trwa projektowanie przebudowy 
dróg na osiedlu Graby. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie 
tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych 
tzw. „schetynówki”, o ile program ten będzie kontynuowany po 2013 roku. 
Opracowywany projekt obejmuje przebudowę ulicy Wałbrzyskiej od skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 5, ulicy wzdłuż nowego cmentarza, wykonanie tam 
chodnika i oświetlenia ulicznego, wykonanie nawierzchni łącznika odcinka 
drogi o nawierzchni gruntowej pomiędzy ulicą Wałbrzyską a drogą krajową nr 
5, nawierzchni i chodnika ulicy Wałbrzyskiej ze skrzyżowaniem z ulicą Dolną i 
Jeleniogórską, ulicami Jeleniogórską i Górniczą na całej długości. Projekt wraz 
z pozwoleniem na budowę powinien być gotowy w maju tego roku. 

Na bieżąco informujemy na naszych łamach o tym, co aktualnie dzieje się na strzegomskiej 
podstrefie ekonomicznej. Właśnie końca dobiegła budowa pierwszego zakładu – FSB 
Piekarnie. Przypomnijmy, że FSB Piekarnie spółka z o. o. jest częścią światowego holdingu 
Fresh Start Bakeries Europe, która jest liderem w produkcji pieczywa hamburgerowego, 
produkującym dla wielkich sieci sklepów i restauracji w Polsce i na świecie, głównie dla 
McDonald’s. Zaznaczyć należy, że gmina Strzegom sprzedała działkę na budowę podstrefy 
za kwotę 2 mln 217 tys. zł. 

Warto także podkreślić, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do 
pracy w fabryce. Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoje aplikacje na adres 
mailowy rekrutacja@fsb.pl. Dodajmy, że władze w dalszym ciągu prowadzą 
intensywne próby pozyskania kolejnego inwestora na strzegomską podstrefę 
ekonomiczną, a jeszcze w tym roku planuje się budowę McDonald’sa, który 
stanie równolegle do stacji Shell. Pracę w nim znajdzie około 60 osób. 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74) 8560-500
sekretarz gminy – (74) 8560-
503
skarbnik gminy – (74) 8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74) 8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – (74) 
8560-557
wydział oświaty – (74) 8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74) 8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74) 8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74) 8560-531
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74) 8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74) 8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74) 
8560-553
wydział organizacyjny – 
(74) 8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74) 8560-576
referat Budżetowy – (74) 
8560-505
wydział Podatkowy – (74) 
8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74) 8560-547
Biuro rady – (74) 8560-550
zespół ds. Kontroli – (74) 
8560-517
urząd Stanu Cywilnego 
(ul. Świdnicka 15-17) – (74) 
8550-730
rzecznik Prasowy – (74) 
8560-514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74) 649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74) 855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74) 855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74) 855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74) 855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74) 855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – (74) 
854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74) 649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza – (74) 649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74) 855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74) 855 85 
24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74) 855 03 78

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

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

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

Ważne telefony
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Grupa Errata – wydawca 
czterech tytułów prasowych 
– „Tygodnika Dzierżo-
niowskiego“, „Wiadomości 
Świdnickich“, „Tygodnika 
Wałbrzyskiego“ i „Nowych 
Wiadomości Wałbrzyskich“ 
oraz trzech portali w regio-
nie wałbrzyskim nagrodziła 
lokalne samorządy w Plebi-
scycie Samorządowy Lider 
„Kompasy 2012”. 

To prestiżowe wyróżnienie 
to znak od kapituły konkursu, 
że samorząd, który je otrzymał, 
zmierza w dobrym kierunku i 
może być wzorem do naśla-
dowania dla innych. Zgło-
szenia samorządów oceniało 
grono ekspertów, osobistości 
regionu: dr Jerzy Tutaj, czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego jako prze-

wodniczący, Jerzy Ignaszak, 
wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, dr Andrzej 
Raszkowski z Uniwersytetu 
Ekonomicznego, zajmujący się 
m.in. marketingiem terytorial-
nym, gospodarką regionalną i 
kreowaniem marek regionów, 
Krzysztof Zawadzki, prezes 
Frankonii Poland i Techniki 
Szpitalnej w Dzierżoniowie, 
Stanisław Miazga, prezes 
Przedsiębiorstwa Budowlane-
go „Miazga” w Dzierżoniowie, 
Zygmunt Dynowski, dyrektor 
Banku Zachodniego WBK w 
Dzierżoniowie, Dariusz Sta-
churski, wiceprezes Dolnoślą-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
Mariusz Kiljan, aktor Teatru 
Polskiego, reżyser, wokalista, 
oraz Danuta Marosz, dyrek-
torka Teatru Dramatycznego 

w Wałbrzychu. Nagrody przy-
znano w pięciu kategoriach: 
ekologia, inwestycja, kultura, 
biznes oraz sport. 

Największym powodzeniem 
wśród samorządów cieszyła się 
kategoria kultura. W tej katego-
rii właśnie zwyciężył Strzegom 
za uroczystości jubileuszowe z 
okazji 770-lecia nadania praw 
miejskich. Burmistrz Zbigniew 
Suchyta, odbierając prestiżo-
we wyróżnienie, podziękował 
obecnemu na gali jego ekscelen-
cji księdzu biskupowi Ignacowi 
Decowi. Dzięki niemu uroczy-
stości jubileuszowe oglądał cały 
świat na TV Polonia. A działo 
się w Strzegomiu naprawdę 
wiele, o czym najlepiej wiedzą 
sami strzegomianie. Nomina-
cje natomiast odebrały gmina 
Dzierżoniów za organizację 
Dożynek Dolnośląskich, gmi-
na Świdnica – za organizację 

Dożynek Gminnych, Pieszyce 
– za otwarcie sezonu turystycz-
nego w Górach Sowich, Piława 
Górna za konkurs Pokaż Talent 
i Wojewódzkie Spotkania Ar-
tystyczne Klubów Seniora oraz 
gmina Świebodzice za Festiwal 
Muzyki Rockowej Świebodzice 
2012.

Za statuetką Złotego Kom-
pasu kryje się wiele wartości: 
pomysł, innowacyjność, od-
waga, inspiracja, podnoszenie 
jakości życia mieszkańców, 
przełamywanie schematów, 
wyznaczanie kierunk. To bar-
dzo cenne i ważne wyróż-
nienie.

Uroczysta gala miała wyjąt-
kowy charakter. Oprawę mu-
zyczną wydarzenia zapewnił 
Mariusz Kiljan, znakomity 
artysta Teatru Polskiego we 
Wrocławiu. 

red

Kompasy 2012 dla gminy Strzegom
Strzegom zwyciężył w kategorii kultura za uroczystości jubileuszowe z okazji 770-lecia miasta

26 lutego 2013 r. w Dolnoślą-
skim Urzędzie Wojewódz-
kim we Wrocławiu odbyła 
się uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych 
nadanych przez prezydenta 
RP Bronisława Komorow-
skiego wybitnym osobisto-
ściom zasłużonym w służbie 
państwa i społeczeństwa. 

Odznaczenia, w tym między 
innymi Krzyże Oficerskie i 
Kawalerskie Orderu Odrodze-
nia Polski, Krzyże Wolności i 
Solidarności, Krzyże Zasługi 
oraz Medale za Długoletnią 
Służbę w imieniu prezydenta 
RP wręczył wojewoda dol-
nośląski Aleksander Marek 
Skorupa oraz wicewojewoda 
Ewa Mańkowska.

gk

Przedsiębiorcy na medal
Odznaczenie to wyraz uznania za wybitne zasługi i osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele branży 
kamieniarskiej gminy Strzegom. Bogusław Solima - 
prezes spółki Piramida z Kostrzy oraz pracownicy tej 
firmy Waldemar Rudnicki, Bronisław Czwojdrak i 
Henryk Bugajski otrzymali Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę. Krzysztof Skolak - prezes Fundacji Bazalt został 
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 
Odznaczonym życzymy dalszych sukcesów!
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Firma Sobet wykonująca 
początkowo prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Szarych Szeregów w Strzego-
miu nie wykonywała należycie 
powierzonych jej obowiązków. 
Wolno przebiegające roboty, 
niedotrzymywanie terminów 
i nierealizowanie programu 
naprawczego, do którego zo-
bowiązała się firma, wymusiły 
na władzach Strzegomia ry-
gorystyczne działania. Gmina 
podjęła więc czynności for-

malno-prawne i z początkiem 
stycznia tego roku odstąpiła od 
umowy z Sobetem. 

W ostatnim czasie ogłoszo-
no przetarg na realizację tego 
zadania. – W ramach przedsię-
wzięcia będzie kontynuowane 
zadanie rozpoczęte w 2012 r. 
pn. „Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej miasta 
Strzegom - Budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Szarych 
Szeregów, ul. Wesoła, ul. Reja 
na odcinku od skrzyżowania z 

ul. Św. Jadwigi do studni S9.42 
i do połączenia z kanałem 
istniejącym na skrzyżowaniu 
ul. Al. Wojska Polskiego i ul. 
Reja wraz z kanałami boczny-
mi” – mówi Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Na 
przedmiot zamówienia skła-
dają się cztery zadania: budo-
wa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Szarych Szeregów, ul. Wesoła, 
ul. Reja; budowa kanalizacji 

deszczowej w ul. 
Szarych Szere-
gów i ul . Ryb-
nej; przebudowa 
drogi gminnej nr 
110799D -  u l . 
Szarych Szere-
gów w Strzego-
miu; przebudowa 
drog i  gminne j 
nr 110799D - ul. 
Szarych Szeregów 
w Strzegomiu.

Przedsięwzięcie 
ma zostać zre-
alizowane do 31 
października tego 
roku. 
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Dokończą ul. Szarych Szeregów
Po problemach związanych z budową kanalizacji w Strzegomiu, zostanie wyłoniony nowy wykonawca. To ważne zadanie

W „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” informujemy 
o obiektach wyremontowanych 
z dotacji gminy Strzegom. Ko-
ścioły to ważne obiekty każdej 
miejscowości. Nie tylko skupiają 
na nabożeństwach wspólnotę 
wyznaniową, ale również są 
prawdziwym sercem wsi i mia-
steczek. Tak jest też w Kostrzy. 
W zeszłym roku rzymsko-kato-
licka parafia p.w. Św. Barbary w 
Gniewkowie otrzymała dotację 
z gminy Strzegom na realizację 
zadania „Malowanie kościoła p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Kostrzy”. Kwota udzielonej do-
tacji to 25 289,17 zł. W kościele w 
Kostrzy wykonano tynki renowa-
cyjne, częściowo wyeksponowano 

żebra sklepień prezbiterium oraz 
tynki wewnętrzne. Zadanie było 
realizowane w okresie od 30 lipca 
do 2 listopada 2012 r. 

Przypomnijmy, że kościół w 
Kostrzy powstał na początku 
XVI wieku. Do najcenniejszego 
wyposażenia należy renesansowa, 
drewniana, polichromowana 
ambona z 1585 r., ozdobiona po-
staciami ewangelistów. Ponadto 
drewniane figury z ok. połowy 
XVI i XVIII wieku, a także 
polichromowany ołtarz z końca 
XVII wieku i XVIII-wieczne 
obrazy olejne.

Wokół kościoła jest kamienny 
mur, w którym umieszczono 
kapliczkę pokutną. 
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Z dotacji gminy Strzegom: 
Remont Kościoła w Kostrzy

Radni docenią 
Edwarda Brzegowego

Kapituła opiniująca nadawanie 
tytułu „Honorowego Obywatela 
Strzegomia” 20 lutego br. pozy-
tywnie i jednogłośnie rozpatrzyła 
wniosek o uhonorowanie tym za-
szczytnym wyróżnieniem Edwar-
da Brzegowego. Tym samym upo-
ważniła burmistrza Strzegomia do 
przygotowania projektu uchwały 
w tej sprawie. 

Przypomnijmy, Edward Brze-
gowy zmarł w 1998 r. i w tym roku 
mija dokładnie 15 lat od śmierci 
tego zasłużonego człowieka. Był 
osobą powszechnie znaną, cenio-
ną, szanowaną i przede wszystkim 
kochaną przez młodzież, dla 
której się poświęcał.

TW

Głosuj na nasze LO! 
Serwis Naszemiasto.pl szuka 

najfajniejszego liceum ogólno-
kształcącego w regionie wał-
brzyskim. Obecnie strzegomskie 
LO jest  na czwartym miejscu i 
ma ponad 5700 głosów! Głoso-
wanie trwa do 17 marca 2013 
roku. Codziennie można oddać 
10 głosów z jednego numeru IP. 
5 najlepszych szkół trafi do finału 
plebiscytu, w którym wybrane 
zostanie Najfajniejsze Liceum 
na Dolnym Śląsku. Głosować 
można na stronie www.lo.strze-
gom.pl (szukaj banera) oraz 
www.strzegom.naszemiasto.pl. 
Głosujcie!

Szanowni Państwo!
W związku z przeprowadzo-

nymi w ostatnim okresie bada-
niami mammograficznymi, które 
wykonywaliśmy w miejscowości 
Strzegom w terminie 13-14 
luty 2013 r. składamy serdecz-
nie podziękowania za Państwa 
wsparcie i zaangażowanie w 
propagowanie naszych inicjatyw. 
Państwa pomoc w nagłośnieniu 
problemu profilaktyki raka piersi 
oraz mobilizacja podległych jed-
nostek okazała się nieoceniona, 
dzięki czemu podczas naszej akcji 
przebadało się 145 pań.

Wojciech Łukomski
Luxmed Diagnostyka

„Jestem wdzięczny Bożej 
Opatrzności, że mnie na-
tchnęła miłością do tych 
kamiennych murów, które 
przeniosły w nasze czasy 
wspaniałą pieśń chwały Boga 
i Jego Majestatu, budzącego 
w ludziach zachwyt”- napi-
sał śp. ks. prałat Stanisław 
Siwiec, kustosz bazyliki. 

 I dziś ucieszyłby się śp. ks. 
prałat z wiadomości, że Bazy-
lika Strzegomska, wybudowana 
Ad Maiorem Dei Gloriam, 
została w 2012 r. uhonorowana 
przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego tytułem 
Pomnika Historii. 

Jako Pomnik Historii budzi 
zachwyt i podziw dla kunsztu 
budowniczych, którzy z pasją 
godną wielkich mistrzów budo-
wali świątynię pnącą się do nie-
ba. Te cuda architektonicznych 
rozwiązań zobaczycie Państwo 
okiem kamery w kolejnych 
odsłonach reportażu, realizo-
wanego przez Telewizję Teletop 
Sudety. Zwiastun reportażu 
możecie Państwo obejrzeć na 
www.strzegom.pl, w zakładce 
TTS Sudety.

Pierwsza odsłona to pięk-
no więźby dachowej Bazyliki. 
Opowieści z dachu Bazyliki 

snują Wiesław Kramek – pa-
sjonat wspinaczek wysokogór-
skich i wykonawca prac konser-
wacyjnych w górnych piętrach 
bazyliki oraz Katarzyna Zych, 
autorka pracy inżynierskiej 
pt. „Analiza układu konstruk-
cyjnego Bazyliki Mniejszej 
pw. Św. App. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu”. Ich opowieści 
przeniosą widza w świat 
misternej koronkowej 
ciesielki, jaką jest więź-
ba dachowa oraz ukażą, 
z tej niewidocznej dla 
oka strony, wysklepki 
sklepienia gotyckiego 
w swych najprzedniej-
szych formach. God-
nym podkreślenia jest 
fakt, że pani Katarzyna 

jako inżynier budowlany wy-
konała inwentaryzację więźby 
dachowej.

Zachęcamy Państwa do śle-
dzenia kolejnych odsłon opo-
wieści z Bazyliki strzegomskiej, 
w których będziemy mówić o 
jej ponadczasowych walorach 
architektonicznych.

GK

Z dachu Bazyliki
Tam, gdzie mieszkają pustułki i bije najstarszy, czynny w Polsce dzwon 

W związku z remontem drogi 
wojewódzkiej nr 374 w Strzegomiu 
ulica Świdnicka do skrzyżowania z 
ulicą Kasztelańską do drogi krajowej 
nr 5 utwardzone zostaną pobocza na 
odcinku Rogoźnica – Wieśnica. 

Prace wykona, wyłonione w 
drodze przetargu, Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 
Mostów. Już sam remont drogi wo-
jewódzkiej jest bardzo oczekiwaną 
inwestycją, dlatego cieszy fakt, 
że przy jego okazji uda się także 
utwardzić pobocza na odcinku Ro-
goźnica – Wieśnica. Jest to bardzo 
uczęszczana przez użytkowników 
trasa i ważny trakt komunikacyj-

ny. Przypomnijmy, że w ramach 
remontu drogi nr 374 naprawiona 
zostanie jezdnia i opaska na drodze 
na długości ok. 400 mb od ronda do 
skrzyżowania z ulicą Kasztelańską. 
Od skrzyżowania do mostu nastąpi 
całkowita wymiana konstrukcji 
jezdni. Na moście wymieniona 
zostanie warstwa ścieralna, na-
tomiast za mostem w kierunku 
drogi krajowej wymieniona zo-
stanie nawierzchnia bitumiczna. 
Poruszanie się ułatwi z pewnością 
nowa nawierzchnia chodników, 
która zostanie wykonana z kostki 
betonowej. 
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Droga i pobocza do naprawy
Dolnośląska Służba Dróg i 

Kolei we Wrocławiu jeszcze 
w tym roku będzie realizowała 
remont drogi wojewódzkiej 
na 345 na odcinku Konary – 
Lusina i Bartoszówek. Stan 
drogi jest obecnie opłakany. 
Nawierzchnia jest pełna ubyt-
ków i kolein, a uszkodzone 
krawędzie jezdni zawężają sze-
rokość. Zadanie obejmuje dwa 
odcinki drogi wojewódzkiej. 
Pierwszy o długości ok. 2600 
mb od zakończenia miejsco-
wości Konary do rozpoczęcia 
miejscowości Lusina, drugi 
natomiast o długości około 

1800 mb od zakończenia Bar-
toszówka do drogi krajowej nr 
5. Przedsięwzięcie obejmuje 
ścinkę poboczy, frezowanie 
istniejącej warstwy bitumicz-
nej, wzmocnienie krawędzi i 
włączeń, ułożenie podbudowy 
bitumicznej, odmulenie rowów 
wraz z profilowaniem skarp, 
wycinkę krzaków rosnących 
w obrębie rowów, wymianę 
załamanych przepustów, czysz-
czenie kanalizacji deszczowej. 
Przetarg nieograniczony na to 
zadanie odbył się w zeszłym 
tygodniu. 

red

Wojewódzka 345 do remontu

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarych Szeregów przebiegały w ostatnim 
czasie z dużymi problemami. Wszystko za sprawą wykonawcy, który nie wywiązywał się z 
umowy. W ostatnim czasie ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. Oferty złożyło 
siedmiu wykonawców, z których najtańsza była oferta konsorcjum „Drog-Ziem” Zbigniew 
Wysoczański ze Strzegomia. 

Edward Brzegowy 1947-1998
Edward Brzegowy urodził się 15 lute-
go 1947 roku. Swoją karierę sportową 
rozpoczął jako zawodnik Gwardii 
Wrocław. W roku 1971 powstała 
strzegomska sekcja judo, której 
współzałożycielem i twórcą był wła-
śnie Edward Brzegowy. Przez blisko 
30 lat był on trenerem tej sekcji. 
Dzięki jego pracy strzegomska sekcja 
„rozwinęła skrzydła” i zaistniała w 
Polsce oraz Europie. Edward Brzego-
wy wywarł niezatarte piętno na życiu 
tych, którzy mieli szczęście poznać 
go bliżej. Strzegomskiej młodzieży 
poświęcił całe swoje życie, dając 
jej poznać smak zwycięstwa oraz 
pomagając znieść gorycz porażek. 
Organizowany przez sekcje judo 
corocznie memoriał jest poświęcony 
pamięci Edwarda Brzegowego, jego 
zasług i pełnej poświęcenia pracy. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 12 marca 20134 Wydarzenia / trudne spraWy 

W związku z licznymi za-
pytaniami mieszkańców 
Strzegomia dotyczącymi 
ustawy śmieciowej, udziela-
my odpowiedzi na pytania, 
które wpłynęły do naszej 
redakcji. Na pytania odpo-
wiada Kazimierz Chajduga, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunal-
nymi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Zgodnie z uchwałą Nr 92/12 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 4 grudnia 2012 r. 
o utrzymaniu czystości  i 
porządku na terenie gminy 
Strzegom obowiązkowi selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nie-
ruchomości podlegają: papier, 
metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, opakowania wieloma-
teriałowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji; w tym 
odpady opakowaniowe ule-
gające biodegradacji, odpady 
zielone, przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane i 
rozbiórkowe, zużyte opony. 

Co z dotychczas zawartymi 
umowami na odbiór odpadów?

Należy wypowiedzieć do-
tychczasową umowę na od-
biór odpadów komunalnych ze 
skutkiem na dzień 30 czerwca 
2013 r. 

Kto wyposaża nieruchomość w 
pojemniki?

Wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach - art.5 ust.1 
pkt.1 - należy do obowiązków 
właściciela nieruchomości, 
jednakże firma odbierająca 
odpady, wybrana w przetargu 
przez samorząd, będzie zobo-
wiązana do zagwarantowania 
mieszkańcom możliwości na-
bycia pojemników w formie 
ich zakupu, dzierżawy, bądź 
najmu.

Co się stanie, jeżeli właściciel 
nieruchomości zadeklarował, że 
będzie segregował odpady, a ich 
nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady 
segregowane będzie niższa, a za 
odpady niesegregowane wyż-
sza, w przypadku stwierdzenia, 
że odpady nie są segregowa-
ne, zostanie wydana decyzja 
administracyjna o nałożeniu 
na właściciela nieruchomości 
wyższej opłaty.

Jak wyglądać będzie segregacja 
odpadów w zabudowie jedno-
rodzinnej?

Będzie to przebiegało w 
następujący sposób: 
- odpady surowcowe tzw. „su-

che” w osobnym pojemniku 
o pojemności od 60 do 110 
litrów lub worku koloru 
żółtego; 

- odpady komunalne ulegające 
biodegradacji w pojemniku 
koloru brązowego o pojem-

ności od 60 do 360 litrów 
lub w przydomowych kom-
postowniach; 

- niesegregowane (zmiesza-
ne) odpady komunalne - w 
pojemnikach o pojemności 
od 60 do 3600 litrów koloru 
czarnego, ciemnozielonego 
lub w pojemniku metalo-
wych, cynkowym; 

- szkło w podziale na kolorowe 
i białe - zbiórka w „gniaz-
dach”; 

- plastik - zbiórka w „gniaz-
dach”. 

Jak będzie należało segregować 
odpady w zabudowie wieloro-
dzinnej?

Będzie to wyglądało tak: 
- odpady surowcowe „suche” 

- w osobnym pojemniku 
koloru żółtego, o pojemności 
od 60 do 110 litrów, 

- niesegregowane „zmiesza-
ne” odpady komunalne w 
osobnym pojemniku, koloru 
czarnego lub ciemnozie-
lonego lub w pojemniku 
metalowym, cynkowym, o 
pojemności od 60 do 3600 
litrów; 

- szkło w podziale na koloro-
we i bezbarwne - zbiórka w 
„gniazdach”; 

- plastik - zbiórka w „gniaz-
dach”. 

Jakie są zasady prawidłowej 
segregacji odpadów? 

Opróżnij opakowania z jego 
zawartości, wylej płyny z bute-
lek, słoików usuń pozostałości 
z innych opakowań; wyczyść w 

miarę możliwości segregowane 
opakowanie, odkręć z butelek 
nakrętki, kapsle; odpady maku-
latury pozbądź elementów pla-
stikowych; w celu ograniczenia 
ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych minimalizuj 
(zgnieć) opakowania jednora-
zowe oraz podejmuj działania 
zmierzające do ponownego 
wykorzystania lub naprawy 
użytkowanych przedmiotów. 

Jak segregować? 
Odpady surowcowe „suche” 

- pojemnik koloru żółtego lub 
worek: 

Wyselekcjonowane z od-
padów komunalnych odpady 
suche, w tym opakowaniowe 
bez zawartości, takie jak: pa-
pier, tworzywa sztuczne, (w 

tym butelki PET zgniecione), 
wszelkiego rodzaju tworzywa 
sztuczne, makulatura, gazety, 
opakowania wielomateria-
łowe, opakowania z metali 
żelaznych, opakowania z me-
tali nieżelaznych; pojemniki po 
kosmetykach (czyste), tekstylia, 
reklamówki, woreczki foliowe, 
kartony, torebki po mleku, 
sokach itp. 

Odpady ulegające biode-
gradacji - pojemnik koloru 
brązowego lub przydomowy 
kompostownik: 

Odpady ulegające biode-
gradacji z terenów zieleni, 
odpady spożywcze i kuchenne 
z gospodarstw domowych, w 
tym: odpady kuchenne, resztki 
i obierki z owoców i warzyw, 
skoszona trawa i zgrabio-

ne liście, rośliny, ziemia po 
kwiatach, trociny, drewno (o 
gabarytach umożliwiających 
umieszczenie w pojemniku), 
fusy z kawy i herbaty, skorupki 
jajek, pozostałości po domowej 
hodowli zwierząt (psów, kotów, 
ptaków, gryzoni), inne odpady 
nadające się do kompostowania 
czyli biodegradowalne. 

Odpady komunalne zmiesza-
ne - pojemnik koloru czarnego 
lub ciemnozielonego lub po-
jemnik metalowy (cynkowy): 

Odpady, które nie znalazły 
się w pojemnikach na odpady 
surowcowe i biodegradowalne. 
Tutaj wrzucamy również zimny 
popiół. 

Gniazda selektywnej zbiórki 
odpadów: 

Pojemniki na szkło i plastik. 

Co się zmieni w związku z rewolucją śmieciową?

Ulica Koszarowa już od 
dawna wymagała grunto-
wego remontu. Przetarg na 
jego realizację już się odbył. 
Wygrała go firma „Stal-Lok” 
z Żarowa. 

Jak już informowaliśmy w 
„Gminnych Wiadomościach 
Strzegom”, w tym roku realizo-
wane będzie zadanie pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej ul. 
Koszarowej w Strzegomiu wraz 
z budową drobnej infrastruk-
tury przestrzeni publicznej na 
terenach powojskowych”. - W 
pierwszym etapie przebudowany 
zostanie odcinek ul. Koszarowej 
w Strzegomiu”. Inwestycja jest 
przewidziana do współfinanso-
wania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 - Priorytet 
9 – „Odnowa zdegradowanych 

obszarów na terenie Dolnego 
Śląska (Miasta)”, Działanie 9.1 – 
„Odnowa zdegradowanych ob-
szarów miejskich w miastach po-
wyżej 10 tysięcy mieszkańców” 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowi-
ska i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. Zakres robót obej-
muje między innymi: rozebranie 
istniejących nawierzchni, przy-
gotowanie terenu pod budowę, 
wykonanie nawierzchni jezdni 
z asfaltobetonu, wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej wibroprasowanej, 
wykonanie zjazdów na pose-
sje z kostki wibroprasowanej, 
odwodnienie nawierzchni oraz 
wykonanie nowych wpustów 
drogowych przykrawężnikowych 
oraz wymianę istniejących. 

Zadanie ma zostać zrealizo-
wane do 31 lipca 2013 r. 
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Koszarowa będzie jak nowa

Zapraszamy strzegomian do 
korzystania z nowej rubryki 
„Jak załatwić sprawę w gmi-
nie?”. W tym numerze wyja-
śnimy, jak załatwić wjazd na 
posesję. Z następnego nato-
miast dowiecie się Państwo, 
jak uzyskać zgodę na wycinkę 
drzew. 

Wjazd na posesję – tak to się 
załatwia.

W celu budowy lub przebudowy 
zjazdu z drogi, stanowiącej wła-
sność gminy Strzegom należy:

1. wystąpić do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
z wnioskiem o wydanie zgody na 
lokalizację budowy (przebudowy) 
zjazdu – druk wniosku jest dostęp-
ny w Biurze Obsługi Interesanta 
oraz na stronie internetowej www.
bip.strzegom.pl.

Do wniosku należy załączyć:
a) informację o zgodności zago-

spodarowania nieruchomości z 
miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego,

b) mapę w skali 1:500 z lokalizacją 
zjazdu,

c) kopię dokumentu potwier-
dzającego tytuł prawny do 
nieruchomości.
We wniosku określa się, na jakie 

cele zjazd ma być przeznaczony, 
ponieważ zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 

maja 1999 r. z późn. zm.) obowią-
zuje podział zjazdów na:

- zjazd publiczny – określony 
przez zarządcę drogi jako zjazd 
co najmniej do jednego obiektu 
w którym prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza, a w szcze-
gólności do stacji paliw, obiektu 
gastronomicznego, hotelowego, 
przemysłowego, handlowego lub 
magazynowego,

- zjazd indywidualny – określo-
ny przez zarządcę drogi jako zjazd 
do jednego lub kilku obiektów 
użytkowanych indywidualnie.

Zjazd publiczny powinien mieć 
szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, 
w tym jezdnię o szerokości nie 
mniejszej niż 3,5m i nie większą 
niż szerokość jezdni na drodze. 

Zjazd indywidualny powinien 
mieć szerokość nie mniejszą niż 
4,5 m, w tym jezdnię o szeroko-
ści nie mniejszej niż 3,0 m i nie 
większej niż szerokość jezdni na 
drodze.

2. Po złożeniu wniosku otrzy-
muje się:
- w przypadku drogi wewnętrz-

nej – zezwolenie na lokalizację 
zjazdu (w formie pisma)

- w przypadku drogi gminnej – 
decyzję. 
Zezwolenie (decyzja) wygasa, 

jeżeli w ciągu 3 lat od daty wy-
dania zjazd nie zostanie wybu-
dowany.

Jeżeli występuje się z wnioskiem 
dotyczącym zjazdu dla celów 
mieszkaniowych, zezwolenie jest 
zwolnione z opłaty skarbowej na 
podst. art. 7 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Jeśli występuje się z wnioskiem 
dotyczącym zjazdu dla celów 
gospodarczych, decyzja podlega 
opłacie skarbowej w wysokości 
82,00 zł – część III ust. 44 Załącz-
nika do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 225, 
poz. 1635 z późn. zm.). 

3. Po uzyskaniu decyzji (ze-
zwolenia) należy wykonać projekt 
budowlany zjazdu, który należy 
uzgodnić z zarządcą drogi.

4. Po uzgodnieniu projektu na-
leży uzyskać w Starostwie Powia-
towym w Świdnicy pozwolenie 
na budowę.

5. Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę zjazdu należy uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu decyzję na zajęcie pasa 
drogowego w celu prowadzenia 
robót, zgodnie z ustawą z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych.

6. Inwestor ponosi wszelkie 
koszty związane z budową zjazdu 
i jego utrzymaniem.

7. Jeżeli zarządcą drogi nie 
jest gmina Strzegom, należy 
wystąpić:

1) w przypadku drogi powiato-
wej – do Służby Drogowej Powia-
tu Świdnickiego, ul. Powstańców 
12, 58-140 Jaworzyna Śląska

2) w przypadku drogi woje-
wódzkiej – do Dolnośląskiej Służ-
by Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 
50-425 Wrocław

3) w przypadku drogi krajowej 
– do Generalnej Dyrekcji Dróg 
krajowych i Autostrad, ul. Po-
wstańców Śląskich 186, 53-139 
Wrocław

Jak załatwić sprawę w gminie?
Nowa rubryka poświęcona najważniejszym sprawom mieszkańców Biżuteria z granitu 

podbiła serca pań 
Po symbolicznym upominku 

„Granitowego Serca Polski”- 
Fundacja „Bazalt”, jako jedyna 
w Polsce, zainicjowała produk-
cję biżuterii z granitu strze-
gomskiego. Pomysłodawcą był 
prezes Fundacji Krzysztof Sko-
lak, a realizacją idei zajęli się 
strzegomscy artyści -Jadwiga 
Holdorf i Jerzy Zysk. Tworzą 
oni niebagatelne wzory jubi-
lerskich kolekcji, które z dumą 
noszą strzegomskie kobiety. 

-Granit strzegomski otrzy-
muję z Fundacji Bazalt w for-
mie precyzyjnie wykonanych 
polerowanych koralików o 
średnicy od 4 mm do 18 mm, 
w dodatku z przewiertem. Ko-
raliki łączę w całość według 
pomysłów zrodzonych w chwili 
natchnienia. Wykonując ozdoby 
jubilerskie z naszego granitu, 
udowadniamy, że granit jest 
sztuką– mówi Jerzy Zysk.

Fundacja Bazalt wciąż po-
szukuje nowych możliwości 
wypromowania granitu. Tym 
razem udowodniła, że kamień 
z głębi ziemi może być nieco-
dziennym wyrobem jubilerskim 
i naturalną ozdobą kobiety. 

Zapraszamy do Strzegomia! 
Każdy, kto odwiedzi Strzegom 
podczas Święta Granitu Strze-
gomskiego w dniach od 21 do 
23 w czerwca 2013 r., pozna 
magię kamienia, jego urok, czar 
i moc, pochodzące z głębi ziemi. 
A przede wszystkim pozna 
piękno naturalne ludzi, którzy 
tu mieszkają, tworzą i pracują. 
Prosimy tego nie przeoczyć. 

GK
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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: 

mieszkanka strzegomia 123 : 
Witam :-) dlaczego pan szanowny, 
panie burmistrzu, nie inwestuje w 
strzegomską młodzież? szanowny 
burmistrzu ja bardzo popieram 
pana większość decyzji, ale uważam 
że powinno się inwestować w sport 
szczególnie u młodzieży. dokładniej 
mam na myśli siatkówkę szczególnie 
dziewcząt w wieku gimnazjalnym. 
nie rozumiem dlaczego gmina nie 
chce inwestować w młodych? czy 
nie można by było zrobić czegoś 
dla tych dzieciaków? tak ciężko? 
czy nie powinno pana cieszyć, że te 
dziewczyny chcą robić coś więcej niż 
siedzieć w domu przed telewizorem 
lub komputerem?! moi zdaniem to 
powinien być dla pana powód dumy, 
a nie powód wstydu czy zbędna 
rzecz. liczę, że mój post coś pomoże. 
z poważaniem mieszkanka strze-
gomia ;-)

We wrześniu 2013 roku w Szko-
łach Podstawowych nr 2 i nr 
4 uruchomiliśmy w klasach IV 
dodatkową godzinę wychowania 
fizycznego (dobrowolna) o nachy-
leniu piłki siatkowej i piłki nożnej. 

Jeśli będzie zainteresowanie, to 
od września 2014 roku, będą to 
godziny już w klasie IV i V i 
tak będziemy przesuwać się do 
gimnazjum. Zaczynamy od naj-
młodszych z kontynuacją do końca 
gimnazjum. 

sebaki: Panie Burmistrzu, za-
stanawia mnie kiedy położycie 
nową nawierzchnię bitumiczną od 
wlotu z Jawora do strzegomia aż 
do ronda. droga ta lekko mówiąc 
nie nadaje się do jazdy zwłaszcza 
pod mostem i na światłach przed 
rondem. myślałem że świdnica 
ma najgorszy wjazd do miasta, ale 
to co jest w strzegomiu przerasta 
wszystko. W strzegomiu nie łata się 
drogi, tam łata się już łatę.

Prowadzimy na bieżąco ne-
gocjacje z zarządcą drogi, a jest 
nią Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei we Wrocławiu. W roku 2013 
wyremontowane zostaną: odci-
nek rondo - światła, chodniki od 
Niecałej do świateł, remont drogi 
od Bartoszówka do drogi krajowej 
(przetarg już ogłoszony). Ponadto 
czekamy na wyniki konkursu, tzw. 
50/50 na dalszy remont chodni-
ków, które tak są podnoszone, by 
umożliwiały wylanie dodatkowej 
warstwy asfaltu. System 50/50 
polega na tym, że 50 proc. war-
tości pokrywa DSDiK, a 50 proc. 
miasto. Chcemy też, by od świateł 
do świateł chodniki były z kostki i 
płyt granitowych. 

Edek: czy uważa Pan tak, jak 
ja, że sprzedaż pustych placów po 
budynkach w rynku i dookoła niego 
jest karygodnym błędem pańskich 
poprzedników ? stoją puste nieza-
gospodarowane, a w tych miejscach 
miasto mogłoby wybudować domy z 
lokalami socjalnymi, ludzie mieliby 

wszędzie blisko a tak będą ganiać 
do miasta zza „leningradu”. czy 
na prawdę nic już z tym nie da się 
zrobić ? może jakaś uchwała rady 
w sprawie przymusowego odkupu 
tych placów ?

Podzielam Pana uwagi i szkoda, 
że zakupione place stoją puste. Nie 
da się nic zrobić, bo jest to własność 
prywatna i konstytucyjnie chronio-
na. Mam nadzieję, że uchwalenie 
planu zagospodarowania gminy dla 
obrębu 3 i otwarcie planu dla obrę-
bu centrum, da większe możliwości 
inwestycyjne na tych terenach.

marek: Witam! proszę o odpowiedź 
z jakiego powodu ostatnimi czasy 
tak natarczywie na stronach um 
promowana jest f irma \”Pirami-
da\” z kostrzy? co chwile jesteśmy 
raczeni wątpliwej urody i wartości 
artykułami o firmie i jej prezesach. 
czy spółka wspiera jakoś finansowo 
Gminę lub osoby w urzędzie (to 
drugie o zgrozo!) ? rozumiem że 
firmy często działają wg soB, ale 
można to robić jawnie i z korzyścią 
dla ludzi i Gminy, a nie przez (za-
pewne opłacane) artykuły. 
Ps. Piszę to ponieważ wiele firm z 
naszej Gminy jest honorowanych 
różnego typu wyróżnieniami, a 
tylko o Piramidzie można usłyszeć 
na stronach um. Jest to już zbyt 
jawna propaganda, aby nikt jej nie 
zauważył. Proszę pana burmi-
strza o przekazanie tego kolegom 
z kostrzy

Zapraszam wszystkie firmy, któ-
re chciałyby pochwalić się swoimi 
sukcesami, do kontaktu z nami. Z 
przyjemnością bezpłatnie będzie-
my je promować tak, jak czynimy 
to z firmą „Piramida”, której jeszcze 
raz gratuluję sukcesów.

Ewa: mam pytanie, w naszym 
mieście robi się wiele, to widać, ale 

służba zdrowia...
Spostrzeżenia przekazałem fir-

mie, do której kierowane były 
sprawy. 

mirosław: szanowny Panie Bur-
mistrzu! Proszę o informację czy 
plany budowy obwodnicy strze-
gomia są już zatwierdzone i nic 
się w nich nie da zmienić ? chodzi 
mi o to że już teraz mamy tu hałas 
od samochodów, a po dołączeniu 
nowej obwodnicy na ul. rybnej 
i maja będzie zdecydowanie za 
głośno zwłaszcza wieczorami. W 
zeszłym roku był remont wiaduktu, 
samochody musiały jechać wolniej 
dzięki temu mieliśmy spokój w 
domach. Wiem może Pan napisać 
że mogliśmy się tu nie budować ale 
czasu nie cofniemy i trzeba myśleć o 
przyszłości. W związku z tym czy 
Pan jako nasz przedstawiciel może 
dołożyć do planów nowej obwodnicy 
budowę ekranów akustycznych 
na wysokości ul. rybnej, morskiej, 
szarych szeregów, 3 maja, Brackiej 
? może taniej wyjdzie postawić 
fotoradar ? ale taki prawdziwy, a 
nie atrapę, bo z tego co pamiętam 
mamy tu ograniczenie bodajże do 
60km/h, a samochody zwłaszcza 
ciężarowe (najgłośniejsze) jadą 
od ronda w kierunku na Wrocław 
z prędkościami 80-90km/h (sam 
sprawdziłem) na przeszkodzie 
mogą stanąć jak zawsze pieniądze, 
czy jest możliwość budowy ekranów 
za pieniądze unijne ? np. jakiś 
program ochrony środowiska lub 
coś podobnego ? Proszę o poważne 
podejście do tej sprawy. 

Obecnie uzyskaliśmy pozytywne 
uzgodnienie włączenia obwodnicy 
do krajowej „5”, rondem turbino-
wym na wysokości stacji Shell. W 
tej chwili sporządzany jest raport 
środowiskowy. Obwodnica z ronda 
skierowana zostanie w kierunku 

Wieśnicy. Przedstawię Państwa 
problem zarządcy drogi i zobaczy-
my, jaka będzie jego odpowiedź. 

zai: Witam, chciałbym się dowie-
dzieć czy jest w planie wykonanie ja-
kiegoś chodnika biegnącego do strefy 
ekonomicznej wzdłuż głównej ulicy, 
byłaby to o wiele krótsza odległość 
dojścia do niej niż przez graby, a 
raczej jest miejsce na wykonanie 
takiego chodnika. 

Nie. Nie jest planowana budowa 
chodnika. Jest to droga krajowa. 

Pitagoras.sa : mam takie pytanie, 
jeżeli zakład usług komunalnych 
przekształcił się w spółkę, to dlacze-
go nie było przetargu na wykonanie 
cząstkowych napraw mas bitu-
micznych, są firmy które wykonają 
to taniej. nawet można powiedzieć 
o 50% taniej. z poszanowaniem 
firma z świdnicy. 

Gmina ma prawo zlecić to za-
danie własnej spółce i tak właśnie 
zrobiła. 

anna: Panie Burmistrzu, wiele 
się słyszało i Pan sam obiecywał, 
że sm nie zostanie zlikwidowana 
a przekształcona w wydział, a tu 
niestety niespodzianka, nie będzie 
wydziału nie będzie sm, a ludzie 
tam pracujący stracą pracę...czy 
to jest w porządku? Ja osobiście 
obawiam się o bezpieczeństwo 
na ulicach, kiedy Panów straż-
ników zabraknie. Jak Pan ma 
zamiar to rozwiązać? miałam 
nadzieję, że jako głowa naszego 
miasta stanie Pan na wysokości 
zadania i sm zostanie, ale nie-
stety przeliczyłam się, a Policja 
niestety nie da sama sobie rady. 
Jak będzie z bezpieczeństwem w 
mieście. dziękuję za odpowiedzi. 
Pozdrawiam. 

Skrzynka pytań do burmistrza 

całe lata była zasypywana infor-
macjami mieszkańców o złej pra-
cy Straży Miejskiej. Jej udział w 
zapewnieniu bezpieczeństwa na 
ulicach był znikomy, także z racji 
niewielu kompetencji. Przygo-
towujemy przejęcie obowiązków 
przez Urząd i oczywiście trwają 
rozmowy z Policją. W powie-
cie świdnickim Straż Miejska 
funkcjonuje tylko w Świdnicy i 
Świebodzicach. Pozostałe gminy 
dobrze funkcjonują bez Straży 
Miejskiej. Policja jest instytucją o 
wielkim zaufaniu i zdecydowanie 
bardzo dużej skuteczności. Uwa-
żam, że damy radę. Będziemy 
oczywiście przyglądać się spra-
wom bezpieczeństwa i reagować, 
kiedy będzie taka konieczność. 

Łukasz: Panie Burmistrzu: czy 
istnieje już projekt remontu drogi 
od Przychodni zdrowia ( bodajże 
jest to armii krajowej) do ulicy 
Gronowskiej? rok temu obie-
cywał Pan wyremontować ta 
drogę w 2013? czy w najbliższym 
czasie jest szansa na remont tej 
drogi bądź ujecie jej na rok 2014? 
Pięknie by było gdyby powstał tam 
chodnik po jednej stronie ulicy. 

Kończymy prace projektowe i 
jeszcze w tym miesiącu składamy 
wniosek o dofinansowanie do 
projektu „Rewitalizacja obszarów 
pokoszarowych”. Zadanie Armii 
Krajowej, Wesoła to ponad 9 mln 
wartości prac. Z nadzieją będzie-
my czekać na wynik konkursu. 
Zdaję sobie sprawę, że odcinek od 
wiaduktu do „5” jest najgorszy, ale 
tam też trzeba wykonać jeszcze 
kanalizację i deszczówkę. Jeśli nie 
dostaniemy dofinansowania, to 
zadanie to podzielimy na etapy.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W Konwencie wzięli udział 
posłowie i senatorowie z regionu. 
Samorządowcy krytycznie ocenili 
jakość i sposób wprowadzania 
zmian w gospodarce odpadami. 
Przesunięcie na gminy obowiązku 
odbioru odpadów musi, w ocenie 
samorządowców, spowodować 
wzrost opłat. Uczestnicy Konwen-
tu sygnalizowali m.in. problemy, 
które mogą pojawić się przy 
egzekwowaniu opłat za odbiór 
śmieci oraz wspólnie zastanawiali 

się, jak pomagać rodzinom wielo-
dzietnym, aby te opłaty dodatko-
wo ich nie obciążały. Dla takich 
rodzin, jeśli gmina zdecydowała 
się na naliczanie opłat według 
liczby osób mieszkających w lo-
kalu, wprowadzane zmiany mogą 
być olbrzymim problem. Samo-
rządowcy twierdzili, że sposób 
wprowadzania nowych przepisów 
utrudnia dobre przygotowanie się 
do tak dużej zmiany. Część z obec-
nych parlamentarzystów broniła 

nowo przyjętych rozwiązań, część 
stawała po stronie samorządów. 
Głosy krytyki padły także w te-
macie kolejnego punktu dyskusji, 
który od lat jest omawiany przez 
polskie samorządy, a dotyczy 
zmian w karcie nauczyciela. Spo-
sób finansowania przez państwo 
oświaty, a właściwie konieczność 

jej znacznego dofinansowywania 
przez niemal wszystkie samorządy 
oraz pat w negocjacjach dotyczą-
cych zmian w karcie nauczyciela, 
może w przyszłości spowodować 
dążenie samorządów do komer-
cjalizacji podległych gminom 
placówek oświatowych. Ważnym 
punktem spotkania była również 
możliwość wysłuchania zapre-
zentowanych przez zaproszonych 
posłów i senatorów informacji 
skierowanych do samorządow-
ców. W efekcie zaplanowano 
przygotowanie dwóch wystąpień 
do rządu w sprawie obrony przed 
likwidacją Sudeckiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz propozy-
cji zmian w prawie dotyczącym 
gospodarki odpadami.

red

Sudecki Konwent za nami
Głównym tematem spotkania była ustawa śmieciowa, rozmawiano też o oświacie i innych ważnych sprawach

W tym wydaniu „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” chcieliby-
śmy zapoznać naszych czytelników 
z wykazem lokali mieszkalnych 

sprzedanych przez gminę w 2012 
roku. Natomiast w następnym wy-
daniu zamieścimy wykaz nierucho-
mości sprzedanych w 2012 roku. 

Lokale mieszkalne sprzedane

W ostatnim okresie nieznani 
sprawcy zniszczyli 8 koszy parko-
wych w parku od ul. Świdnickiej 
do ul. Kasztelańskiej w Strzego-
miu. Niestety, nie jest to pierwszy 
przypadek dewastowania mienia 
publicznego w naszym mieście.

Naprawa niesie ze sobą dodat-
kowe koszty, które będzie musiała 
ponieść gmina. Te pieniądze 
mogłyby zostać przeznaczone na 
realizację innych zadań w mieście. 

Burmistrz Strzegomia zwrócił się 
do Policji i kolejny raz zaapelował 
do strzegomian: - Zwracam się z 
gorącym apelem do Was, Drodzy 
Mieszkańcy, o informowanie 
Policji o kolejnych przypadkach 
wandalizmu. Tylko wspólnymi 
siłami jesteśmy w stanie po-
wstrzymać osoby, którym dobro 
naszej małej Ojczyzny nie leży 
na sercu.

TW

Wandalizm w Strzegomiu
Burmistrz Strzegomia zaprasza 

mieszkańców gminy Strzegom 
do skorzystania z bezpłatnych 
badań zdrowotnych w zakresie 
chorób układu pokarmowego, ko-
lonoskopii i gastroskopii. Z usług 
medycznych w tym zakresie mogą 
skorzystać osoby w wieku 50 – 70 
lat, które nie miały wykonywanych 
badań w okresie ostatnich 24 mie-
sięcy tj. w 2011 i 2012 roku.

Świadczenia finansowane są w 
ramach środków gminy Strze-
gom. Badania przeprowadzane 
będą od dnia 1 marca 2013 
roku do dnia 13 grudnia 2013 
roku w Strzegomskim Centrum 
Medyczno – Diagnostycznym 
Sp. z o.o. w Strzegomiu przy 
ul. Witosa 7, od poniedziałku 
do piątku w godz. od. 8.00 do 
15.00.

Rejestracji pacjentów dokonuje 
się w Strzegomskim Centrum 
Medyczno – Diagnostycznym Sp. 
z o.o. w Strzegomiu przy ul. Witosa 
7 pod nr telefonu 74 649 44 50. 

Nadmieńmy, że zarządzeniem 
burmistrza Strzegomia Nr 14/
B/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. 
został ogłoszony „Konkurs ofert 
na realizację programu profilak-
tyki chorób układu pokarmowego 

w roku 2013’’, który odbył się 
w dniu 18 lutego 2013 roku. W 
wyniku rozstrzygnięcia postępo-
wania konkursowego o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, wybrano 
ofertę złożoną przez Strzegom-
skie Centrum Medyczno – Dia-
gnostyczne Sp. z o.o., 58-150 
Strzegom ul. Witosa 7, z którym 
została zawarta umowa w dn. 28 
lutego 2013 br.

Będą bezpłatne usługi medyczne … 

Przedmiot prze-
targu

Rodzaj i data 
przetargu 

Cena wywo-
ławcza

Cena sprze-
daży 

Imię i 
nazwisko 
nabywcy 

Lokal mieszkalny 
nr 8, położony w 
budynku Jaroszów 
31, powierzchnia 
użytkowa 43,00 m²

III przetarg 
ustny nieorga-
niczny 
29.02.2012 r.

58.480,00 zł 60.000,00 zł Piotr 
Ryszawy

Lokal mieszkalny 
nr 9, położony 
budynku przy ul. 
Kolejowej 2 
w Goczałkowie, 
powierzchnia użyt-
kowa 98,70 m²

I przetarg 
ustny nieogra-
niczony
23.02.2012 r.

85.200,00 zł 86.080,00 zł Marcin 
Wilczak

Lokal mieszkalny 
nr 10, położony w 
budynku Rynek 14-
18d, powierzchnia 
użytkowa 45,00 m²

II przetarg 
ustny nieogra-
niczony
01.08.2012 r.

100.350,00 
zł

101.360,00 zł Anna i 
Wiesław 
Witkow-
scy

Lokal mieszkalny 
nr 1a, położony w 
budynku przy ul. 
Świebodzkiej 13 
w Stanowicach, 
powierzchnia użyt-
kowa 91,00 m²

I przetarg 
ustny nieogra-
niczony
04.10.2012 r.

129.400,00 
zł

131.000,00 zł Marcin 
Kwiat-
kowski

26 lutego 2013 r. podczas Sudeckiego Konwentu Prezyden-
tów, Burmistrzów i Wójtów w Dzierżoniowie dyskutowano 
o problemach w oświacie oraz o poprawie skuteczności 
przekazywania opinii i uwag do tworzących prawo par-
lamentarzystów. W Konwencie uczestniczył burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
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Komisja ds. Działalności 
Gospodarczej i Integracji 
Europejskiej
Skład: Józef Starak – prze-
wodniczący, Natalia Łęska i 
Janusz Flaman.

W 2012 r. odbyła łącznie 15 
posiedzeń, w tym dwa wyjaz-
dowe oraz siedem wspólnych z 
Komisją Bezpieczeństwa, Ładu 
i Porządku Publicznego oraz 
Ochrony Środowiska. 

Zatwierdzony uchwałą Rady 
Miejskiej w Strzegomiu plan 
pracy komisji na 2012 rok 
został w całości zrealizowany. 
Na posiedzeniach wspólnych 
z Komisją Bezpieczeństwa 
członkowie komisji aktywnie 
uczestniczyli w rozwiązywaniu 
problemów bezpieczeństwa z 
jakimi borykają się mieszkańcy 
naszej gminy. 

Plan pracy na 2012 rok zawie-
rał 23 zagadnienia tematyczne. 
Komisja w trakcie posiedzeń 

rozpatrywała i opiniowała na 
bieżąco przedkładane projekty 
uchwał i formułowała wnioski, 
opinie i zapytania, jakie wynikły 
na posiedzeniach w trakcie jej 
bieżących prac. 

Ponadto komisja podejmo-
wała działania w trakcie swoich 
prac i zajmowała stanowiska 
w innych tematach sygna-
lizowanych, zarówno przez 
poszczególnych członków, jak 
i mieszkańców naszej gminy. 
Szczególnie uwidaczniało się 
to na wspólnych posiedzeniach 
komisji. W posiedzeniach ko-
misji uczestniczyli zaproszeni 
goście oraz odpowiedzialni me-
rytorycznie pracownicy Urzędu 
Miejskiego referujący zagad-
nienia i udzielający odpowie-
dzi w celu jak najpełniejszego 
zapoznania się członków ko-
misji z poruszanymi sprawami 
i problematyką. W większości 
posiedzeń komisji uczestniczył 
burmistrz Strzegomia, zabiera-
jąc głos w sprawach spornych 

udzielał rzeczowych i konkret-
nych wyjaśnień. Posiedzenia 
kończyły się jednomyślnym 
stanowiskiem w sprawach, które 
wymagały głosowania. Komisja, 
chociaż w pomniejszonym 
składzie, realizowała swoje 
statutowe obowiązki sprawnie 
i planowo. Na zakończenie, nie 

sposób nie wspomnieć o naszej 
koleżance śp. Annie Sikorskiej, 
która tak nagle nas opuściła, i 
w imieniu członków komisji 
wyrazić uznanie za jej zaanga-
żowanie i aktywne uczestnictwo 
w pracach komisji. 

Przewodniczący Komisji 
Józef Starak 

Komisja Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicz-
nego oraz Ochrony Środo-
wiska 
Skład: Ryszard Nabiałek – 
przewodniczący, Bogumiła 
Skóra, Aneta Wiklińska, 
Józef Starak, Janusz Flaman 
w kadencji 2010–2014 prze-
pracowali drugi rok.

W okresie od stycznia do 
grudnia 2012 r., zgodnie z 
planem pracy, radni Komisji 
spotykali się 17-krotnie na 
posiedzeniach, w trakcie któ-
rych omawiano zagadnienia 
dotyczące:
- bezpieczeństwa, ładu i po-

rządku na terenie miasta i 
gminy Strzegom,

- ochrony i kształtowania śro-
dowiska naturalnego,

- utrzymania czystości,
- ochrony i zabezpieczenia 

przeciwpożarowego,
- utrzymania porządku i este-

tyki w ruchu drogowym,
- omawiano i opiniowano pro-

jekty uchwał,

- opiniowania dla potrzeb tut. 
Urzędu Miejskiego spraw 
związanych głównie z zagad-
nieniami dot. prawa o ruchu 
drogowym.
Należy stwierdzić, że w 

posiedzeniach komisji, brali 
udział zaproszeni goście - m. 
in. przedstawiciele Policji, tj. 
Komisariatu Policji w Strze-

gomiu, Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy, Straży 
Miejskiej Gminy Strzegom, 
Straży Pożarnej, tut. Urzędu 
Miejskiego, Zakładu Usług 
Komunalnych, Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o., 
Nadleśnictwa Jawor, Zarządu 
Dróg Powiatowych i innych 
instytucji. 

Radni  Komisj i  Bezpie-
czeństwa współpracowali z 
radnymi innych komisji. W 
ramach współpracy z radną 
Natalią Łęską z Komisji ds. 
Działalności Gospodarczej i 
Integracji Europejskiej zorga-
nizowano spotkanie dyrektora 
Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego z nadleśniczym 
Nadleśnictwa Jawor w sprawie 
wycięcia drzew, korekty drzew, 
które to drzewa stwarzały za-
grożenie w ruchu drogowym 
na trasie Kostrza – Rogoźnica. 
Zorganizowane przez komisję 
spotkania i przeprowadzone 
rozmowy, doprowadziły do 
wykonania tych prac.

W trakcie posiedzeń człon-
kowie komisji indywidualnie 
oraz po zaznajomieniu się z 
problemami poszczególnych 
przedstawicieli instytucji zło-
żyli szereg wniosków, które 
wpłynęły na poprawę bez-
pieczeństwa, ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
i gminy. 

Przewodniczący Komisji 
Ryszard Nabiałek 

Komisja Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Rodziny
Skład: Aneta Wiklińska – 
przewodnicząca, Maria Mi-
chalec, Jadwiga Wróblewska 
i Marta Zięba.

Do stycznia 2012 r. funkcję 
przewodniczącej z pełnym 
zaangażowaniem nad polep-
szeniem usług zdrowotnych i 
poprawą warunków socjalnych 
mieszkańców gminy Strzegom 
pełniła nasza koleżanka śp. 
Anna Sikorska. 

Komisja odbyła 9 posie-
dzeń, w tym 2 wspólnie z 
Komisją Budżetu, Finansów, 
P lanowania i  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej w sprawie opiniowania 
projektów uchwał. Komisja 
zajmowała się sprawami so-
cjalnymi najuboższej części 
społeczeństwa, przygotowa-
niami do wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży, realizacją 
umów na świadczenie usług 
medycznych, działalnością 
poradni antyalkoholowej i 
przeciwdziałania narkomanii, 

funkcjonowaniem Strzegom-
skiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób Niepełnospraw-
nych oraz budową mieszkań 
socjalnych. 

Posiedzenie wyjazdowe prze-
wodniczącej Komisji Zdrowia i 
Spraw Socjalnych z przewod-
niczącym Komisji Bezpieczeń-
stwa, Ładu i Porządku Publicz-
nego oraz Ochrony Środowiska 
wraz z przedstawicielem Straży 
Miejskiej umożliwiło dokładną 
ocenę stanu ekologiczno-sani-
tarnego na terenie miasta. 

Komisja odbyła spotkanie 
z największymi operatorami 
świadczącymi usługi medyczne 
w naszej gminie tj. Strzegom-
skim Centrum Medyczno-
Diagnostycznym i NZOZ 
„Zdrowie”. Omówiono sprawy 
związane z opieką medyczną na 
terenie gminy i zawarte umowy 
na świadczenie usług medycz-
nych. M. in. na wniosek Komisji 
Zdrowia Rada Miejska podjęła 
i wystosowała apel do NFZ we 
Wrocławiu o podpisanie dodat-
kowych umów z kardiologiem, 
dermatologiem, wenerologiem, 
neurologiem i okulistą. 

Dzięki właściwej współpracy 
z poszczególnymi wydziałami 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu na bieżąco rozwiązywano 
problemy dotyczące dostępno-
ści do usług medycznych i z 
zakresu pomocy społecznej. 

Poza tym komisja opiniowa-
ła na bieżąco projekty uchwał 
przedłożone pod obrady sesji 
oraz sprawy należące do jej 
kompetencji. Na wszystkie 

składane wnioski komisja 
otrzymała odpowiedzi od 
burmistrza Strzegomia. W 
większości zostały one zre-
alizowane.

W imieniu komisji składam 
podziękowanie pracownikom 
Urzędu Miejskiego i zakładów 
budżetowych za współpracę.

Przewodnicząca Komisji 
Aneta Wiklińska 

Sprawozdania z prac komisji Rady miejskiej w Strzegomiu za rok 2012

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 
651 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność 
Gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 25/B/2013, 
Nr 26/B/2013, Nr 27/B/2013, 
Nr 28/B/2013, Nr 29/B/2013, 
Nr 30/B/2013, Nr 31/B/2013, 
Nr 32/B/2013, Nr 33/B/2013, 
Nr 34/B/2013,Nr 35/B/2013, 
Nr 36/B/2013, Nr 37/B/2013, 
Nr 38/B/2013, Nr 39/B/2013, 
Nr 40/B/2013, Nr 41/B/2013, 
Nr 42/B/2013, Nr 43/B/2013, 

Nr 44/B/2013, Nr 45/B/2013, 
Nr 46/B/2013, Nr 47/B/2013, 
Nr 48/B/2013, Nr 49/B/2013, 
Nr 50/B/2013, Nr 51/B/2013, 
Nr 52/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 25 lute-
go 2013 r., Zarządzeniem 
Nr 68/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 7 marca 
2013 roku.
- oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 54/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 4 marca 
2013 roku. 
- oddania w najem zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 55/B/2013, 
56/B/2013,  57/B/2013, 
58/B/2013, 59/B/2013, 60/
B/2013 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 4 marca 2013 
roku, Zarządzeniem Nr 
65/B/2013, 66/B/2013 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 6 
marca 2013 roku.

Burmistrz Strzegomia  
informuje mieszkańców 

14 marca br. o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego odbędzie się XXXV 
Sesja Rady Miejskiej w Strze-
gomiu kadencji 2010-2014.

Porządek obrad przedstawia 
się następująco: 
1. Otwarcie.
2. Wręczenie odznaczeń.
3. Przedstawienie porządku 

obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Wniosko-

wej.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIV 

Sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu odbytej w dniu 30 
stycznia 2013 r. 

7. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach Prze-
wodniczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian wieloletniej progno-

zy finansowej gminy Strze-
gom na lata 2013-2022,

b) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2013 rok,

c) nadania Publicznej Szkole 
Podstawowej w Stano-
wicach, ul. Świebodzka 9 
imienia Jana Brzechwy,

d) wyrażenia zgody na za-
pewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie 
przewozu dla dzieci oraz 
uczniów w roku szkolnym 
2013/2014,

e) wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołec-
kiego w 2014 roku,

f ) przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Strzegom w 
2013 roku,

g) określenia zasad udzie-
lania dotacji z budżetu 
gminy Strzegom na prace 
konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru za-
bytków, znajdujących się 
na terenie gminy Strze-
gom,

h) przystąpienia do Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów 
Aglomeracji Wrocław-
skiej,

i) zaliczenia dróg do katego-
rii dróg gminnych,

j) nadania tytułu „Honoro-
wego Obywatela Strzego-
mia”,

k) zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w 
Strzegomiu.

10.  Interpelacje i zapytania rad-
nych.

11.  Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

12.  Informacje dla radnych.
13.  Zamknięcie obrad.

XXXV Sesja Rady Miejskiej –
zapowiedź i program obrad 

Z dniem 26 lutego 2013 r. 
radny Rady Miejskiej w Strze-
gomiu Andrzej Gregorczyk 
zrzekł się mandatu radnego, 
o czym poinformował Radę 
Miejską pisemnie. Motywacją 
były względy zdrowotne. 

Zgodnie z art.190. ust.1 pkt.2 
i ust. 2 ustawy z dn. 16 lipca 
1998 „Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw”( Dz.U. 2010 
nr 176 poz.1190 z późn. zmia-
nami) w przypadku wygaśnięcia 
mandatu radnego wskutek jego 
pisemnego zrzeczenia się, Rada 
Miejska w drodze uchwały 
najpóźniej w 3 miesiące od wy-

stąpienia przyczyny - stwierdza 
wygaśnięcie mandatu radnego.

red

Niebawem będą zmiany  
w naszej Radzie Miejskiej 
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1 marca br. po raz drugi ob-
chodzono w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 w Strzegomiu 
nowe święto państwowe Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” - działaczy podziemia 
antykomunistycznego, którzy w 
latach 40, 50 i na początku lat 60 
XX wieku walczyli o suwerenność 
państwa polskiego.

Uroczystość poprzedziły spe-
cjalnie zorganizowane lekcje hi-
storii, na których Beata Karkau 
przybliżyła sylwetki żołnierzy 
podziemia: rotmistrza Witolda 
Pileckiego, majora Zygmunta 
Szendzielorza ps., ,Łupaszka”, 
porucznika Józefa Kurasia ps., 
,Ogień”, generała Leopolda Oku-
lickiego ps., ,Niedźwiadek”, gene-
rała Augusta Emila Fieldorfa ps., 

,Nil”, a także sanitariuszki Danuty 
Siedzikównej ps., ,Inka” oraz ich 
dokonania w walce z komuni-
styczną władzą.

Uczniowie klas V i VI wykonali 
albumy oraz w formie plakatów 
biogramy żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego. W tym 
dniu społeczność naszej szkoły 
zgromadziła się na uroczystym 
apelu poświęconym pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego i odczytaniu 
Apelu Poległych uczniowie na-
szej szkoły zaprezentowali część 
artystyczną oraz pokaz multi-
medialny. 

Dalszą część uroczystości stano-
wił konkurs wiedzy o żołnierzach 
wyklętych. 

PSP nr 3 w Strzegomiu

O „Żołnierzach Wyklętych”

W Strzegomskim Centrum 
Kultury odbyło się kolejne 
przedstawienie wieńczące 
trwającą już od 2007 r. akcję 
„Młodzież czyta dzieciom”. 
Przedsięwzięcie w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół, za-
inicjowane przez Małgorzatę 
Kossak i prowadzone z pomocą 
Ireneusza Miepariszwili wciąż 
cieszy się dużą popularnością, 
a przede wszystkim niesie ra-
dość dzieciom strzegomskich 
przedszkoli.

Akcja polega na tym, że raz w 
miesiącu uczniowie wychodzą 
do przedszkoli i czytają dzieciom 
bajki. Wcześniej uczą się modu-
lacji głosu, interpretacji utworu, 
ćwiczą dykcję, wyrazistą i donośną 
mowę, właściwą intonację i tempo 
mówienia, a także ekspresję słowa 
i ekspresję ciała. Pod czujnym 
okiem Małgorzaty Kossak tworzą 
kostiumy oraz wyrabiają świado-
mość, że, ,dobrze powiedzieć tekst 
znaczy: zrozumieć go, zobaczyć i 
usłyszeć w wyobraźni, odczuć, a 

następnie przekazać to wszystko 
słuchaczowi’’. 

Co roku staramy się przygoto-
wać nową bajkę na „wielki finał” 
z udziałem młodzieży szkolnej. 
Były już takie utwory, jak „Kop-
ciuszek”, „Królewna Śnieżka”, 
„Czerwony Kapturek”. W tym 
roku na deskach SCK odegrano 
„Królową Śniegu”. Inscenizację 
obejrzeli również zaproszeni 
goście: etatowy członek zarządu 
powiatu świdnickiego - Sabi-
na Cebula, dyrektor Wydziału 
Oświaty i Wychowania Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy - Stani-
sław Szelewa, naczelnik Wydziału 
Oświaty w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu – Urszula Podsiadły 
– Szubert, zastępcy dyrektora 
Zespołu Szkół Dorota Sozańska 
i Roman Ehlert, a także dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Strzegom - Katarzyna 
Wójcik oraz dyrektorzy przed-
szkoli z terenu naszej gminy.

Trema, która zazwyczaj to-
warzyszy młodym aktorom nie 
popsuła szyków. Aleksandra 
Zdanowicz – Królowa Śniegu, 

Emilia Ślęk – Ćwirek, Patrycja 
Klęczar – Babcia, Laura Świder 
– Wróżka Kwiatowa, Maciej 
Zawada – Kaj, Barbara Grad – 
Gerda, Patryk Grabowski - Trol, 
Mateusz Kubacki - Trol, Klaudia 
Wołczańska – Trol – wszyscy 
dali z siebie naprawdę wszystko 
i zrobili wrażenia na młodych 
widzach.

Po przedstawieniu zachwy-
cone i uśmiechnięte od ucha do 

ucha dzieciaki dostały słodki 
poczęstunek, bawiły się wspólnie 
z aktorami, a nawet miały okazję 
dotknąć rekwizytów i zrobić 
wspólne zdjęcie, co wprawiło je w 
jeszcze lepszy humor i dodatkowo 
zafascynowało i poruszyło. 

A co za rok? Na pewno kon-
tynuacja – więcej szczegółów 
nie zdradzimy, bo najlepsze są 
niespodzianki.

red

Młodzież dzieciom
W tym roku na deskach SCK odegrano „Królową Śniegu”. Dzieciaki były przedstawieniem zachwycone

Na wystawę już dziś zaprasza 
Józef Białek, członek Zarządu 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej i komisarz ubie-
głorocznej wystawy.

-Zapraszam Państwa do uczest-
nictwa w XXVIII Giełdzie Mine-
rałów w Strzegomiu, która jest 
już tradycyjnie wpisana w Święto 
Granitu Strzegomskiego. Zbiera-
nie i kolekcjonowanie minerałów 
w Strzegomiu to nasza tradycja. 
Ciekawa jest też ich ekspozycja 
w czasie giełd. Zainteresowanie 
minerałami u nas wynika stąd, 
że Ziemia Strzegomska obfituje 

w granit i bazalt. A minerały 
występują tam, gdzie jest kamień– 
wyjaśnia Józef Białek. 

Wielu strzegomian pasjonuje 
się kolekcjonowaniem minera-
łów. Jednym z nich jest Adam 
Opałka. Pan Adam opowiedział 
o skarbach Ziemi Strzegomskiej 
przed kamerą telewizji regional-
nej Teletop Sudety.

-Przy eksploatacji kamienia 
w Strzegomiu - opowiada pan 
Adam - trafiają się prześliczne 
geody, w których występują mine-
rały. Takim charakterystycznym 
minerałem dla Strzegomia - jego 

wizytówką - jest minerał zwany 
strzegomitem. W Strzegomiu 
występują kryształy górskie o 
czystej barwie, kwarce dymne, 
moriony, zwane topazami dym-
nymi, z których wykonywane są 
wyroby jubilerskie, a także zielone 
epidoty i czerwone chabazyty. 

Ziemia Strzegomska kryje 
wiele skarbów. Na jej terenie 
występuje około 90 minerałów. 
Wśród nich najpopularniejsze są 
moriony. Zbieranie minerałów 
na naszym terenie jest pasją lu-
dzi, pracujących przy wydobyciu 
granitu. 

Giełdy Minerałów w Strzego-
miu cieszą się dużą popularnością 
u wystawców i zwiedzających.

Pierwszą Giełdę Minerałów 
w Strzegomiu zorganizowano 
w klubie „Barbórka” w 1978 r. z 
inicjatywy Strzegomskich Za-

kładów Kamienia Budowlanego. 
Organizacją jej kolejnych edycji 
zajęło się Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Strzegomskiej i tę 
działalność kontynuuje do dziś. 
XXVIII edycja świadczy o tym, 
że działalność kolekcjonerska 
jest dobrze znana na terenie 
Strzegomia, kultywowana przez 
wiele lat i przekazywana z pokole-
nia na pokolenie. 
Giełdy są okazją 
do pokazania 
skarbów kolek-
cjonerskich, ich 
wymiany, zakupu 
lub sprzedaży bi-
żuterii z kamieni 
szlachetnych i 
półszlachetnych. 
Zbiory wystaw-
ców są oceniane 
przez profesjo-

nalną komisję i nagrodzone pu-
charami ufundowanymi przez 
burmistrza Strzegomia, przewod-
niczącego Rady Miejskiej i innych 
fundatorów. 

Zachęcamy wszystkich do 
uczestnictwa 23 czerwca 2013 r. w 
kolejnej odsłonie XXVIII Giełdy 
Minerałów w Strzegomiu.

GK 

Poznaj skarby Ziemi Strzegomskiej
XXVIII Giełda Minerałów w Strzegomiu jest już wpisana w Święto Granitu Strzegomskiego. To już tradycja! Zapisz dziecko  

do przedszkola 
Trwa nabór do strzegomskich 

przedszkoli. Swoją pociechę 
możesz zapisać do placówki do 
31 marca 2013 r. Karty zapisu 
można pobrać na stronach 
internetowych poszczególnych 
przedszkoli, na stronie www.
strzegom.pl w zakładce oświa-
ta (Rekrutacja do przedszkoli 
2013/2014) oraz w sekretaria-
tach placówek. 

red

Uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jaroszowie 
mogą korzystać z wyremon-
towanych sal lekcyjnych oraz 
nowo urządzonej świetlicy i 
stołówki szkolnej. W pawilo-
nie szkolnym we współpracy 
z rodzicami wymalowano 
trzy sale lekcyjne.

W jednej z nich przygotowano 
świetlicę szkolną wyposażoną 
w nowe meble i dywan edu-
kacyjny.

W dwóch pozostałych kolory 
na ścianach wywołały uśmiech 
na twarzach dzieci klas drugiej i 
trzeciej. Już pierwszego dnia po 
feriach dzieci poczuły się rado-
śniej w swojej nowej świetlicy.

Uczniowie mają już swoje 
szafki szkolne i dywany edu-
kacyjne w salach, a po feriach 
trzecioklasiści otrzymali również 
dwie nowe tablice: interaktyw-
ną, zakupiona dzięki środkom 
przekazanym przez Ekologiczne 
Centrum Utylizacji w Jaroszo-
wie oraz edukacyjną.

W odnowieniu sal pomogli po 
raz kolejny nasi rodzice. Szcze-
gólne podziękowania dyrekcja 

szkoły składa dla: D. Radosza, 
A. Antosiaka, H. Kowalczyka, 
P. Skolimowskiego, M. Wnęka, 
G. Balcerka, D. Bodakow-
skiego.

Dwa tygodnie ferii zimowych 
pozwoliły również pracow-
nikom szkoły na przygoto-
wanie i wyremontowanie dla 
dzieci nowej stołówki szkolnej. 
Stołówka dzięki uprzejmości 
rodziców zyskały nowy blask i 

nowe wyposażenie. Za pomoc 
w jej wykonaniu i wyposaże-
niu dyrekcja dziękuje Państwu: 
C.M. Tomaszek, M. Kikta, A. 
Dubielczyk. Dzięki inicjatywie 
rodziców, którzy są bez wątpie-
nia współgospodarzami szkoły, 
sale lekcyjne, korytarz szkolny, 
stołówka, świetlica szkolna na-
brały nowego blasku. Dzieci 
mają coraz to lepsze warunki do 
zdobywania nowej wiedzy.

Kolorowe sale i nowa stołówka
W odnowieniu sal pomogli rodzice. Dzięki ich uprzejmości nowy blask i wyposażenie zyskała też szkolna stołówka. Brawo!

Listy dzieci przyjętych do 
przedszkoli zostaną wywie-
szone do 15 kwietnia 2013 r. 
w siedzibie przedszkoli i na 
ich stronach internetowych. 
Przypominamy, że o przyjęciu 
do przedszkola nie decyduje 
kolejność zgłoszeń!

Tajemnicze skarby ziemi: moriony, minerały skaleni, mine-
rały akcesoryczne- piryty, fluoryty, kalcyty, agaty, topazy, czy 
strzegomit, zaliczany do minerałów ziem rzadkich i wiele 
innych minerałów o fantastycznych kształtach i kolorach, 
będzie można obejrzeć podczas XXVIII Giełdy Minerałów 
w Strzegomiu w 23 czerwca 2013 r. 
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Z okazji Dnia Kobiet w na-
szym mieście odbył się kon-
cert znanej i lubianej Edyty 
Geppert. Występ znakomi-
tej artystki zgromadził wielu 
mieszkańców Strzegomia i 
okolic oraz gości spoza na-
szej gminy. 

W sobotni wieczór (9 marca 
br.) sala Strzegomskiego Cen-
trum Kultury zapełniła się po 
brzegi. I co ciekawe, na widowni 
- oprócz najważniejszych tego 
wieczoru Pań - można było 
zauważyć, choć w zdecydowa-
nej mniejszości, także Panów. 
Wszyscy chcieli na własne oczy 
zobaczyć i usłyszeć Edytę Gep-
pert, która już od prawie 30 lat 
występuje na scenach muzycz-
nych w kraju i za granicą.

I choć piosenkarka nie zapre-
zentowała w SCK wszystkich 
swoich największych przebojów, 
to jej występ, sądząc po reakcji 
publiczności, która kilkumi-
nutową owacją na stojąco po-
dziękowała artystce, przypadł 

zdecydowanie do gustu. 
Utwory zaśpiewa-
ne w Strzego-
miu pochodziły 
głównie z płyt: 
„Py tania  do 
księżyca” oraz 
„Nic nie mu-
szę”. - Najchęt-
niej śpiewam o 
tym, co mojemu 
sercu jest bliskie 
i drogie. Zgodnie z 
samym sobą, niekoniecznie 
zaś z panującymi trendami - 
mówiła Edyta Geppert. Sobotni 
koncert udowodnił, że jako nie-
liczna w Polsce potrafi budować 
na scenie kontrastowy nastrój, 
a piosenki liryczne doskonale 
przeplata z dramatycznymi, a 
te z kabaretowymi. Artystce w 
Strzegomiu towarzyszyli m. in.: 
reżyser i scenarzysta koncertu, a 
prywatnie mąż – Piotr Loretz, 
a także Piotr Matuszczyk 
(fortepian).

A w czym tkwi tajemnica 
jej sukcesu? Niewątpliwie w 
scenicznej osobowości, która 

przenika każdą piosenkę, 
każdy tekst . O czymkol-
wiek śpiewa, wydaje się, że 
przedstawia doświadczenia 
z własnego życia. Do dojrza-
łej interpretacji, ambitnego 
repertuaru docierającego nie 
do wszystkich, swoistej me-
lancholii, liryzmu i refleksji 
zdążyła już przyzwyczaić 
swoich odbiorców.

- Piękny koncert. Szkoda, 
że to już koniec. – Pani Edyta 
Geppert jest niekwestionowaną 
gwiazdą polskiej sceny muzycz-
nej. To nasz skarb narodowy! 
– Tacy artyści już się dzisiaj nie 
rodzą. Dzisiaj spełniło się jedno 
z moich marzeń. - Bardzo dzię-
kuję za moc wspaniałych emo-
cji – takie opinie można było 
usłyszeć w kuluarach Strze-

gomskiego Centrum Kultury 
po 1,5-godzinnym koncercie 
Edyty Geppert. Te wypowiedzi 
wcale nie dziwią, ponieważ 
rzadko ma się do czynienia z tak 
charyzmatyczną osobowością.

Idealnym załącznikiem do 
koncertu była możliwość za-

kupu przez Panów dla swoich 
Pań biżuterii ze strzegomskiego 
granitu. Oryginalne, o niezwy-
kłej lekkości, a przede wszyst-
kim piękne ozdoby są dziełem 
Jerzego Zyska, strzegomskiego 
artysty-rzeźbiarza.

TW

W tym tygodniu rozpoczęły 
się Strzegomskie Spotkania 
z Teatrem. Poniżej podaje-
my szczegółowy program tej 
imprezy.

Strzegomskie Spotkania z Te-
atrem mają wieloletnią tradycję. 
Ich celem jest szeroko rozumiana 
edukacja teatralna, mająca na celu 
zachęcić naszych mieszkańców 
do aktywnego uczestnictwa w 
tym wydarzeniu kulturalnym.

- Do udziału w nim zaprasza-
my dzieci, młodzież i dorosłych. 
W programie będą spektakle, 
konkursy, występy, turnieje wie-
dzy, spotkania, seanse filmowe – 
informuje Bożena Bojanowska-
Czuk, dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury.

PROGRAM:
11.03.2013, godz. 10.00 – Mię-
dzyszkolny Turniej Wiedzy 
o Teatrze „O maskę Pierrota” 
(szkoły podstawowe)

12.03.2013, godz. 10.00 – Prze-
gląd amatorskich teatrzyków 
dziecięcych „O złoty pantofelek 
Kopciuszka” (szkoły podsta-
wowe)
13.03.2013, godz. 10.30 – Roz-
strzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Mój ulubiony bohater 
spektakli teatralnych”(przedsz-
kola i szkoły podstawowe)
14.03.2013, godz. 11.00, 18.00 
– „Ta cisza to ja” – monodram 
w wykonaniu Jacka Kawalca 
(historia człowieka, który przed 

laty miał przed sobą ogromne 
możliwości, mógł wspiąć się na 
szczyt, ale za butelką podążył na 
dno z którego nie ma odwrotu)
15.03.2013, godz. 9.30 – Po-
etyckie Konfrontacje Przedszko-
laka (przedszkola i klasy „0”)
16-17.03.2013, godz. 17.00 – 
„Atlas chmur” – dramat, sci – fi, 
produkcja Hongkong, Niemcy, 
Singapur, USA czas trwania 
2 godz. 52 min. Film oparty 
na epopei Davida Mitchella. 
Opowiada o postaciach z róż-

nych epok i zakątków świata, 
których decyzje i czyny mają 
duży wpływ na teraźniejszość, 
przyszłość i przeszłość naszej 
planety. 
11.03 – 15.03 - Wystawa ko-
stiumów teatralnych z Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzy-
chu

Dzięki współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Wspierania Kultury 
w Gminie Strzegom „Akcja” 
w programie Strzegomskich 
Spotkań z Teatrem znajdują 
się również przedstawienia 
teatralne dla najmłodszych 

z udziałem aktorów Teatru 
„Urwis” z Krakowa.
•	18.03,	 godz.16:30	 –	 Sala	

widowiskowa SCK – „Eko 
Bartek” 

•	20.03,	gdoz.16:00	–	Świetlica	
w Olszanach – „Eko Bartek” 

•	20.03,	gdoz.17:30	–	Świetlica	
w Granicy – „Eko Bartek” 

•	21.03,	gdoz.16:00	–	Świetlica	
w Goczałkowie – „Eko Bar-
tek” 

•	21.03,	gdoz.17:30	–	Świetlica	
w Rogoźnicy – „Eko Bartek”

W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy.

red

Niezwykły prezent dla Pań!

Strzegomskie Spotkania z Teatrem 2013

Występ artystki był dużym wydarzeniem kulturalnym, a dla miłośników jej talentu i osobowości wręcz świętem. Na koncert przyszły tłumy 

Strzegomskie Spotkania z Teatrem mają swoją wieloletnią tradycję. W programie są spektakle, konkursy, występy, turnieje wiedzy, spotkania, seanse filmowe… 

Kultura arabska  
w Strzegomiu

1 marca 2013 r. Biblioteka 
Publiczna im. Elizy Orzeszko-
wej w Strzegomiu przygotowała 
spotkanie z pisarzem Salimem 
Darwishem, który jest autorem 
książki pt. ”Niedola dziecka na 
ziemi arabskiej”. 

Na spotkaniu Salim opowie-
dział nie tylko o swej książce, 
ale także o kulturze Islamu, 
przedstawił Księgę Koranu, 
opowiedział o zwyczajach w tej 
kulturze. Zobaczyliśmy stroje, 
w jakie ubierają się kobiety 
arabskie. W takt muzyki arab-
skiej zaprezentowano również 
niezwykły taniec. 

Piątkowy wieczór mieszkańcy, 
którzy wzięli udział w spotka-
niu, spędzili w bardzo miłej 
atmosferze. 

red

W dniu 11 lutego br. członko-
wie strzegomskiego Koła Sybira-
ków złożyli pamiątkową wiązan-
kę kwiatów i zapalili znicze przed 
pomnikiem Bezimiennej Matki 
Sybiraczki	z	okazji	73.	rocznicy	
I wywózki na Sybir.

- Chcieliśmy w ten sposób 
oddać hołd i pamięć ofiarom sta-
linowskiego reżimu – powiedział 
prezes koła, Jerzy Orabczuk.

10 lutego 1940 roku to data, 
która głęboko zapadła w pamięć 
mieszkańców wschodnich kresów 
II	Rzeczypospolitej.	70	lat	temu	

o świcie rozpoczęła się pierwsza 
masowa wywózka Polaków na 
Syberię. Objęła głównie rodziny 
urzędników państwowych, m.in. 
sędziów, prokuratorów, policjan-
tów, leśników, a także wojsko-
wych i właścicieli ziemskich.

Pierwsza wywózka, największa 
oraz najbardziej tragiczna pod 
względem liczby ofiar, objęła 
blisko 140 tys. osób (wg innych 
źródeł 200 tys.). Kolejne trzy 
miały miejsce w okresie od kwiet-
nia 1940 r. do czerwca 1941 r.

TW

Strzegomianie pamiętali  
o rocznicy deportacji na Sybir 

Od nowego roku swoją dzia-
łalność prężnie kontynuują 
świetlice opiekuńczo-wycho-
wawcze prowadzone przez 
Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury „Akcja”. Jedną z nich 
jest „Karmelek”, świetli-
ca mieszcząca się przy ulicy 
Kościuszki 2 (siedziba CAS 
„Karmel”).

W swoim programie ma ona do 
zaoferowania wiele ciekawych i 
atrakcyjnych sposobów spędzania 
wolnego czasu dla dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
rozwoju i zainteresowań. Organi-
zowane zajęcia mają różnorodny 
charakter. Do realizowanych 
form zajęć zaliczyć można m.in. 
zajęcia artystyczne (w ich za-
kres wchodzą zajęcia plastyczne, 
wspólne muzykowanie oraz małe 
formy teatralne), zabawy ruchowe 
(np. turnieje zręcznościowe, gry i 
zabawy towarzyskie, stolikowe, 
orientacyjno- porządkowe, spa-
cery itd.) oraz zajęcia z zakresu 
literatury i żywego słowa (w skład 
których wchodzi czytelnictwo, 

opowiadanie baśni i legend, jak i 
oglądanie bajek i filmów). Dzieci 
mogą liczyć na pomoc w nauce 
i uczestnictwo we wszelkiego 
rodzaju wyjazdach (na baseny, do 
kina i teatru, do parku rozrywki, 
do kręgielni itp.). Ponadto na 
uczestników zabaw codziennie 
czeka słodki poczęstunek!

Ciepła, rodzinna atmosfera 
gwarantowana. Wspólnie obcho-
dzone są urodziny oraz inne święta 
okolicznościowe. Wszystkie dzieci 
serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w zajęciach, odbywających 
się od wtorku do piątku w godzi-
nach od 14:00 do 19:00.

red

Karmelka moc! 
To jedna ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych Stowarzyszenia Akcja 
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Rzeczowa, spokojna i mery-
toryczna dyskusja towarzy-
szyła spotkaniu rolników z 
terenu gminy Strzegom i 
okolicznych gmin z dyrek-
torem Agencji Nierucho-
mości Rolnych o/Wrocław 
– Andrzejem Jamrozikiem 
oraz burmistrzem Strzego-
mia - Zbigniewem Suchytą. 
Spotkanie odbyło się 26 
lutego br. w sali prezydialnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Uczestniczyło w nim 
ok. 100 rolników, w tym m. 
in. przedstawiciele NSZZ 
Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. 

Wtorkowe spotkanie było 
realizacją wniosku sołtysa 
Strzegomia Zdzisława Kudy-
by (popartego przez wszystkich 
sołtysów) zgłoszonego w czasie 
jednej z narad z burmistrzem 
Strzegomia. Rolnicy wyrażają 
swoje niezadowolenie prze-
ciwko sprzedaży ziemi przez 
Agencję Rolną i Skarb Państwa 
tzw. słupom, którzy nie mają nic 
wspólnego z rolnictwem. De-
cyzje o zmianach w rolnictwie 
– jak mówią najbardziej zain-
teresowani - zapadają bez kon-
sultacji z rolnikami. Rolnicy dali 
wyraz swojemu niezadowoleniu 

z obecnie prowadzonej polityki 
rolnej, wyjeżdżając ciągnikami 
na strzegomskie rondo.

Odpowiadając na ich zarzuty, 
dyrektor Andrzej Jamrozik 
przekonywał we wtorek, że nic 
takiego nie ma miejsca, a sprze-
daż lub dzierżawa gruntów 
rolnych odbywa się zgodnie z 
literą prawa - na zasadach tzw. 
przetargu ograniczonego, do 
którego może przystąpić rolnik 
indywidualny. - Za rolnika in-
dywidualnego w/g aktualnych 
przepisów, uważa się osobę 
fizyczną będącą właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, 

samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości 
rolnych, których łączna po-
wierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha, posiada-
jącą kwalifikacje rolnicze oraz 
co najmniej od 5 lat zamieszka-
łą w gminie, na obszarze której 
jest położona jedna z nierucho-
mości rolnych wchodzących w 
skład gospodarstwa rolnego 
i prowadzącą przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo – 
wyjaśniał dyrektor Jamrozik. 
Jak zaznaczył dyrektor, rolni-
cy mają obecnie najlepsze w 
historii warunki nabywania 

państwowych grun-
tów od agencji. Nowe 
zasady wprowadziła 
znowelizowana usta-
wa o gospodarowaniu 
nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Pań-
stwa, która weszła 
w życie 3 grudnia 
2011 r.

Rolnicy chcą, by 
szybciej  uwalniać 
grunty rolne do sprze-
daży rolnikom pozy-
skane od dzierżaw-
ców, którzy posiadają 
olbrzymi areał ziemi 
na naszym terenie. 
Szczególnie boli ich 
fakt użytkowania zie-
mi bezumownie.

Dyrektor wyjaśnił, 
że negocjuje uwalnianie ziemi 
do sprzedaży, choć w tym 
temacie obowiązują konkret-
ne przepisy, a na terenie na-
szej gminy i gmin ościennych 
będzie to ok. 2,5 tys. ha w 
2014 r. Sprawa bezumownego 
uprawiania ziemi znalazła 
finał w sądzie i Agencja Nie-
ruchomości Rolnej czeka na 
wyrok. - Tylko w świetle prawa 
i obecnie istniejących przepi-
sów możemy działać - dodał 
dyrektor Andrzej Jamrozik. 
Podkreślił także fakt, że Mini-
sterstwo Rolnictwa w ostatnim 

czasie wyraziło zgodę, aby w 
każdej komisji przetargowej 
na sprzedaż ziemi udział brało 
trzech przedstawicieli Izby 
Rolniczej. 

W dalszej części spotkania 
rolnicy mieli możliwość zada-
wania pytań, na które uzyskali 
wyczerpujące odpowiedzi – na 
część z nich otrzymają odpo-
wiedź na piśmie.

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta poinformował 
zebranych rolników o stara-
niach podjętych przez gminę 
Strzegom w związku z pozyska-
niem od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnej działek: w Morawie 
(nr 178/22, o powierzchni 
0,0725 ha) pod budowę świe-

tlicy wiejskiej, działki nr 172 i 
części działki nr 176 w Morawie 
(o łącznej powierzchni max 
do 16 ha) z przeznaczeniem 
na realizację usług sporto-
wych i rekreacyjnych oraz lokali 
mieszkalnych na terenie gminy 
Strzegom.

Dodajmy, że burmistrz po-
piera rolników w swych dzia-
łaniach realizowanych poprzez 
NSZZ Rolników Indywidual-
nych „Solidarność”, deklarując 
jednocześnie pomoc, dlatego 
też wnioski z powyższego spo-
tkania zostaną uzgodnione na 
naradzie sołtysów i przekazane 
ministrowi rolnictwa. 

TW

Walczą o swoje prawa
Burmistrz popiera rolników w ich działaniach realizowanych poprzez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, deklarując jednocześnie pomoc 

Świetlica jak nowa  
Wielkimi krokami zbliża się 

koniec remontu świetlicy w Sta-
nowicach, a niedawno rozpoczął 
się gruntowny remont świetlicy w 
Tomkowicach. Roboty wykonuje, 
wyłoniona w drodze przetargu, 
firma Domex ze Strzegomia. 
Prace rozpoczęły się 1 marca, a 
ich zakończenie planowane jest 
na listopad 2013r. Wartość robót 
remontowych to blisko 388 tys. 
zł. Należy podkreślić, że zadanie 
jest współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
kwotą 205 000 zł.

- W ramach remontu nastąpi 
powiększenie powierzchni świetli-
cy poprzez adaptację pomieszczeń 
zaplecza sklepu na cele związane 
z działalnością świetlicową na 
rzecz mieszkańców wsi – mówi 
Irena Kowalska, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Ponadto pomiesz-
czenia zyskają nowe podłogi, 
wymienione zostaną drzwi, ściany 
zostaną pomalowane i wyłożo-
ne płytkami. Całości dopełni 
wykonanie chodników i drogi 
dojazdowej o nawierzchni z kostki 
betonowej. Ponadto wykonana 
zostanie kanalizacja sanitarna i 
deszczowa. Obiekt zyska także 
centralne ogrzewanie. 

MK 

Scalanie gruntów umożliwia 
prowadzenie racjonalnej go-
spodarki rolnej. Wiąże się z 
reguły z wytyczeniem nowych 
dróg dojazdowych, przepro-
wadzeniem prac melioracyj-
nych i planem przestrzennej 
zabudowy wsi. Jest zazwyczaj 
dokonywane przez organy 
administracji państwowej 
lub samorządu według zasad 
określonych prawem, często 
na wniosek większości za-
interesowanych. Mimo, że 
scalanie jest skomplikowaną 
procedurą administracyjną, 
nie należy jej się obawiać. 

Do tego przekonywano rolni-
ków z gminy Strzegom podczas 
spotkania 4 marca 2013 r., w 
którym uczestniczyli Stanisław 
Talerzowski, dyrektor Dol-
nośląskiego Biura Geodezji i 
Terenów Rolnych we Wrocławiu 
oraz Paweł Kaśków, dyrektor 
Powiatowego Biura Geodezji i 
Katastru w Świdnicy. Zaproszeni 
goście wyjaśnili zgromadzonym 
cele ogólne oraz procedurę sca-
lania gruntów. – Postępowanie 
scaleniowe jest w 100 procen-
tach finansowane ze środków 
publicznych bez ponoszenia 
kosztów przez uczestników sca-
lenia. Z całym procesem wiąże 
się zmniejszenie ilości działek 
ewidencyjnych w poszczególnych 
gospodarstwach i racjonalne 
ich zagospodarowanie, a tym 
samym powiększenie średniej 
powierzchni tych działek. Ważną 

sprawą jest wytyczenie i urzą-
dzenie funkcjonalnej sieci dróg, 
jakimi są drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych i leśnych oraz 
do zabudowań gospodarczych. 
Przy scaleniu zmniejszone zostają 
do koniecznego minimum ilości 
działek o nieregularnych kształ-
tach. Ponadto następują zwolnie-
nia i ulgi od podatku rolnego na 
okres trzech lat po zakończeniu 
postępowania scaleniowego – 
wyliczał liczne zalety scalenia 
Stanisław Talerzowski. 

Szczegółowo wyjaśniono tak-
że procedurę ubiegania się o 
sfinansowanie scalania gruntów 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 działanie „Popra-
wianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostoso-
wywaniem rolnictwa i leśnictwa”. 
Od czego należy zacząć? Wy-
starczy zorganizować spotkanie 

wiejskie, a następnie uzyskać 
akceptację większości osób za-
interesowanych scaleniem oraz 
zebrać ich podpisy na wniosku z 
podaniem powierzchni, których 
prowadzą gospodarstwa rolne. 
– Trzeba zebrać wieś, aby miesz-
kańcy zechcieli wyrażać zgodę 
na dokonanie scalenia. Dużo tu 
zależy od liderów wsi – mówił 
Paweł Kaśków. 

Wniosek należy złożyć do 
starosty. Obecni na spotkaniu 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta oraz jego zastępca Wie-
sław Witkowski deklarowali, 
że w przyszłości odbędą się 
konsultacje w sprawie scalania 
oraz podkreślali, że zrealizowanie 
tej procedury może być szansą 
dla wsi. 

Ostatnim akcentem spotkania 
były pytania sołtysów do zapro-
szonych gości. 

MK 

Rozmawiali o scalaniu gruntów
Mimo, że jest to dość skomplikowana procedura, nie należy się jej obawiać 

Sebastian Czerniawski jest 
jednym z najmłodszych sołtysów 
w gminie Strzegom. Funkcję 
gospodarza wsi Żelazów sprawuje 
od lipca 2012 r. Został namówiony 
przez mieszkańców, którzy zgod-
nie twierdzili, że pora coś we wsi 
zrobić. – To dla mnie duże wyzwa-
nie, dlatego cieszę się, że między 
mną a radą sołecką jest dobra 
współpraca. Dziękuję jej człon-
kom za pracę i pomoc. Wyrazy 
wdzięczności należą się również 
radnej Anecie Wiklińskiej, która 
wspiera nasze działania – mówi 
sołtys. W pamięć mieszkańcom 
z pewnością zapadł festyn, w 
którym liczny udział wzięli żela-
zowanie oraz mecz piłki nożnej 
panienki – kawalerowie, podczas 
którego drużyny dopingowała 
poseł Monika Wielichowska. W 
planach jest ponadto organizacja 
turnieju piłkarskiego czterech 
wsi – Godzieszówek, Żółkiewka, 
Wieśnica i Żelazów oraz poje-
dynek wsi między Żółkiewką a 
Żelazowem. – Chcę, aby miesz-
kańcy byli z sobą zintegrowani, a 
takie imprezy stwarzają do tego 
najlepszą okazję – dodaje Seba-
stian Czerniawski. Warto dodać, 
że w zeszłym roku Żelazów po 
raz pierwszy zaprezentował się na 
gminnych dożynkach oraz został 
wyróżniony w konkursie „Smak 
Regionu” organizowanym przez 
LGD „Szlakiem Granitu”. 

Niezwykle ważny jest także fun-
dusz sołecki, z którego dotychczas 
zakupiono bramki do piłki nożnej, 
huśtawkę, ławostoły, namioty oraz 
dofinansowano imprezy integra-
cyjne. W tym roku z funduszu 

zakupione zostaną urządzenia na 
plac zabaw, jak również nagrody i 
artykuły spożywcze na spotkanie 
kulturalno-edukacyjno-sporto-
we. Na uwagę zasługuje także 
wyremontowanie krawężników. 
Główny problem polegał na tym, 
że woda, która gromadziła się po 
opadach deszczu, wlewała się na 
posesje, czyniąc szkody. Dziś to 
na szczęście już przeszłość. Jednak 
spraw i planów do realizacji ciągle 
jest wiele. 

Największą bolączką jest brak 
świetlicy wiejskiej. – Rozmawia-
my z panem burmistrzem na 
ten temat i on wie, że nie mamy 
miejsca, w którym moglibyśmy się 
spotykać. Jak na razie spotykamy 
się w moim ogrodzie lub miesz-
kaniu, ale świetlica to przecież 
serce wioski, a u nas tego serca 
brakuje – mówi sołtys. Miesz-
kańcom brakuje także terenu 
na boisko sportowe. – Festyny 
organizowane są na prywatnej 
działce, dzięki wyrozumiałości jej 
właściciela – tłumaczy Sebastian 
Czerniawski. 

Życzymy powodzenia. 
MK 

Prezentujemy sołtysów:  
S. Czerniawski z Żelazowa
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Kończy się trwająca blisko 
4 miesiące przerwa w roz-
gr ywkach IV ligi dolno-
śląskiej. Drużyna AKS-u 
Granit Strzegom S. A. przy-
stępuje do rundy wiosennej 
z dużymi nadziejami, a o 
tym którą lokatę zajmie na 
koniec sezonu dowiemy 
się w pier wszej połowie 
czerwca.

Aktualnie nasz zespół zaj-
muje 6. miejsce w tabeli , 
tracąc do lidera – GKS-u 
Kobierzyce tylko 4 punkty. 
Runda jesienna w wykona-
niu strzegomian była nader 
udana, świadczy o tym fakt, 
że AKS praktycznie cały 
czas utrzymywał się w ści-
słej czołówce. Nieźle grała 
defensywa, formacja pomocy 
spisywała się bez zarzutów, 
a atak był skuteczny. Świet-
nie grał Mateusz Werner, 
który strzelił 13 bramek i 
w tej chwili zajmuje drugie 
miejsce w klasyfikacji strzel-
ców. Ogólnie rzecz ujmując, 

sympatycy AKS-u nie musieli 
się wstydzić gry swoich ulu-
bieńców.

W przerwie zimowej klub ze 
Strzegomia rozegrał 9 meczów 
kontrolnych. O ile do wyników 
sparingów nie powinniśmy przy-

wiązywać szczególnej uwagi, to 
jednak rozmiary i styl wygranej z 
III-ligowym Orłem Ząbkowice 
4:1 na pewno wlały w serca 
kibiców sporo nadziei. Również 
w zremisowanym spotkaniu z 
III-ligową Lechią Dzierżoniów 
3:3 AKS miał przebłyski gry na 
wysokim poziomie. W grach 
sparingowych sztab szkoleniowy 
próbował różnych wariantów i 
ustawień na boisku. Testowano 
także kilku zawodników – m. 
in. Michała Sudoła. Ten 25-
letni zawodnik, grający już w 
przeszłości w Strzegomiu, zagra 
na wiosnę w barwach AKS-u. 
Pozyskano go z II-ligowego 
MKS-u Kluczbork.

Ostatnie dni przed pierw-
szym tegorocznym meczem 
ligowym nasi zawodnicy spę-
dzą na szlifowaniu formy i 
ustalaniu taktyki na wyjazdowy 
mecz z Nysą Zgorzelec (16.03). 
I choć rywal nie powinien spra-
wić strzegomianom proble-
mów, to jednak trzeba uważać 
i nie lekceważyć przeciwnika, 
ponieważ niespodzianki w 
sporcie się zdarzają.

W rundzie jesiennej AKS 
zwyciężył na własnym stadio-
nie Nysę Zgorzelec 3:0. Nie 
mielibyśmy nic przeciwko 
temu, aby ten wynik został 
powtórzony „na wyjeździe”.
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Strzegomscy piłkarze wznawiają rozgrywki
Kibice są pełni nadziei i mocno wierzą w awans AKS-u do III ligi. Byłby to spory sukces zawodników!

Stało się to, na co zanosiło się już 
od dawna. Zwycięzcą Strzegom-
skiej Amatorskiej Ligi Piłki Noż-
nej Halowej w sezonie 2012/13 
została drużyna Ibrakadabry! 

Triumfatora poznaliśmy już po 
rozegraniu 17. kolejki, w której 
lider tabeli pokonał Spadające 
Gwiazdy 5:3. Przewaga Ibraka-
dabry nad Kanarkami wynosiła w 
tym momencie 5 punktów i nawet 
wygrana w bezpośrednim poje-
dynku (18. kolejka) tego drugiego 
zespołu nie zmieniła kolejności 
na dwóch czołowych miejscach. 
Najniższą lokatę na podium zajęła 
ekipa PHPU „MAR-POL”. 

2 marca br. wręczono najlep-
szym zespołom puchary i pamiąt-
kowe medale.

TW
foto: OSiR Strzegom

o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w 
obrębie wsi Graniczna oraz w 
obrębie 2 miasta Strzegom

Na podstawie art. 17 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 647, z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o podjęciu 
uchwały nr 9/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w 
obrębie wsi Graniczna oraz w ob-
rębie 2 miasta Strzegom. Obszar 
objęty planem obejmuje grunty 
w granicach terenu górniczego 
Graniczna II oraz projektowane-
go terenu górniczego związane-
go z planowanym poszerzeniem 
eksploatacji złoża granitu.
Zainteresowani mogą zgłaszać 
wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie na ad-
res: Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom, 
w terminie do dnia 29 marca 
2013 r.
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie 
art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 
1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 
1227, z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o przystąpieniu 
do opracowania w ramach 
strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko prognozy 
oddziaływania na środowisko 
do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów po-
łożonych w obrębie wsi Gra-
niczna oraz w obrębie 2 miasta 
Strzegom.
W związku z art. 39 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
zawiadamiam, że każdy może 
złożyć uwagi i wnioski w zakresie 
ochrony środowiska. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków jest Burmistrz Strze-
gomia.
Wnioski i uwagi mogą być wno-
szone w formie pisemnej na 
adres Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której 
uwaga lub wniosek dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 marca 2013 r.
 Burmistrz Strzegomia

Ibrakadabra bezkonkurencyjna!

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne Gminy 
Strzegom

Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 13 o po-
wierzchni użytkowej 52,60 m² 
położony w budynku przy ul. 
Jarosława Dąbrowskiego 9 w 
Strzegomiu wraz z udziałem 
8,68% w częściach wspólnych 
budynku i prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 1339, 
AM - 14, Obr. 3 o powierzchni 
302 m².

Cena wywoławcza nierucho-
mości: 129.000,00 zł, w tym: 
wartość lokalu mieszkalnego: 
124.900,00 zł,
wartość udziału w prawie użyt-
kowania wieczystego działki: 
4.100,00 zł.
Wadium - 13.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
17.04.2013 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.

Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00032537/2,
dla lokalu urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00053805/5.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
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 MW- zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna w strefie 

„A” ścisłej ochrony konserwator-
skiej.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 11.04.2013 r. 
w godzinach od 10.30 do 11.00.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom, 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 12.04.2013 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 zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zwycięzcy halówki 

21 lutego br. w hali sporto-
wej OSiR Strzegom odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Halowej 
Chłopców Szkół Podstawowych 
o Puchar Dyrektora OSiR. 

W turnieju udział wzięły 
drużyny: PSP Olszany, PSP 
Stanowice, PSP Kostrza, PSP 
Jaroszów, PSP nr 4, PSP nr 2, 
PSP Goczałków. Eliminacje 
wyłoniły dwie pary drużyn, któ-
re walczyły o czołowe miejsca. 
Całe rozgrywki zdominowały 
szkoły PSP 4 i PSP Stanowice 
pewnie wygrywając większość 
spotkań. To one spotkały się 
w finale. Akcje toczyły się w 
szybkim tempie. Po każdym 
trafieniu natychmiast padała 
odpowiedź. Ostatecznie zwy-
ciężyła szkoła PSP 4 pokonu-
jąc PSP Stanowice 4 – 2. Na 
zakończenie dyrektor OSiR 
- Grzegorz Luszawski wręczył 
drużynom pamiątkowe puchary. 
Dziękujemy nauczycielom wy-
chowania fizycznego za czynny 
udział i pomoc w przeprowa-
dzeniu zawodów. 

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju:
1. PSP nr 4 Strzegom
2. PSP Stanowice
3. PSP nr 2 Strzegom
4. PSP Jaroszów

OSiR Strzegom

Wyniki meczów sparingowych AKS-u Granit Strzegom S. A.:
02.02 Zagłębie Lubin (Młoda Ekstraklasa) - AKS Strzegom (IV liga) 2:1
10.02 Grom Witków (kl. O) - AKS Strzegom 0:11
13.02 Pelikan Łowicz II - AKS Strzegom 0:8
16.02 Stal Świdnica (kl. O) - AKS Strzegom 1:2 
20.02 Karolina Jaworzyna Śląska (kl. O) - AKS Strzegom 2:2 
23.02 Polonia/Sparta Świdnica (III liga) - AKS Strzegom 0:1 
27.02 Lechia Dzierżoniów (III liga) - AKS Strzegom 3:3
02.03 Orzeł Ząbkowice (III) - AKS Strzegom 1:4
09.03 Zjednoczeni Żarów (kl. O) - AKS Strzegom 1:2

W górnym rzędzie od lewej: Karol Lenio, Rafał Kretkowski, Robert Borkowski, Wojciech Kozioł, 
Grzegorz Korendał, Michał Sudoł. W środkowym rzędzie: Krzysztof Jaszowski – kierownik sekcji, 
Sebastian Bęś, Mateusz Werner, Michał Bobowski, Szymon Bielawski, Jakub Pospiszyl. W dolnym 
rzędzie od lewej: Marcin Dobrowolski – trener, Rafał Wiśniewski, Marcin Traczykowski, Mirosław 
Marszałek, Marcin Buryło, Alan Adham Są w kadrze, a nie ma ich na zdjęciu: Dawid Domaradzki, 
Arkadiusz Arendarczyk, Karol Rogowicz, Bartosz Trawka.

WYNIKI: 
17. KOLEJKA, 23.02.2013 r. 
• FC SZAKALE – PHPU ”MAR-POL”  4:7 
• DRAGON TEAM - STRAGONA SWAG  6:1 
• SPADAJĄCE GWIAZDY – IBRAKADABRA 3:5 
• GALAXY TEAM – KANARKI  0:6 
• BAD BOYS - WOLNE ELEKTRONY  4:3 
18. KOLEJKA, 24.02.2013 r. 
• SPADAJĄCE GWIAZDY - BAD BOYS  5:1 
• WOLNE ELEKTRONY - DRAGON TEAM  4:11 
• PHPU „MAR-POL” - GALAXY TEAM  6:3 
• STRAGONA SWAG - FC SZAKALE  7:1 
• KANARKI TEAM – IBRAKADABRA  4:3 

Końcowa tabela SALPNH - sezon 2012/2013
LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY 
1. IBRAKADABRA 18 86-31 45 
2. KANARKI 18 87-42 43 
3. PHPU „MAR-POL” 18 74-60 35 
4. DRAGON TEAM 18 78-63 33 
5. WOLNE ELKETRONY 18 65-89 26 
6. SPRADAJĄCE GWIAZDY 18 94-77 24 
7. BAD BOYS 18 47-63 20 
8. GALAXY TEAM 18 46-67 14 
9. STRAGONA SWAG 18 30-63 13 
10. FC SZAKALE 18 57-100 5 

Najlepszy team – Ibrakadabra! W górnym rzędzie od lewej: 
Robert Wiśniewski, Daniel Adamus, Grzegorz Górka, Robert 
Kubiatowicz, Jarosław Szymczyk, Adrian Sosik. W dolnym rzędzie 
od lewej: Łukasz Miętkiewicz, Paweł Marchlewicz, Marcin Wójcik.
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na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1) działka niezabudowana nr 147/1, 
AM- 13, Obr. 3 o powierzchni 32 m2, 
położona 
w Strzegomiu przy ul. I.J. Pade-
rewskiego. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019591/1. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
4.800,00 zł
Wadium - 720,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dostęp działki nr 147/1, AM -13, Obr. 3 
do drogi publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę 
nr 147/2, AM – 13, Obr. 3, na której usta-
nowiona będzie służebność przejścia 
i przejazdu na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 147/1, AM -13, 
Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 10.11.2004 r. nieruchomości ozna-
czone są symbolem MW – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z dopuszczeniem m.in. zabudowy gara-

żowej. (mapa nr 1)
2) działka niezabudowana nr 230/1, 
AM -9, Obr. 2 o powierzchni 23 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego. Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00035522/5. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.000,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 10.30 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
3) działka niezabudowana nr 230/2, 
AM -9, Obr. 2 o powierzchni 23 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego. Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00035522/5. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.000,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dostęp działek nr 230/1 i nr 230/2, AM 
-9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać 

się będzie poprzez działkę nr 230/3, AM 
– 9, Obr. 2, na której ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela dzia-
łek nr 230/1 i nr 230/2, AM -9, Obr. 2. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem m.in. zabudowy 
garażowej. (mapa 2-3) !
4) działka niezabudowana nr 2332/1, 
AM -31, Obr. 3 o powierzchni 165 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. 3 Maja. 
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00019541/6. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
13.000,00 zł
Wadium - 1.950,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 11.30 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dostęp działki nr 2332/1, AM -31, Obr. 3 

do drogi publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę 
nr 2332/2, AM – 31, Obr. 3, na której 
ustanowiona będzie służebność przej-
ścia i przejazdu na rzecz każdocze-
snego właściciela działki nr 2332/1, AM 
-31, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. (mapa nr 4)
Nabywca ponosi koszty związane z 
przeniesieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w kwocie wymienio-
nej przy odpowiedniej działce, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.03.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 

przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który 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 odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 

Powyższe dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z 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) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gminy Strze-
gom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA OGłASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu są działki położo-
ne na terenie gminy Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 163/2, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie gm. 
Strzegom, o powierzchni 0,3900 ha, dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020690/5. Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń i praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 17.300,00 zł, 
Wadium - 2.600,00 zł. Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Przetarg 
odbędzie się w dniu 04.04.2013 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru wschodniej części 
gminy Strzegom obejmującej obręby: Barto-
szówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP – tereny gruntów rolnych. 
(mapa nr 5) 
2. działka niezabudowana nr 260, AM – 1, 
Obr. Graniczna, położona w Granicznej 
gm. Strzegom o powierzchni 0,2041 ha, dla 
nieruchomości urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020744/9. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób trze-
cich. Cena wywoławcza nieruchomości 

6.000,00 zł, Wadium - 900,00 zł. Postąpie-
nie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2013 
r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów wiejskich 
dla części północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 
1R11 – tereny użytków rolnych. (mapa nr 
6) Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej 
przy odpowiednich działkach 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 29.03.2013 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwoła-

nia lub zamknięcia 
przetargu. Cena nie-
ruchomości sprze-
dawanej w drodze 
przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia 
umowy w formie 
aktu notarialnego. 
W razie uchylania 
się uczestnika, który 

wygrał przetarg, od zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygotowania nie-
ruchomości do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości. Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wy-
łącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe informa-
cje związane z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

 Na podstawie art. 92 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 
Gmina Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w try-
bie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
ul. Koszarowej w Strzegomiu 
wraz z budową drobnej infra-
struktury przestrzeni publicznej 
na terenach powojskowych” – 
ETAP I „Przebudowa odcinka ul. 
Koszarowej w Strzegomiu.” 
jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 10.
P.H.U.N “STAL-LOK”
ul. Mickiewicza 14
58-130 Żarów
Cena ofertowa 342 970,90 zł.

Wyboru dokonano zgodnie z 
art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wy-
brano ofertę najkorzystniejszą 
- oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty 
następujących Wykonawców: 

Oferta nr 1.
ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIOR-
STWO
BUDOWY DRÓG I MOSTÓW 
Spółka z o.o.
ul. Częstochowska 12, 58-100 
Świdnica
Cena ofertowa 353 625,98 zł.

Oferta nr 2.
Konsorcjum
Lider
“POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 
S.A.
Cieśle 44, 56-400 Oleśnica

Partner
POL-DRÓG Warszawa Sp. 
z o.o.
ul. Arkuszowa 7, 01-998 War-
szawa
Cena ofertowa 359 399,76 zł.

Oferta nr 3.
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe
“STAŃCZYK” SP.J
ul. Jeleniogórska 52, 58-160 
Świebodzice
Cena ofertowa 405 900,00 zł.

Oferta nr 4.
Skanska S.A
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 
Warszawa
Cena ofertowa 444 432,31 zł.

Oferta nr 5.
HEILIT+WOERNER
BUDOWLANA Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 
Wrocław
Cena ofertowa 389 994,38 zł.

Oferta nr 6.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Han-
dlowe
“DROG-ZIEM” Zbigniew Wy-
soczański
Stanowice, ul. Strzegomska 15, 
58-150 Strzegom
Cena ofertowa 424 350,00 zł.

Oferta nr 7.
Eurovia Polska S.A
Bie lany Wrocławskie,  u l . 
Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Cena ofertowa 421 560,98 zł.

Oferta nr 8.
Konsorcjum

Lider
Przedsiębiorstwo
Usługowo - Produkcyjne i Han-
dlowe
“COM-D” Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25, 59-400 
Jawor
Partner
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 
Rolne “Sady Dolne” Sp. z o.o.
ul. Sady dolne 16, 59-420 
Bolków
Cena ofertowa 430 175,38 zł.

Oferta nr 9.
USŁUGI MONTAŻOWO BU-
DOWLANE
A.J.M. Artur Gawłowski
ul. Spacerowa 5a, 58-400 Ka-
mienna Góra
Cena ofertowa 499 120,01 zł.

Oferta nr 10.
P.H.U.N “STAL-LOK”
ul. Mickiewicza 14, 58-130 
Żarów
Cena ofertowa 342 970,90 zł.
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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

mapa 1 mapa 2, 3 mapa 4

Ofertom przyznano następującą 
punktację w kryterium oceny 
ofert – cena 100%: 
oferta punkty

1 96,99

2 95,43

3 84,50

4 77,17

5 87,94

6 80,82

7 81,36

8 79,73

9 68,72

10 100,00
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