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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Co nowego 
w podstrefie? 

Czy będą nowe inwestycje 
w podstrefie ekonomicz-
nej  i jakie plany ma zakład 
FSB Piekarnia? 

 str.2 

StrzeGom
Każą gminie 
płacić, to płaci! 

Trzynastki to nie prezent 
od gminy, ale obowiązek 
ustawowy zagrożony ka-
rami. 

 str. 5

StrzeGom
Cała prawda 
o naszych radnych

Ile pieniędzy i za co biorą 
strzegomscy rajcy? 

 str. 6
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W 2013 roku gmina Strze-
gom przystąpiła do wielu 
ambitnych projektów. We 
współpracy z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei na tere-
nie administracyjnym gminy 
Strzegom, wykonywanych 
jest wiele inwestycji np. re-
mont odcinka drogi 374 bie-
gnącego przez Strzegom (od 
Ronda do ul. Świdnickiej), 
remont drogi 345 na odcinu 
od krajowej drogi nr 5 do 
miejscowości Bartoszówek. 
Te zadania finansowane są 
w 100% przez DSDiK. 

Jeszcze w 2012 r. gmina Strze-
gom przystąpiła do dolnoślą-
skiego programu przebudowy 

i remontów dróg wojewódzkich, 
w ramach którego wykonywane 
są remonty chodników wzdłuż 
drogi nr 374 na odcinku od ul. 
Sosnowej do ulicy Aleja Wojska 
Polskiego. Gmina „wyłożyła” 
ok. 300 tys. zł na realizację 
w/w zadania, co stanowi 100% 
wartości I etapu. W 2013 roku 
uzyskała „zielone światło” na 
wykonanie II etapu remontu 
chodnika przy drodze nr 374. 
W tym przypadku wkład gminy 
Strzegom wyniesie 50% warto-
ści, co stanowi ok. 270 tys. zł. 
Trwają starania o pozyskanie 
środków na kolejny etap, któ-
ry będzie zwieńczeniem prac 
remontowych chodników przy 
drodze 374 biegnącej przez 
Strzegom.

W 2013 roku gmina, tak jak 
w latach ubiegłych, podpisała 
porozumienia o współpracy 
ze Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy. Owoce tych po-
rozumień są już widoczne. 
Wykonana została przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku od 
Tomkowic do Granicy. Gmina 
dołożyła, zgodnie z porozumie-
niem ponad 840 tys. zł. Łączna 
wartość inwestycji przekro-
czyła 1 700 000 zł. Gmina 
współfinansuje kwotą 200 tys. 
zł powiat świdnicki. Środki te 
zostaną wykorzystane do prze-
budowy odcinków chodników 
we wsiach Żelazków, Goczał-
ków, Tomkowice i Stanowice. 
W 2013 roku gmina prowadzi 
wiele inwestycji związanych 

z poprawą stanu nawierzchni 
na drogach gminnych, przy-
kładem może być przebudowa 
ulicy Szarych Szeregów oraz 
ulicy Koszarowej i wiele innych 
planowanych do realizacji. Na 

bieżąco prowadzone są też re-
monty cząstkowe nawierzchni 
mineralno-bionicznych oraz 
remonty dróg szutrowych na 
terenie całej gminy. 

red

- Będzie projekt i realizacja 
obwodnic y Strzegomia, 
są na to zagwarantowane 
pieniądze - zapewnił Jerzy 
Tutaj, członek zarządu wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
podczas konferencji praso-
wej poświęconej budowie 
obwodnic y Strzegomia. 
Konferencja odbyła się 11 
lipca br. w Urzędzie Miej-
skim.

O  b u d o w i e  o b w o d n i -
cy Strzegomia mieszkańcy 
miasta marzą już od dawna, 
bowiem położenie miasta 
na skrzyżowaniu dwóch szla-
ków komunikacyjnych DK5 
i DW374 tego wręcz wymaga. 
Bardzo duży ruch samocho-
dowy przez centrum miasta 
stwarza nie tylko zagroże-
nia komunikacyjne, zwiększa 
wypadkowość, ale i utrudnia 
życie mieszkańcom, obniżając 
komfort ich funkcjonowania. 
Nie bez znaczenia jest stan 
dróg i chodników, rozjeż-
dżonych przez samochody 
osobowe i ciężarowe. Budowa 
obwodnicy Strzegomia jest 
więc pilną potrzebą. 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad za-
twierdziła koncepcję, na pod-
stawie której powstanie pro-
jekt inwestycji. - W koncepcji 
należało uwzględnić wszystkie 
elementy otoczenia oraz re-
alność wykonania projektu. 
Koniecznym było zawarcie 
w koncepcji azylu i przejść 
dla pieszych, ścieżki pieszo 
- rowerowej, czy ekranów 

dźwiękochłonnych - mówił 
projektant Jan Migdał. - Pro-
jekt jest oparty na rondzie 
turbinowym, które pozwoli na 
szybkie, sprawne i bezkolizyj-
ne opuszczanie skrzyżowania. 
W koncepcji została ujęta 
perspektywa rozwoju ronda 
o kolejny wlot na ul. Brzo-
skwiniową, która w przyszło-
ści ma powstać - dodał. 

Kolejny etap inwestycji, 
jakim jest wykonanie raportu 
oddziaływania na środowisko 
koszty pokrywa Urząd Mar-
szałkowski. 

– Traktujemy tę inwestycję 
jako strategiczną - powiedział 
Jerzy Tutaj.

Planuje się, że cała stro-
na prawno-dokumentacyjna 
zostanie zamknięta do 2014 
roku. 

- Budowa tej obwodnicy 
z punktu widzenia strategii 
Dolnego Śląska jest bardzo 
istotna, dlatego też źródła 
finansowania tej inwestycji 
zostały już zabezpieczone - 
zaznaczył Jerzy Tutaj.

O obwodnicy mówiło się już 
od ponad 10 lat. Dopiero teraz 
udało się uzgodnić koncepcję. 

- Całokształtem prac zwią-
zanych z uzgodnieniem kon-
cepcji wpięcia obwodnicy do 
drogi krajowej nr 5 kierował 
Wiesław Witkowski, mój za-
stępca - mówił Zbigniew Su-
chyta. - Dzięki realizacji tego 
projektu rozwiąże się wiele 
problemów komunikacyjnych, 
m.in. problem wywozu urobku 
z kamieniołomów. Samochody 
ciężarowe, które będą wywo-
ziły urobek z kopalń z rejonu 

Graniczna, nie będą już ob-
ciążały miasta czy wsi, tylko 
wjadą od razu na obwodnicę 
– podkreśla burmistrz. 

Według Jerzego Tutaja nie 
istnieją realne zagrożenia 
budowy obwodnicy, ważne by 
dostosowywać się do wytycz-
nych, które zostaną narzu-
cone przez decyzję raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Na chwilę obecną wartość 
całej inwestycji nie jest znana. 
Wiadomo jednak, że środki na 
realizację budowy będą pocho-
dziły z unijnej kasy. Czekamy 
zatem na rozpoczęcie budowy 
obwodnicy, która otworzy 
nowe horyzonty rozwoju dla 
Strzegomia.

red

Remonty dróg idą pełną parą

Będzie obwodnica!!! 

Gmina Strzegom prowadzi wiele inwestycji drogowych. Zobacz co już zrobiono, a co jeszcze czeka na realizację 

Po 10 latach rozpoczęto realizację planów i przygotowano koncepcję budowy obwodnicy, którą GDDKiA zaakceptowała
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – (74)8560-
505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole św. 
Jadwigi w morawie – (74)854 
97 34 
Punkt Przedszkolny „ Słonecz-
na Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im. mikołaja Koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardyna-
ła Stefana wyszyńskiego Pry-
masa tysiąclecia – (74)649 
25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

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

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

Ważne telefony
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Zapoznanie się z możli-
wościami Podstrefy Strze-
gom, specyfiką produkcji jej 
pierwszego zakładu, rozwi-
janie współpracy w ramach 
podstref WSSE, stworze-
nie platformy wymiany do-
świadczeń, współpraca kla-
stra spożywczego, potrzeba 
przedłużenia działalności 
stref poza granicę 2020 roku 
- to zagadnienia poruszane 
na spotkaniu Barbary Ka-
śnikowskiej, prezes WSSE 
„Invest Park” z Waldema-
rem Topolskim, dyrektorem 
zarządzającym spółki FSB 
Piekarnie oraz Zbignie-
wem Suchytą, burmistrzem 
Strzegomia, które odbyło się 
3 lipca br. w FSB Piekarnia 
Strzegom.

FSB Piekarnia Strzegom 
powstała w ciągu jedenastu 
miesięcy. Zaprojektowano tam 
trzy linie produkcyjne. Zakoń-
czono już instalację najszybszej 
w Europie, najnowocześniejszej 
i wysoce wydajnej linii do pro-
dukcji bułki hamburgerowej 
- 67 000 sztuk na godzinę! 
Zainstalowano oddzielne sys-
temy silosów, umożliwiające 
użycie różnych mąk, system 
płynnej podmłody, w pełni 
automatyczny system obsługi 
blach, 5 maszyn Flow pack, uru-
chomiono chłodnię na 1,5 tys. 
miejsc paletowych, która jest 
największą w FSB. - FSB jest 
w Europie producentem tylko 
i wyłącznie pieczywa w pełni 

wypieczonego, zamrożonego. 
Wszystko, co wyprodukujemy 
w Europie, mrozimy, żeby klient 
miał do dyspozycji, w każdym 
miejscu i w każdym czasie, pie-
czywo gotowe do użycia - mówi 
Waldemar Topolski. Obecnie 
trwa uruchamianie linii do 
tortilli, najnowszej generacji 
(firmy Lawrence), która w przy-
szłości będzie produkować 
22 000 sztuk na godzinę. Do 
końca 2013 roku będzie zain-
stalowana, również najszybsza 
w Europie, linia do croissanta 
o wydajności 36 000 sztuk na 
godzinę. Piekarnia Strzegom, 
oprócz rynku polskiego, w du-
żym stopniu będzie obsługiwać 
rynek niemiecki. - Jestem pod 
wrażeniem. Zawsze z przyjem-
nością patrzę na zakład. Widzę 
go codziennie, jadąc do pracy - 
stwierdziła Barbara Kaśnikow-
ska. Pozytywnie o pracy nowej 
pani prezes WSSE i nowej 
inwestycji FSB wypowiada się 
burmistrz Strzegomia. - Bardzo 
intensywnie współpracujemy 
z panią prezes. To jest już trzecie 
spotkanie, tym razem w naszej 
podstrefie. Bardzo mi się po-
dobają jej nowe pomysły, nowe 
przemyślenia na temat funkcjo-
nowania strefy i przede wszyst-
kim jej otwarcie na samorząd. 
Cieszę się, że w FSB Piekarnia 
Strzegom wszystko idzie w po-
zytywnym kierunku, że fabryka 
rozwija się zgodnie z planem. 
Kiedy zaczynaliśmy rozmowy 
wartość inwestycji szacowano 
na 110 mln zł. W tej chwili 
wynosi już ponad 160 mln zł. 
Cieszy nas liczba zatrudnionych 

w FSB, ponieważ jest większa 
niż zadeklarowano na wstępie. 
Wzrost jest niesamowity - z 55 
do 116 osób. Statystycznie 
ujmując, 57 % zatrudnionych 
stanowią strzegomianie. Mło-
dzi, aktywni, twórczy i sumienni 
pracownicy szybko awansują. 
Możemy się z tego tylko cie-
szyć. Marzę, żeby udało nam się 
pozyskać kolejnych inwestorów 
z branży spożywczej. Będziemy 
działać w tym zakresie - mówi 
Zbigniew Suchyta. Miłe słowa 
w kierunku władz samorządo-
wych miasta skierował Wal-
demar Topolski. - Życzyłbym 
każdemu miastu w Polsce tak 
otwartych władz samorządo-
wych, dzięki którym jesteśmy 
tutaj, a nie gdzie indziej. Moż-
na tylko pozazdrościć szybko-
ści działania i otwartości na 
oczekiwania inwestora. Myślę, 
że to był bardzo mądry kom-
promis, do którego doszliśmy, 
a którego efektem jest 116 

miejsc pracy. Są one dowodem 
na skuteczność władz samorzą-
dowych, a przede wszystkim 
burmistrza Suchyty, na właści-
wość jego strategii. Także strefa 
była jednym z najważniejszych 
elementów, które wzięto pod 
uwagę przy lokalizacji zakła-
du - komentuje dyrektor. Dla 
FSB ważna jest współpraca ze 
środowiskiem lokalnym, dzia-
łania na jego rzecz, kształcenie 
własnych kadr, o czym świad-
czy porozumienie z Zespołem 
Szkół przy ul. Krótkiej, gdzie 
trwa nabór do klasy o profilu 
piekarniczym. W zakładzie dla 
potrzeb szkoleniowych planuje 
się uruchomić mini piekarnię, 
będącą idealnym miejscem do 
szkoleń i na zajęcia praktyczne 
dla uczniów. Dyrektor Topolski 
poinformował na zakończenie, 
że oficjalne otwarcie inwestycji 
FSB Piekarnia Strzegom na-
stąpi 10 września 2013 roku.

gk

W Kątach Wrocławskich, 20 
czerwca br., rozstrzygnięto 
XVII edycję „Dolnośląskiego 
Klucza Sukcesu” za 2012 r. 
Nasza gmina znalazła się 
w gronie nominatów w kate-
gorii na najbardziej gospodar-
ną gminę wiejsko-miejską.

Oprócz gminy Strzegom w tej 
kategorii nominowano gmi-
ny z Radkowa, Środy Śląskiej 
i Prusic. Ostatecznym zwycięzcą 
okazała się gmina Środa Śląska. 
Obecny na gali w Kątach Wro-

cławskich burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta odebrał oko-
licznościowy dyplom i gratulacje 
od organizatorów plebiscytu. 
– Niezmiernie się cieszę z tego, 
że byliśmy w gronie finalistów 
w kategorii na najbardziej go-
spodarną gminę wiejsko – miej-
ską na Dolnym Śląsku. Jest to 
kolejne potwierdzenie tego, że 
nasza praca jest doceniana przez 
niezależne i obiektywne gremia – 
podkreśla burmistrz. Dolnośląski 
Klucz Sukcesu - to regionalne 
wyróżnienie, którym promowane 
są wybitne osobowości, firmy 

i instytucje oraz samorządy, które 
osiągnęły sukces podnoszący 
prestiż i rangę Dolnego Śląska. 
Nagrodą jest statuetka zaprojek-
towana przez Jerzego Jerycha, 

a wykuta przez honorowego 
klucznika Wrocławia - Ryszarda 
Mazura.

tw
fot. m. mazurkiewicz

O strefie i Piekarni

Wyróżnienie dla gminy Strzegom!

Prezes WSSE „Invest Park” – Barbara Kaśnikowska była pod dużym wrażeniem Strzegomia

Plebiscyt „Dolnośląski Klucz Sukcesu” ma już długą i piękną tradycję. W tym roku po raz 17 ogłoszono jego wyniki

Lista Laureatów XVII edycji „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” za 2012 
rok 
Największa osobowość w promocji regionu 
dr hab. inż. Herbert Wirth
Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i 
organizacjami pozarządowymi 
Matusewicz Budowa Maszyn Spółka jawna w Gryfowie Śląskim
Najbardziej gospodarna gmina wiejska
Gmina Miękinia
Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska
Miasto i Gmina Środa Śląska
Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Legnicy
Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”
Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
Politechnika Wrocławska
Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie 
turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych
Festiwal Kwiatów i Sztuki - Zamek Książ w Wałbrzychu
Najlepsza gazeta lokalna lub lokalny portal internetowy
Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”
Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty
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1,5 kilometrowy odcinek drogi 
powiatowej nr 2922 D na odcin-
ku Granica – Tomkowice został 
oddany do użytku. 11 lipca br. 
nastąpiło oficjalne zakończenie 
tej inwestycji, która – przypomnij-
my - została zrealizowana przy 
współpracy powiatu świdnickiego 
i gminy Strzegom. Inwestycję 
oddano przed terminem! 

Przetarg na wykonanie re-
montu tej drogi ogłoszono w lu-
tym. W marcu natomiast została 
wyłoniona w przetargu firma 
„Bisek - Asfalt” z Kostomłotów, 
której powierzono realizację tej 
inwestycji. Koszt zadania zamknął 
się w kwocie 1 718 168,78 zł, 
z czego gmina Strzegom dołożyła 
841 000 tys. zł. Droga wyposażona 
jest w wiele przepustów. - Jest 
to dla nas odcinek strategiczny, 

ponieważ łączy się z drogą kra-
jową. Tym bardziej ucieszył nas 
fakt wykonania zadania przed 
terminem. Umowa obowiązy-
wała do 31 lipca, natomiast już 
dzisiaj możemy cieszyć się drogą 
po remoncie”- informuje Sabina 
Cebula, etatowy członek zarządu 
powiatu świdnickiego. - Głów-
nym celem realizacji tej inwestycji 
jest skierowanie w przyszłości 
wywozu kamienia nie przez Strze-
gom ale właśnie tą drogą. Wkład 
naszej gminy wyniósł 48% całości 
zadania. Było warto! - podkreśla 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Inwestycja została zre-
alizowana w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na wniosek powiatu 
świdnickiego.

Bartłomiej ott

Droga powiatowa jak nowa 

WiK Sp. z o. o. w Strzegomiu 
w maju br. zrealizował budo-
wę odcinka sieci kanalizacyj-
nej w ul. Armii Krajowej o 
średnicy 315 mm i długości 
197 m, od skrzyżowania z 
ul. Gronowską w kierunku 
miasta. 

- Powyższa realizacja jest czę-
ścią kompleksowego projektu 
budowy sieci kanalizacyjnych 
w rejonie osiedla domów jed-
norodzinnych przy ul. Gro-
nowskiej – informuje Marek 
Jaryczewski, zastępca prezesa 
WIK. - Wybudowana sieć 
pozwoliła na wyłączenie starej 
przepompowni ścieków zlokali-
zowanej przy skrzyżowaniu ulic 
Gronowskiej i Armii Krajowej 
i przełączenie całości ścieków 
odprowadzonych z tego osiedla 
oraz z Jaroszowa do nowocze-
snej tłoczni ścieków zlokalizo-
wanej przy ul. Winogronowej, 
a wybudowanej przez gminę 
Strzegom w ramach projektu 
uzbrojenia tych terenów w sieci 

kanalizacji sanitarnej – dodaje 
Marek Jaryczewski. Wartość 
prac wykonanych przez WiK 
wynosi 147 600,00 zł brutto. 
Dodatkowo w ramach tej re-
alizacji wykonano 6 szt. przy-
łączy do działek budowlanych 
zlokalizowanych przy ul. Armii 

Krajowej. Budowa odcinka 
sieci kanalizacyjnej w ul. Armii 
Krajowej była możliwa dzięki 
wybudowaniu wcześniej kana-
lizacji sanitarnej w rejonie ulic 
Gronowskiej – Armii Krajowej 
i Jagodowej z przykanalika-
mi. Całkowita wartość zada-

nia inwestycyjnego wyniosła 
884 970,00 zł. Zadanie zostało 
dofinansowane z WFOŚiGW 
we Wrocławiu, z czego kwota 
353 800,00 zł to pożyczka pre-
ferencyjna, a kwota 176 800,00 
zł to dotacja.

red

Święto Granitu Strzegom-
skiego, które odbyło się 
w dniach 21-23 czer wca 
br., odbiło się dużym me-
dialnym szumem, nie tylko 
w miejscowych mediach. 
A wszystko to za sprawą wie-
lu interesujących wydarzeń, 
jakie miały miejsce w trakcie 
imprezy oraz pozytywnych 
komentarzy, które pojawiły 
się po jej zakończeniu. 

Prz ypomni jmy. Jednym 
z najciekawszych wydarzeń 
było odsłonięcie najstarszej 
kapsuły czasu w Zespole Szkół 
przy ul. Krótkiej w Strzego-
miu. Fakt ten odnotowały nie 
tylko lokalne media, ale też 
regionalne i ogólnopolskie: 
m. in. portale internetowe 
tvn24.pl i gazeta.pl - Wro-
cław. Historyczne wydarzenie 
można było również obejrzeć 
na portalu youtube.

23 czerwca na scenie za-
prezentowała się niezwykle 
kontrowersyjna i oryginalna 

piosenkarka, czyli DODA. 
Gwiazda promowała swoją 
trasę koncertową „Fly High 
Tour”. Jej koncert w naszym 
mieście odbił się niezwykle 
szerokim echem, bowiem 
relacje z wydarzenia można 
zobaczyć było na wielu por-
talach internetowych, facebo-
oku, fan page’ach oraz w pro-
gramie telewizyjnym „Co za 
tydzień”, prowadzonym przez 
Oliviera Janiaka.

kw

Mają już nową sieć

Święto Granitu medialnym sukcesem!

Wybudowana sieć kanalizacyjna pozwoliła na wyłączenie starej przepompowni ścieków 

Impreza odniosła ogromny sukces organizacyjny i była chwalona w mediach 

Będzie jaśniej 
Do końca lipca nastąpi prze-

budowa oświetlenia drogowego 
w Strzegomiu na ul. Paderew-
skiego i na ul. Legnickiej.

Umowa została podpisana 
pomiędzy inwestorem - TAU-
RON SA a gminą Strzegom. 
Wykonawcą robót jest TELFA 
Zakład Robót Teletechnicz-
nych. W ramach tego zadania 
wykonawca wymieni ponadto 
nawierzchnię chodników na na-
wierzchnię z kostki betonowej, 
m. in. na odcinku od ul. Ofiar 
Katynia do „cypla” na skrzyżo-
waniu Al. Wojska Polskiego i ul. 
Legnickiej.

red

Poniżej prezentujemy stan zadłużenia gminy Strzegom, począwszy od roku 2010.
Uprzejmie informujemy, że 

apteki z terenu gminy Strzegom 
pracują w cyklu tygodniowym 
w wydłużonym czasie pracy, tj. 
oprócz podstawowych godzin 
pracy, apteki pełnią dyżury.

Poniżej przedstawiamy obo-
wiązujący harmonogram dyżu-
rów obejmujący dni powszednie, 
soboty, niedziele, święta i inne 

dni wolne od pracy na okres do 3 
sierpnia 2013 roku w następują-
cych godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

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

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni 

wolne od pracy od godziny 
9.00-20.00

Zadłużenie gminy Strzegom Dyżury naszych aptek

LIPIEC 2013
Data pełnienia dyżuru Nazwa apteki Adres Nr tel.
14.07 - 20.07 Śląska Strzegom 

ul. Dąbrowskiego 2
tel. 74/855-17-75

21.07 – 27.07 Królewska Strzegom 
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-12-00

28.07 – 03.08 Avena Strzegom 
ul. Rynek 32-36 

tel. 74/851- 60-73

Rok Stan zadłużenia gminy 
Strzegom

Procent zadłużenia w stosunku do 
dochodów

2010 31 189 944 zł 42,93 %

2011 35 759 283 zł 47,47%

2012 40 301 447 zł 51,85 % 

Święto Granitu Strzegom-
skiego odniosło sukces 
organizacyjny i chwalone 
było w lokalnych gazetach, 
serwisach internetowych 
i regionalnych telewizjach. 
Obok jedna z opinii, która 
pojawiła się w „Nowej Ga-
zecie Jaworskiej” w dniu 
26 czerwca br.

„Burmistrz Strzegomia oraz radni się nie obawiali  i mieszkańców na Święto 
Granitu Strzegomskiego do Rynku zaprosili. Podczas obchodów tego święta, 
trzeciego dnia – 23 czerwca gościła w Strzegomiu ekipa TVP Info z audycją 
„Pogoda Info”. Audycja była nagrywana na żywo i bezpośrednio emitowana 
w telewizji. Również na żywo była nagrywana audycja dla Polskiego Radia 
Wrocław. Swój udział w Święcie Granitu Strzegomskiego miała też TVP Wrocław 
i wyemitowała program Fakty na żywo. Uczestnicy imprezy mieli możliwość 
skorzystania nie tylko z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów, ale 
też brali udział w nagraniach telewizyjnych i radiowych. Dzięki temu każdy, kto 
w niedzielę na strzegomski Rynek przyszedł, był nie tylko odbiorcą, ale mógł 
też być głównym aktorem wydarzenia, jakim było Święto Granitu”.
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- Celem scalenia gruntów 
jest tworzenie korzystniej-
szych warunków gospodaro-
wania w rolnictwie i leśnictwie 
poprzez poprawę struktury 
obszarów gospodarstw rol-
nych, lasów i gruntów leśnych, 
racjonalne ukształtowanie 
rozłogów gruntów, dostoso-
wanie granic nieruchomości 
do systemu urządzeń me-

lioracji wodnych, dróg oraz 
rzeźby terenu – wyjaśnia Be-
ata Dudzińska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
w UM w Strzegomiu. - Sca-
leniem obejmuje się grunty 
położone w jednej lub kilku 
wsiach bądź w ich częściach, 
grunty te tworzą obszar scale-

nia. Postępowanie scaleniowe 
przeprowadza i  wykonuje 
starosta jako zadanie z za-
kresu administracji rządowej 
na wniosek większości wła-
ścicieli gospodarstw rolnych, 
położonych na projektowa-
nym obszarze scalenia lub na 
wniosek właścicieli gruntów, 
których łączny obszar prze-
kracza połowę powierzchni 
projektowanego obszaru scale-
nia – dodaje Beata Dudzińska. 
Spotkanie prowadziła Helena 
Markiewicz - kierownik Dol-
nośląskiego Biura Geodezji 
i Terenów Rolnych – Oddziału 
Terenowego w Legnicy, któ-
ra przestawiła zagadnienie 
scalenia gruntów, poszcze-
gólne etapy przygotowań do 

w/w projektu, zakres prac tere-
nowych, wykonywanych przez 
geodetów oraz określiła jaką 
rolę w tym procesie odgrywa 
gmina, sołectwo i jej miesz-
kańcy w trakcie realizowania 
projektu. Z obszaru gminy 
Strzegom – 22 sołectw wiej-
skich, wstępnie zadeklarowało 
się i zostało wybranych do 
projektu 5 sołectw tj. Godzie-
szówek, Granica, Tomkowice, 
Olszany, Stanowice. Po wy-
konaniu planu urządzeniowo 
rolnego przez Dolnośląskie 
Biuro Geodezji i Terenów 
Rolnych, będzie się odbywało 
wnioskowanie w której ze wsi 
zasadne jest przystąpienie do 
scalenia gruntów.

red

Zakład Usług Komunal-
nych sp. z o. o. z dniem 01-
07-2013 r. odbiera wszystkie 
odpady z dotychczasowych 
miejsc i punktów. Oferuje 
od dnia 02-07-2013 r. sprze-
daż worków oraz dzierżawę 
i sprzedaż pojemników na 
odpady zmieszane i segre-
gowane.

Sprzedaż worków odbywać 
się będzie w następujących 
punktach miasta:
1. Dom pogrzebowy przy ul. 

Olszowej w Strzegomiu,
2. Szalet miejski ul. Rynek 

(wewnętrzny) w Strzego-
miu,

3. S i e d z i b a  s p ó ł k i  Z U K 
w Strzegomiu przy Al . 
Wojska Polskiego 75.
Cena jednostkowa worków 

bez względu na kolor: 1,20 
zł brutto.

Sprzedaż i dzierżawa po-
jemników odbywać się będzie 
w siedzibie firmy.

Pracownicy spółki i Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu 
będą sukcesywnie weryfiko-
wać zgodnie ze złożonymi 
deklaracjami miejsca usta-
wienia oraz ilość potrzeb-
nych pojemników.

Scalenia gruntów na wsiach

Są worki i pojemniki

Scaleniem obejmuje się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich częściach. To tworzenie korzystniejszych warunków 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy  Strzegom zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, który wygrał przetarg

W pierwszej dekadzie lipca 
członkowie Klubu Miłośników 
Gór, działającego przy Strze-
gomskim Centrum Kultury, 
zainaugurowali „Rowerowe Lato 
2013”.

W sobotę, 6 lipca br. wyruszyła 
pierwsza wyprawa z cyklu „Rowe-
rowe lato 2013”, podczas której ro-
werzyści odwiedzili pobliskie ką-
pieliska, gdzie zbadali temperaturę 
i czystość wody. - Zdecydowanie 
polecamy plaże i zbiornik wodny 
w Mrowinach k/Żarowa - mówili 
uczestnicy wyprawy. Niedzielę (7 
lipca) strzegomscy miłośnicy gór 
spędzili w pięknej karkonoskiej 
osadzie Michałowice k/ Piecho-
wic. Podzieleni na dwie grupy: 
„do 20km” i „młode alpejskie wilki” 
odwiedzili wszystkie zakątki tej 
miejscowości. Michałowickie 

Kociołki, Złoty Widok, Teatr 
Nasz, wodospad Szklarka, Roz-
droże pod Szyszakiem, wnętrze 
Śnieżnych Kotłów, Łabski Kocioł, 
Czeska ścieżka, Droga pod Regla-
mi to miejsca, które nie chciały 
puścić ich do domu. Z wielką nie-
chęcią strzegomianie wsiadali tego 
dnia do busa w drogę powrotną, 
a u niektórych pojawiły się nawet 
łzy. Także w niedzielę dwóch 
rowerzystów Paweł i Zbyszek 
dotarli na rowerach ze Strzegomia 
do schroniska Vrbatova Bouda 
nad „Szpindlem” (ok.1400 m 
n.p.m.) i tego samego dnia wrócili 
do swoich domków. Zapraszamy 
wszystkich chętnych! Wszelkich 
informacji udziela Krzysztof Ma-
tusiak - nr telefonu 663614624, 
e-mail: telfut@wp.pl.

red

Spędź lato na rowerze!

W ramach zadań inwesty-
cyjnych, na terenie gminy 
Strzegom, został y prze-
budowane chodniki przy 
drodze 374 na odcinku od 
ul. Legnickiej do ul. Kasz-
telańskiej.

Zostały wyremontowane 
m. in. zatoka autobusowa po 
prawej stronie ul. Legnickiej 
(kierunek Legnica), zatoka 
autobusowa po lewej stronie, 
chodnik po prawej stronie na 
odcinku od ul. Niecałej do 
ul. Ofiar Katynia, chodnik po 
lewej stronie na odcinku od ul. 
Ofiar Katynia do ul. Witosa, 
chodnik po lewej stronie na 
odcinku od ul. Paderewskiego 
do skrzyżowania z Al. Wojska 
Polskiego i „cypel” na skrzyżo-
waniu ul. Legnickiej z Al. Woj-
ska Polskiego. Nawierzchnię 
chodników wykonano z kostki 
betonowej, a nawierzchnię 
zjazdów z kostki granitowej. 
Wykonawcą robót była firma 
FOMAC Sp. z o.o. Wartość 
wykonanych robót wyniosła 
276 750,00 zł.

red

Odnowione chodniki
Wartość wykonanych robót przebudowanych chodników to ok. 277 tys. zł Na sportowo

Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu zaprasza 
wszystkie osoby w wieku + 50 
do uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych na obiektach 
sportowych OSiR. Zajęcia 
odbywają się w okresie waka-
cyjnym w/g zamieszczonego 
harmonogramu: poniedziałek: 
godz. 10.00 – 11.00 - siłownia 
- fitness, godz. 11.30 – 12.30 
- siłownia - fitness, godz. 
18.30 – 20.00 – tenis ziemny, 
godz. 20.00 – 21.30 – tenis 
stołowy, wtorek: godz. 08.00 
– 09.00 - basen (od 02.07), 
godz. 09.00 – 10.00 - Nordic 
Walking, godz. 17.00 – 18.30 
- tenis stołowy, godz. 19.00 
– 20.00 - Nordic Walking, 
środa: godz. 10.00 – 11.00 - 
siłownia – fitness, godz. 11.30 
– 12.30 - siłownia – fitness, 
godz. 19.30 – 21.00 - tenis 
stołowy, czwartek: godz. 08.00 
– 09.00 – basen (od 04.07), 
godz. 09.00 – 10.00 – Nordic 
Walking, godz. 15.30 – 17.00 
- siłownia - fitness, godz. 
17.00 – 18.30 - tenis stołowy, 
godz. 19.00 – 20.00 - Nordic 
Walking

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
4 lipca br., odbyło się spotkanie informacyjne burmistrza 
Strzegomia, sołtysów, członków rad sołeckich sołectw 
Godzieszówek, Granica, Tomkowice, Olszany i Stano-
wice z przedstawicielami Dolnośląskiego Biura Geodezji 
i Terenów Rolnych – Oddziału Terenowego w Legnicy 
poświęcone przystąpieniu do programu „Scalenie gruntów 
obszarów wiejskich”.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem firmą, która zajmuje się odbiorem i zago-
spodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Strzegom w okresie od 01-07-2013 r. do 31-06-2015 r. jest Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu spółka z o. o. (adres: 58-150 Strzegom ul. Aleja Wojska 
Polskiego 75, tel. 74 -855-10-51).

Sprzedaż pojemników:

lp Nazwa i pojemność Cena brutto za nowe Cena brutto za 
używane

1 Pojemniki od 60 l do 140 l Od 110,00 do 170,00 90,00

2 Pojemniki 240 l 170,00 100,00

Dzierżawa pojemników:

lp Nazwa i pojemność Cena jednostkowa brutto/m-c

1 Pojemniki od 60 l do 140 l 5,60

2 Pojemnik 240 l 7,10

3 Pojemniki wózkowe 1100 l 27,80

4 Kontenery KP7 110,00

Nie wiesz co zrobić z odpadami komunalnymi? Oddaj 
je do PSZOK-u
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi gminy Strzegom jest 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów 
problematycznych, których zbieranie „u źródła” nie jest 
ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione. 
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazy-
wane do punktu są:
- odpady poremontowe i budowlane,
- odpady wielkogabarytowe tj. meble, wyposażenie 

wnętrz,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, 

telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
- opony,
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (po-

zostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, 
olejów, płynów do chłodnic itp.).

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje 
odpadów:
a) odpady zawierające azbest,
b) szyby samochodowe,
c) szkło zbrojone i hartowane,
d) materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, 
papa,
e) zmieszane odpady komunalne,
f) części samochodowe,
g) zmieszane odpady budowlane.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Strzegomiu mieści się przy ul. Al. Wojska Polskiego 75 
i przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 20.00 i w soboty od 7.00 do 14.00.
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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: 

nina: panie Burmistrzu, ostatnio 
w jednym z mediów wyczytałem, 
że tylko 16 radnych pobiera diety 
a co z panami … to pytanie wła-
ściwie do przewodniczącego rady 
miejskiej.

Wszyscy, 21 radnych, pobie-
rają diety. Nie znam przypadku 
niepobrania diety przez któregoś 
z radnych. Dieta podlega zmniej-
szeniu o 6% za każdą nieobecność 
na posiedzeniu komisji, której 
radny jest członkiem i za każdy 
dzień nieobecności na sesji rady. 
Podstawę wypłaty diet stanowi 
uczestnictwo w pracach rady, ko-
misji rady stwierdzone podpisem 
na liście obecności. Radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu otrzymują 
dietę w wymiarze: - przewodniczą-
cy rady – 1 987,00 zł; wiceprze-
wodniczący rady i przewodniczący 
komisji – 1 642,00 zł/ potrącenie za 
każdą nieobecność stanowi kwotę 
98,00 zł; radni – 1 536,00 zł/ potrą-
cenie za każdą nieobecność stanowi 
kwotę 92,00 zł.

Barbara: panie Burmistrzu, w ga-
zecie była informacja o tłumacze-
niu kroniki juliusa Filli, kiedy ta 
kronika zostanie przetłumaczona 
i wydana drukiem?

Kronika jest już przetłumaczo-
na. O tym, czy zostanie wydana 
w tym roku, zdecyduje rozstrzy-
gnięcie konkursu w Urzędzie 
Marszałkowskim. Wydawcą ma 
być Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej, a gmina 
wesprze to działanie. Jeśli TMZS 
nie dostanie dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego, to kronikę 
wydamy w 2014 r.

sąsiadka sp4: panie Burmistrzu! 
moje pytanie dotyczy parkingu dla 
nauczycieli psp nr 4. to jedyna 
placówka szkolna w gminie, która 
nie ma parkingu dla pracowni-
ków. proszę mi odpowiedzieć, kto 
jest odpowiedzialny za stworze-
nie takiego miejsca? Aż się prosi 
o parking.

Sama Pani widzi, że nie ma 
możliwości zorganizowania tam 
parkingu, choć wiem, że jest po-
trzebny. Jest to centrum miasta 
i dlatego nie ma takich możli-
wości.

Ania: panie Burmistrzu, proszę 
wyjaśnić ludziom, że dodatkowe 
wynagrodzenie roczne – tzw. 
„trzynastkę”, w kwocie ponad 
trzy miliony złotych za rok 2011 
i 2012, otrzymało (myślę) ponad 
400 osób mieszkańców tej gminy 
– jeśli się mylę, to proszę mnie 
poprawić.

Wydaje mi się, że mieszkańcy 
gminy Strzegom wiedzą, że 
„trzynastka” to dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne, które musi 
być wypłacone do końca marca, 
za poprzedni rok.

W roku 2011 „trzynastki” 
w gminie Strzegom otrzymało 
840 osób, natomiast w roku 2012 
729 osób.

„Trzynastki” otrzymali pracow-
nicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
nauczyciele i pracownicy admini-
stracji i obsługi przedszkoli, szkół, 
a także pracownicy Urzędu Miej-
skiego, bezrobotni zatrudniani 
w ramach aktywizacji zawodowej, 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a w roku 2013, po 
raz ostatni, pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych i strażnicy 
miejscy. „Trzynastka” wypłacona 
jest po otrzymaniu podwójnej 
subwencji oświatowej, bo na 
„trzynastkę” oświaty dostajemy 
pieniądze z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.

marta: czy pan witkowski nie 
miał gdzie mieszkać, że otrzymał 
następne mieszkanie w rynku. 
jest więcej ludzi oczekujących 
w kolejce na mieszkania.

Pan Burmistrz Wiesław Wit-
kowski nie otrzymał żadnego 
mieszkania od gminy. Mieszka 
w budynku Spółdzielni Miesz-
kaniowej, a mieszkanie w Rynku 
kupił w drodze przetargu za 
kwotę 101 360,00 zł. Lokal 
mieszkalny nr 10 położony w bu-
dynku Rynek 14-18d został prze-
znaczony do sprzedaży w drodze 
II przetargu ustnego nieograni-
czonego. Przetarg na sprzedaż 
przedmiotowego lokalu został 
zorganizowany przez Burmistrza 
Strzegomia. Ogłoszenie o I prze-
targu ogłoszonym na dzień 9 
maja 2012 r. zostało opublikowa-
ne w dniu 27.03.2012 r. w prasie 
lokalnej – Panorama Wałbrzyska 
i na stronie internetowej Miasta 
Gminy i Strzegom www.strze-

gom.pl oraz w dniu 26.03.2012 
r. wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. Pierwszy przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym z po-
wodu braku oferentów, w związ-
ku z powyższym ogłoszony został 
II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
Strzegom, Rynek 14-18d/10. 
Ogłoszenie o II przetargu ogło-
szonym na dzień 01.08.2012 
r. zostało w dniu 20.06.2012 r. 
wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, w dniu 26.06.2012 r. 
opublikowane w prasie lokalnej 
– Panorama Wałbrzyska, oraz 
w dniu 25.06.2012 r. opubliko-
wane na stronie internetowej 
Miasta Gminy i Strzegom www.
strzegom.pl. W dniu 01.08.2012 
r. został przeprowadzony II 
przetarg ustny nieograniczony, 
w którym wyłoniono nabywcę 
przedmiotowego lokalu. Pod 
koniec lipca odbędzie się przetarg 
na mieszkanie o pow. 52,6 m kw. 
na ul. Dąbrowskiego 9/13. Cena 
wywoławcza – 90 300,00 zł.

janek: czy to prawda, że na 
terenie dawnego pks-u podczas 
pracy koparki odkryto skrzynię ze 
złotem? słyszałem to od ludzi na 
mieście. jeśli tak, to chyba trzeba 
zawiadomić archeologów?

Rozmawiałem z właścicie-
lem. Śmiał się z tej informacji 
i jej zaprzeczył. W chwili obec-
nej trwają tam właśnie badania 
archeologiczne i jednocześnie 
porządkowanie terenu, z czego 
bardzo się cieszę. W miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
teren ten oznaczony jest sym-

bolem F.4.MW/U – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna 
i hotele. W parterach budynków 
możliwa jest lokalizacja usług 
nieuciążliwych. Dopuszcza się 
lokalizację stacji paliw.

jan: zuk niby się zmienia, ale 
dalej nie ma tam komu myśleć. 
chodzi oczywiście o śmieci. na ul. 
cichej postawili dwa kontenery – 
zupełnie nieoznaczone, identyczne. 
pytanie, skąd ci biedni ludzie mają 
wiedzieć na co one są? jak była 
Veolia, to wszystko było podpisane, 
a teraz się nie da!

Wbrew sugestii pytającego 
w ZUK spółka z o.o. pracują osoby 
myślące. Zdajemy sobie sprawę 
że nie wszystko jest dograne i są 
małe opóźnienia ze strony ZUK 
w Strzegomiu spółka z o.o. jeśli 
chodzi o zbiórkę odpadów ko-
munalnych. Brak odpowiednich 
pojemników zamówionych u pro-
ducentów i dostawców powoduje 
niedogodności, ale po stronie 
ZUK. Nic się wszak nie zmieniło 
jeśli chodzi o kolory pojemników, 
w których zbierane były dotych-
czas odpady komunalne przez 
mieszkańców. Uchwała Rady 
miejskiej w Strzegomiu wpro-
wadziła zasady zbiórki odpadów 
i podział na:
1. Odpady komunalne zmieszane 

(pojemniki szare, ocynkowane 
lub czarne) 

2. Odpady surowcowe suche 
- czyli makulatura, plastiki, 
butelki PET, puszki po napo-
jach i konserwach (pojemniki 
żółte) 
Dodatkowo, w gnieździe przy 

ul. Cichej ZUK w Strzegomiu 
spółka z o.o umieścił pojemnik na 
odpady szklane w kolorze zielo-
nym. W przyszłości znajdą się tam 

także pojemniki na plastik ponie-
waż nadal chcemy, aby mieszkańcy 
u źródła segregowali dokładniej 
odpady. Stosowne napisy (na-
klejki) są sukcesywnie naklejane 
na pojemnikach. Potrzebna jest 
tylko chwila wyrozumiałości 
i cierpliwości. Przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
został rozstrzygnięty w czerwcu, 
a umowa podpisana z ZUK pod 
koniec czerwca. Drukarnia dostała 
zlecenie na druk naklejek pod 
koniec czerwca i dopiero teraz 
wywiązuje się z tego zlecenia. 
Najważniejsze jest to, że śmieci 
z gniazda (boksu) przy ul. Cichej 
wyrzucone obok pojemników 
przez nieświadomych obywateli 
są na bieżąco usuwane i nie za-
legają całymi dniami w boksie 
jak w przypadku Veolii. Sam 
jestem mieszkańcem tego osiedla 
mieszkaniowego i niejednokrot-
nie osobiście wrzucałem porzu-
cone przez mieszkańców odpady 
w boksie do pojemników, żeby nie 
zalegały poza nimi. Pytający jakoś 
nie bardzo się przejął tym, że od 
kilku dni ktoś z "tych biednych" 
ludzi notorycznie wyrzuca do 
tego boksu lub do pojemników 
gałęzie i krzaki z niewiadomego 
źródła, które skutecznie blokują 
miejsce na inne odpady. Powyższe 
informacje mieszkańcom całej 
gminy zostały przekazane w ty-
siącach ulotek wydanych przez 
Urząd Miejski, na spotkaniach 
z mieszkańcami oraz na stronach 
internetowych miasta Strzegom 
i Zakładu Usług Komunalnych 
w Strzegomiu spółka z o.o - www.
zuk.strzegom.pl. Wystarczy tylko 
poczytać i chcieć się dowiedzieć. 
Pozdrawiam pytającego i proszę 
o inne cenne uwagi. Prezes zarzą-
du, Zbigniew Rodak.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, tzw. „trzynastka” nie 
jest prezentem od gminy, 
ale ustawowym obowiąz-
kiem każdej budżetówki, 
zarówno w samorządach, jak 
i administracji państwowej. 
Niewypłacenie „trzynastki” 
grozi procesami sądowymi 
i koniecznością płacenia od-
setek. Instytucja, która nie 
wypłaci trzynastej pensji, 
może być ukarana grzywną 
do 30 tys. zł. 

Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne – tzw. „trzynasta pen-
sja” była, jest i, jak wskazują 
przepisy, będzie wypłacana 

pracownikom budżetówki, 
zarówno w samorządach, jak 
i administracji państwowej. 

W gminie Strzegom „trzy-
nastkę” otrzymują pracownicy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
nauczyciele i pracownicy ad-
ministracji i obsługi przed-
szkoli, szkół, a także pra-
cownicy Urzędu Miejskiego, 
bezrobotni zatrudniani w ra-
mach aktywizacji zawodowej, 
pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a w roku 2013 
po raz ostatni pracownicy 
Zakładu Usług Komunalnych 
i strażnicy miejscy. 

„Trzynastka” za rok po-
przedni, musi być wypłacona 

do końca marca i realizowana 
jest po otrzymaniu podwójnej 
subwencji oświatowej, bo na 
„trzynastkę” oświaty Gmina 
dostaje pieniądze z Minister-
stwa Edukacji Narodowej. 

Niewypłacenie „trzynastki” 
groziłoby procesami sądowy-
mi i koniecznością płacenia 
odsetek. Zauważyć trzeba, że 
w roku 2012 – w porówna-
niu do 2011 r. - wypłacono 
o prawie 100 tys. zł mniej 
trzynastek, co oznacza, że 
zmniejszone zostały koszty 
zatrudnienia. W 2011 r. „trzy-
nastki” otrzymało 840 osób, 
natomiast w 2012 r. 729.

Każą gminie płacić, to płaci! 
*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *

W przypadku niewypłacenia tzw. „trzynastki”, pracodawcę mogą spotkać następujące konsekwencje 
prawne:
- sprawa sądowa  i poza wypłatą wynagrodzenia  z odsetkami, pracodawca może ponieść koszty postępo-

wania oraz ewentualnie koszty zastępstwa procesowego pracownika
- za niewypłacenie wynagrodzenia grozi pracodawcy grzywna od 1 000 zł do 30 000 zł
- nieterminowe wynagrodzenie może być przesłanką pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności z za-

kresu dyscypliny finansów publicznych

W roku 2011 wypłacono trzynastki o łącznej kwocie 1 716 777,68 zł, z czego dla 
pracowników oświaty (dla których pieniądze daje Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej) – 1 065 488,04, a pracowników Urzędu Miejskiego - 368 472,75 zł. W roku 2012 
wypłacono trzynastki o łącznej kwocie 1 617 469,54 zł z czego dla pracowników 
oświaty, dla których pieniądze daje Ministerstwo Edukacji Narodowej - 1 038 520,68 
zł, a dla Urzędu Miejskiego - 380 101,33 zł (w tym pracownicy, którzy pozostali 
w strukturze urzędu po likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych).

Zastępca burmistrza W. Witkowski 
2012 – ok. 10 tys. zł
Poprzedni zastępca bur-
mistrza Robert Sieka-
niec w roku 2010 wziął 
ok. 10 tys. zł 

(Trzynastki za cały rok zatrudnienia)

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
2012 – ok. 10 tys. zł
Poprzedni burmistrz 
Lech Markiewicz 
w roku 2010 wziął - 
około 12 tys. zł

(Trzynastki za cały rok zatrudnienia)

Oświata 
Dla  pracowników 
oświaty pieniądze 
daje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

2011 – ok. 1 mln 65 tys. zł. 
2012 – ok. 1 mln 38,5 tys. zł

Urząd 
W 2012 r. są też pra-
cownicy, którzy pozosta-
li w strukturze urzędu po 
likwidacji Biura Obsługi 
Szkół Samorządowych

2011 – ok. 368 tys. zł 
2012 – ok. 380 tys. zł 
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Półmetek kadencji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu za 
nami. Przyszedł więc czas na 
rozliczenie strzegomskich 
rajców. Przedstawiamy za-
tem kilka faktów dotyczą-
cych ich zarobków i pracy. 

Po pierwsze diety! Obecną 
wysokość diet radnych regu-
luje podjęta w poprzedniej 
kadencji uchwała nr 40/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. 
z późniejszymi zmianami. 
– Dieta przewodniczą-

cego Rady to około 1 
987 zł,

– D i e t a  w i c e p r z e -
wodniczących Rady 
i przewodniczących 
komisji to 1 642 zł 

– Diety pozostał ych 
radnych to 1 536 zł 
Za każdą nieobecność na 

sesji lub posiedzeniu ko-
misji radnemu potrąca się 
6% powyższej podstawy tj. 
od 92,00 do 98,00 złotych 
w zależności od sprawowanej 
funkcji.

A teraz siedem grze-
chów głównych czyli 
co tak naprawdę robią 
radni? 

Po pierwsze biorą udział 
w sesjach: dotychczas radni 

obradowali 41 razy – w mi-
nionym miesiącu odbyły 
się 3 sesje Rady Miejskiej. 
Wypada tu nadmienić, że 
sesja uprawnia radnego do 
zwolnienia z pracy zawodo-
wej, niemniej jednak jest to 
dzień, za który pracownik 
nie otrzymuje wynagrodze-
nia. Przyjmując, że płaca 
minimalna wynosi obecnie 
1600 zł, w czerwcu br. każdy 
radny stracił co najmniej 
240 zł z tytułu nieobecności 
w pracy.

Po drugie pracują w ko-
misjach: każdy radny jest 
członkiem dwóch komi-
sji (z racji statutu wyjątek 
stanowią radni wchodzący 
w skład komisji rewizyjnej). 
Dotychczas radni spotkali 
się na kilkuset posiedzeniach 
komisji rady. Biorąc za przy-
kład prace Komisji Oświaty 
i Wychowania w czerwcu, 
radni spotkali się dwa razy: 
w celu zaopiniowania pro-
jektów uchwał (90 min.) 
oraz na komisji wyjazdo-
wej do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych (3 godziny). 
Radni często przemieszczają 
się prywatnymi samochoda-
mi, wiec ponoszą też koszty 
przejazdu w czasie komisji, 
które wynoszą około 40 zł. 
Na obrady komisji, radnemu 

nie przysługuje zwolnienie 
od pracy zawodowej, więc 
musi on brać urlop bezpłat-
ny, bądź odpracować ten 
czas w innym terminie. Przy 
wynagrodzeniu w kwocie 
najniższej krajowej, radny 
traci około 80 zł.

Po trzecie uczestniczą 
w spotkaniach z mieszkań-
cami: Radni uczestniczą we 
wtorkowych spotkaniach 
z mieszkańcami - w tej sytu-
acji ponownie muszą wystą-
pić o urlop bezpłatny, bądź 
odpracować nieobecność 
w innym terminie. Jest to 
kolejna sytuacja, w której 
radny nie otrzymuje wyna-
grodzenia wynikającego ze 
stosunku pracy.

Po czwarte mają obowiąz-
ki wynikające z funkcji: 
Przewodniczący Rady przyj-
muje mieszkańców w każdą 
środę, bierze także udział 
w wielu spotkaniach i uro-
czystościach.

Po piąte angażują się 
w obowiązki dodatkowe: 
Kilku radnych uczestniczy 
także w komisjach przetar-
gowych gminy.

Po szóste aktywność rad-
nych to nie tylko statutowe 
obowiązki: świadczy o tym 
chociażby ilość wniosków 
składanych na sesjach oraz 

wniosków złożonych każde-
go roku do budżetu. Rajców 
interesują nie tylko wielkie 
inwestycje, takie jak rozwój 
strefy ekonomicznej czy 
budowa długo oczekiwa-
nej obwodnicy, ale także te 
mniejsze projekty, równie 
istotne, jak przysłowiowe 
„dziurawe chodniki”. Prze-
ścigają się w pomysłach, co 
ulepszyć w swoich dziel-
nicach. Dbają o estetykę 
i bezpieczeństwo, czego 
dowodem są niekończące 
się interwencje w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 

oraz Wydziale Spraw Oby-
watelskich i Bezpieczeństwa 
(warto zwrócić uwagę na 
fakt, że radni pokrywają we 
własnym zakresie koszty 
rozmów telefonicznych oraz 
sporządzania pism).

Po siódme pracują spo-
łecznie: Nie sposób też 
pominąć organizowanych 
przez radnych imprez dla 
dzieci i dorosłych - skutecz-
ność w pozyskiwaniu spon-
sorów sprawia, że budżet 
tych wydarzeń przewyższa 
wielokrotnie otrzymywane 
przez radnych diety. Wielu 
radnych sponsoruje posiłki 

dzieciom, szkoły i różne 
przedsięwzięcia społeczne.

A co radni odpowiadają na 
pytanie: czy można zrobić 
więcej? 

- Oczywiście! Zachęcamy 
Czytelników do udziału 
w sesjach rady miejskiej, za-
praszamy na obrady komisji 
oraz niezmiennie na wtor-
kowe spotkania w Urzędzie 
Miejskim. Idąc za przy-
słowiem, że „nie myli się 
tylko ten, kto nic nie robi”, 
zachęcamy do kontaktu oraz 
konstruktywnej krytyki – 
mówią zgodnie strzegomscy 
radni. 

red

Przypadek przedłużają-
cego się terminu wyga-
śnięcia mandatu radnego 
Andrzeja Gregorczyka, 
nie jest pier wszą taką 
sprawą w strzegomskim 
samor z ądzie, ani  też 
w skali kraju.

W ostatnie j  kadencj i 
2006-2010, Rada Miejska 
w Strzegomiu nie podjęła 
w ustawowym terminie 
trzech miesięcy uchwa-
ły wygaśnięcia mandatu, 
w stosunku do dwóch rad-
nych. W jednej z tych spraw 
zostało wydane zarządzenie 
zastępcze wojewody dol-
nośląskiego, co także nie 
przyniosło wygaśnięcia 
mandatu. Radny sprawował 
mandat jeszcze przez 15 
miesięcy - od chwili po-
wiadomienia poprzedniego 

burmistrza przez wojewodę 
o możliwości naruszenia 
przez radnego prawa do 
jego sprawowania. Drugi 
przypadek dotyczył wyga-
śnięcia mandatu, ponieważ 
radny miał wyrok sądo-
wy, a mimo to sprawował 
mandat jeszcze przez 4 
miesiące. Radny Andrzej 
Gregorczyk złożył man-
dat radnego 26.02.2013 
r., a mimo to uczestni-
czył w posiedzeniach Rady 

Miejskiej, składając sto-
sowne potwierdzenie na 
liście obecności, co wiązało 
się również z pobieraniem 
przez radnego diety. Na 
sesji w dniu 26.06.2013 
podpisał listę obecności, 
a po kilkunastu minutach 
złożył oświadczenie i wy-
szedł, ale dieta się należy. 
Burmistrz Strzegomia zło-
żył projekt uchwały o wy-
gaśnięciu mandatu radnego 
Andrzeja Gregorczyka do 
Rady Miejskiej zgodnie 
z ustawowym terminem, 
a radni zagłosowali zgodnie 
z własnym przekonaniem. 
Do wojewody wysłano 
informację o niepodjęciu 
uchwały. Wojewoda popro-
sił o wyjaśnienie i w chwili 
obecnej oczekujemy na 
decyzję wojewody. 

red

na oddanie w najem garażu, 
o pow. 19,00 m2, położonego 
w granicach działki nr 17, 
AM-21, obr-5, w Strzegomiu, 
przy ul. Jeleniogórskiej 10. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony. Przetarg 
odbędzie się 22 sierpnia 2013 
roku, o godz. 1230 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29. Ustala się stawkę 
wywoławczą czynszu za najem 
garażu na kwotę 3,64 zł/m2 
miesięcznie. Do ustalonej 
w przetargu stawki czynszu 
będzie doliczony obowiązu-
jący podatku VAT. Minimalna 
stawka przebicia wynosi 0,01 
zł./m2. Warunkiem przystąpie-
nia do przetargu jest wpłata 
wadium w wysokości 200 zł 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto: Bank Zachodni WBK 
S.A. O / Strzegom nr 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 sierpnia 2013 
roku. Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strzegom. 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. Wadium 

wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra prze-
targ zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu. Oso-
ba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. Staw-
ka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży. Wygrywa-
jący przetarg zobowiązany jest 
do podpisania umowy najmu 
w terminie 30 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetar-
gu. Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-

dek wadium. Garaż będący 
przedmiotem przetargu jest 
wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich. Garaż udostęp-
niony będzie dla wszystkich 
zainteresowanych do ogląda-
nia w dniu 19 sierpnia 2013 
roku, w godzinach od 1000 do 
1015. Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
Nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560542. W przy-
padku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.
Zapraszamy!

Ile kasy biorą radni i za co?

O co chodzi z Gregorczykiem? Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *
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Wakacje to nie tylko czas 
odpoczynku, ale także naj-
lepszy moment na to, by 
przeprowadzić generalne re-
monty w placówkach oświa-
towych w gminie Strzegom.

Przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej Nr 4 w Strzegomiu 
wybudowany zostanie plac za-
baw. Na terenie samej placówki 
odbędzie się remont pomiesz-
czenia socjalnego woźnej, na-
prawa dachu sali gimnastycznej 
i budynku nr 3, pomalowanie 
szatni sportowych oraz po-
mieszczenia gospodarczego 
w piwnicy i lamperii na koryta-
rzach na parterze. We wszyst-
kich klasach wprowadzony 
zostanie dziennik elektroniczny 
oraz nowa platforma, dzięki 
której do arkusza organizacyj-
nego będzie można wprowa-
dzać informacje. Utworzona zo-
stanie również świetlica szkolna 
dla pięcio- i sześciolatków, do 
której wykupione będzie pełne 
wyposażenie. Ponadto w zamia-
rach jest też posadzenie drzew 
przy budowanym placu zabaw 
oraz przy wielofunkcyjnym 
boisku szkolnym. Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 2 będzie 
miała wycięte drzewa i krzewy 
rosnące wokół budynku szkoły, 
które zagrażają bezpieczeństwu. 
Pomalowane zostanie ogro-
dzenie wokół budynku szkoły, 
a także naprawiony chodnik 

z płyt betonowych, znajdujący 
się na wewnętrznym dziedzińcu 
szkoły. W samej szkole zostanie 
rozbudowana bezprzewodowa 
sieć internetowa, przeniesiona 
będzie biblioteka szkolna do 
pomieszczenia stwarzającego 
lepsze warunki do korzystania 
z zasobów bibliotecznych. Do-
datkowo zostanie pomalowany 
korytarz na parterze starego 
budynku szkoły oraz korytarz 
na I piętrze nowego budynku. 
Świetlica szkolna przeniesiona 
zostanie do większego pomiesz-
czenia. W Gimnazjum Nr 1 
w Strzegomiu odbędą się prace 
wynikające z awarii i szkód 
zlecone firmom zewnętrznym. 
W dniach 1-3 lipca br. usunięta 
została awaria instalacji wod-
nej w kotłowni oraz zapleczu 
kuchennym, a w najbliższym 
czasie (do 19 lipca) zostanie wy-
konane uszczelnienie pokrycia 
dachowego na styku z komi-
nami i ogniomurami. W chwili 
obecnej odbywa się remont 
sekretariatu wraz z przylega-
jącym zapleczem socjalnym. 
Trwają prace remontowe w sa-
lach lekcyjnych. W pracach 
remontowych przewidziana jest 
też naprawa drzwi w toaletach, 
odnowienie ławek w przebieral-
ni męskiej, ułożenie płytek przy 
umywalce w świetlicy szkolnej, 
rewitalizacja gablot na ekspo-
naty w gabinecie biologicznym, 
obudowa centrali nawiewno-

wyciągowej na bocz-
nej klatce schodowej. 
Ponadto w jednej z sal 
dydaktycznych zo-
stanie zainstalowany 
zestaw multimedial-
ny (rzutnik + ekran). 
W Gimnazjum Nr 
2 w Strzegomiu na-
stąpi dokończenie 
malowania  ogro-
dzenia, odświeżenie 
ścian w jednej sali 
lekcyjnej, uzupełnie-
nie ubytków lamperii 
w sali gimnastycznej 
i szatniach, naprawa 
pokrycia dachowego, 
zainstalowanie no-
wych ławek na ko-
rytarzach, naprawa 
ławek w salach lek-
cyjnych. W Zespole 
Szkół w Goczał-
kowie trwa remont 
związany z adaptacją 
pomieszczenia po 
byłym sekretariacie 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej na ba-
wialnię dla „O”, a po 
II półroczu, gdy odda-
na będzie sala gimnastyczna, 
na salę lekcyjną dla II klasy. 
Trwa także projekt na budowę 
instalacji odgromowej wraz 
z wymianą pokrycia dachu 
w budynku Gimnazjum. W Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym 
w Jaroszowie również trwają 

prace remontowe. W budynku 
Szkoły Podstawowej zostanie 
naprawiony dach, cieknące ka-
loryfery, pomalowane będą sale 
lekcyjne i pokój nauczycielski. 
W gimnazjum także nastąpi 
naprawa dachu i pomalowane 
zostaną pomieszczenia lekcyjne. 
Z kolei do przedszkola zaku-

pione zostaną meble do szatni 
oraz zagospodarowany będzie 
teren przed budynkiem. Wkrót-
ce ruszy budowa placu zabaw. 
Przedszkole Nr 3 w Strzegomiu 
będzie mogło się cieszyć nowy-
mi instalacjami wodno - kana-
lizacyjnymi na parterze. W Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 

w Stanowicach wymienione 
zostaną podłogi i lampy oraz 
pomalowana będzie świetlica 
szkolna i stołówka. W planach 
jest także zbudowanie placu 
zabaw. W PSP w Kostrzy będą 
miały miejsce drobne prace 
remontowe i malarskie.

red

Wakacyjne remonty w szkołach
Uczniowie wrócą po wakacjach do ładniejszych, odnowionych i bardziej kolorowych szkół. Zobacz jakie remonty i gdzie będą prowadzone przez wakacje 

Konkurs plastyczny 
na opowieść biblijną

Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych, Klasztor  Ojców 
Paulinów w Leśniowie oraz 
Tygodnik Katolicki „Nie-
dziela” zapraszają do udziału 
w ogólnopolskim konkur-
sie plastycznym pn. „Twoja 
ulubiona opowieść biblijna”. 
Konkurs skierowany jest do 
dzieci w wieku 4-13 lat z całej 
Polski. Za najlepsze rysunki 
przewidziano atrakcyjne na-
grody, m.in. tablety, odtwa-
rzacze mp3 i koszyki ze sło-
dyczami. Ponadto zwycięskie 
prace znajdą się w specjalnie 
przygotowanym kalendarzu 
na rok 2014. Dochód z jego 
sprzedaży zostanie przekaza-
ny na budowę Centrum Po-
mocy Rodzinie w Leśniowie. 
Prace plastyczne – wykonane 
dowolną techniką – na karto-
nie papieru w formacie A-4, 
w orientacji poziomej, należy 
przesyłać do 31 lipca br. na 
adres Centrum Inicjatyw 
Lokalnych, ul. Senatorska 
14, 42-400 Zawiercie lub 
dostarczyć osobiście w dni ro-
bocze w godz. 7.00-15.00 pod 
wskazany adres. Więcej in-
formacji o konkursie (w tym 
jego regulamin i formularz 
zgłoszeniowy) dostępnych 
jest na stronie internetowej 
www.cil.org.pl lub u osoby 
koordynującej: Aleksandra 
Kubas-Chojna, tel. 535 080 
573, e-mail: kubas@cil.org.
pl. Patronat medialny nad 
konkursem objął Tygodnik 
Katolicki „Niedziela”.

red

Gmina Strzegom może po-
szczycić się wysokimi wynika-
mi sprawdzianów końcowych 
w szkołach podstawowych oraz 
egzaminów w gimnazjach. 
Poniżej prezentujemy efekty 
całorocznej nauki w poszcze-
gólnych placówkach.

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 26,4 
pkt.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 
18,5

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 
23,5

4. Szkoła Podstawowa w Jaroszo-
wie – 22,2

5. Szkoła Podstawowa w Goczał-
kowie – 19,9

6. Szkoła Podstawowa w Stano-
wicach – 20,0

7. Szkoła Podstawowa w Olsza-
nach – 15,3

8. Szkoła Podstawowa w Kostrzy 
– 22,8

Porównując wyniki ze spraw-
dzianu z rokiem ubiegłym należy 
stwierdzić, że w czterech placów-
kach wyniki uległy poprawie (SP 
2, SP 3, SP 4, SP w Jaroszowie), 
w dwóch szkołach pozostały na 
tym samym poziomie (SP Stano-
wice i SP Goczałków), nieznacz-
nie niższe, ale nadal na wysokim 
poziomie kształtują się wyniki 
w SP w Kostrzy, znacznie obniżo-
ny jest wynik w SP w Olszanach, 
ale szkoła zaplanowała działania 
naprawcze. Ogólny wynik gminy 
Strzegom w stosunku do roku 
ubiegłego uległ poprawie.

Wyniki z egzaminu w gimna-
zjach prowadzonych przez gminę 
Strzegom
1. Gimnazjum Nr 1:
 - część humanistyczna (j. polski) 

– 57,8 pkt.
- część humanistyczna ( historia-

+WOS) – 53,3
- część mat.-przyrodnicza (mate-

matyka) – 39,1
- część mat.-przyrodnicza (nauki 

przyr.) – 55,8
- jęz. angielski poziom podstawo-

wy – 53,0
- język angielski poziom rozsze-

rzony – 38,8
- język niemiecki poziom podsta-

wowy – 61,7
- język niemiecki poziom rozsze-

rzony – 47,0
2. Gimnazjum Nr 2:
- część humanistyczna ( jęz. pol.) 

– 62,6 pkt.
- część humanistyczna ( historia + 

WOS) – 58,0
- część mat. – przyr. ( matematy-

ka) – 47,3
- część mat.-przyr. ( nauki przyr.) 

– 61,9
- język angielski poziom podsta-

wowy - 66,7
- język angielski poziom rozsze-

rzony – 50,9

- język niemiecki poziom podsta-
wowy – 70,8

- język niemiecki poziom rozsze-
rzony – 52,8

3. Gimnazjum w Jaroszowie
- część humanistyczna( jęz. pol.) 

– 53,4 pkt.
- część humanistyczna (historia + 

WOS) – 50,8
- część mat.- przyr. (matematy-

ka) – 38,4
- część mat.-przyr. (nauki przyr.) 

– 50,6
- język angielski poziom podsta-

wowy – 47,7
- jęz. angielski poziom rozszerzo-

ny – 29,0
4. Gimnazjum w Goczałkowie
- część humanistyczna (j. pol.) – 

52,8 pkt.
- część humanistyczna ( hist.+ 

WOS) – 51,1
- część mat. - przyr. (matematy-

ka) – 37,4
- część mat. - przyr. (nauki przyr.) 

– 49,3
- jęz. angielski poziom podstawo-

wy – 48,1
- jęz. angielski poziom rozszerzo-

ny – 17,9
- jęz. niemiecki poziom podsta-

wowy – 33,4
red

Tak się uczą w naszej gminie!
Nasi Gimnazjaliści poznali już wyniki swoich egzaminów. Jak wypadli? 

Ponad 550 uczniów z terenu 
gminy Strzegom będzie do-
wożonych do szkół w nowym 
roku szkolnym przez Przed-
siębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej w Kamiennej 
Górze, które wygrało przetarg 
na dowóz uczniów do szkół 
poprzez zakup biletów mie-
sięcznych. 

Zgodnie z umową koszt do-
wozu uczniów nie powinien 
przekroczyć 339 986,00 zł. 
W roku szkolnym 2013/2014 
dowożonych będzie około 
537 uczniów z miejscowości: 
Kostrza, Żółkiewka, Żela-
zów, Rogoźnica, Goczałków, 
Goczałków Górny, Granicz-
na, Wieśnica, Godzieszó-
wek, Bartoszówek, Rusko, 
Jaroszów, Morawa, Skarżyce, 
Granica, Międzyrzecze, Gro-

chotów, Olszany, Tomko-
wice, Modlęcin, Stanowice, 
Stawiska, Strzegom Domki 
Południowe, Strzegom Dom-
ki Wschodnie. Uczniowie 
przewożeni są na zajęcia do: 
Gimnazjum Nr 1, Gimna-
zjum Nr 2, PSP Nr 2, PSP Nr 
3, PSP Nr 4, ZSz w Goczał-
kowie, ZSzP w Jaroszowie, 
ZSzP w Stanowicach, PSP 
w Kostrzy. Gmina Strzegom 
dowozi również 29 uczniów 
niepełnosprawnych do Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu: Szkoła Podstawowa 
Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 
3, Ośrodka Rehabilitacyjno 
– Edukacyjno – Wychowaw-
czego w Świdnicy oraz do 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Świdnicy. 

red

Gmina zapłaci za dojazdy  
uczniów strzegomskich szkół

W Gimnazjum Nr 1, w stosunku do roku ubiegłego, wynik z części huma-
nistycznej egzaminu niewiele się zmienił. Cieszy natomiast wyższy wynik 
z części matematyczno-przyrodniczej i języka niemieckiego. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, wyniki w Gimnazjum Nr 2 są wyższe niż średnie w gminie 
i województwie, nieznacznie lepiej niż w roku ubiegłym uczniowie napisali 
egzamin z części nauk przyrodniczych. Większymi umiejętnościami, niż w roku 
ubiegłym, wykazali się uczniowie Gimnazjum w Goczałkowie. Nieznacznie 
spadł poziom wiedzy w Gimnazjum w Jaroszowie.

foto: Krzysztof Kowalski z PSP nr 4 maluje ściany pomieszczenia socjalnego
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Podczas tegorocznego Festy-
nu Rodzinnego, który odbył 
się 13 lipca w Granicznej, 
zarówno mieszkańcy wsi, 
jak i przybyli goście, bawili 
się wyśmienicie!

Nie mogło zabraknąć gier 
i zabaw integracyjnych, pod-
czas których było dużo śmie-
chu. Wielką atrakcją dla dzieci 
okazały się liczne konkursy 
z nagrodami. Każdy przybyły 
miał możliwość skorzystać 
z bufetu, w którym pachniało 
ciastami i różnymi potrawami. 
Dla uczestników wystąpił ze-
spół In Live z sekcji wokalnej 
SCK. Pod wieczór, wszyscy 

sympatycy tańca mieli okazję 
zademonstrować swoje możli-
wości podczas wspólnej zabawy 

z zespołem Fenix. Organizato-
rami festynu była Rada Sołecka 
oraz sołtys wsi Graniczna, przy 

współudziale Strzegomskiego 
Centrum Kultury.

kw

Graniczna szalała! 
Dla uczestników wystąpił zespół In Live z sekcji wokalnej SCK, zagrał zespół Fenix

W piękną, słoneczną so-
botę 6 lipca na terenie hipo-
dromu w Żelazowie zostały 
rozegrane dwa piłkarskie 
mecze. I nie byłoby w tym 
nic szczególnego, gdyby nie 
fakt, że zmierzyły się ze sobą 
drużyny „żonatych” i „kawa-
lerów” z Żelazowa oraz panie 
z Żółkiewki i Żelazowa.

Mecz mężczyzn był chwi-
lami naprawdę emocjonujący. 
Pierwszą bramkę strzelil i 
„kawalerowie”, jednakże ich 
radość nie trwała zbyt dłu-
go, ponieważ żonaci szybko 
się zrewanżowali i strzelili 
kole jne gole, wygr ywając 
ostatecznie 3:1. Następnie 
na boisko wkroczyły panie 

z Żelazowa i Żółkiewki, któ-
re stoczyły „damski” mecz 
piłki nożnej, wywołując tym 
samym gromkie brawa wśród 
dopingujących im kibiców. 
Rozgrywki zakończyły się 
bezbramkowym remisem. Na 
koniec, sołtys Żelazowa - Se-
bastian Czerniawski wręczył 
graczom symboliczne upo-
minki, a następnie zaprosił 
do wspólnej zabawy, udziału 
w licznych konkursach oraz 
tańców. Imprezę w Żelazowie 
można uznać za udaną, ponie-
waż dzięki niej mieszkańcy 
mieli możliwość czynnie się 
integrować. 

kw
foto: organizatorzy

Zagrali w piłkę w Żelazowie 

Przedstawiamy informacje 
o środkach pozyskanych przez 
jednostki organizacyjne gminy 
Strzegom. W tym numerze 
podajemy, jakie pieniądze po-

zyskało Strzegomskie Centrum 
Kultury i Ośrodek Pomocy 
Społecznej w latach 2010 (koń-
cówka) -2012.

Ile pieniędzy pozyskali? 20 lat Vabanku!
Podczas Święta Granitu Strze-

gomskiego obchodziliśmy 20-
lecie istnienia zespołu Vabank. 
Podczas koncertu zagrali nie 
tylko sami jubilaci, ale również 
zaprzyjaźnione zespoły.

Muzycy otrzymali od władz 
Strzegomia tort w kształcie gitary, 
zaś fani zaśpiewali im tradycyjne 
„sto lat”. Licznie zgromadzona 
publiczność świadczyła przede 
wszystkim od tym, że przez 
cały okres swojej działalności, 
nadal cieszą swoimi piosenkami. 
Warto wspomnieć, że współ-
czesny skład zespołu tworzą: 
Piotr Rudnicki - gitara/wokal, 
Mirosław Majewski - perkusja, 
Agnieszka Rut – klawisze/ wo-
kal, Marcin Rut - gitara basowa/
wokal i Bartosz Warkoczyński 
- klarnet /saksofon. Nie należy 
także zapominać o tych, którzy 
są historią zespołu: Krzysztof 
Wtorkiewicz - sax/ klarnet, 
Marek Buczkowski - keyboard, 
śp. Mirosław Fior - bas, Dariusz 
Cetner- keyboard, Katarzyna 
Pawłowicz - śpiew, skrzypce, 
flet, Janusz Trepiak - sax, go-
ścinnie Janusz Lewandowski 
i Marcin Pendowski. Życzymy 
zespołowi dalszych sukcesów 
i, aby tak jak do tej pory, jego 
muzyka łączyła pokolenia.
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Pod koniec czerwca br., w zam-
ku Książ, w miejscu działania 
jednej z filii obozu koncentra-
cyjnego Gross-Rosen, została 
otwarta wystawa pn. Filie KL 
Gross-Rosen. W uroczystości 
otwarcia uczestniczyli także 
przedstawiciele strzegom-
skiego samorządu - Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia oraz Urszula 
Podsiadły – Szubert, naczel-
nik Wydziału Oświaty. 

Na wystawie, przybliżającej 
historię KL Gross-Rosen i jego 
99 filii, zaprezentowano zdjęcia 
i materiały historyczne pocho-
dzące z archiwów: Muzeum 
Gross-Rosen i Zamku Książ Sp. 
z o.o.. Na ekspozycję wystawy 
wybrano nietypowe pomiesz-
czenie. - Miejsce jest specyficzne, 
ponieważ jest to niedokończona 
łazienka, którą naziści przygo-
towywali dla Adolfa Hitlera. 
Z dokumentów, które posiada-
my wynika, że w Zamku Książ 
miały być przygotowane dla 
Hitlera takie pomieszczenia jak: 
sypialnia, pokój do pracy, pokój 
dla służby i właśnie ta łazienka. 
Hitlera nigdy nie było w zamku. 
Przynajmniej nic o tym nie wie-
my. Roboty jak widać nie zostały 
skończone. Pomieszczenie to ma 
konkretny kontekst historycz-
ny. Dlatego też na tle historii 
zamku, na tle obozu, który 
tutaj był, jest właściwe miejsce 

dla wystawy Filie KL Gross 
Rosen – wyjaśniał Krzysztof 
Urbański, prezes Zamku Książ 
Sp. z o.o. Jak poinformował 
prezes Urbański, miejsce eks-
pozycji wybrał, po oględzinach 
zamku, sam dyrektor Muzeum 
Gross- Rosen - Janusz Barszcz, 
zaś scenariusz przygotowała 
Aleksandra Kobielec, pracow-
nik Działu Naukowo-Badaw-
czego Muzeum Gross-Rosen. 
 - Gross Rosen posiadało 99 filii. 
Wiadomo, że na tak małej po-
wierzchni nie jesteśmy w stanie 
omówić ich wszystkich. Trzeba 
było coś wybrać. W związku 
z tym wybraliśmy tutaj filie 
największe, ale i ich skupiska, 
tak jak we Wrocławiu, gdzie było 
ich cztery. Omówiliśmy także 
obóz w Reichenau, na terenie 
Czech, ponieważ tam po lutym 
1945 r. została ewakuowana 
komendantura KL Gross Rosen, 
która zawiadywała istniejącymi 

filiami do maja, chociaż obóz 
Gross Rosen (ten macierzy-
sty) już nie istniał. I oczywiście 
ze względu na miejsce, gdzie 
była filia wchodząca w skład 
kompleksu Riesen, musieliśmy 
omówić kompleks Riesen i filię 
Książ. Szczupłość miejsca ogra-
niczyła nas, w związku z czym 
postanowiliśmy zaprezentować 
tylko dwa ubrania więźniarskie 
- kobiece i męskie. Swoje tablice 
na wystawie mają także kobiety, 
które były tylko w filiach Gross 
Rosen – informowała Aleksan-
dra Kobielec. Godny obejrzenia 
był film o udanej ucieczce 
więźniów z jednej z filii obozu, 
która miała miejsce 5 stycznia 
1945 r. - Jej niezwykłość pole-
gała na tym, że uciekło 30 osób 
na raz, a więc całe komando – 
dodaje pani Aleksandra. Jest to 
historia, którą każdy powinien 
zobaczyć.

gk

Wystawa w Książu
Na wystawie zaprezentowano m. in. zdjęcia i materiały historyczne 
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WNIOSKODAWCA 
– ROK ZŁOŻENIA
WNIOSKU

INSTYTUCJA PRZYJMU-
JĄCA WNIOSKI NAZWA ZADANIA ŚRODKI PRZY-

ZNANE

KOSZT 
CAŁKO-
WITY 
ZADANIA

1. SCK- 2012 Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

Rozwój infrastruktury/ 
Infrastruktura  
domów kultury

115 000,00
- dotacja 153 232,82

2. SCK- 2012 Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2007-2013

16 507,25 – dotacja, 
kwota przekazana 
w 2013 r.

25 239,50

3. SCK – 2012 Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego

Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2007-2013

15 738,80 – dotacja, 
kwota przekazana 
w 2013 r.

24 282,72

LP

WNIOSKODAW-
CA – ROK ZŁO-
ŻENIA
WNIOSKU

INSTYTUCJA PRZYJMU-
JĄCA WNIOSKI NAZWA ZADANIA ŚRODKI PRZY-

ZNANE

KOSZT 
CAŁKO-
WITY 
ZADANIA

1. OPS - 2010 Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w Wałbrzychu

Projekt systemowy „Nowe 
możliwości” - realizacja 
całego projektu systemo-
wego od 01.01.2008r. do 
31.12.2010r.

146 182,14
- dotacja 162 888,78

2. OPS - 2011 Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w Wałbrzychu

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priorytet 
VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej

74 937,70 - 
dotacja 81 216,32

3. OPS – 2012 Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w Wałbrzychu

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki Priorytet 
VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej

179 000,00 - 
dotacja 198 966,32
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Urząd Miejski w Strzegomiu 
przeznaczył 45 000 zł dla Pa-
rafii Rzymsko - Katolickiej 
pw. Matki Bożej Różańco-
wej, na remont elewacji za-
bytkowego kościoła pomoc-
niczego pw. św. Szymona 
i Tadeusza w Rogoźnicy.

- Jest to wiekowy kościół, 
który już dawno został wpro-
wadzony do rejestru zabytków. 
W bieżącym roku pozyskaliśmy 
środki finansowe z budżetu 
gminy Strzegom na remont 
elewacji tegoż kościoła. Chcieli-
byśmy pokusić się także o kon-

serwację kopuły - mówi sołtys 
Henryk Radkowski. - Ruszto-
wania już stoją i w ciągu kilku 
najbliższych dni mamy zamiar 
poinformować konserwatora 
o planowanym rozpoczęciu 
remontu, podjąć ostateczną 
decyzję, czy będziemy zbijać 
tynki na całym kościele i o ko-
lorze elewacji. Prawdopodobnie 
kościół ten nigdy nie był malo-
wany – kontynuował ks. Sta-
nisław Skrzypek. Na ścianach 
wewnętrznych kościoła oraz 
w pobliskim cmentarzu znajdu-
ją się liczne, zabytkowe epitafia, 
które również wymagają odre-
staurowania. – Epitafia, które 

znajdują się po zewnętrznej 
i wewnętrznej stronie ko-
ścioła, są w bardzo fatalnym 
stanie. Przy stawianiu ruszto-
wań odnaleźliśmy zniszczone 
i połamane epitafium, które 
ukazuje postać rycerza. Myślę, 
że jest to ciekawostka także 
dla mieszkańców Rogoźnicy 
– informuje ksiądz Skrzypek. 
Zakończenie remontu pla-
nowane jest na październik 
bieżącego roku. Kościół jest 
jednym z najstarszych zabyt-
ków w gminie Strzegom. Jego 
uroczysta konsekracja, którego 
fundatorką stała się Jadwi-
ga Legnicka, odbyła się 28 

października 1291 
roku. Kościół nie 
dotrwał do naszych 
czasów w swoim 
pierwotnym wyglą-
dzie. Na taki stan 
rzeczy wpłynęła 
przede wszystkim 
reformacja. Po roku 
1582, gdy większa 
cześć mieszkańców 
przejęła protestan-
tyzm, dotychcza-
sowy kościół zmie-
niono na zbór ewangelicki. 
W okresie wojny 30-letniej 
(1618- 1648) kościół uległ 
zniszczeniu i odbudowany zo-

stał już jako katolicki, w 1675 
roku. Z tego też okresu pocho-
dzi barokowy ołtarz i ambona 
oraz renesansowe nagrobki. 
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Przedstawiamy Państwu pro-
pozycje świetlic wiejskich na te-
renie gminy Strzegom w okresie 
wakacyjnym.

Granica
26.07.2013, godz. 16.00 – Turniej 
piłki siatkowej
05.08.2013, godz. 13.00 – Turniej 
tenisa stołowego
14.08.2013, godz. 13.00 – Zaba-
wy rytmiczno – muzyczne
27.08.2013, godz. 16.00 – Do-
żynki tuż, tuż…” – zajęcia pla-
styczno – techniczne
Tomkowice
1, 12.08.2013, godz. 10.00 – 

Wyjazd na baseny kąpielowe 
w Strzegomiu
Jaroszów
23.07.2013, godz. 12.00 – Mecz 
piłki nożnej i ognisko
08.08.2013, godz. 13.00 – Z kom-
puterem za pan brat – zajęcia 
komputerowe
19.08.2013, godz. 10.00 – Wy-
cieczka do Ogrodu Bajek w Mię-
dzygórzu
Wyjazdy na baseny kąpielowe 
w Strzegomiu
Goczałków
17.07.2013, godz. 11.00 – Przy-
gody pirata – zajęcia plastyczno 
– techniczne

23.07.2013, godz. 10.00 – Łami-
główki dla mądrej główki – rebu-
sy, krzyżówki, zgadywanki
07.08.2013, godz. 10.30 – Wesołe 
i gorące lato – zajęcia plastyczne
14.08.2013, godz. 11.00 – Łami-
główki dla mądrej główki
28.08.2013, godz. 11.00 – Roz-
grywki szachowe
Godzieszówek
Lipiec – remont świetlicy
01.08.2013, godz. 15.00 – Gry 
i konkursy zręcznościowe na 
boisku
07.08.2013, godz. 15.00 – Dary 
ziemi – Zajęcia plastyczno – 
techniczne

14.08.2013, godz. 15.00 – Turniej 
gier stolikowych
21.08.2013, godz. 15.00 – Gry 
i zabawy sportowe
Olszany
19.07.2013, godz. 10.00 – Burza 
mózgów – ze słowem wakacje
23.07.2013, godz. 10.00 – Ulu-
bione baśnie – wspólne czytanie
07.08.2013, godz. 10.00 – Turniej 
tenisa stołowego
14.08.2013, godz. 10.00 – Zawo-
dy w ringo
21.08.2013, godz. 10.00 – Zajęcia 
komputerowe
26.08.2013, godz. 10.00 – Wspól-
ne układanie krzyżówek

Świetlica osiedlowa- Graby
24.07.2013, godz. 9.30 – Turniej 
ortograficzny
13.08.2013, godz. 9.30 – Podróż 
w czasie – gra edukacyjna
19.08.2013, godz. 9.30 – Roz-
grywki sportowe w terenie
30.08.2013, godz. 9.30 – Taniec 
wygibaniec – zajęcia taneczne
Międzyrzecze
24.07.2013, godz. 15.00 – Turniej 
piłki siatkowej dziewczęta kontra 
chłopcy
01.08.2013, godz. 15.00 – Turniej 
tenisa stołowego
09.08.2013, godz. 15.00 – Zawo-
dy sportowo – rekreacyjne
16.08.2013, godz. 15.00 – Sałatki 
owocowe – zajęcia kulinarne
30.08.2013, godz. 16.00 – Poże-
gnanie wakacji – ognisko z pie-

czonym ziemniakiem
Wieśnica
15 – 17.07.2013, godz. 15.00 – 
„Zabużanie – historie z życia ro-
dzin przymusowo wysiedlonych 
z Ukrainy” – wernisaż wystawy 
zdjęć
Stanowice
24.07.2013, godz. 18.00 – Mój 
autorytet – wspólne prezentacje
26.07.2013, godz. 16.00 – Zrób 
to sam – kukiełki teatralne
Bartoszówek
Lipiec – remont świetlicy
04.08.2013, godz. 15.00 – Turniej 
piłki siatkowej
10.08.2013, godz. 15.00 – Mój 
dom i okolica – rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego
24.08.2013, godz. 15.00 – Mini 
spartakiada sportowa

Remontują elewację kościoła

Propozycje świetlic wiejskich na lato

Na ścianach wewnętrznych kościoła oraz na pobliskim cmentarzu znajdują się liczne, zabytkowe epitafia, które trzeba odrestaurować

Zarząd Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Szla-
kiem Granitu” ogłasza nabór 
zgłoszeń do konkursów:

„Najciekawsz e S toisko 
Wiejskie Obszaru Partner-
stwa”, którego celem jest kul-
tywowanie i upowszechnianie 
tradycji ludowych, promocja 
walorów wsi polskiej oraz pre-
zentacja osiągnięć sołectw 
z terenu partnerstwa. 
W  k o n k u r s i e 
mogą uczest-
niczyć stoiska 
p r o m o c y j -
ne sołectw 
z  t e r e n u 
partnerstwa 
z g ł o s z on e 
do konkur-
su przez so-
łectwa. Każde 
sołectwo może 
zgłosić do konkur-
su jedno stoisko. Sto-
iska wiejskie mogą zawierać 
prezentację: kultury, tradycji, 
strojów ludowych, dorobku 
artystycznego, produktów lo-
kalnych (wraz z degustacją) 
oraz atrakcji turystycznych 
swojego sołectwa. 

„Produkt Lokalny Obsza-
ru Parnterstwa „Szlakiem 
Granitu” w roku 2013”, któ-
rego celem jest identyfikacja 
oraz promocja oryginalnych 
produktów regionalnych, nie-
jednokrotnie wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami na 
terenie działania Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu”. Konkurs 
skierowany jest do osób indy-
widualnych, amatorów i pro-

fesjonalistów, grup formalnych 
i nieformalnych (np. koła go-
spodyń wiejskich, stowarzysze-
nia, rady sołeckie), podmiotów 
prowadzących działalność na 
terenie działania LGD „Szla-
kiem Granitu” (gminy: Dobro-
mierz, Kostomłoty, Jaworzyna 
Śląska, Strzegom, Świdnica, 
Żarów i Udanin).

„Najpiękniejszy Przy-
domowy Ogród”, 

którego ce lem 
jest promocja 

Stowarzysze-
nia Lokal-
na  Gr upa 
D zia łan ia 
„Szlakiem 
G r a n i t u ” , 
p r o m o c j a 

pomysłowo-
ści oraz nowa-

torskich rozwią-
zań dekoracyjnych 

mających pozytywny 
wpływ na podniesienie wy-
glądu i estetyki Partnerstwa 
Szlakiem Granitu, poprawa 
estetyki miejscowości, dba-
łość o własną posesję i ogród, 
wyłonienie i nagrodzenie naj-
piękniejszych ogrodów z te-
renu Partnerstwa Szlakiem 
Granitu. W konkursie mogą 
brać udział wszyscy właści-
ciele ogrodów położonych w 
granicach z terenu partnerstwa 
Szlakiem Granitu tj. gmina 
Dobromierz, Jaworzyna Ślą-
ska, Kostomłoty, Strzegom, 
Świdnica, Żarów i Udanin.

Zgłoszenia do każdego 
z w/w konkursów można skła-
dać do 10 sierpnia. 
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Marek Czyczerski sołtysem 
wsi Wieśnica jest już czwartą 
kadencję. Stanowisko to objął 
14 lat temu. - Bakcyla społecz-
nika zaszczepił we mnie ojciec, 
który również był sołtysem kil-
ka kadencji - mówi. Wieśnica 
liczy 102 mieszkańców, z czego 
około 25-30% to dzieci i mło-
dzież. - Obecnie zmagamy się 
z przebudową infrastruktu-
ry kanalizacyjnej. Trzyletnia 
krucjata zbliża się jednak do 
końca. Nie możemy doczekać 
się rewitalizacji dróg i skwer-
ków, budowy chodników oraz 
ogólnej poprawy estetyki wsi 
po zakończeniu robót związa-
nych z tym przedsięwzięciem. 
Największą bolączką, od kiedy 
pamiętam, jest droga woje-
wódzka przebiegająca przez 
naszą wieś. Hałas, zanieczysz-
czone powietrze, nadmierny 
ruch utrudniający życie np. wy-
jazd z posesji znajdujących się 
przy głównej drodze. Wszyscy 
mieszkańcy wyczekują budowy 
upragnionej obwodnicy. Mamy 
nadzieję, że jest to już niedaleka 
przyszłość - kontynuuje sołtys. 
Jak sam mówi jego głównym 
obowiązkiem, jako sołtysa, 
jest uczestniczenie w życiu 
wsi, wysłuchiwanie problemów 
i w miarę możliwości rzetelne 
rozwiązywanie ich na bieżąco. 
Pośredniczenie w kontaktach 
między mieszkańcami wsi 
a włodarzami gminy. – Do 
tej pory w Wieśnicy udało się 
ukończyć budowę chodnika 
przy drodze wojewódzkiej, 
doprowadzić świetlicę wiej-

ską do stanu używalności 
oraz zagospodarować teren 
w jej pobliżu. Ponadto orga-
nizujemy coroczne spotkania 
z mieszkańcami wsi związane 
m. in. z festynem wiejskim 
- mówi Marek Czyczerski. 
Sołtys ma w planach poprawę 
estetyki wsi, budowę chodni-
ków, naprawę dróg oraz dalszą 
walkę o obwodnicę. – Jeśli 
chodzi o fundusz sołecki, to 
za zgodą mieszkańców wsi 
w całości został przekazany 
na doposażenie świetlicy, czyli 
m.in. na zakup klimatyzacji 
i instalacji w pomieszczeniu 
głównym świetlicy wiejskiej, 
zakup profesjonalnej kuchni 
gazowej. W bieżącym roku 
całość funduszu przeznaczona 
będzie na wygospodarowanie 
i utwardzenie placu parkingo-
wego za budynkiem świetlicy 
- kończy. 
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Świetlica wiejska w Barto-
szówku to miejsce rekreacyjne 
stworzone nie tylko z myślą 
o tych najmłodszych, ale rów-
nież o starszych mieszkańcach, 
którzy mają gdzie spędzać wol-
ny czas. Aktualnie przeprowa-
dzany jest ostatni etap remontu 
tej świetlicy.

- W ubiegłym roku udało 
nam się wykonać najważniejszą 
cześć remontu, czyli central-
ne ogrzewanie, z rozprowa-
dzeniem na wszystkie 
pomieszczenia. Udało 
nam się także postawić 
altankę, która spełnia 
rolę drewutni i jedno-
cześnie będzie używana 
podczas imprez plene-
rowych. W tym roku 
skupiamy się przede 
wszystkim na elewacji 
świetlicy, której remont 
będzie zwieńczeniem 

wszystkich planowanych prac 
- mówi burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. Ze 
świetlicy zadowoleni są także 
sami mieszkańcy Bartoszówka, 
którzy nawet podczas długich, 
zimowych wieczorów będą mie-
li gdzie spędzać czas, ponieważ 
miejsce to jest wyposażone 
w nowe ogrzewanie. Na remont 
przeznaczono ok. 60 000 zł 
z budżetu gminy Strzegom.

kw

Weź udział w konkursach! Prezentujemy sołtysów:
Marek Czyczerski z Wieśnicy

Odrestaurowana świetlica  
dla mieszkańców Bartoszówka 
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W poniedziałek, 8 lipca br. 
na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu 
odbyły się zawody pływac-
kie dziewcząt i chłopców 
na dystansie 50 m stylem 
dowolnym. 

W zawodach wzięło udział 
30 osób. W kategorii chłopców 
wygrał Adrian Karkowski, 
a wśród dziewcząt najlepsza 
była Karolina Kaźmierczak. 
Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali pamiątkowe ko-
szulki, a wygrani dodatkowo 
otrzymali książki o tematyce 
sportowej i o Strzegomiu. 
- Zapraszamy do licznego 
uczestnictwa w pozostałych 

zawodach i zabawach organi-
zowanych przez nas w lipcu 
i sierpniu, takich jak liga siat-

kówki i piłki nożnej plażowej, 
koszykówki czy wieloboju 
wodnego – zachęca Grze-

gorz Luszawski, dyrektor 
OSiR-u.

red

Wodni mistrzowie
W kategorii chłopców wygrał Adrian Karkowski, a wśród dziewcząt najlepsza była Karolina Kaźmierczak

Tenis ziemny za „złotówkę”! 
Strzegomski OSiR na czas wa-
kacji (lipiec - sierpień) udostępnił 
kort tenisowy dla dzieci i mło-
dzieży - do godz. 13.00 - za 1 
zł. - Mamy nadzieję, że sporo 
młodych osób skorzysta z naszej 
oferty. Serdecznie zapraszamy - 

zachęca dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu, Grze-
gorz Luszawski.

OSiR serdecznie zaprasza też 
wszystkie dzieci od 4 do 7 lat wraz 
z rodzicami na boiska sportowe 
„Orlik” na terenie naszej gminy. 
Obok podajemy wykaz Orlików 
i daty organizowanych tam tur-
niejów oraz gier i zabaw, dzięki 
którym nasi milusińscy będą mo-
gli spędzić wolne chwile podczas 
tegorocznych wakacji.

tw

WIiZP.271.11.2013.MP.11
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) gmina Strzegom informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE 
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NA WARSZTATY 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ.
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:
3 Oferta
DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
Cena 530 460,77 zł brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty następujących wykonawców 
oraz przyznano im następującą punktację w kryterium oceny 
ofert – cena 100%:
1 oferta
P.P.H.iU. MIK-TRANSBET
Janusz Mikuła
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
Cena ofertowa 573 492,75 zł brutto
2 oferta
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śl.
Cena ofertowa 769 621,21 zł brutto
3 oferta
DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
Cena ofertowa 530 460,77 zł brutto
4 oferta
Przedsiębiorstwo Budowlane Leszek Przybyszewski
ul. Chopina 25
58-200 Dzierżoniów
Cena ofertowa 667 494,78 zł brutto
5 oferta
P.P.H.U. BOWIP Andrzej Pach
ul. Ślężańska 23
58-100 Świdnica
Cena ofertowa 551 978,40 zł brutto

WIiZP.271.12.2013.MP.10
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) gmina Strzegom informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
Przewóz uczniów do placówek oświatowych poprzez 
zakup biletów miesięcznych.
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:
1 Oferta
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. 
z o.o. w Kamiennej Górze
ul. Towarowa 43
58-400 Kamienna Góra
Cena ofertowa 339 986,00 zł brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – 
wybrano ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty następujących 
wykonawców oraz przyznano im następującą punktację 
w kryterium oceny ofert – cena 100%:
1 oferta
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 
w Kamiennej Górze
ul. Towarowa 43
58-400 Kamienna Góra
Cena ofertowa 339 986,00 zł brutto - 100 pkt.
2 oferta
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bartosz Dyrda
Słotwina 16a
58-100 Świdnica
Cena ofertowa 358 663,00 zł brutto - ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą – nie podlega 
ocenie.
3 oferta
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdnicy 
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1D
58-100 Świdnica
Cena ofertowa 343 905,98 zł. brutto - 98,86 pkt.

WIiZP.271.9.2013.MP.12
INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) gmina Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Odbiór i zagospodarowywanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Strzegom, na których zamieszkują 
mieszkańcy.
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:
3 oferta
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. 
z o.o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom
Cena ofertowa 5 417 956,62 zł brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono oferty następujących 
Wykonawców oraz przyznano im następującą 
punktację w kryterium oceny ofert – cena 100%:
1 oferta
COM-D Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor 
Cena ofertowa 6 774 239,76 zł brutto – 79,98 pkt.
2 oferta
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA S.A.
Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38
47-303 Krapkowice
Cena ofertowa 6 643 080,00 zł brutto – 81,55 pkt.
3 oferta
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom
Cena ofertowa 5 417 956,62 zł brutto – 100 pkt.

Super oferta sportowa

- panie trenerze! strzegom-
s c y  j u n i o r z y  w  n i e d a w n o 
z akończ onym se z onie  byli 
nie do pokonania. drużyna 
p r z e m y s ł a w a  s t e m p n i e -
wicz a wyg rała ligę (klasa 
okręgowa – dop. red.). pana 
podopieczni – grający o klasę 
rozgr ywkową niżej - rów-
nież okazali się bezkonku-
r e n c y j n i .  w  c z y m  t k w i ł o 
źródło sukcesów?

- Efekty przyniosła długa i 
wytrwała praca z młodzieżą. 
Konsekwencja w dążeniu do 
nakreślonego celu, jakim był 
awans i to ten podwójny. Na 
sukces mojej drużyny pra-
cowaliśmy około trzech lat. 
Nasz awans uzależniony był 
od sukcesu pierwszego zespołu 
juniorów. Tym bardziej cie-
szymy się że ciężkie treningi 
przyniosły efekt.

- jaki to był sezon?
Był to ciekawy sezon, trudny, 

dostarczył nam wielu nowych 
doświadczeń. Uważam, że był 
bardzo udany dla nas. Zapre-
zentowaliśmy w nim równą for-
mę. W 20 spotkaniach odnieśli-
śmy 16 zwycięstw, dwukrotnie 
pokonując wicelidera rozgrywek 
– Stal Świdnicę, nie zostawiając 
złudzeń, kto bardziej zasłużył 
na mistrzostwo.

- kto w największym stopniu 
zasłużył na pochwałę w pana 
zespole?

Naszą największą siłą jest ko-
lektyw, ambicja i chęć wywalcze-
nia sukcesu. Z każdym kolejnym 
zwycięstwem stawaliśmy się coraz 
bardziej pewni siebie, pewność tę 
potwierdzaliśmy w kolejnych me-
czach ligowych. Jednym słowem, 
jeden za wszystkich, ale o wiele 
częściej wszyscy za jednego.

- jakie są perspektywy przed 
drużyną. pana zawodnicy dadzą 
sobie radę w klasie okręgowej?

- Przed nami ciężka praca. 
Staramy się uzupełnić persona-
lia. Przy odpowiednim zaanga-
żowaniu podczas treningów, stać 
nas na zajęcie lokaty w środku 
tabeli.

- kiedy rozpoczynacie przy-
gotowania do nowego sezonu? 
drużyna będzie się różniła od tej, 
która wywalczyła awans?

- Przygotowania rozpoczęliśmy 
15 lipca br. Pierwszy tydzień na 
własnych obiektach. 21 lipca 

rozpoczniemy (wraz z pierwszą 
drużyną juniorów) tygodniowe 
zgrupowanie w Łowiczu, na-
stępnie ponownie treningi na 
własnych obiektach. Czy dru-
żyna będzie się różniła? Każdy 
z chłopców ma szansę powalczyć, 
by grać w lidze dolnośląskiej ju-
niorów. Ogólnie trzon zespołu się 
nie zmieni. Jedyne co będzie nas 
różniło – to jeszcze lepsza jakość 
gry zespołu. Do tego będziemy 
dążyli z zapałem.
- Życzę udanych występów i ser-
decznie dziękuję za rozmowę.

- Dziękuje bardzo.
tomasz wanecki

Ciężkie treningi dały piękny efekt
Wywiad z Rafałem Świdurskim, trenerem juniorów AKS-u Strzegom (w sezonie 2012/13 – liga terenowa, obecnie liga okręgowa)

Orlik w Strzegomiu (ul. Brze-
gowa 1) 
- w dniach: 20.07, 17.08, 31.08 – 
od godz. 16.00
Orlik w Strzegomiu (ul. Mickie-
wicza 2)
- w dniach: 27.07, 03.08, 10.08 – 
od godz. 10.00
Orlik w Stanowicach
- w dniach: 20.07, 27.07, 10.08, 
24.08 – od godz. 16.00
Orlik w Jaroszowie
- w dniach: 16.07, 23.07 – od 
godz. 11.00
- w dniach: 20.08, 27.08 – od 
godz. 15.30
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Burmistrz Strzegomia 
informuje 
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- oddania w dzierżawę zgod-
nie z Zarządzeniem nr 174/
B/2013 Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 11 lipca 2013 roku,
- oddania w najem zgodnie 
z Zarządzeniem nr: 173/B/2013, 
175/B/2013, 176/B/2013, 
177/B/2013, 178/B/2013 Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 11 
lipca 2013 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) informu-
ję, że na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wywie-
szone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 163/B/2013, Nr 
164/B/2013, Nr 165/B/2013, 
Nr 166/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 2 lipca 
2013 r. 

Burmistrz Strzegomia 
informuje
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 Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
 - sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 168/B/2013, Nr 
169/B/2013, Nr 170/B/2013, 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
10 lipca 2013 r.

Zawyją syreny 
Burmistrz Strzegomia infor-
muje, że wojewoda dolnoślą-
ski polecił przeprowadzenie 
treningu systemu ostrzegania 
i alarmowania na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego. 
Wobec powyższego na tere-
nie gminy Strzegom w dniu 
1 sierpnia br. (tj. w czwartek) 
o godz. 17.00 zostaną włą-
czone syreny alarmowe we 
wszystkich Ochotniczych 
Strażach Pożarnych Gminy 
Strzegom oraz syreny obrony 
cywilnej. Syreny uruchomione 
będą w systemie akustycz-
nym „ogłoszenie alarmu” tj. 
ciągły, modulowany dźwięk 
syreny w okresie trzech minut 
(zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 7 stycz-
nia 2013 r. Dz. U. z 2013, poz 
96).

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunal-
ne gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzego-
miu: 
1. działka niezabudowana nr 
1804/1, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 22 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Parko-
wej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019511/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.600,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.08.2013 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
1804/2 AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 22 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Parko-
wej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019511/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 2.600,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
22.08.2013 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Na terenie przedmiotowych 
nieruchomości znajduje się 
skarpa ziemi, w związku z po-
wyższym niezbędne jest wyko-
nanie niwelacji terenu na koszt 
nabywcy.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10.11.2004 r. 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem K.17.KS - tereny 
obsługi komunikacyjnej.
3. działka nr 1551, AM -14, 
Obr. 3 o powierzchni 20 
m2, zabudowana obiektem 
garażowym o powierzchni 
użytkowej 15 m², położona 
w Strzegomiu przy ul. Św. 
Tomasza nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00019513/1. 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 10.230,00 zł
Wadium - 1.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.08.2013 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 1551, AM 
-14, Obr. 3 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 1555, AM – 14, 

Obr. 3, na której ustanowiona 
będzie służebność przejścia 
i przejazdu na rzecz każdo-
czesnego właściciela działki nr 
1551, AM -14, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 116/2001 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 21.11.2001 r. nierucho-
mość oznaczone jest symbo-
lem 35MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
w obszarze staromiejskim, 
w granicach ścisłej ochrony 
konserwatorskiej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 19.08.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ 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 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 notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny 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 peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-

wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i gminy Strzegom www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu są 
działki położone na terenie 
gminy Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 
148/2, AM – 2, Obr. Rogoźni-
ca, położona w Rogoźnicy 
gm. Strzegom, o powierzchni 
2,0100 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020689/5. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 72.600,00 zł
Wadium - 11.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.08.2013 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 

1R21 – tereny użytków rolnych.
2. działka niezabudowana nr 
89, AM – 2, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie 
przy ul. Osiedle gm. Strze-
gom o powierzchni 0,3500 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9. 
Nieruchomość obciążona jest 
umową dzierżawy na czas 
nieoznaczony, zgodnie z art. 
678§1 Kodeksu cywilnego 
nabywca nieruchomości wstę-
puje w stosunek dzierżawy na 
miejsce zbywcy nieruchomo-
ści.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 11.187,00 zł
Wadium - 1.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
22.08.2013 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
1R37 – tereny użytków rolnych.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce na konto gmi-
ny Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19.08.2013 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 prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 

wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na str onie interne-
towej Miasta i gminy Strzegom- 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.
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