
Gminne Wiadomości
StrzeGom

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

StrzeGom
Święto Policji 

Osiemnaścioro strzegom-
skich funkcjonariuszy ode-
brało awanse i nagrody. 

 str. 2 

StrzeGom
Strzegom  
w budowie 

Co w gminie Strzegom 
zrobiono w ostatnim okresie, 
jakie inwestycją są realizo-
wane teraz i co jest w naj-
bliższych planach? 

 str.6-7 

SPort
Nasi piłkarze  
szlifują formę 

Seniorzy AKS-u Granit 
Strzegom S. A. solidnie 
przygotowują się do ligo-
wych spotkań. Aktualnie 
rozgrywają mecze kontrolne. 
 str. 10 
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Możliwe dofinansowanie 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” to maks. 75% kosz-
tów kwalifikowanych i zgodnie 
z złożonymi wnioskami wynosi 
odpowiednio:

- 500 tys. zł dla zadania „Prze-
budowa, rozbudowa oraz remont 
świetlicy w Rusku” (przy całko-
witym koszcie - 838 534,41zł)

- 216 tys. zł dla zadania „Re-
mont, przebudowa i rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Goczał-
kowie z wykonaniem instalacji 
kanalizacji deszczowej dla od-
wodnienie budynku” (przy cał-
kowitym koszcie - 498 906,64 
zł)

- 300 tys. zł dla zadania „Re-
mont, przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w Stawiskach” 
(przy całkowitym koszcie 491 
944,93 zł)

- 382 tys. zł dla zadania „Re-
mont świetlicy wiejskiej w Ol-
szanach z przebudową części 
pomieszczeń na kotłownię, 

wykonaniem instalacji c.o. i wy-
mianą instalacji elektrycznej” 
(przy całkowitym koszcie 626 
678,71 zł),

Planowane zakończenie tak 
ważnych dla gminy inwestycji 

nastąpi w 2014 r. Warto dodać, 
że w tej kadencji, ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

działania „Odnowa i rozwój 
wsi” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013, wyremontowano świetlice 
wiejskie w Stanowicach i Tom-
kowicach. W latach 2011-13 
wykonano też remonty obiek-
tów w Bartoszówku, Żółkiewce, 
Godzieszówku oraz Rogoźnicy. 
W ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” w 2011 r. zain-
stalowano również ogrzewanie 
w świetlicy w Międzyrzeczu. 
Ponadto otwarto świetlicę wiej-
ską w Granicy i wyremontowa-
no obiekt w Kostrzy. Pozostanie 

tylko do remontu świetlica 
w Modlęcinie oraz wymia-
na ogrzewania w Rogoźnicy. 

W lipcu br. wykonano także 
projekt wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwolenie na bu-

dowę jakże ważnej świetlicy 
w Jaroszowie.

red

W ostatnim czasie w gminie 
Strzegom wandale kolejny 
raz dali o sobie znać. Jednym 
nie podobał się Pomnik Żoł-
nierzy Radzieckich w Strze-
gomiu, innym natomiast 
plac zabaw w Goczałkowie.

Przypomnijmy, że to nie 
pierwszy raz, kiedy ktoś po-
stanowił zdewastować pomnik 
przy ul. Kasztelańskiej. Tym 
razem wandale zdecydowali 
się na zniszczenie go przy po-
mocy brązowej i pomarańczo-
wej  farby, którą na niego wy-
lali. Ponadto pod pomnikiem 
pozostawili kartki, na których 
umieścili napis jednoznacznie 
określający sprzeciw tamtej-
szemu monumentowi. Ale nie 
tylko w Strzegomiu dają się we 
znaki akty dewastacji. W Go-
czałkowie zniszczono huśtaw-

ki, zjeżdżalnię oraz konika, 
czyli dobytek placu zabaw dla 
dzieci. Połamano tablicę infor-
macyjną dotyczącą inwestycji, 
zniszczono ogrodzenie i cały 
teren obrzucono kamienia-
mi. Ci, którzy dopuszczają 
się takich czynów chyba nie 
mają świadomości tego, że 
niszczą ludzką pracę, bo to, co 
powstaje jest w dużej mierze 
zasługą samych mieszkańców. 
W zeszłym roku została znisz-
czona i podpalona elewacja 
świetlicy wiejskiej, szczęściem 
w nieszczęściu było to, że 
ściana się nie zajęła w ca-
łości. W najbliższym czasie 

świetlica zostanie 
wyremontowana 
wewnątrz i dlate-
go też sołtys Go-
czałkowa apeluje: 
Nie dewastujcie 
tego, co dla Was 
robimy. Pewnie bę-
dziecie mieli dzie-
ci w przyszłości 
i będziecie chcieli 
iść z nimi na plac 
zabaw, a co będzie 
jeśli plac stanie się 
tylko historią? Po-
móżcie przywrócić 
blask naszej wsi 
i nie niszczcie czy-
jejś pracy.

Za pieniądze, 
k t ó r e  z o s t a n ą 
przeznaczone na 
odnowienie znisz-
czonego mienia, 
można byłoby zro-
bić coś dla miesz-
kańców. Dlatego 
nie bądźmy obo-
jętni na dewastacje. 
Reagujmy! 

KW

Duża kasa na świetlice!

Dewastują naszą gminę!

Cztery następne sołectwa będą miały gruntownie wyremontowane świetlice: Rusko, Goczałków, Olszany i Stawiska 

Bez pomocy mieszkańców wandale pozostaną bezkarni i dalej będą niszczyć ciężką pracę innych Oddaj krew  
za tani karnet 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu organizuje 
w najbliższą sobotę (3.08) 
akcję krwiodawstwa, która 
odbędzie się w budynku hali 
sportowej OSiR w Strze-
gomiu przy ul. Mickiewicza 
2, gdzie zostanie utworzony 
punkt Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Zainteresowane osoby 
mogą oddać krew od godz. 
9.00 do 12.00. 

- Nie bądź obojętny! Daj 
przykład troski o losy in-
nych ludzi! Bądź wsparciem 
i otuchą dla wszystkich osób 
w najtrudniejszych chwilach 
życia! – apeluje Grzegorz 
Luszawski, dyrektor OSiR-u. 
Warto pamiętać, że krew to 
dar ratujący życie, którego 
nie da się wyprodukować. 
Wszystkie osoby, które są 
chętne do tego, by oddać 
krew, proszone są o wcze-
śniejszy kontakt z OSiR-em. 
Ponadto ci, którzy w tym 
dniu oddadzą krew, będą 
mogli w dowolnym dniu do 
31 sierpnia kupić jednorazo-
wy bilet na basen kąpielowy 
w Strzegomiu za symboliczną 
złotówkę.

Kolejne świetlice wiejskie w gminie Strzegom zostaną 
wyremontowane za unijne pieniądze. Złożone na przeło-
mie 2012/13 roku przez gminę Strzegom cztery wnioski o 
dofinansowanie – w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 – przebudowy i remontu świetlic wiejskich w Rusku, 
Goczałkowie, Olszanach i Stawiskach, zostały pozytywnie 
ocenione i uzyskały dofinansowanie. 

Burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta wraz z sołtysem Stawisk 
– Bogumiłem Wieszewskim. W tle miejscowa świetlica wiejska

Świetlica wiejska w Goczałkowie Świetlica wiejska w Olszanach  

Policja prowadzi dochodzenie w tych sprawach i prosi o pomoc wszystkie 
osoby, które cokolwiek wiedzą o sprawcach.
- Tego nie zrobiły osoby z zewnątrz, ale nasi mieszkańcy. Bez reakcji i pomocy 
społeczeństwa nie uda się ukrócić tego procederu - mówi nadkomisarz Andrzej 
Dobies, Komendant Komisariatu w Strzegomiu.
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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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Medale za długoletnią służ-
bę, odznaki zasłużony po-
licjant, nagrody pieniężne, 
listy gratulacyjne, awanse 
na wyższy stopień wraz z ży-
czeniami otrzymali poli-
cjanci powiatu świdnickiego 
w nagrodę za wzorową służ-
bę na rzecz społeczeństwa 
podczas uroczystości, zor-
ganizowanej w przeddzień 
94. rocznicy utworzenia 
Policji, która odbyła się 23 
lipca br. w sali narad USC 
w Świdnicy. 

Gospodarzem uroczystości 
był komendant powiatowy 
Krzysztof Niziołek. Rangę 
wydarzenia podkreślili swoją 
obecnością zastępca komen-
danta wojewódzkiego Zyg-
munt Skwierawski oraz ks. bp 
Adam Bałabuch - biskup po-
mocniczy diecezji świdnickiej. 
Ponad 100 funkcjonariuszy 
policji, na 300 zatrudnionych 
awansowało na wyższe stopnie. 
W tym gronie znalazło się 18 
strzegomskich funkcjonariuszy 
(szczegóły w ramce). Samo-
rządy Świdnicy, Jaworzyny 
Śląskiej, Świebodzic i Strze-
gomia nagrodziły najlepszych 
policjantów specjalnymi nagro-
dami pieniężnymi. Komendant 
Powiatowy Policji w Świdnicy 
insp. Krzysztof Niziołek wy-
różnił nagrodą pieniężną ze 
środków przekazanych przez 
gminę Strzegom: asp. Zbignie-
wa Okłę, asp. Jerzego Feszte-
ra, sierż. Michała Zawiłę, asp. 
Marcina Sidora i asp. Ryszarda 
Dyko. Słowa uznania dla pracy 
policjantów wyraził zastępca 
komendanta wojewódzkiego, 
Zygmunt Skwierawski, akcen-
tując wyróżniającą pracę poli-
cjantów Komendy Powiatowej 
w Świdnicy na tle Dolnego 
Śląska. Z życzeniami trady-
cyjnie przybyła strzegomska 
delegacja w licznym składzie, 
dając przykład więzi społe-
czeństwa z policją. Samorząd 

strzegomski reprezentowali 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia, Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 
oraz ks. prałat Marek Ba-
buśka. Podczas uroczystości 
doceniono finansowe i moral-
ne wsparcie udzielone policji 
przez samorządy lokalne. Na 
wniosek Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodo-
wego Policjantów odznaczono 
Zbigniewa Suchytę, burmistrza 
Strzegomia Odznaką Honoro-
wą w uznaniu za pomoc, jaką 
od lat udziela policji Rada 
Miejska oraz burmistrz Strze-
gomia. - Współpraca z Policją 
jest dla nas zaszczytem i za 
nią dziękujemy. Odznacze-
nie, które dostaliśmy, jest nie 
tylko dla mnie, ale dla całe-
go samorządu za współpracę 
i przede wszystkim za to, że 
doceniamy pracę policjantów 
i staramy się poprawiać ich 
warunki pracy. Z tego powodu 
udzieliliśmy wsparcia finan-
sowego w wysokości 50% na 
zakup samochodu dla policji, 
pomagaliśmy w remoncie ko-
misariatu, zakupiliśmy sprzęt 

elektroniczny. Pomoc rzeczowa 
i finansowa poprawia jakość 
pracy. Cieszę się z tej współ-
pracy. Teraz, kiedy nie mamy 
straży miejskiej, widzimy, że są 
to skuteczne służby, że piątko-
wo – sobotnie patrole mają sens, 
bo są to służby, które wykonują 
ludzie mający przygotowanie 
zawodowe, a przede wszystkim 
mający podstawy prawne do 
działania i stosowania sankcji - 
komentuje Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. Warto 
pomagać policji, wspierać ją na 
każdym kroku, bo jest to służba 

konkretna i służąca wszystkim 
mieszkańcom. Z okazji Święta 
Policji wszystkim policjantkom 
i policjantom najserdeczniejsze 
życzenia sukcesów w pracy 
zawodowej, wytrwałości, po-
wodzenia w codziennej walce 
o nasze bezpieczeństwo, szczę-
śliwych powrotów do domu 
oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym składają bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Wa-
syliszyn. 

Gk

Budynki Wspólnot Miesz-
kaniowych w Strzegomiu 
sukcesywnie wzbogacają 
się o nową, piękniejszą 
elewację. W najbliższym 
okresie zmian w wyglądzie 
doczekają się mieszkańcy 
wspólnot Rynek 22-23.

Udział gminy w budynku 
Rynek 22 wynosi  4 ,40%. 
Całkowity koszt remontu 
wyniesie blisko 107 tys. zł. 
Natomias t  udz ia ł  gminy 
w budynku Rynek 23 wynosi 
22,85%, a całkowity koszt 
remontu wyniesie ok. 134 tys. 

zł. – Wykonawcą remontu 
elewacji obu wspólnot jest 
firma P.P.H.U. „PORTAL” ze 
Strzegomia – informuje Jaro-
sław Smordowski, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. – Planowane 
prace remontowe rozpoczną 
się 2 sierpnia br., jednakże 
z powodu panujących upa-
łów, rozpoczęcie robót może 
nastąpić 1-2 tygodnie później, 
ze względu na obawę uszko-
dzenia  s t ruktur y  t ynków 
planowanych do wykonania 
– dodaje naczelnik.

red

Policjanci świętowali! 

Zmienią swoje oblicze

W gronie nagrodzonych znalazło się 18 strzegomskich funkcjonariuszy. Wielkie gratulacje! 

Niebawem zmian w wyglądzie budynków doczekają się mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych Rynek 22-23

• stopień nadkomisarza policji otrzymał Andrzej Dobies, Komendant Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu. 

• stopień starszego aspiranta otrzymali: Sławomir Banaszczyk, Dariusz 
Michalec, Zbigniew Okła, Przemysław Paradowski i Tomasz Stradowski.

• stopień aspiranta - Dawid Parchanowicz, 
• stopień młodszego aspiranta - Sebastian Luzar, 
• stopień sierżanta sztabowego - Bartłomiej Goliński, Paweł Kiełbowicz, 

Janusz Rajczykiewicz, Natalia Michalska i Mariusz Niemczyk.
• stopień starszego sierżanta - Michał Zawiła i Marcin Zelek,
• stopień sierżanta - Aleksander Kus, 
• stopień starszego posterunkowego - Tomasz Chojniak i Piotr Owczarek.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 3AktuAlności

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

Grupa 20 strażaków Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
gminy Strzegom uczestni-
czyła w ćwiczeniach w ko-
morze dymowej w niemiec-
kim mieście partnerskim 
– Torgau w Saksonii. Wyjazd 
odbył się w dniach 12-13 
lipca br.

Wśród strażaków byli przed-
stawiciele: OSP Strzegom, OSP 
Olszany, OSP Stanowice, OSP 
Goczałków i OSP Żelazów. - 
Celem wyjazdu było szkolenie 
członków OSP w komorze 
dymowej, nabycie umiejętności 
obsługi aparatów ochrony dróg 
oddechowych oraz nabycie 
umiejętności udzielania pomocy 
potrzebującym znajdującym 
się w obiektach i dużym za-
dymieniu – wyjaśnia Ryszard 
Wikliński, komendant gminny 
zarządu Oddziału Miejsko – 
Gminnego ZOSP RP w Strze-
gomiu. - Każdy ćwiczący był 
monitorowany systemowo pod 
względem oddechu, obciążenia 

ciała i obciążenia psychicznego. 
Strażak wykonywał ćwiczenia 
w pełnym umundurowaniu bo-
jowym oraz w aparatach ochro-
ny dróg oddechowych. Ćwi-
czenia poprzedzały i kończyły 
kontrolne badania lekarskie 
każdego strażaka kierowanego 
do komory tj. badanie pulsu, 
ciśnienia, oddechu, wysiłkowe – 
dopowiada Ryszard Wikliński. 
Dodajmy, że komora dymowa to 
specjalne pomieszczenie, w któ-
rym panują specyficzne warunki 
tj. brak widoczności, zadymie-
nie, ograniczona przestrzeń, 

podwyższona temperatura i ha-
łas. Dużym utrudnieniem jest 
skomplikowany przestrzenny 
układ komunikacji poziomej 
i pionowej. Na Dolnym Śląsku 
– dokładniej we Wrocławiu, 
znajduje się tylko jedna taka 
komora, w dodatku objazdo-
wa, jednak ze względu na jej 
awaryjność nie jest tak często 
używana. Z kolei w Torgau 
komora dymowa ma charakter 
stacjonarny i bez problemów 
można było z niej skorzystać. 
Po zakończeniu szkolenia stra-
żacy gminy Strzegom otrzy-

mali certyfikaty ukończenia 
kursu. – Staramy się, aby ten 
dokument był honorowany 
przez Państwową Straż Pożarną 
i uprawniał do posługiwania 
się aparatem ochrony dróg 
oddechowych - mówi Urszula 
Olszewska, prezes zarządu 
Oddziału Miejsko – Gminnego 
ZOSP RP w Strzegomiu. – 
Wielu naszych strażaków do tej 
pory nie uczestniczyło w działa-
niach ratunkowych z tym apara-
tem. Na wyposażeniu jednostek 
OSP gminy Strzegom znajduje 
się aktualnie 26 takich aparatów, 

najwięcej w powiecie świdnickim 
– dodaje prezes oddziału. Wyjazd 
naszych strażaków był możliwy 
dzięki bardzo dobrej współpracy 
ze swoimi odpowiednikami 
z Torgau. – Chcielibyśmy ser-
decznie podziękować Reinerowi 
Reimannowi, komendantowi 
Straży Pożarnej w Torgau za 
umożliwienie nam wyjazdu 

do miasta partnerskiego. Już 
wkrótce tj. 17 sierpnia kolejna 
grupa strażaków będzie mogła 
uczestniczyć w tych bardzo waż-
nych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców 
szkoleniach – podsumowują 
Urszula Olszewska i Ryszard 
Wikliński. 

TW

W grudniu br. zaczną funkcjo-
nować w Strzegomiu Warszta-
ty Terapii Zajęciowej, w któ-
rych uczestniczyć będzie 25 
osób dorosłych, posiadających 
status niepełnosprawności. 

Aktualnie trwa przebudowa 
części pomieszczeń na parterze 
Zespołu Szkół Specjalnych. Prace 
wykonuje firma DOMEX P.R.B. 
ze Strzegomia, która wygrała 

przetarg nieograniczony - spośród 
5 firm - na zrealizowanie tego 
zadania, oferując kwotę ok. 530 
tys. zł brutto. Remont potrwa 
do połowy listopada br. Przepro-
wadzane prace remontowe będą 
uwzględniać m. in.: rozbiórkę 
ścian, wykonanie przebić i otwo-
rów (wraz z nadprożami), zamuro-
wanie otworów, wykonanie ścian, 
naprawę pęknięć ścian; osuszanie 
i odgrzybianie pomieszczeń. Po-

nadto wykonane zostaną nowe 
warstwy posadzek, nastąpi wy-
miana i montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonanie tynków, 
w tym tynków renowacyjnych 
i mozaikowych, wykonanie okła-
dzin ścian i podłóg z wykładzin 
PCV oraz płytek. Zostaną zro-
bione nowe, gipsowo-kartonowe 
i kasetonowe sufity podwieszane. 
Prace remontowe obejmą rów-
nież malowanie ścian i sufitów 

farbami lateksowymi i akry-
lowymi. Ponadto wykonane 
zostaną instalacje wewnętrzne: 
wodna, kanalizacyjna, central-
nego ogrzewania, elektryczna, 
wentylacyjna, hydrantowa, te-
lewizyjna, komputerowa i przy-
zywowa. Całość prac obejmie 
również wykonanie zewnętrz-
nych schodów betonowych, 
wykończonych okładziną z płyt 
granitowych oraz pochylni 

dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenia warsztatów 
o powierzchni 246,6 m2 będą 
zlokalizowane na parterze bu-
dynku Zespołu Szkół Specjal-
nych przy Al. Wojska Polskiego 
16a w Strzegomiu. Gmina 
Strzegom przeznaczyła na ten 
cel 264 tys. zł, natomiast powiat 
świdnicki przekazał dofinanso-
wanie w kwocie 425 tys. zł.

red

Nasi strażacy ekstremalnie

Tu będą Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Strażacy OSP gminy Strzegom ćwiczyli w ekstremalnie trudnych warunkach. Już 17 sierpnia na szkolenie wyjedzie kolejna grupa naszych strażaków 

W Zespole Szkół Specjalnych trwa remont pomieszczeń o powierzchni blisko 250 m kw. Będą tu zajęcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych 

Strzegom doczeka się ko-
lejnego placu zabaw, tym 
razem na ul. Polnej w dziel-
nicy Domki. Prace rozpoczną 
się już niedługo, a zakończą 
we wrześniu. Wykonawcą 
placu zabaw będzie Zakład 
Usług Komunalnych sp. z o. o. 
w Strzegomiu, który wygrał 
przetarg nieograniczony na 
zagospodarowanie działki nr 
164/2, obejmujący ul. Polną. 
– W ramach zadania będzie 

wykonana niwelacja terenu, 
ogrodzenie, nasadzenie roślin 
ozdobnych, zakup i montaż 
elementów małej architek-
tury, a także zakup i montaż 
urządzeń zabawowych – in-
formuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i  Wsi. Koszt 
wykonania całości zadania 
wynosi ok. 48 tys. zł. 

TW

Przypominamy, że właści-
ciele nieruchomości powinni 
wyposażyć swoją posiadłość 
w pojemniki na odpady ko-
munalne, bądź czekać aż 
wykonawca, którym jest ZUK 
w Strzegomiu dostarczy je 
pod wskazaną przez Państwa 
nieruchomość. 

Ponadto przypominamy 
o obowiązku złożenia „De-
klaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nierucho-
mości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a na terenie któ-
rej powstają odpady komu-

nalne”, ponieważ jak dotąd 
847 właścicieli nieruchomości 
nam jej nie dostarczyło. Ci, 
którzy są właścicielami tzw. 
pustostanów, powinni zło-
żyć tzw. deklarację zerową, 
o czym często zapominają. 
Apelujemy raz jeszcze o pilne 
złożenie deklaracji do Urzędu 
Miasta w Strzegomiu, unika-
jąc w ten sposób wszczęcia 
postępowania administra-
cyjnego, a w dalszych kon-
sekwencjach wydania decyzji 
określającej opłatę za odpady 
komunalne, powstające na tej 
nieruchomości. 

Uprzejmie informujemy, że apteki 
z terenu gminy Strzegom pracują 
w cyklu tygodniowym w wydłu-
żonym czasie pracy, tj. oprócz 
podstawowych godzin pracy, apteki 
pełnią dyżury.

Poniżej przedstawiamy obo-
wiązujący harmonogram dyżurów 
obejmujący dni powszednie, soboty, 

niedziele, święta i inne dni wolne od 
pracy na okres do 17 sierpnia 2013 
roku w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

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

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy od godziny 9.00-20.00

Wikiekspedycja to projekt 
mający na celu uzupełnienie 
zasobów Wikipedii, interneto-
wej encyklopedii, w nietypowy 
sposób.

Grupa ochotników w kilku-
osobowych zespołach przemie-
rza wybrany region przy po-
mocy samochodów i rowe-
rów, gromadząc materiały 
przydatne w uzupełnianiu 
haseł oraz fotografując lo-
kalną architekturę. W tym 
roku postanowili zająć się 
obszarem Dolnego Śląska, 
znanego z licznych zabyt-
ków oraz bogatej historii. 

25 lipca br. terenem ich zain-
teresowań był Strzegom i jego 
okolice.

Więcej informacji na temat 
Wikiekspedycji można znaleźć 
na portalu Gazety Wrocławskiej 
oraz w serwisie Wikinews.

red

Będzie plac zabaw na Polnej 

Kup pojemniki na śmieci Kiedy dyżury naszych aptek? Wikipedia w Strzegomiu

Do końca sierpnia potrwają 
roboty związane z wyko-
naniem nawierzchni alejek 
z kostki granitowej na cmen-
tarzu komunalnym przy ul. 
Olszowej w Strzegomiu.

Roboty te są kontynuacją pla-
nu kompleksowego wykonania 
nawierzchni alejek nakreślone-

go przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu. – Prace 
rozpoczęły się 29 maja, 
a zakończenie planujemy 
na koniec okresu waka-
cyjnego, czyli do końca 
sierpnia br. – informuje 
Zbigniew Rodak, pre-
zes spółki. 

red

Trwają roboty na cmentarzu 
W bieżącym roku zostanie wykonanych około 1000 m2 nawierzchni. W budżecie gminy zaplanowano na to 60 tys. zł 

W bieżącym roku zostanie wykona-
nych około 1 000 m² nawierzchni. 
W budżecie gminy Strzegom zapla-
nowano na to zadanie 60 tys. zł. Na 
uwagę zasługuje podjęcie działań 
obniżenia kosztów, a zarazem 
podnoszenia kwalifikacji osób bez-
robotnych, poprzez zorganizowanie 
wspólnie z Powiatowym Urzędem 
Pracy kursu w zawodzie brukarz.

Lipiec - sierpień 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Nr tel.

28.07 – 03.08 Avena Strzegom
ul. Rynek 32-36 

tel. 74/851- 
60-73

04.08 – 10.08 Dobra Apteka Strzegom
ul. Kościelna 6 

tel. 74/649-
12-20

11.08 - 17.08 Królewska Strzegom
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00
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Czas na odnowę szaty zie-
lonej strzegomskich plant, 
stanowiących płuca miasta. 
Po rewitalizacji parku, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej pomyślało 
o nowych nasadzeniach, uzu-
pełniających stary drzewo-
stan. Wśród wielowiekowych 
sosen wejmutek, czerwonych 
buków, jaworów, kasztanow-
ców i dębów został posadzo-
ny złotolistny tulipanowiec 
amerykański - typowo par-
kowe drzewo o pięknych 
kwiatach.

Na pomysł, by mieć własne 
drzewo wpadli członkowie To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, którzy 17 lipca 
br. uroczyście posadzili drzewko 
w asyście zastępcy burmistrza 
Strzegomia - Wiesława Wit-
kowskiego. Matką chrzest-
ną tulipanowca była Amanda 
Różańska, wieloletni prezes 
TMZS. - Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Strzegomskiej 
pismem z dnia 23 maja 2013 
r. zwróciło się do burmistrza 
Strzegomia o wyrażenie zgody 
na realizację własnego projek-
tu tj. zasadzenie tulipanowca 
amerykańskiego złotolistnego 
na plantach miejskich. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Strze-
gomskiej jako powód wskazało 
upiększenie parku miejskiego, 
który w 2011 roku przeszedł 
generalną renowację - informuje 
Wioleta Wnęk-Soczyńska 
z Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi. Z uwagi na to, iż planty 
miejskie są wpisane do wykazu 
zabytków Strzegomia, burmistrz 
zwrócił się z prośbą o wyraże-

nie opinii do Dolnośląskiego 
Konserwatora Zabytków, który 
pozytywnie zaopiniował posa-
dzenie drzewa w strefie ochrony 
konserwatorskiej. - Każda forma 
upiększania miasta jest mile wi-
dziana. W tym przypadku cieszy 
fakt pomysłowości i aktywności 
tylu osób, które gromadzą się 
i jednoczą wokół jednego celu. 
Zaangażowanie społeczeństwa 
w tego typu inicjatywy jest godne 
uznania i promowania. Zachęca-
my wszystkich i zapraszamy do 
aktywnego działania na rzecz 
upiększania gminy. W tym celu 
polecamy kontakt z pracowni-
kami Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi po to, aby nasadzenia były 
wykonywane zgodnie z wy-
mogami architektury zieleni. 
Każdy może mieć swoje drzewo 
- mówi Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza. Drze-
wo scharakteryzował Edmund 
Szczepański, prezes TMZS.  
- Tulipanowiec jest okazałym 
drzewem zrzucającym liście na 
zimę - oznajmił - i należy do 
najwyższych drzew liściastych, 

wystających ponad poziom dę-
bów, klonów oraz innych drzew, 
wraz z którymi współtworzy 
lasy. Rośnie szybko, osiąga wiek 
200-300 lat. Tulipanowiec jest 
od ponad 300 lat sadzony rów-
nież w Europie jako drzewo 
parkowe, ozdobne i miododajne, 
a nasadzenia drzew i krzewów 
miododajnych - lipy, morwy 
białej czy czerwonej były nieod-
łącznym elementem krajobrazu 
ziemi strzegomskiej. Człon-
kowie Towarzystwa pragną, by 

ich inicjatywa była zachętą dla 
innych organizacji, szkół, czy 
firm naszej gminy do zadrzewia-
nia parków, skwerów i wolnych 
miejsc przeznaczonych na takie 
cele. Miłośnicy Ziemi Strze-
gomskiej podkreślają fakt, iż 
w takim „zielonym” sąsiedztwie 
najlepiej się żyje. Przy wyborze 
gatunku drzewa kierowali się 
atrakcyjnością i przystosowa-
niem do dolnośląskich warun-
ków klimatycznych.

Gk

Nasz tulipanowiec
Członkowie Towarzystwa chcą, by ich inicjatywa była zachętą dla innych organizacji, szkół, czy firm z gminy

Drugi termin składania 
wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego w 2013 r. - od 1 
sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 
2013 r.

 Na podstawie ustawy z dnia 
10 marca 2006r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 
52, poz. 379 ze zm.), oraz § 
1 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. 
z 2012, poz. 1380 z dnia 10 
grudnia 2012 r.), w 2013 roku 
producenci rolni będą mogli 
składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wójta, właściwego ze 
względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiada-
niu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy) w terminie:

od 1 sierpnia 2013 r. do 31 
sierpnia 2013 r. - wraz z fak-
turami VAT potwierdzający-
mi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie 
od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 
2013 r. 

Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w dniach 
od 1 do 31 października 2013 
r. gotówką w kasie urzędu 
gminy lub przelewem na ra-
chunek bankowy podany we 
wniosku.

W związku z  we j śc iem 
w życie w dniu 13 czerwca 
2013 r. ustawy z dnia 8 mar-
ca 2013 r. o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej 
(Dz. U. z 2013 r. poz.559) 
informuje się, że: zwrotem 
podatku akcyzowego objęte 
zostało biopaliwo oznaczone 
kodem CN 3824 90 91, do-
łączone do wniosku o zwrot 
kopie faktur VAT stano-
wiące dowód zakupu oleju 
napędowego nie wymagają 
potwierdzenia za zgodność 
z oryginałem.

Zwrot podatku akcyzowego

Narodowy Fundusz Zdro-
wia z dniem 1 lipca 2013 r. 
uruchomił Zinteg rowany 
Informator Pacjenta (ZIP), 
cz y l i  ser wis  internetowy, 
dzięki któremu każdy za-
interesowany będzie mógł 
sprawdzać na bieżąco hi-
storię udzielonych mu i sfi-
nansowanych przez NFZ 
świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz zrealizowanych recept. 
System potwierdza status 
ubezpieczenia, co jest przy-
datne podczas ubiegania się 
o wyrobienie w NFZ Euro-
pejskiej Karty Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego (EKUZ), 
jak również podczas wizyty 
u lekarza.

Pacjent otrzymuje możli-
wość skonfrontowania fak-
tycznego przebiegu swojego 
leczenia z tym co zostało 
odnotowane w dokumen-
tach oraz uzyskuje infor-
macje o kosztach poniesio-
nych przez NFZ w związku 
z jego leczeniem. Zawiera 
wykaz placówek mających 
podpisane umowy z NFZ 
w raz  z  mapami  do j az du 
oraz godzinami otwarcia. 
W przypadku niektór ych 
usług medycznych otrzy-
mamy informacje dotyczą-

cą  czasu  oczekiwania  na 
udzielenie świadczenia. Za-
praszamy wszystkie osoby 
zainteresowane do wizyty 
w Dolnośląskim Oddziale 
Wo j e w ó d z k i m  N F Z  w e 
Wrocławiu, w Delegaturach 
w Jeleniej Górze, Wałbrzy-
chu, Legnicy i w Punkcie 
Obsługi  U bezpieczonych 
w Głogowie, gdzie w ciągu 
k i lku  minut , o t r z ymac ie 
Państwo uprawnienia po-
z w a l a j ą c e  s k o r z y s t a ć  z e 
wszystkich możliwości ja-
kie stwarza Zintegrowany 
Informator Pacjenta. 

Uzyskać dostępu do ZIP 
można:

- zgłaszając się osobiście 
do siedziby NFZ z dowodem 
osobistym lub paszportem, 
z łoż yć  wniosek , odebrać 
login i hasło dostępu

-  wypełn ić  wniosek  na 
stronie zip.nfz.gov.pl, a na-
stępnie w siedzibie NFZ 
odebrać login i hasło do-
stępu

W s z e l k i e  i n f o r m a -
c j e  n a  s t r o n i e  i n t e r n e -
t o w e j : h t t p : / / w w w. n f z -
wroclaw.pl/default.aspx?o-
b j = 2 2 7 9 6 ; 4 2 2 1 5 & p a -
r=22797&des=1;2

red

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom. 
Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 13 o po-
wierzchni użytkowej 52,60 m² 
położony w budynku przy ul. 
Jarosława Dąbrowskiego 9 
w Strzegomiu wraz z udzia-
łem 8,68% w częściach wspól-
nych budynku i prawie użyt-
kowania wieczystego działki  
nr 1339, AM - 14, Obr. 3 o po-
wierzchni 302 m².
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 90.300,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego 
87.430,00 zł,
wartość udziału w prawie użyt-
kowania wieczystego działki 
2.870,00 zł.
Wadium - 9.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.09.2013 r.  o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
D l a  b u d y n k u  u r z ą d z o -
na  j es t  ks ięga  w ieczys ta 
SW1S/00032537/2,
dla lokalu urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00053805/5.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW- 
zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna w strefie „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 17.04.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 26.06.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 30.08.2013 r.  
w godzinach od 1030 do 1100.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom -  
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 02.09.2013 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 zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia 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. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z  właściwego d la  s iedz iby 
o fe ren ta  re jes t ru  lub  inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i  nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacj i .  W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez 
osobę f izyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 

pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, 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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczonyjest Informator Pacjenta 

Ponadto zgodnie z art. 3a w/w ustawy, zwrot podatku akcyzowego 
nie przysługuje producentowi rolnemu:
będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad 
połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze 
przedsiębiorców KRS została utracona, w tym ponad ¼ w okresie 
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o zwrot podatku, będącemu spółką, w której niektórzy członkowie 
są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania 
spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem 
finansowym została utracona, w tym ¼ w okresie 12 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot 
podatku, bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do 
ogłoszenia upadłości.
Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego 
prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata. 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

Adam: Panie Burmistrzu – jak 
nie wiadomo o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze. Proszę nam 
wyjaśnić, jak to było z dwoma 
zastępcami dyrektora osir 
w 2010 r. czy pracownicy osir 
biorą dodatkowe wynagrodze-
nie roczne i jeśli są to osoby pu-
bliczne, to ile to złotówek. czy 
to prawda, że w małej załodze 
działają związki zawodowe 
i ilu pracowników jest teraz 
chronionych. mam wrażenie, że 
paru pracowników zapomniało, 
że pracuje za nasze – podatni-
ków pieniądze, a my nie pła-
cimy za politykowanie. Panie 
Burmistrzu więcej stanowczości 
i zdecydowania. mnie na stre-
f ie już dawno by zwolnili za 

taką jakość pracy, właściwie 
za nicnierobienie. może by 
zaoszczędzić trochę na płacach 
i zlikwidować stanowiska fik-
cyjne, zupełnie zbytecznych 
w naszym osir.

Odpowiadając na pytanie 
informuję, że poprzedni bur-
mistrz tuż przed wyborami 
w 2010 r. – 1 lipca 2010 r. 
zatwierdził nowy schemat or-
ganizacyjny w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 
Odtąd w jednostce pracowało 
18 osób i powołano dwóch 
nowych zastępców dyrektora, 
którymi zostali Jerzy Majew-
ski (pensja – 4 780 zł) i Rafał 
Lis (pensja – 4780 zł) Dyrektor 
Andrzej Rajtar zarabiał – 5 
800 zł. Kiedy zostałem bur-
mistrzem, nie tylko dla mnie 
sprawa ta była szokiem. 18 pra-
cowników, a łącznie z admini-
stracją w tej jednostce pięć osób 
to kadra kierownicza? A kto 
ma pracować? Dlatego też po-
leciłem zmianę w regulaminie 
organizacyjnym OSiR i tak 
Jerzy Majewski przesunięty 
został na stanowisko Główne-
go Specjalisty ds. Organizacji 
Imprez Sportowych, a pan 
Rafał Lis został gospodarzem 
obiektów sportowych. Oczy-
wiście obniżono im pensje, co 
w skali roku dało oszczędności 
w kwocie 21 tys. zł. Nadmie-
niam, że trzynastki - czyli do-
datkowe wynagrodzenie roczne 
- wypłacane są w wysokości 
jednomiesięcznej pensji, także 

pracownikom OSiR. Nowy dy-
rektor podjął już wiele działań, 
by stanowiska instruktorów 
sportowych zatrudnionych 
w OSiR aktywizowały naszą 
społeczność do uprawiania 
sportu i czynnego udziału 
w rekreacji ruchowej. Jednak 
moim zdaniem osoby, które 
w poprzedniej kadencji choć 
brały wypłaty, były chronione 
od pracy, a dziś są w szoku, że 
chcemy płacić za pracę, a nie 
za przychodzenie do niej i kle-
panie po ramieniu. To nie tak. 
To są pieniądze podatników. 
W Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu od ubiegłego 
roku działa Związek Zawodo-
wy, a jego przewodniczącym 
jest pan Jerzy Majewski. 

Były uczeń lo: dlaczego na 
stronie Burmistrza w zakładce 
„Parafie i kościoły” widnieje tyl-
ko Bazylika mniejsza p.w. św. 
App. Piotra i Pawła w strze-
gomiu? czyżby w strzegomiu 
nie było innych wyznań? Ps. 
Proszę odpisać, bo byłoby to 
nie fair w stosunku do innych 
wyznań …

Wystarczy kliknąć z lewej 
strony na ikonkę i pokaże 
się druga strzegomska para-
fia. Jeśli któryś z kościołów 
innych wyznań działających 
w Strzegomiu dostarczy ma-
teriały informacyjne, zostaną 
one zamieszczone na stronie. 
Chciałbym Panu powiedzieć, 
że LO Strzegom jest jedynym 

ogólniakiem w powiecie świd-
nickim, w którym za mojego 
dyrektorowania uruchomio-
na została nauka etyki dla 
uczniów innych wyznań i nie 
tylko, i tak jest do dziś.

edek: Bardzo proszę o niena-
prawianie świateł na ul. świd-
nickiej/ kasztelańskiej, teraz 
miga żółte i w ogóle nie tworzą 
się korki, ruch jest płynniejszy.

Niestety o tych sprawach 
decyduje zarządca drogi, czy-
li Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei. O Pana sugestii poin-
formuję zarządcę.

strzegom – nasze miasto: czy 
został rozstrzygnięty prze-
targ na zatoczkę autobusową 
na ul. świdnickiej? w którym 
dokładnie miejscu ma powstać 
zatoczka, z czyich środków 
i w jakiej kwocie?

Informuję, że w przetargu 
nieograniczonym dotyczącym 
zadania pod nazwą „Budowa 
zatoki autobusowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 374 
ul. Świdnicka w m. Strze-
gom” (w dniu 22 lipca 2013 
r. nastąpiło otwarcie ofert) 
został wyłoniony wykonawca – 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „STAŃCZYK” Spółka 
Jawna, ul. Jeleniogórska 52, 
58-160 Świebodzice, którego 
cena ofertowa na realizację 
zadania to 97 170,00 zł brutto. 
Zatoka autobusowa będzie wy-
budowana ze środków budżetu 

gminy Strzegom na podstawie 
Porozumienia w sprawie po-
wierzenia gminie Strzegom 
realizacji zadania pn.: „Budowa 
zatoki autobusowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 374 ul. 
Świdnicka w m. Strzegom”, 
zawartego w dniu 03.06.2013 
r. pomiędzy gminą Strzegom 
a województwem dolnośląskim. 
Zatoka autobusowa będzie zlo-
kalizowana po prawej stronie 
ulicy Świdnickiej (kierunek 
Świdnica), na wysokości placu, 
gdzie znajduje się LIDL.

ewa: Panie Burmistrzu - py-
tanie czy powstanie jeszcze 
w strzegomiu Poradnia reha-
bilitacyjna, ponieważ Helios 
nie rejestruje już pacjentów 
- rejestracja będzie dopiero 
w 2015 roku, a co teraz robić, 
w ogóle służba zdrowia jest 
u nas „marna”, inne ościenne 
miasta mają do wyboru, do 
koloru poradni.

Gmina nie ma wpływu na 
działanie przychodni lekar-
skich. Są to instytucje pry-
watne, które mają kontrakty 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia i realizują ją zgodnie 
z otrzymanymi punktami. 
Od 1 października będziemy 
mieć wolne pomieszczenia 
na parterze, I piętrze na ul. 
Armii Krajowej. Lekarze tam 
przyjmujący przenoszą się 
na ulicę Witosa. Zapraszam 
instytucje z innych miast, by 
przynajmniej część działalno-

ści medycznej przeniosły do 
Strzegomia.  

strzegomianin: witam Pana. 
co zrobić gdy mama ma eksmi-
sję, teraz się przyznała i dali jej 
mieszkanie zastępcze, a nie chce 
mnie i rodzeństwa, i ja zostanę 
bez mieszkania i meldunku 
(mam poważny problem). Po-
zdrawiam

Proszę o wizytę w Urzędzie 
Miejskim we wtorek. Wyjaśni-
my sprawę. 

oburzony: dlaczego znisz-
czono drzewa rosnące przy 
zmodernizowanej ulicy szarych 
szeregów? drzewa te (głów-
nie jesiony) rosły tam przez 
co najmniej kilkadziesiąt lat 
i nikomu nie przeszkadzały, aż 
ktoś podjął taką absurdalną de-
cyzję. teraz wzdłuż tej ulicy jest 
szaro i brzydko, a mieszkańcy 
nie mogą przez okna podziwiać 
przyrody, tylko domy sąsiadów. 
czy żadne nowe drzewa nie 
zostaną tam posadzone?

Proszę przyjrzeć się systemo-
wi korzeniowemu pni, które 
pozostały. Korzenie niszczą 
chodniki i instalacje, dlatego 
też w miejsce tych drzew, 
w czasie remontu drogi, zosta-
ną zrobione nowe nasadzenia. 
Staramy się także o wycięcie 
6 drzew, które pozostały, bo 
będą kłopoty z instalacjami. 
Ładnie by też wyglądało, gdy-
by cała ulica miała jednakowe 
nasadzenia. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

*  T a k a  j e s t  p r a w d a !  *  T a k a  j e s t  p r a w d a !  *

Dla strzegomskiego sa-
morządu kadencji 2010-
2014 najważniejsze jest 
b e z p i e c z e ń s t w o  d z i e c i 
i młodzieży oraz ich ak-
tywne spędzanie wolnego 
czasu na obiektach wy-
budowanych z pieniędzy 
podatników. Koszt  bu-
d o w y  b a s e n ó w  w y n i ó s ł 
9 , 3  m l n  z ł , b e z  ż ad n e j 
dotacji, natomiast koszt 
budowy lodowiska to 532 
tys. zł, w tym dotacja - 50% 
kosztów kwalifikowanych 
z Ministerstwa Sportu. 

Burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta stanowczo 
stwierdza: - Jedną z moich 
pierwszych decyzji , którą 
podjąłem rozpoczynając pra-
cę w urzędzie było wprowa-
dzenie ceny 1 zł za wstęp na 
basen dla dzieci i młodzieży, 
konsekwencją był wstęp na 
lodowisko 1 zł, a także wpro-
wadzona tego lata opłata 1 
zł dla dzieci za kort teni-
sowy w okresie wakacji. To 
są obiekty, z których dzieci 

korzystają za symboliczną 
złotówkę i gmina, jeśli będzie 

trzeba, będzie dopłacać do 
utrzymania tych obiektów, 
by dzieci nie chodziły na 
kamieniołomy czy zamarz-
nięte stawy. W poprzedniej 
kadencji dzieci płaciły 5 zł 
za wstęp na basen, co mie-
sięcznie stanowiło koszt 140 
zł za jedno dziecko. Dziś od 
poniedziałku do czwartku 
dzieci płacą jedną złotówkę. 
- Mój poprzednik oraz rad-

ny Rady Miejskiej Ryszard 
Nabiałek rozl iczają mnie 
od kilku miesięcy z kosztów 
funkcjonowania lodowiska. 
Oczywiście dochody byłyby 
większe dla gminy, gdybym 
wprowadził bilety podobne 
jak na innych lodowiskach 
– dodaje burmistrz, ale jak 
zaznacza - tak nie będzie. 
Bezp iecz eńs two nasz ych 
dzieci jest najważniejsze. 

Burmistrz: Nie będę zarabiał na dzieciach i młodzieży
Wielu uważa, że to skandal by basen, lodowisko i kort tenisowy był dostępny dla dzieci i młodzieży za 1 zł! Podatki  od oddzia-

łów firm działających 
w Strzegomiu należą się 
gminie. Zgodnie z usta-
wą o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, 
firmy mające swoje od-
działy na terenie gmi-
ny Strzegom powinny 
w swych deklaracjach 
podatkowych CIT-ST 
oraz CIT-ST/A poda-
wać liczbę osób zatrud-
nionych w poszczegól-
nych oddziałach. Jeśli 
firma tak robi, to odpo-
wiednia część podatków 
z urzędów skarbowych 
jest przekazywana na 

konto naszej gminy, jeśli 
natomiast jest inaczej, to 
gmina traci należne jej 
pieniądze z tego tytu-
łu. Idąc za przykładem 
innych miast , takich 
jak: Kraków, Sosnowiec 
i Wałbrzych, do firm 
działających jako od-
działy, wysłane zostaną 
pisma z prośbą o spraw-
dzenie deklaracji w za-
kresie zgłoszonej liczby 
zatrudnionych pracow-
ników, a następnie skie-
rowane zostaną wnioski 
do urzędów skarbowych 
o zweryfikowanie tych 
deklaracji. 

Podatek należy się gminie

Jak kształtują się koszty lodowiska?
koszty dochody

2011/12 21 428,25 zł 34 111 zł
2012/13 38 703 zł 18 891 zł
Należy dodać, że w pierwszym sezonie poniesiono koszty 
dzierżawy i zakupu maszyny do pielęgnacji lodu w kwocie 
75 000 zł i był to wydatek jednorazowy.

Sprawdzenie czy firmy, których oddziały 
działają na terenie gminy Strzegom płacą 
podatki PIT i CIT, jest konieczne. Oczekiwa-
nia i żądania inwestycyjne przedstawicieli 
niektórych firm bywają często nieuzasad-
nione, bo jeśli nie płaci się podatków do 
gminy, to nie można oczekiwać od lokalnego 
samorządu inwestowania pieniędzy innych 
podatników, którzy obowiązki wobec gminy 
spełniają sumiennie.
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W I połowie 2013 r. w gminie 
Strzegom realizowano wiele 
inwestycji, zarówno tych 
strategicznych, jak i tych 
mniejszych, jednak w rów-
nym stopniu ważnych i ma-
jących znaczący wpł yw na 
komfort życia mieszkańców 
i poprawę wizer unku na-
szej małej Ojczyzny. Oto 
podsumowanie pierwszego 
półrocza 2013 r.

ŚWIETLICE
Remont świetlicy wiejskiej 
w Tomkowicach 
Aktualnie trwają roboty wy-
kończeniowe. Przewidywany 
termin zakończenia prac - 
sierpień 2013 r. Zadanie to jest 
współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
działania „Odnowa i  roz-
wój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 kwotą 205 000 zł. 
Całkowity koszt inwestycji to 
kwota ok. 470 tys. zł. 
Rozbudowa, przebudowa 
i remont świetlicy wiejskiej 
w Stanowicach

Zadanie w trakcie realizacji. 
Trwają roboty wykończenio-
we. Przewidywany termin 
zakończenia prac - sierpień 
2013 r. Koszt inwestycji to po-
nad 750 tys. zł, w tym ok. 450 
tys. to dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” - „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 
Remont świetlicy w Barto-
szówku
W tym roku pomalowano 
pomieszczenia świetlicy, wy-
mieniono drzwi wejściowe, 
a także ułożono glazurę na 
ścianach i posadzce w sanita-
riacie, kuchni i korytarzu. Było 
to dopełnienie wcześniej wy-
konanego centralnego ogrze-
wania. Udało się także posta-
wić altankę, która spełnia rolę 
drewutni i jednocześnie będzie 
używana podczas imprez ple-
nerowych. Koszt tegorocznych 
prac to 60 000 zł. 
Remont świetlicy w Rogoź-
nicy

W marcu br. rozpoczęła się 
modernizacja świetlicy wiej-
skiej. Aktualnie pomieszczenia 
gospodarcze, jadalnia, kuch-
nia, magazyn, toalety i hol są 
jak nowe i pachną świeżością. 
W budżecie przeznaczono na 
ten cel kwotę w wysokości 65 
tys. zł.
Remont świetlicy w Godzie-
szówku 
Świetlica wiejska w Godzie-
szówku pięknieje z dnia na 
dzień. Wszystko za sprawą 
remontu, który rozpoczął się 
24 maja br. i który objął swoim 
zasięgiem pomieszczenia na 
parterze i I piętrze budynku. 
Na odnowienie przeznaczono 
18 000 zł z budżetu gminy 
Strzegom.
Remont świetlic y w Żół-
kiewce
Remont świetlicy wiejskiej 
w Żółkiewce rozpoczęto 
w kwietniu br. - obejmował 
pomieszczenie świetlicy i bi-
blioteki na parterze budynku. 
W ramach prac wymieniono 
m. in. instalację elektryczną, 
oczyszczono ściany z powłok 

malarskich oraz naprawiono 
i przemurowano uszkodzone 
ściany i sufity. Wkrótce nastąpi 
odbiór. Wartość prac remonto-
wych to ok. 34 tys. zł.
SALA GIMNASTYCZNA 
w GOCZAŁKOWIE
Trwają prace budowlane przy 
budowie sali gimnastycznej 
w Goczałkowie. Wykonane 
zostało przyłącze wody, kana-
lizacja sanitarna wewnętrzna 
i zewnętrzna oraz kanalizacja 
deszczowa. Do tej pory ode-
brano otwarty stan surowy 
obiektu. Została wykonana 
także podbudowa drogi we-
wnętrznej i parkingu oraz 
stalowa konstrukcja dachu. 
Trwają prace przy pokryciu 
dachu, wznoszenie kominów, 
instalacja elektryczna we-
wnętrzna. Została wykonana 
przez Politechnikę Wrocław-
ską ekspertyza obiektu w bu-
dowie. Zgodnie z umową, 
termin zakończenia robót 
planuje się na grudzień 2013 
r. Koszt inwestycji to 3,2 mln 
zł, a dofinansowanie – 1,4 
mln zł.

DROGI
We współpracy z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei na tere-
nie administracyjnym gminy 
Strzegom wykonywanych jest 
wiele inwestycji drogowych. 
Zadania są finansowane są 
w 100% przez DSDiK.
- remont odcinka drogi 374 
biegnącego przez Strzegom 
(od Ronda do ul. Świdnic-
kiej)
Rozmowy i negocjacje gmi-
ny Strzegom z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei przy-
niosły efekty i w tym roku 
rozpoczął się długo ocze-
kiwany remont kapita lny 
(chodniki i nawierzchnia) 
od ronda do świateł przy ul. 
Kasztelańskiej. Wartość ro-
bót, po przetargu, to ok. 700 
tys. zł (wartość kosztorysowa 
to ponad 1 mln zł). Droga 
została już wykonana i czeka 
na odbiór techniczny. 
- remont drogi 345 na odcin-
ku od krajowej drogi nr 5 do 
miejscowości Bartoszówek
Kończy się remont dwóch 
odcinków drogi wojewódz-

kiej nr 345 na trasie Konary 
- Lusina – Bartoszówek - do 
drogi krajowej nr 5. Część tej 
trasy leży w granicach gminy 
Strzegom. Z prac drogowych 
cieszą się najbardziej – czemu 
nie można się dziwić - miesz-
kańcy Bartoszówka. Koszt 
całości zadania to ponad 4 
mln zł. 
Droga powiatowa Tomko-
wice – Granica
Zgodnie z porozumieniem 
ze  S taros twem Powiato-
wym w Świdnicy wykonana 
została  przebudowa dro-
gi powiatowej na odcinku 
od Tomkowic do Granicy. 
Gmina dołożyła, zgodnie 
z porozumieniem ponad 840 
tys. zł. Łączna wartość in-
westycji przekroczyła 1 700 
000 zł. Dodajmy, że strze-
gomski samorząd współfi-
nansuje kwotą 200 tys. zł 
powiat świdnicki - środki 
te  zostaną  wykorz ys tane 
do przebudowy odcinków 
chodników we wsiach Żelaz-
ków, Goczałków, Tomkowice 
i Stanowice.

G m i n a  S t r z e g o m zmienia swój wizerunek
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Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w tomkowicach

Prace remontowe wewnątrz świetlicy w Bartoszówku

Budynek świetlicy w Godzieszówku – remont wnętrza

Sołtys a. Szczepanik przed odnowioną świetlicą

Świetlica w rogoźnicy wypiękniała

Wyremontowana świetlica w Stanowicach

Hala w Goczałkowie rośnie w oczach

Warsztaty terapii Zajęciowej będą odnowione

Prace na ul. koszarowej w Strzegomiu
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G m i n a  S t r z e g o m zmienia swój wizerunek
Przebudowa drogi gminnej 
nr 110759D - ul. Szar ych 
Szeregów
Inwestycja w trakcie realizacji. 
Termin zakończenia - listo-
pad 2013 r. Budowa „schety-
nówki” ucieszy z pewnością 
strzegomian i będzie miała 
znaczący wpływ na poprawę 
wizerunku nie tylko okolicy, 
ale i całego miasta. Po przebu-
dowie ulica Szarych Szeregów 
zyska nową nawierzchnię 
i chodniki. Zostaną wybudo-
wane zatoki parkingowe oraz 
ścieżki rowerowe. Powstaną 
nowe, dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych przejścia 
dla pieszych i jedno przejście 
pieszo-rowerowe. Całości do-
pełnią efektowne nasadzenia 
oraz oświetlenie ledowe. 
Przebudowa ulicy Kosza-
rowej 
Zakres robót obejmuje między 
innymi: rozebranie istnie-
jących nawierzchni, wyko-
nanie nawierzchni jezdni 
z asfaltobetonu, wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej, wykonanie zjaz-

dów na posesje, odwodnienie 
nawierzchni oraz wykonanie 
nowych wpustów drogowych 
przykrawężnikowych oraz 
wymianę istniejących. Ter-
min zakończenia inwestycji 
przewidziany jest na 4 paź-
dziernika br.
Chodniki
W ramach zadań inwestycyj-
nych, na terenie gminy Strze-
gom, zostały przebudowane 
chodniki przy drodze 374 na 
odcinku od ul. Legnickiej do ul. 
Kasztelańskiej. 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.
REM O N T  P O M I ES Z -
CZEń Z PRZEZNACZE-
NIEM NA WARSZTATY 
TERAPII ZAJęCIOWEJ
Aktualnie trwa przebudowa 
części pomieszczeń na par-
terze Zespołu Szkół Specjal-
nych. Gmina Strzegom prze-
znaczyła na ten cel 264 tys. zł, 

natomiast powiat świdnicki 
przekazał dofinansowanie 
w kwocie 425 tys. zł. Zakoń-
czenie remontu planowane jest 
na połowę listopada 2013 r.
UZBROJENIE TERENU 
POD BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE PRZY 
UL. KRóTKIEJ
W trakcie realizacji. Wyko-
nano roboty przygotowawcze 
oraz część robót związanych 
z usunięciem kolizji sieci ener-
getycznych. Termin zakończe-
nia - kwiecień 2014 r.
KANALIZACJA DESZ-
CZOWA I SANITARNA
Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Goczałków 
Górny 
Zadanie w trakcie realizacji. 
Termin zakończenia - 30 
sierpnia 2013 r. 
Budowa kanalizacji sani-
tarnej od ul. Gronowskiej – 
Jagodowej - Armii Krajowej 
w Strzegomiu
Inwestycja zakończona. Reali-
zacja została zakończona 30 
kwietnia 2013 r. Wybudowana 
została kanalizacja sanitar-

na i grawitacyjna o łącznej 
długości 951,30m z tłocznią 
ścieków i przyłączem ener-
getycznym. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
w formie pożyczki w wyso-
kości: 353800,00 zł i dotacji 
w wysokości 176 800,00 zł. 
Wybudowana kanalizacja 
sanitarna z tłocznią ścieków 
zapewni  odbiór  śc ieków 
z nowego i istniejącego osie-
dla mieszkaniowego w tym 
rejonie. Tłocznia pozwoli 
przepompować cieki pocho-
dzące z sieci kanalizacyjnej 
we wsi Jaroszów, niedawno 
oddanej do użytku.
Pr z ebudowa kanaliz acji 
sanitar ne j  i  desz cz o we j 
miasta Strzegom - Budo-
wa kanalizacji deszczowej 
w ul. Szar ych Szeregów, 
Rybna 
Zadanie w trakcie realizacji. 
Wykonawcą robót jest kon-
sorcjum firm: Lider SPB-
DiM w Świdnicy. Partner 
Konsorcjum DROG-ZIEM 
z siedzibą w Stanowicach.

Przebudowa kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej miasta 
Strzegom - Budowa kanali-
zacji sanitarnej w ul. Szarych 
Szeregów, Wesoła, Reja 
Zadanie w trakcie realizacji. 
Wykonawcą robót jest kon-
sorcjum firm: lider SPBDiM 
w Świdnicy. Partner kon-
sorcjum - DROG-ZIEM 
z siedzibą w Stanowicach. 
Zadanie realizowane łącznie 

z przebudową drogi ul. Sza-
rych Szeregów. Zakończenie 
- listopad 2013 r.
Rozbudowa sieci wodocią-
gowej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Koszarowej 
w Strzegomiu
Zadanie zakończone. Wybu-
dowana została kanalizacja 
o długości 160 m oraz sieć 
wodociągowa z przyłączami 
o łącznej długości ok. 140 m.

1
10

11 12

18

4
7

2

5
8

3

6

9

Pięknie wyremontowana droga do Bartoszówka tłocznia ścieków na ul. Winogronowej w Strzegomiu

ul. Świdnicka w Strzegomiu przed remontem

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej 
w Goczałkowie GórnymOdcinek drogi tomkowice – Granica w remoncie

Wyremontowana zatoka autobusowa przy ul. legnickiej 

Prace drogowe na odcinku do Bartoszówka

Prace kanalizacyjne w ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu

długo oczekiwana ul. Świdnicka już gotowa i czeka na 
odbiór

Schetynówka – tomkowice - Granica gotowa!
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Zespoły folklorystyczne z Bra-
zylii, Paragwaju, Serbii, Słowa-
cji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, 
Węgier i Polski zaprezentują 
się na scenie podczas 22. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru, który odbędzie się 
w dniach 7-11 sierpnia br. 
w Strzegomiu. Gwiazdą mu-
zyczną festiwalu będzie zespół 
Zakopower, na czele z cha-
ryzmatycznym Sebastianem 
Karpielem-Bułecką.

Z roku na rok strzegomski fe-
stiwal zyskuje coraz większą ran-
gę. Do naszego miasta zjeżdżają 
bowiem zespoły z najdalszych 

zakątków świata, które pragną 
zaprezentować swój folklor oraz 
obyczaje. Podczas imprezy, która 
– z małymi wyjątkami – odbywa 
się na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu, przewijają 
się tłumy ludzi, którzy mają okazję 
posłuchać niezwykle fascynującej 
i porywającej folkowej muzyki. 
W tym roku organizatorzy zadbali 
o sporą ilość atrakcji i zagospoda-
rowanie wolnego, wakacyjnego 
czasu. 7 sierpnia o godz. 16.00 
na Rynku odbędzie się koncert 
zwiastun. Dzień później, w Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel”, o godz. 12.00 wystąpi 
jeden z gości festiwalu. W go-
dzinach wieczornych, tj. o 19.00, 

na stadionie będzie miał miejsce 
koncert inauguracyjny. Piątek to 
dzień koncertów festiwalowych, 
które rozpoczną się o godz. 19.00. 
W sobotę, dodatkową atrakcją 
stanie się pokaz sztucznych ogni, 
które rozbłysną nad OSiR-em. 
Jak zapowiadają organizatorzy, 
będzie on jeszcze bardziej zachwy-
cający niż w 2012 r. W niedzielę, 
o godz. 10.00, w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu oraz o 10.30 w Ko-
ściele Zbawiciela Świata, odbędą 
się uroczyste msze św. z udziałem 
wszystkich zespołów. O godz. 
11.30 wszystkie oczy będą skiero-
wane na centrum naszego miasta, 
gdzie odbędzie się chyba najbar-
dziej lubiana przez wszystkich 
część MFF, czyli „Rynek Świata 
2013”, w ramach której zostanie 
odtańczony uroczysty polonez oraz 
będzie można skosztować potraw 
przywiezionych przez goszczące 
w Strzegomiu zespoły. O godz. 
13.00 wysłuchamy koncertów 
zespołów dolnośląskich, a o godz. 
18.00 na stadionie wystąpi zespół 
Klimek, a po nim gwiazda wieczo-
ru – zespół Zakopower, znany m. 

in. z takich przebojów jak: „Boso”, 
czy „Bóg wie gdzie”.

Jeszcze raz zapraszamy wszyst-
kich bardzo serdecznie do 

uczestnictwa w XXII Między-
narodowym Festiwalu Folkloru. 
Zapraszamy do zapoznania się 
z plakatem znajdującym się na 

ostatniej stronie niniejszego nu-
meru „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”

KW

Oczaruje nas Festiwal Folkloru 
Wielkie święto folkloru już w przyszłym tygodniu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – organizatorzy zapowiadają sporo atrakcji

Od 3 do 15 sierpnia br. od-
będzie się 6. Świdnicki Zlot 
Caravaningowy - CAMPING 
„ŚWIDNICA” nr 231. - Ser-
decznie zapraszamy do udziału 
w zlocie kluby Campingu i Ca-
ravaningu z miast i miejsco-
wości partnerskich dla miasta 
Świdnica, gmin i miast powiatu 

świdnickiego, kluby Cam-
pingu i Caravaningu z Polski 
oraz turystów indywidualnych 
z kraju i z zagranicy – zachę-
cają organizatorzy. Informacje 
o campingu i zlocie znajdują się 
na stronie internetowej: http://
www.osir.swidnica.pl/obiekty/
camping

Strzegomskie Centrum Kul-
tury jak zawsze przygotowało 
dla mieszkańców i turystów moc 
atrakcji. Będzie sporo zabawy 
i wrażeń dla całych rodzin! 

06 – 11.08.2013 – XXII Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru 
z udziałem zespołów z Paragwa-
ju, Brazylii, Tajwanu, Węgier, 
Ukrainy, Turcji, Serbii i Polski.

17.08.2013, godz. 16.00 – Że-
lazów – „Turniej wsi: Żelazów 
– Żółkiewka”. W programie: 
rozgrywki sportowo – rekre-
acyjne, konkursy sprawnościowe 
dla przedstawicieli obu wsi, nie-
spodzianki dla dzieci, wspólne 
grillowanie, zabawa taneczna.

25.08.2013, godz. 16.00 – 
Planty Strzegomskie – „Turniej 
wsi: Strzegom – Tomkowice”. 
W programie: rozgrywki spor-
towo – rekreacyjne, konkursy 
sprawnościowe dla przedsta-
wicieli obu wsi, niespodzianki 
dla dzieci, wspólne grillowanie, 
zabawa taneczna.

31.08.2013, godz. 10.00 – sala 
widowiskowa SCK – Zawody 
kulturystyczne – Eliminacje do 
Mistrzostw Świata.

WAKACJE Z SCK
30.07.2013, godz. 9.00 – 

Centrum Aktywności Spo-
łecznej Karmel – „Skrzacie 
opowieści” – spektakl teatralny 
w wykonaniu aktorów Scen 
Krakowskich. Po spektaklu 
zabawy integracyjne dla dzieci 
i wspólne grillowanie.

„Wesoły mix pod chmurką, 
czyli letnia frajda z SCK”. Cykl 
zabaw rekreacyjno – sporto-
wych połączonych z konkur-
sami organizowanymi 2 razy 
tygodniowo w miesiącach 
lipiec - sierpień na strzegom-
skich placach zabaw. Terminy 
dostosujemy do warunków 
pogodowych.

Druga połowa sierpnia – wy-
jazd do Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu. Zapisy w SCK. 
Ilość miejsc ograniczona.

SCK i Stowarzyszenie AK-
CJA zapraszają dzieci na za-
jęcia od wtorku do piątku 
w godz. 9.00 – 14.00 do Świe-
tlicy Opiekuńczo – Wycho-
wawczej „Karmelek” w Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel, ul. Kościuszki 2.

Niebawem Zlot Caravaningowy 

Co w kulturze na wakacje?

W Rusku zostanie posta-
wiony obelisk na cz eść 
W ięźniów Politycznych 
Obozu Pracy Przymusowej 
w Rusku w latach 1948-
1958. 8 lipca br. została 
podpisana umowa na wy-
konanie i montaż obelisku. 
Będzie on wykonany z gra-
nitu strzegomskiego. 

Pojawi się na nim tablica 
upamiętniająca tych, którzy 
przez 10 lat, w ciężkich wa-
runkach, byli zmuszani do 
przymusowej pracy. 

Poświęcenie obelisku wraz 
z tablicą pamiątkową nastąpi 
22 września br. podczas X 
Spotkania Religijno – Patrio-
tycznego, które odbędzie się 
w Rusku. Dwa dni wcześniej 
będzie miało miejsce sympo-
zjum popularno – naukowe 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury. Honorowy patronat 
nad uroczystością objęli: ks. 
biskup Ignacy Dec – ordy-
nariusz diecezji świdnickiej 
oraz Zbigniew Suchyta – 
burmistrz Strzegomia. 

red

Powstanie pamiątkowy obelisk
Na cześć Więźniów Politycznych Obozu Pracy Przymusowej w Rusku w latach 1948 - 1958 

W ciągu 21 lat Międzynarodowego Festiwalu Folkloru nasze miasto odwiedziło 
365 zespołów folklorystycznych z 52 krajów sześciu kontynentów. Prezen-
towały one różnorodne formy folkloru: od obyczajów Dalekiego Wschodu, 
krajów Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, aż po Antypody oraz prawie 
wszystkich krajów Europy. To również ponad 14 tys. wykonawców, 610 godzin 
koncertów i ponad 4 miesiące festiwalowe, 50.000 widzów bezpośrednich 
i dzięki wieloletnim partnerom medialnym miliony telewidzów, radiosłuchaczy 
i czytelników. 

Organizatorami są: OSIR Świdnica- dyrektor Edmund 

Frączak / CCK Świdnica – prezes klubu Bronisław 

Bienkiewicz. Natomiast współorganizatorami są: 

Polski Związek Motorowy oraz Automobilklub Sudecki. 

Dane do kontaktu: e-mail: bronekbienkiewicz@onet.eu 

oraz nr tel. 504 255 735.
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Tomasz Jeziorski jest sto-
sunkowo młodym człowie-
kiem. Stanowisko sołtysa wsi 
Kostrza objął ponad roku 
temu. Jak sam mówi, liczył 
się z tym, że pełniąc tę za-
szczytną funkcję, nie będzie 
miał  zbyt wiele czasu na 
prywatne życie. Sporo czasu 
zajmuje mu również praca 
zawodowa. – Zawsze jed-
nak znajdę chwilę, aby po-
móc mieszkańcom naszej wsi 
praktycznie we wszystkich 
aspektach życia – podkreśla. 
– W ogóle lubię ludzi i pra-
gnę im pomagać – dodaje. 
To, że jest właściwą osobą na 
właściwym miejscu, nie ulega 
wątpliwości – świadczą o tym 
sygnały, jakie docierają do 
samego sołtysa. Kostrza jest 
specyficzną miejscowością, 
wokół której znajduje się aż 8 
kamieniołomów. – Zapylenie 
przeszkadza nam w codzien-
nym życiu, jednak musimy 
z tym żyć. W ramach swoistej 
rekompensaty staramy się 
wraz z Radą Sołecką pozyski-
wać od firm kamieniarskich 
środki na zorganizowanie 
wakacji d la najmłodszych 
mieszkańców Kostrzy. Dużą 
rolę odgrywa tutaj Stowarzy-
szenie „Aktywna Kostrza”, 
które także pozyskuje środki 
m. in. z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – zaznacza To-
masz Jeziorski. Kostrza każ-
demu kojarzy się oczywiście 
z zespołem folklorystycznym 
„Kostrzanie”, który jest wizy-
tówką nie tylko samej wsi, ale 

całej gminy Strzegom. W tym 
sołectwie prężnie działa rów-
nież klub sportowy Sokół 
Kostrza. Nie da się nie wspo-
mnieć o budynku miejscowej 
szkoły, w której aktualnie 
działa także filia biblioteki 
oraz przeniesiony niedawno 
ośrodek zdrowia. Połączenie 
trzech instytucji i zlokalizo-
wanie ich w jednym budynku 
było przysłowiowym „strzałem 
w 10”. Oddajmy na koniec 
głos sołtysowi Jeziorskiemu 
– Urodziłem się w Kostrzy, 
więc znam tę miejscowość jak 
własną kieszeń. Zależy mi na 
tym, aby kostrzanom żyło się 
lepiej i będę robił wszystko, 
co w mojej mocy, aby tak 
właśnie się stało. W równym 
stopniu zaangażuję się w bu-
dowanie dróg i chodników, jak 
i zbieranie liści, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, w gumowych 
rękawicach.
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Prezentujemy sołtysów:
tomasz jeziorski z Kostrzy

Mimo wakacyjnej pory, 24 
lipca br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu odbyła 
się kolejna narada władz 
samorządowych naszego 
miasta z sołtysami. Waż-
nych tematów jak zwykle nie 
brakowało.

W zebraniu uczestniczyli 
także radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu: Natalia Łęska, 
Kr ystyna Lewicka i Piotr 
Szmidt, zastępca burmistrza 
– Wiesław Witkowski wice-
prezesi spółek ZUK i WIK 
– odpowiednio: Marian Nayda 
i Marek Jaryczewski, dyrek-
tor Strzegomskiego Centrum 
Kultury – Bożena Bojanow-
ska–Czuk oraz naczelnicy 
wydziałów UM w Strzego-
miu: Anna Hałas, Ewelina 
Kowalska oraz Kazimierz 
Chajduga. Burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta 
przekazał zebranym bardzo 
dobrą wiadomość o dofinanso-
waniu remontów i przebudowy 
4 kolejnych świetlic wiejskich: 
w Rusku, Stawiskach, Goczał-
kowie i Olszanach ze środków 
unijnych (szczegóły na stronie 
1). Jak zaznaczył, remonty tych 
obiektów będą musiały być 
wykonane do września 2014 r., 
a procedura przetargowa ruszy 
jeszcze w trakcie tegorocznej 

zimy, bo wtedy firmy 
schodzą nieco z kosz-
tów wykonania. – 
Cieszymy się bardzo, 
bo w sumie w aż 11 
świetlicach wiejskich 
nastąpi zdecydowa-
na poprawa wyglądu, 
jakości i funkcjonal-
ności – podkreślał 
burmistrz Strzego-
mia. Skarbnik gminy 
Strzegom - Lucyna 
Jurek wyjaśniła, że 
otrzymane dotacje 
pociągną za sobą duże 
wydatki ze strony 
strzegomskiego sa-
morządu i w związku 
z tym trzeba będzie 
dokonać oszczędno-
ści w budżecie gminy 
Strzegom. – W praktyce będzie 
to wyglądać tak, że wydatki na 
inwestycje na terenie sołectw 
będą w tym i w roku następnym 
ograniczone tylko do fundu-
szu sołeckiego, priorytetem 
będzie natomiast wykonanie 
remontów 4 świetlic wiejskich. 
Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunal-
nymi – Kazimierz Chajduga 
przedstawił aktualną sytuację 
w związku z realizacją ustawy 
śmieciowej na terenie gmi-
ny Strzegom – Do tej pory 
mieszkańcy blisko 850 nieru-
chomości nie złożyli jeszcze 
deklaracji, co stanowi ok. 10 

% całości. Jest to wynik niezły, 
ale prosimy o jak najszybsze 
złożenie tego bardzo ważnego 
dokumentu – poinformował 
naczelnik. – Zdarza się też, że 
informacje podane w dekla-
racjach nie pokrywają się ze 
stanem faktycznym. Będziemy 
sukcesywnie sprawdzać te dane 
i wychwytywać błędy dotyczące 
ilości osób zamieszkałych na 
terenie danej nieruchomości – 
dodał. Opłatę należy dokonać 
do 10 dnia każdego miesiąca, 
za poprzedni miesiąc. - Każda 
nieruchomość posiada specjal-
ny rachunek bankowy, na który 
prosimy wpłacać zadeklarowa-
ną kwotę. Jeżeli ktoś nie wpłaci 

jej w terminie, dodatkowo 
poniesie kwotę upomnienia 
w wys. 8,80 zł. Uczestnicy 
spotkania omawiali również 
organizację tegorocznej edycji 
Dożynek Gminnych, które 
odbędą się 15 września br. 
w Granicy. Sołtysi poruszali 
ponadto kwestię wykoszeń 
traw na boiskach gminnych, 
przyłączy energii elektrycznej 
do placów zabaw, wywożenia 
śmieci przez ZUK sp. z. o. o. 
z terenów wiejskich, a także 
sprawy związane z przyłą-
czami do sieci kanalizacyjnej 
realizowanymi przez spółkę 
WIK.
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Narada z sołtysami
Remonty kolejnych świetlic, segregowanie śmieci, dożynki – te tematy zdominowały spotkanie

Ogrodzą boisko  
w Tomkowicach

Rada Sołecka Tomkowic 
wraz z sołtysem Andrze-
jem Szczepanikiem dokłada 
wszelkich starań, aby na wsi 
oprócz życia kulturalnego 
i oświatowego, kwitło także 
życie sportowe. Szczególnie 
dbają o wiejskie boisko, które 
częściowo jest już ogrodzone. 
Jego płyta jest wykoszona, 
wykonane zostały przyłącza 
energetyczne. - Tutaj odbywa-
ją się festyny dla mieszkańców 
oraz różnego rodzaju zawody 
sportowe. Zakupiliśmy na-
mioty, pod którymi jesteśmy 
w stanie pomieścić około 300 
osób. Zależało nam na tym, 
żeby jak najszybciej ogrodzić 
teren, ponieważ przyjeżdżali 
tu młodzi ludzie na quadach 
i dewastowali teren. W mo-
mencie, kiedy teren zostanie 
zabezpieczony, postaramy się 
o zapewnienie kontenerów 
socjalnych i stworzenie całego 
zaplecza sanitarnego - infor-
muje Andrzej Szczepanik. 
W Tomkowicach organizowa-
ne są m.in. zawody o „Puchar 
przechodni Sołtysa. 
 Bartłomiej Ott

Już niedługo dobiegną końca 
remonty świetlic wiejskich 
w Tomkowicach i Godzie-
szówku. 

Sala komputerowa, punkt 
przedszkolny, krużganek, nowe 
węzły sanitarne i nowoczesna ko-
tłownia to efekt kapitalnego re-
montu świetlicy wiejskiej w Tom-
kowicach. Kwestia przywrócenia 
obiektowi właściwego wyglądu 
i jego jak najlepszej użyteczności 
była poruszana w toku licznych 
dyskusji, w efekcie których już 
w sierpniu br. kapitalny remont 
świetlicy wiejskiej w Tomkowi-
cach zostanie zakończony. W ra-
mach prac zrobiono odwodnienie 
terenu, wylano nowe fundamen-
ty, założono nowe ogrzewanie, 
ocieplono dach. W remoncie 
przewidziano również przy-
szłościowe miejsce na punkt 
przedszkolny dla dzieci od 2 do 
4 lat. Ma to na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa małych dzieci 
przebywających w obiekcie pod 
fachową, pedagogiczną opieką. 
Wykonywane jest również po-
mieszczenie komputerowe, które 
będzie służyło mieszkańcom 
wsi. Budynek na zewnątrz został 
ocieplony, odnowiono elewa-
cję i wykonano zadaszenie nad 
wejściem do świetlicy. - Warto 
podkreślić, że w budynku zainsta-
lowano nowoczesną kotłownię, 
wyposażoną w pompę ciepła. Jest 
to pierwsza w świetlicy i miejmy 
nadzieję, że nie ostatnia pompa 
ciepła, która będzie ogrzewała 

cały obiekt. W ramach renowacji 
budynku wymieniono również 
drzwi oraz posadzkę w jednym 
z pomieszczeń. Świetlica ma 
być miejscem integracyjnym 
dla mieszkańców i dlatego też 
podjęte zostały działania, żeby 
ten obiekt stał się swoistą perełką 
w naszej wsi - mówi Andrzej 
Szczepanik, sołtys Tomkowic. 

Podczas wykonywania robót 
powstał techniczny problem 
z parkietem na sali głównej, po-
nieważ nastąpiło jego uniesienie 
na szerokości 4-4,5 m. Został on 
nadcięty, jednak to tylko chwilowe 
rozwiązanie. - Ważnym elemen-
tem, który chcemy zrealizować 
w przyszłości, jest ogrodzenie 
obiektu, założenie bramy i mo-
nitoringu. Zwiększy to bezpie-
czeństwo i uchroni obiekt przed 
wandalami. Remont świetlicy jest 
bardzo kosztowny i pracochłonny, 
dlatego trzeba zabezpieczyć teren 
wokół budynku - dodał Andrzej 
Szczepanik. Wszystkie działania 

realizowane są w oparciu o plan 
odnowy wsi Tomkowice. 

Wypięknieje także świetlica 
wiejska w Godzieszówku. Tu 
remont rozpoczął się 24 maja br. 
i objął pomieszczenia na parterze 
i I piętrze budynku. Na odno-
wienie przeznaczono 18 000 zł. 
W zakres robót remontowych 
wchodziły: przecierka tynków 

z zeskrobaniem farb na ścianach 
i sufitach, ułożenie glazury na 
ścianach oraz płytek na schodach, 
malowanie pomieszczeń świetlicy, 
wymiana balustrady schodowej 
oraz wymiana drzwi wejściowych. 
Remont świetlicy sprawił, że jej 
wnętrze stało się już znacznie 
przyjemniejsze. – Ostatni, ge-
neralny remont mieliśmy ponad 
dekadę temu. Odnowienie naszej 
świetlicy z pewnością przysłuży się 
mieszkańcom, dla których będzie 
to idealne miejsce do spotkań 
i spędzania wolnego czasu - mówi 
sołtys Grażyna Dawidowska. 
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Remonty prawie skończone
Świetlice będą perełkami wsi – uważają sołtysi Tomkowic i Godzieszówka

Hala sportowa, która powsta-
je w Goczałkowie będzie służyć 
zarówno mieszkańcom wsi, jak 
i pobliskich sołectw. Obiekt zo-
stanie oddany do użytku w grud-
niu tego roku. Odciąży ona 
halę strzegomskiego OSiR-u.  
Zadanie jest dofinansowane 
w kwocie 1,4 mln zł ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach „Woje-
wódzkiego programu rozwoju 
bazy sportowej”. Całkowity 
koszt inwestycji, wykonywanej 
przez PRE-Fabrykat Sp. z o. 
o. z Miłkowa, wynosi około 
3,2 mln zł. 

- Jestem bardzo zadowolony 
z realizacji tego projektu. Budo-
wa jest dobrze zorganizowana, 
wiele prac jest wykonywanych 
jednocześnie i, co najważniejsze, 
solidnie - informuje Stefan 
Dudyk, sołtys wsi Goczałków. 
Mieszkańcy już nie mogą się 
doczekać oddania obiektu do 
użytku. Hala budzi zaintere-
sowanie. Podczas prowadzenia 
prac pojawił się problem od-
prowadzenia wód opadowych, 
jednak został on szybko i sku-
tecznie rozwiązany. - Staramy 
się o wykonanie ścieżki dla pie-
szych, od szkół do hali. Droga, 
przy której powstaje budynek, 
jest bardzo ruchliwa i ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zależy nam 
na poprowadzeniu chodnika do 
szkół, który zapewni bezpieczne 
dotarcie do obiektu. Za halą 
powstaje parking, który zapew-
ni możliwość pozostawienia 
pojazdów zmotoryzowanym 
turystom i dotarcie do niej 
nawet z najodleglejszych za-
kątków gminy - dodaje Stefan 

Dudyk, sołtys wsi. Mieszkań-
com wsi zależy na tym, by hala 
została oddana do użytku jak 
najszybciej. Będzie to miało 
duży wpływ na rekreację dzieci 
i młodzieży. We wsi jest około 
400 młodych ludzi i dlatego 
pojawiła się potrzeba realizacji 
tak dużej inwestycji. Zapo-
biegnie to w pewnym stopniu 
wandalizmowi, który przejawia 
się na terenie sołectwa. Do hali 
przylegają duże obszary wol-
nego, niezagospodarowanego 
terenu. Powstała propozycja, 
aby na tych terenach stworzyć 
korty do tenisa ziemnego. Na 
razie powyższe plany to tylko 
sfera marzeń i pragnień, jednak 
wszyscy liczą na to, że może 
uda się coś zdziałać w tym 
kierunku. Mieszkańcom tak 
bardzo spodobała się inwe-
stycja, która dosłownie rośnie 
w oczach, że powołano do życia 
Szkolny Klub Sportowy, dla 
którego został już zakupiony 
sprzęt treningowy oraz stroje 
sportowe. Czekamy zatem 
z niecierpliwością na pierwszy 
mecz międzyszkolny rozegrany 
na nowej hali. Puchar już czeka 
na zwycięzców. 
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Rośnie hala w Goczałkowie

Dodajmy, że we wsi powstało 
stowarzyszenie sportowe i działa 
Ludowy Klub Sportowy, dlatego 
sołtys wsi zabiega o stworzenie 
warunków dla rozwoju fizycznego 
młodych ludzi zainteresowanych 
sportem. Miejsce będące kiedyś 
zwykłą łąką, nabiera kształtów 
sportowego zaplecza.
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Na dwa tygodnie – z lekkim 
okładem – przed inauguracją 
sezonu 2013/14, seniorzy 
AKS-u Granit Strzegom S. A.  
solidnie przygotowują się 
do ligowych spotkań. Ak-
tualnie rozgrywają mecze 
kontrolne.

Strzegomianie w pierwszym 
sparingu zmierzyli się w Jawo-
rzynie Śl. z miejscową Karoliną 
(klasa okręgowa). Pierwotnie 
przeciwnikiem AKS-u miał być 
w tym dniu Górnik Wałbrzych. 
Do gry jednak nie doszło, więc 
nasi piłkarze sprawdzili się na 
tle zespołu grającego o klasę ni-
żej. Pierwsza połowa spotkania 
zaczęła się dosyć niespodzie-
wanie, bowiem po 20 minu-
tach to gospodarze prowadzili 
2:0. Chwilę później goście ze 
Strzegomia strzelili kontakto-
wego gola, a na listę strzelców 
wpisał się testowany w zespole 
Piotr Woźniak, grający ostatnio 
w Orle Ząbkowice Śląskie. Gdy 
wydawało się, że faworyci tego 

meczu pójdą za ciosem i nie 
tylko wyrównają, ale strzelą 
kolejne gole, piłkarze Karoliny 
jeszcze przed przerwą ponow-
nie zaskoczyli przyjezdnych 
(3:1 dla ekipy z wałbrzyskiej 
okręgówki). Druga połowa 

toczyła się pod dyktando AK-
S-u, chociaż to miejscowi w 75 
minucie ponownie podwyższyli 
prowadzenie. W tym momen-
cie było już 4:1 dla drużyny 
z Jaworzyny Śl. AKS chciał 
jednak zakończyć sobotnie za-

wody honorowo i strzelił 2 
bramki autorstwa Karola 
Rogowicza i  Marcina 
Sudoła (gol z karnego). 
Na więcej nie starczyło 
już czasu i przegrana 3:4 
stała się faktem. Kolej-
nym przeciwnikiem AKS
-u była Polonia Świdnica 
(III liga). Gra kontrolna, 
która odbyła się w Świd-
nicy 27 lipca, zakończyła 
się zwycięstwem naszej 
drużyny 3:1. 3 sierpnia 
AKS zmierzy się na wy-
jeździe z trzecioligową 
Lechią Dzierżoniów. Po-
czątek sezonu zaplano-
wany jest na 15 sierpnia 
br. Pierwszym rywalem 
AKS-u, na wyjeździe, 

będzie spadkowicz z III 
ligi – Orzeł Ząbkowice 

Śląskie. Pierwszy mecz na 
własnym stadionie – 3 dni 
później - strzegomianie za-
grają z beniaminkiem – Kuź-
nią Jawor. Trzymamy kciuki 
za nasz zespół!
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„Kontrolują” formę
Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego rozpoczną rozgrywki 15 sierpnia br. Powodzenia! 

Jedną z wielu propozycji 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu na spędzenie lata 
na sportowo był turniej siat-
kówki chłopców oraz turnieje 

gier i zabaw dla dzieci i mło-
dzieży, które odbyły się 18 lipca 
br. na terenie strzegomskich 
basenów.

W obydwu turniejach udział 
wzięli uczestnicy półkolonii 
organizowanej przez Stowa-
rzyszenie Psychologów i Peda-
gogów ze Strzegomia. W za-
wodach, przy pięknej pogodzie 
i typowo wakacyjnej atmosferze, 
wzięło udział ponad 60 dzieci 
i młodzieży. Uczestnicy zostali 
poczęstowani słodyczami, które 
ufundował dyrektor OSiR-u - 
Grzegorz Luszawski.
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Turnieje i zabawy na OSiR-ze

- Pani lucjanie! witamy w na-
szym mieście. co pana do nas 
sprowadza?

- Chęć przekazania wiedzy 
młodym adeptom tenisa stoło-
wego, których tutaj w Strzegomiu 
jest coraz więcej. Mój przyjazd do 
Waszego miasta był możliwy dzię-
ki przyjaźni z Robertem Skórą 
(opiekunem sekcji AKS-u – dop. 
red.), z którym znam się już dłużej 
i którego syn już od jakiegoś czasu 
przyjeżdża do mnie do akademii 
w Drzonkowie. Jeżeli jestem 
w Strzegomiu, to chętnie wpadam 
na halę pograć z chłopakami, by 

pokazać im parę rzeczy, żeby ła-
twiej im się grało i mogli się czegoś 
nauczyć. Wiem, że w większości 
treningów oni sami trenują, ale to 
zbyt techniczny sport i brakuje im 
trenera, który by im coś pokazał, 
wytłumaczył, żeby byli świadomi 
tego, jak mają trenować i wykony-
wać pewne techniki. W ogóle jest 
to sport bardzo trudny, złożony, 
szybki, ale z drugiej strony jest 
to dyscyplina wspaniała, która 
rozwija dwie półkule mózgowe, 
wzmaga koncentrację u grających, 
poprawia antycypację - czyli 
możliwość przewidywania ruchu 

przeciwnika i co ważne - można 
grać w pingponga całe życie. Są 
naukowe badania, które potwier-
dzają, że osoby trenujące tenis 
stołowy, dużo wolniej się starzeją 
i żyją zdrowo.

- skończył pan już karierę repre-
zentacyjną i skupił się już tylko na 
grze w klubie…

- Tak, skończyłem już trwającą 
23 lata reprezentacyjną przygodę 
i gram na co dzień w polskim klu-
bie ZKS Drzonków. Do niedawna 
występowałem w niemieckiej 
Bundeslidze – najsilniejszej lidze 

Europy. Wygrywałem tam mi-
strzostwo Niemiec, puchary Eu-
ropy, puchary Niemiec, dwa razy 
byłem w finale Ligi Mistrzów. Po 
wielu latach gry na najwyższym 
poziomie poczułem się zmęczony, 
wypalony i przede wszystkich 
miałem małego synka i zdecy-
dowaliśmy się z żoną wrócić do 
Polski, osiąść i trochę pożyć. Życie 
zawodowego tenisisty stołowe-
go jest trochę takim cygańskim 
życiem, siedem miesięcy w roku 
podróżuje się po turniejach. To jest 
fajne życie – super, ale przychodzi 
czas, gdy trzeba powiedzieć „pas”. 

Miałem wtedy prawie 38 lat 
i czułem się wypruty, zmęczony 
podróżowaniem, tym stresem, 
bo wiadomo, że ciśnienie w lidze 
mieliśmy duże. Kluby zachod-
nie płacą dobrze, ale wymagają. 
W reprezentacji zawsze miałem 
ambicje wygrywania medali mi-
strzostw Europy i świata i walcze-
nia o najwyższe cele. Ta kariera, nie 
oszukujmy się, kosztowała mnie 
trochę siły i zdrowia. Zrezygno-
wałem z reprezentacji i wróciłem 
do Drzonkowa. Drużyna walczyła 
tylko o utrzymanie. Chciałem im 
pomóc. W pierwszym roku byli-
śmy w finale, co było ogromnym 
sukcesem. W tym roku zajęliśmy 
3. miejsce – razem z Danielem 
Bąkiem i Mateuszem Gołębiew-
skim. Uważam, że polska liga jest 

w tej chwili bardzo silna – jest 
trzecią/ czwarta siłą w Europie.
- dziękuję serdecznie za rozmo-
wę.

Wywiad przeprowadził 
tomasz Wanecki

Pełny zapis rozmowy znajduje 
się na stronie www.strzegom.pl – 
w zakładce „Z aren sportowych”.

Mistrz ping ponga o sporcie
Znakomity polski pingpongista – Lucjan Błaszczyk odwiedził Strzegom. Zapytaliśmy mistrza o cel wizyty, co aktualnie porabia oraz o jego największe sukcesy sportowe

W dniach 21-22 lipca zo-
stała zorganizowana impreza 
„Lato MegaMocnych 2013”, 
której sponsorem była firma 
TAURON.

Celem imprezy było pro-
mowanie zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego wypoczynku. 
Na uczestników czekało mnó-
stwo atrakcji: najmłodsi mogli 
pobawić się w kuli zorbing, zaś 
starsi wziąć udział w wodnym 
aerobiku. Nie zabrakło również 
rytmicznej muzyki, przy której 
plażowicze świetnie się bawili. 
Ponadto TAURON przygo-
tował dla wszystkich wiele 
konkursów, podczas których 
można była wygrać wyśmienite 
nagrody m.in. pompowany ka-
jak o wartości 2 000 zł. Firma 
ufundowała również liczne 
upominki: materace, ręczniki, 
kubki termiczne, czapeczki, 
piłki plażowe, latarki ładowane 
słonecznie oraz zegarki zasilane 
wodą. „Lato MegaMocnych” 
można uznać za udane!

KW

„Lato MegaMocnych 2013” udane
Na strzegomski basen przyszło ponad trzy tysiące osób. Dopisała pogoda Będą Mistrzostwa  

w Strzegomiu
W 2015 roku Mistrzostwa 

Europy Młodych Jeźdźców we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego  zosta-
ną rozegrane w Strzegomiu. 
Międzynarodowa Organizacja 
Jeździecka przyznała prawo do 
organizacji mistrzostw klubowi 
LKS Stragona Strzegom. 

Młody Jeździec to kategoria 
wiekowa obejmująca młodzież 
w wieku 19-21 lat. Jest to szcze-
gólnie ważna kategoria wiekowa, 
ponieważ to właśnie z tej grupy 
zawodników wyłaniane są przy-
szłe kadry seniorskie.

Zawody zostaną rozegrane 
w ostatni weekend sierpnia 
2015 roku (27-30.08.2015) na 
Hipodromie im. 14 Pułku Uła-
nów Jałowieckich w Morawie. 
Będzie to kolejne, obok Pucharu 
Świata w WKKW (2003-2012), 
Pucharu Narodów w WKKW 
(2012-2013) oraz Mistrzostw 
Europy Juniorów w WKKW 
(2012), wielkie wydarzenie 
jeździeckie w Polsce, organizo-
wane przez klub LKS Stragona 
Strzegom.

red

W akcji najlepszy strzelec akS-u Granit Strzegom S. a. – robert 
Borkowski.
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PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
 na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom
 Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
 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 nieruchomo-
ści 2.600,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
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 nieruchomości 
2.600,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
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  te ren ie  p rzedmio to -
wych nieruchomości znajdu-
je się skarpa ziemi, w związku  
z powyższym niezbędne jest 
wykonanie niwelacji terenu na 
koszt nabywcy.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem K.17.KS - tereny ob-
sługi komunikacyjnej.
3. działka nr 1551, AM -14, Obr. 
3 o powierzchni 20 m2, zabu-
dowana obiektem garażowym 
o powierzchni użytkowej 15 m², 
położona w Strzegomiu przy  
ul. Św. Tomasza nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019513/1. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości 
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 odby-
wać się będzie poprzez działkę  
nr 1555, AM – 14, Obr. 3, na której 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego 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 gra-
nicach ścisłej ochrony konserwa-
torskiej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy odpo-
wiedniej działce, w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie 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 Przetargo-
wej w dniu przetargu. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który 
wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości, 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 sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
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 wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia 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 Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr (74) 85-
60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.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.

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRA-
NICZONY
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu są działki 
położone na terenie gminy Strze-
gom:
1.  dz ia łka n iezabudowana 
nr 148/2, AM – 2, Obr. Rogoź-
nica, położona w Rogoźnicy  
gm. Strzegom, o powierzch-
ni 2,0100 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
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 przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 03.12.2004 r. nieru-
chomość oznaczona jest symbolem 
1R21 – tereny użytków rolnych.
2. działka niezabudowana nr 89, 
AM – 2, Obr. Goczałków, położo-
na w Goczałkowie przy ul. Osie-
dle gm. Strzegom o powierzch-
ni 0,3500 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9. 
N i e r u c h o m o ś ć  o b c i ą ż o -
na jest umową dzierżawy na 
czas nieoznaczony, zgodnie  
z art. 678§1 Kodeksu cywilnego 

nabywca nieruchomości wstępuje 
w stosunek dzierżawy na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 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 przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 03.12.2004 r. nieru-
chomość oznaczona jest symbolem 
1R37 – tereny użytków rolnych.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwocie 

wymienionej przy odpowiedniej 
działce na konto gminy Strzegom 
– 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 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 upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA o g ł a s z a 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 póżn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 
38 zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- oddania w użytkowanie 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 171/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 10 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  zgod -
n i e  z  Z a r z ą d z e n i e m 
Nr 179/B/2013, Nr 180/
B/2013, Nr 181/B/2013,  
Nr 182/B/2013, Nr 183/
B/2013, Nr 184/B/2013, Nr 
185/B/2013 i Nr 186/B/2013 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 18 lipca 2013 r.
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