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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:

StrzeGom
Rozmawiano o 
naszej Słodowni 

Wielu mieszkańców na-
rzeka na przykry zapach 
wydobywający się ze strze-
gomskiej Słodowni. Czy coś 
się zmieni? 

 str.4

StrzeGom
Koniec laby!

D r u g i e g o  w r z e ś n i a 
uczniowie z całej Polski, 
w tym z gminy Strzegom, 
wrócą do szkół. 

 str. 6

SPort
Przewrotny  
los AKS-u

AKS Granit Strzegom S.A. 
rozpoczął rozgrywki od 
porażki, jednak w drugiej 
kolejce się zrehabilitował 
 str.10
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Roboty obecnie wykonywa-
ne w ul. Szarych Szeregów, 
szczególnie na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Św. Jadwi-
gi do skrzyżowania z ul. We-
sołą, stwarzają bardzo duże 
utrudnienia dla mieszkań-
ców, jak również utrudnienie 
w ruchu, dlatego władze 
miasta proszą mieszkańców 
o wyrozumiałość i w imieniu 
wykonawców przepraszają 
za wszelkie uciążliwości. 

Inwestycja związana z wyko-
naniem kanalizacji sanitarnej 
w ul. Szarych Szeregów, Weso-
łej, Reja, kanalizacji deszczowej 
w ul. Szarych Szeregów i ul. 
Rybnej oraz przebudowy ul. 
Szarych Szeregów realizowana 
jest w bardzo trudnych warun-
kach terenowych, nie tylko ze 
względu na infrastrukturę pod-
ziemną, ale też trudne warunki 
gruntowe, duże nawodnienie 
oraz wykonywanie robót obok 
czynnego kolektora sanitarne-
go. - W trakcie budowy kana-
lizacji sanitarnej w ul. Szarych 
Szeregów stwierdziliśmy wy-
płycenie sieci gazowej na całym 
odcinku budowy – w warstwie 
podbudowy na głębokości 
ok. 47cm, co jest niezgodne 
z przebiegiem sieci gazowej na 
mapach sytuacyjno-wysoko-
ściowych w dokumentacji pro-
jektowej – informuje Katarzy-
na Cioruń, zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Urzędzie 

Miejskim w Strzegomiu. - 
W związku z tą kolizją roboty 
drogowe zostały wstrzymane. 
Dolnośląska Spółka Gazow-
nictwa w Wałbrzychu, którą 
powiadomiliśmy, przystąpiła 
do wymiany gazociągu oraz 
przyłączy gazowych – dodaje 

Katarzyna Cioruń. Roboty 
związane z przebudową ga-
zociągu nie zostały jeszcze 
zakończone. Pomimo tych 
utrudnień w ul. Szarych Sze-
regów oraz w ul. Wesołej do 
wiaduktu kolejowego wybudo-
wany został już cały kolektor 

sanitarny, do którego zostały 
przepięte wszystkie kanały 
boczne i przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z budynków miesz-
kalnych po obo stronach ulicy. 
Równoczesnie wykonywana 
jest sieć oświetlenia drogowego 
oraz trwają roboty drogowe. 

Wybudowany kolektor sanitar-
ny zastąpi istniejący przedwo-
jenny, który po wyczyszczeniu 
i remoncie będzie kanałem 
deszczowym odprowadzają-
cym wody opadowe do rzeki 
Strzegomki. 

 red

Co z ul. Szarych Szeregów? 
Inwestycja dotycząca przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji, realizowana jest w bardzo trudnych warunkach

S trz egomskie Centr um 
Medyczno Diagnostyczne 
Sp. z o.o. w Strzegomiu 
informuje, że od 26 sierp-
nia br. wszystkie  poradnie 
specjalistyczne i Pracownia 
RTG z Przychodni Rejono-
wej  przy ul. Armii Krajowej 
23 zostały przeniesione  do 
Przychodni Rejonowej na 
ul. Witosa 7 - II piętro.

-  Pr a g n i e m y  u s p ok o i ć 
wsz ystk ich  mieszkańców 
gminy Strzegom. Tak na-
prawdę zmieni  s i ę  t y lko 
lokalizacja miejsca, w którym 
będą realizowane podsta-
wowe usługi medyczne. Ich 
jakość i zakres pozostanie 
na tym samym poziomie. 
Ważne jest, że nie będzie 
już  pot r z eby  pokonywa-
nia dużych odległości, by 
dostać się do konkretnego 
lekarza – specjalisty – wyja-
śnia burmistrz Strzegomia, 
Zbig niew S uchy ta . -  Od 

1 października będziemy 
mieć wolne pomieszczenia 
na parterze i I piętrze na ul. 
Armii Krajowej. Zapraszam 
instytucje z innych miast, 

by przynajmniej część dzia-
łalności medycznej przenio-
sły do Strzegomia – dodaje 
burmistrz. 

red

Poradnie tylko na Witosa
Zmieni się tylko lokalizacja miejsca, w którym będą realizowane usługi medyczne

SCK II po chwili nieobecno-
ści zaprasza ponownie w swoje 
gościnne podwoje. Już od mie-
siąca lutego pomieszczenia 
udostępniane są pod wynajem 
na imprezy okolicznościowe. 
Odrestaurowany front budyn-
ku nie tylko zachęca świeżością 
i reklamą, ale przede wszystkim 
możliwościami jakie stwarza 
budynek SCK II. 

Na jwsz ec hs t ronn i e j s z a 
i  na jwiększa sa la  balowa 
w Strzegomiu, pełna na-
turalnego światła i ciepła, 
klimatyczne i urokliwe po-
mieszczenia, dogodny do-
jazd, zielony skwer w zaciszu 
którego można wypić aroma-

tyczną kawę, a nade wszystko 
dyskretna i kompetentna ob-
sługa to gwarancja wysokiego 
poziomu organizacy jnego 
oraz satysfakcji i zadowolenia 
klientów. Dyrekcja Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
z budynkiem SCK II łączy 
dalekosiężne plany, uwzględ-
niając gusty i potrzeby miesz-
kańców nie tylko miasta, ale 
i gminy Strzegom. W nieda-
lekiej przyszłości budynek 
SCK II stanie się nie tylko 
wizytówką, ale też przykła-
dem gospodarności, estetyki 
i oczywiście ekonomicznego 
„myślenia”.

red

Centrum Kultury do wynajęcia
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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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Gminne Wiadomości
StrzeGom

60-osobowa grupa strze-
gomskiej młodzieży uczest-
niczyła w dniach 5-9 sierp-
nia br. w pielgrzymce do 
Paryża i Brukseli. 

Organizatorem wyjazdu 
była Parafia Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Bożej Szkaplerznej z Góry 
Karmel na czele z opiekunem 
młodzieży naszego dekanatu 
i wikarym w jednej osobie ks. 
Sebastianem Bardasem. Przez 
kilka dni przewodnik starał się 
przybliżyć młodym ludziom 
historię Francji, pokazując 
najważniejsze miejsca z nią 
związane. Największe wrażenie 

wywarła, znana dzięki powieści 
Victora Hugo, Katedra Notre 
Dame. Nie mniejszy zachwyt 
wzbudziła letnia rezydencja 
królów Francji - Pałac Wersal-
ski z ogrodami. Dech w pier-
siach zaparły Pola Elizejskie 
i ogromny Łuk Triumfalny. 
Kolejną atrakcją była zbudo-
wana na wzgórzu Montmartre 
Bazylika Sacré-Coeur. Z tego 
miejsca wszyscy mogli podzi-
wiać panoramę miasta. Wie-
czorną porą młodzież wybrała 
się na podbój Wieży Eiffla. Po-
dziwiając Paryż nocą wszyscy 
zapomnieli o trudach dnia. Był 
też czas na modlitwę. Młodzież 
wraz z opiekunami uczestni-

czyła we mszy św. w skromnej 
kaplicy sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo. W tym 
miejscu 27.11.1830 r. o godz. 
17:30 św. Katarzynie został 
objawiony Cudowny Meda-
lik. Dzięki ks. Sebastianowi 
wszyscy dowiedzieli się o jego 
symbolice. W homilii zwrócił 
on uwagę na znaczenie me-
dalika w kościele katolickim. 
Najbardziej wyczekiwanym 
momentem był wyjazd do 
Disneylandu. Marzenia każdej 
księżniczki i księcia spełniły 
się. Atrakcje tego dnia po-
zostaną każdemu na długo 
w pamięci. Wszyscy mogli 
zwiedzić zamki znane dotąd 

tylko z bajek, przejechać się 
najróżniejszymi kolejkami oraz 
spotkać swoich idoli z dzieciń-
stwa. Wisienką na torcie poby-
tu w Paryżu był Rejs Sekwaną. 
W drodze powrotnej młodzi 
zatrzymali się w Brukseli, gdzie 
zobaczyli m. in. Parlament 
Europejski oraz Katedrę św. 
Michała i św. Guduli, w której 
odmówili Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. W wolnym cza-
sie młodzież spacerowała po 
Wielkim Placu. Zmęczona, 
jednak z uśmiechem na twa-
rzy, 9 sierpnia grupa udała się 
w drogę powrotną do domu. 
Do zobaczenia za rok.
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Po raz kolejny, tym razem 17 
sierpnia br., strażacy z gminy 
Strzegom pojechali do nie-
mieckiego miasta partnerskie-
go Torgau w Saksonii, na ćwi-
czenia w komorze dymowej.

Byli to przedstawiciele: OSP 
Stanowice, OSP Jaroszów, OSP 
Goczałków, OSP Żelazów oraz 
OSP Tomkowice. Celem wyjazdu 
było przede wszystkim nabycie 
umiejętności pomocy potrzebują-

cym, którzy mogą znajdować się 
w bardzo zadymionych pomiesz-
czeniach. Strażacy zmagali się nie 
tylko z obciążeniem fizycznym, 
ale również psychicznym, bo 
komora dymowa jest pomiesz-
czeniem, w której nie dość, że 
występuje brak widoczności, to 
także nadmierny hałas czy ogra-
niczona przestrzeń. Na szczęście 
nawet w tak specyficznych wa-
runkach, nasi strażacy poradzili 
sobie doskonale.

kw

W czasie najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w budżecie 
gminy trzeba będzie pokryć 
brak dwóch milionów złotych 
w dochodach zwiększonymi 
wpływami w innych dzia-
łach i ograniczyć wydatki 
w wielu sferach wydatków 
bieżących.

W podobnej sytuacji znalazły 
się inne gminy i tak: gmina 
Świdnica – ponad 700 000 zł 
czy też powiat świdnicki - ponad 
800 000 zł. O fakcie zmniejsze-

nia wpływów w tym rozdziale 
gmina oficjalnie dowiedziała się 
pismem z Urzędu Marszałkow-
skiego z dnia 3 lipca br., w któ-
rym poinformowano o tym, że 
firmy płacące należności z ko-
rzystania ze środowiska w roku 
2013 zapłacą do końca marca 
tylko należności za II półrocze 
2012, natomiast za pierwsze 
półrocze 2013 wpłata nastąpi 
dopiero w roku 2014. Za cały 
2013 rok należność gminie bę-
dzie przekazana jednorazowo do 
budżetu w 2014 roku. - W przy-
padku naszej gminy kwota, która 

nie wpłynie do budżetu, to po-
nad dwa miliony złotych. Przed 
złożeniem zmian w budżecie do 
Rady Miejskiej przeprowadzone 
zostały konsultacje z wszystkimi 
wydziałami Urzędu Miejskiego 
oraz jednostkami budżetowymi, 
by po analizie ocenić, gdzie moż-
na zmniejszyć plan wydatków, 

nie zaburzając realizacji zadań 
bieżących gminy. By pokryć 
braki dochodu z korzystania ze 
środowiska wprowadzono także 
w niektórych rozdziałach dodat-
kowe środki, które wpłynęły do 
budżetu w pierwszym półroczu 
2013 r. – wyjaśnia burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Pielgrzymowali ...

Ćwiczyli w komorze dymowej

Budżet gminy Strzegom bez 2 milionów

Wszyscy mają nadzieję, że nie była to ostatnia wycieczka inicjowana przez ks. Sebastiana

Strażacy zmagali się nie tylko z obciążeniem fizycznym, ale również psychicznym. Dali radę!

Gmina nie otrzyma ponad dwóch milionów złotych planowanych dochodów z korzystania ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 2010-2013

ROK 2010 2011 2012 2013

PLAN 6 206 256,00 4 627 000,00 3 836 399,00 3 800 000,00

WYKONANIE 6 210 329,17 4 619 874,60 3 837 089,71 1 730 277,17
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Sierpień – wrzesień 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Nr tel.

25.08 – 31.08 Przy 
Fontannie

Strzegom Al. Wojska 
Polskiego 37E/31

tel. 74/661-
46-98

01.09 – 07.09 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

08.09 - 14.09 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38 

tel. 74/855-
14-79

Dyżury naszych aptek
Uprzejmie informujemy, że apteki 
z terenu gminy Strzegom pracują 
w cyklu tygodniowym w wydłużo-
nym czasie pracy, tj. oprócz podsta-
wowych godzin pracy, apteki pełnią 
dyżury.
Poniżej przedstawiamy obowiązujący 
harmonogram dyżurów obejmujący 
dni powszednie, soboty, niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy 
na okres do 14 września 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

Na zaproszenie bur mi-
strza Pavullo nel Frignano, 
w dniach 8-10 sierpnia br. 
do miasta partnerskiego we 
Włoszech wyjechała strze-
gomska delegacja samorzą-
dowców. W jej skład weszli: 
Wiesław Witkowski – zastęp-
ca burmistrza Strzegomia, 
Iwona Zabawa- Budziszyn 
– sekretarz gminy Strzegom, 
Jadwiga Wróblewska i Paweł 
Mosór – radni Rady Miej-
skiej w Strzegomiu oraz Jerzy 
Zysk – artysta-rzeźbiarz.

Głównym celem wizyty we 
Włoszech był udział strzego-
mian w III Wojewódzkim Świę-
cie ASEOP - stowarzyszenia, 
które na co dzień zajmuje się 
walką z chorobami nowotworo-
wymi i onkologicznymi. Założy-
cielem organizacji był Antonio 
Parenti, który wielokrotnie 
gościł w Strzegomiu i to w dużej 
mierze dzięki niemu doszło po 
podpisania umowy partnerskiej 
w 2005 r. W chwili obecnej An-
tonio Parenti, podobnie jak jego 
wnuk, choruje na nowotwór i or-
ganizuje przedsięwzięcia, które 
mają na celu zebranie funduszy 
dla osób walczących z tą cho-
robą. - W ramach święta odbył 
się koncert włoskiego chóru, 
który miał okazję występować 
przed strzegomską publiczno-
ścią w trakcie ubiegłoroczonego 

jubileuszu miasta, czy też wcze-
śniejszych edycji Święta Granitu 
Strzegomskiego. Podczas pobytu 
w Pavullo nel Frignano spotka-
liśmy się z wielką serdecznością 
oraz opieką ze strony burmistrza 
miasta - Romano Canovi oraz 
członka zarządu miasta Kati 
Salsi – relacjonuje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia. Strzegomska 
delegacja w trakcie spotkania 
z burmistrzem Romano Ca-
novi miała okazję dowiedzieć 
się, jak na co dzień funkcjonuje 
tamtejszy Urząd Miejski, jakie 
obowiązki mają kierownicy po-
szczególnych wydziałów – tzw. 
asesorzy oraz jak wygląda współ-
praca włoskich samorządowców 
z organizacjami pozarządowymi 

i stowarzyszeniami – Ta wymia-
na doświadczeń i praktyk była 
niezwykle interesująca. Niektóre 
z tych rozwiązań może przeniesie-
my na nasz grunt – twierdzi Iwo-
na Zabawa-Budziszyn, sekretarz 
gminy Strzegom. – Wspólnie też 
nakreśliliśmy plany na przyszłość 
i podtrzymaliśmy wolę kontynu-
owania współpracy partnerskiej 
– dodaje sekretarz gminy. - Jako 

radna byłam pierwszy raz we 
Włoszech i muszę przyznać, 
że jestem pod dużym wraże-
niem serdeczności i gościnności 
mieszkańców tego państwa. 
Uważam, że warto mieć miasta 
partnerskie, ponieważ wszelka 
wymiana niesie ze sobą wiele 
korzyści – podkreśla Jadwiga 
Wróblewska. 
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Byli we Włoszech 
– Niektóre z poznanych rozwiązań być może przeniesiemy na nasz grunt – mówi sekretarz gminy Strzegom

Na zaproszenie zaprzy-
jaźnionej ze Strzegomiem 
10. Opolskiej Brygady Lo-
gistycznej 15 sierpnia br. 
delegacja z naszego miasta 
udała się do Opola na obcho-
dy Święta Wojska Polskiego, 
oddając hołd uczestnikom 
Bitwy Warszawskiej w 1920 
roku.

W skład strzegomskiej de-
legacji weszli: przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Strzego-
miu - Tadeusz Wasyliszyn, 
prezes Koła Sybiraków Ziemi 
Strzemskiej - Jerzy Orabczuk 
oraz przewodniczący Komisji 
Oświaty w Strzegomiu - rad-
ny Tomasz Marczak.

Delegacja złożyła wieniec 
pod Pomnikiem Bojownikom 
o Polskość Śląska Opolskie-
go i zawiozła w prezencie 
pamiątkowy wazon z grani-
tu, który umieszczono pod 

pomnikiem patrona brygady 
- Piotra Wysockiego. Wizyta 
jest kontynuacją współpra-
cy, efektem której władze 
samorządowe Strzegomia 
odwiedzają Opole podczas 
obchodów Święta Wojska 
Polskiego, natomiast  10. 
Opolska Brygada Logistyczna 
przyjeżdża do naszego miasta 
11 listopada, w ramach Święta 
Niepodległości.

- Byłem już trzeci raz na 
opolskich uroczystościach 
i muszę podkreślić, że bardzo 
mi się tam podoba, szczegól-
nie sama organizacja święta 
– mówi Jerzy Orabczuk. – Mu-
szę podkreślić, że zostaliśmy 
tam pięknie przywitani przez 
dowództwo 10. Opolskiej Bry-
gady Logistycznej. Na pewno 
zachowam miłe wspomnienia 
– podkreśla prezes Sybiraków.
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Burmistrz Strzegomia ogłosił 
kolejny konkurs dla organizacji po-
zarządowych w gminie Strzegom 
„Lider NGO 2013”. Tym razem 
nagrodzone zostaną najlepsze 
inicjatywy społeczne zrealizowane 
przez organizacje w latach 2012-
2013. 

Celem konkursu dla organi-
zacji pozarządowych w gminie 
Strzegom „Lider NGO 2013” 
jest zwiększanie aktywności spo-
łecznej organizacji pozarządo-
wych i podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, 
wzmocnienie potencjału orga-
nizacji, wspomaganie rozwoju 
sektora pozarządowego, będącego 
jednym z elementów rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wspieranie działań spo-
łecznych i inicjatyw obywatelskich 
na rzecz gminy, promocję postaw 
obywatelskich i prospołecznych 

oraz rozwój współpracy i podno-
szenie standardów tejże współpracy 
pomiędzy samorządem a sektorem 
pozarządowym. 

Do udziału w konkursie mogą 
zgłaszać się organizacje w ro-
zumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, posiadające sie-
dzibę lub jednostkę organizacyjną 
na terenie gminy Strzegom, które 
zrealizowały w latach 2012-2013 
inicjatywy społeczne na rzecz 
jej mieszkańców. Realizatorom 
najlepszych inicjatyw zostaną przy-
znane nagrody pieniężne: za zajęcie 
I miejsca – 10.000,00 zł wraz 
z tytułem „Lider NGO 2013”, za 
zajęcie II miejsca – 2.000,00 zł, za 
zajęcie III miejsca – 1.000,00 zł.

Więcej na www.strzegom.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.
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Strzegomianie w Opolu

Zgłoś się na Lidera NGO 2013

Letni okres sprzyja wszelkim 
pracom remontowym, który 
ma niebagatelny wpływ na 
poprawę estetyki Strzegomia. 
Niedawno wspominaliśmy na 
łamach gazety o nowej elewacji 
budynku SCK-2 i rozpoczęciu 
prac na budynkach wspólnoty 
mieszkaniowej Rynek 22-
23. Tym razem informujemy 
o remoncie kolejnej kamienicy 
– Rynek 40.

Ten budynek znajduje się blisko 
fontanny, we wschodniej pierzei 
Rynku. Po 16 latach doczekał 
się w końcu kapitalnego remon-
tu. Mieszkańcy postanowili nie 
tylko zmienić niezbyt efektowną 
elewację, ale też wyremontować 

część dachu pokrytą papą, poma-
lować klatkę schodową, wykonać 
częściowy drenaż i wentylację 
piwnic oraz przede wszystkim 
wzmocnić konstrukcję budynku 
poprzez montaż ściąg spinających 
ściany, który pękał. Prace remon-
towo – modernizacyjne, trwające 
od 15 maja do 12 sierpnia br., 
wykonała firma Domex ze Strze-
gomia. Koszt wszystkich robót 
wyniósł 143,6 tys. zł, z czego na 
część prac właściciele zaciągnęli 
kredyt inwestycyjny, który będzie 
spłacany z funduszu remonto-
wego wspólnoty. W budynku 
znajduje się 9 lokali (7 mieszkań 
i 2 sklepy), z czego 3 są własno-
ścią gminy Strzegom, co stanowi 
34,01 %. - Bardzo się cieszymy, 
że nasz budynek przeszedł taką 

metamorfozę. Teraz będzie się 
pięknie wpisywał w zabudowę 
pozostałych kamienic i budyn-
ków na terenie strzegomskiego 
Rynku – powiedziała w imieniu 
mieszkańców wspólnoty Rynek 
40, Marzena Dywan.
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Kolejna kamienica odnowiona
Koszt robót wyniósł 143,6 tys.zł, z czego część sfinansowana będzie z kredytuBędą nowe chodniki 

Niebawem rozpocznie się II 
etap przebudowy chodników 
przy drodze 374 na odcinku od 
ul. Legnickiej do ul. Kasztelań-
skiej w Strzegomiu. Będzie tam 
zmiana organizacji ruchu. Nowe 
chodniki powstaną od wjazdu 
przy budynku na ul. Legnic-
kiej nr 3 do skrzyżowania Alei 
Wojska Polskiego z ulicą Św. 
Anny w Strzegomiu. W zakres 
prac wejdzie: wykonanie nowej 
nawierzchni chodników z kostki 
granitowej oraz płyt granito-
wych, a także zjazdów z kostki 
granitowej. Wymienione zostaną 
też  bariery ochronne. Zadanie 
będzie realizowane w ramach 
porozumienia pomiędzy gminą 
Strzegom a województwem 
dolnośląskim z dnia 30 lipca br. 
Termin wykonania prac przewi-
dziany jest na 15 listopada br. 
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Fundacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego im. J. K. Steczkow-
skiego jest organizatorem kon-
kursu o dofinansowane projektów 
w ramach konkursu „Dotacje Na 
dobry początek!”. 

Dofinansowanie udzielane 
jest na realizację projektów edu-
kacyjnych dla dzieci w wieku 2 
- 5 lat mieszkających na terenach 
wiejskich i w miejscowościach do 
20 tys. mieszkańców. Wnioski, 
w terminie do 10 września mogą 
składać niedziałające dla osiągnię-
cia zysku: stowarzyszenia, funda-
cje, świetlice wiejskie, bibliote-
ki, domy kultury, przedszkola 

i pozostałe instytucje działające 
dla dobra publicznego, mające 
osobowość prawną i zarejestro-
wane w miejscowościach do 20 
tys. oraz grupy nieformalne, pod 
warunkiem nawiązania współ-
pracy z podmiotem posiadającym 
osobowość prawną i działającym 
na terenie do 20 tys. 
Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie inter-
netowej pod adresem: 
http://www.fundacja stecz-
kowskiego.pl/Programy/
Dotacje_Na_dobr y_po-
c z % C 4 % 8 5 t e k ! / E d y -
cja_2013-2014/

„Dotacje Na dobry początek!”Urząd otwarty inaczej 
Od 2 września br. Urząd Miej-

ski w Strzegomiu wraca do godzin 
pracy w okresie od września do 
czerwca. 
Czas pracy Urzędu Miejskiego:
•poniedziałek, środa, czwartek od 
8.00 do 16.00
•wtorek od 8.00 do 17.30
•piątek od 8.00 do 14.30

Czas pracy kasy Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu:
•poniedziałek 8:30 - 15:00
•wtorek 8:30 - 15:45
•środa 8:30 - 15:00
•czwartek 8:30 - 15:00
•piątek 8:30 - 13:30
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29 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 
w sali nr 29 Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędą się kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami 
gminy Strzegom na temat: „Prze-
budowy chodnika przy Al. Wojska 
Polskiego w Strzegomiu”. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Alimentacyjnych Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Strzegomiu 
informuje,  że od 1 sierpnia r. do 
30 listopada br. wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń rodzinnych  przyjmo-
wane są: 
od pn. do śr. w godzinach od 
7:30-15:30. 

Pavullo nel Frignano to miasto leżące w prowincji Modena niedaleko Bolonii, 
w łańcuchu włoskich Apenin. W gospodarce miasta przeważają nowoczesne 
zakłady charakteryzujące się wysokim poziomem techniki. Mieszkańcy głównie 
zajmują się produkcją sera i słynnej na cały świat szynki bolońskiej. Na terenie 
miasta znajdują się również liczne piekarnie, które obsługują olbrzymi obszar 
Włoch. Protokół o wzajemnej współpracy podpisano w dniu 11.04.2003 r. 
w Pavullo nel Frignano, w Strzegomiu w dniu 15.11.2003 r. Z kolei umowę 
partnerską - 31.10.2005 r.
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Kwestia zapachu towarzy-
szącego procesowi produk-
cyjnemu Słodowni Strzegom  
i jego uciążliwości jest spra-
wą mocno dyskusyjną. Jed-
nym przeszkadza bardzo, inni 
twierdzą, że nie jest aż tak źle. 
Pewne jest natomiast to, że 
strzegomska firma robi wiele, 
aby ograniczyć wydzielanie 
uciążliwej woni.

13 sierpnia br. w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu odbyło się 
otwarte spotkanie burmistrza 
Strzegomia – Zbigniewa Suchyty 
z przedstawicielami Słodowni 
Strzegom Sp. z o. o., którego 
tematem była planowana inwe-
stycja w nowe prażarki do słodów. 
W spotkaniu wzięli udział m. in. 
rolnicy dostarczający jęczmień do 
zakładu oraz mieszkańcy miasta. 
Choć trzeba od razu przyznać, 
że tych ostatnich było niewielu. 
Wyjaśnijmy na początku, że uno-
szący się w sąsiedztwie Słodowni 
zapach jest nieuniknionym efek-
tem procesu produkcyjnego słodu, 
szczególnie w odniesieniu do tzw. 
słodów palonych, stanowiących 
jeden z kluczowych produktów 
firmy. Wydziela się on w procesie 
chłodzenia wodą poddanego 
wcześniej działaniu wysokiej tem-
perautury ziarna jęczmiennego. 
Powstaje wówczas para wodna 
z zawartością lotnych substancji 
pochodzenia roślinnego. Aro-

mat o takim samym charakterze 
towarzyszy np. pieczeniu ciasta. 
- Należy z całą mocą podkreślić, 
że zapach ten ma źródło naturalne, 
nie zawiera żadnych substancji 
szkodliwych i jest neutralny dla 
środowiska naturalnego – wyjaśni-
ła w trakcie spotkania Małgorzata 
Siennicka, autorka „Raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko”. Chodzi tutaj m. 
in. o rozbudowę instalacji tech-
nologicznej prażenia słodu, która 
ograniczy w dużym stopniu wy-
dzielanie zapachu – dodał prezes 
zarządu Słodowni Strzegom Sp. 
z o. o., Krzysztof Czaplicki. Na 
pytanie kiedy nowa inwestycja 
zacznie funkcjonować Krzysz-
tof Czaplicki poinformował, że 
trzeba będzie na to poczekać od 
8 miesięcy do 1 roku. Zaznaczył, 
że środki finansowe na ten cel są, 
trzeba tylko przejść całą procedurę 
formalno – prawną związaną 
z pozwoleniem na rozbudowę 
instalacji. 

Okresowo występujące większe 
natężenie zapachów w Strzego-
miu jest przedmiotem dyskusji 
wśród mieszkańców naszego 
miasta. - Ludziom ten zapach 
doskwiera najbardziej wieczo-
rem i w trakcie weekendów. Ja 
mieszkam w pobliżu Słodowni 
i wiem, co mówię. To nie jest tylko 
moje zdanie – stwierdził Robert 
Cecot, przedsiębiorca ze Strze-
gomia. - Rozumiejąc, że zapach 
może stanowić niedogodność 

dla sąsiadów testowaliśmy różne 
rozwiązania mogące obniżyć jego 
natężenie – poinformował prezes 
Czaplicki. - Jako firma podjęliśmy 
też decyzję dot. wielomilionowych 
inwestycji w rozbudowę bazy 
magazynowej jęczmienia. Dzięki 
temu możemy bardziej elastycznie 
kierować produkcją. Niezależnie 
od tego podejmujemy starania 
ukierunkowane na wyposażenie 
naszych instalacji w urządzenia 
redukujące emisję zapachów. 

Burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta, odnosząc się do 
uciążliwego zapachu, stwierdził, 
że jakiekolwiek decyzje środowi-
skowe ze strony strzegomskiego 
samorządu uzależnione będą od 
opinii dwóch instytucji: Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Świdnicy, do których 
został wysłany wspomniany wcze-
śniej raport. Warto podkreślić, że 
w Polsce nie ma jednoznacznych 
regulacji prawnych określających 
normy środowiskowe w tym za-
kresie, tak więc instalacje przewi-
dziane w planach nowej inwestycji 
są przykładem ponadstandardo-
wych rozwiązań środowiskowych, 
wdrażanych przez Słodownię 
Strzegom. 

Pozytywnie o współpracy ze 
Słodownią wypowiadają się rol-
nicy, którzy cieszą się, że mogą 
sprzedać swoje plony. – Dzię-
ki temu, że Słodownia działa 

w Strzegomiu utrzymanie ma 
wiele rodzin – podkreślała Te-
resa Włoszczyńska z Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Tom-
kowicach. – Ja mogę mówić 
o współpracy ze Słodownią tylko 
dobrze. W niektórych częściach 
Strzegomia zapachy wydzielające 
się z innych źródeł są jeszcze 
bardziej uciążliwe – mówił sołtys 
Strzegomia, Zdzisław Kudyba. 

Cokolwiek by mówić o dzia-
łalności Słodowni, sam zakład 
jest pozytywnie postrzegany 
w mieście. Firma spełnia wszel-

kie standardy związane z ekologią 
i ochroną środowiska, co potwier-
dzająprzyznane jej certyfikaty, 
m.in. ISO 14001. Jednocześnie 
dokłada starań, aby jej działalność 
była przyjazna dla najbliższego 
otoczenia. Jako przedsiębiorstwo 
działające w zgodzie z zasadami 
społecznej odpowiedzialności, 
sprawę właściwych relacji ze spo-
łecznością Strzegomia uważa za 
bardzo ważną. Słodownia stara się 
być aktywnym współuczestnikiem 
życia nie tylko samego miasta, ale 
i całej gminy, wnosić w nie jak 

najwięcej pozytywnych wartości. 
Utrzymuje regularne kontakty 
z władzami samorządowymi, 
angażuje się w przedsięwzięcia 
podejmowane z ich inicjatywy. 
- Mamy świadomość, że nasza 
działalność przynosi także wiele 
korzyści otoczeniu i cieszymy się, 
że jest to doceniane. Tę składową 
naszej polityki traktujemy jako 
niezmienną, z zamiarem podno-
szenia towarzyszących jej działań 
na coraz wyższy poziom – kończy 
prezes Krzysztof Czaplicki.

tomasz wanecki

- na dzień 05.09. 2013 r. ogłoszono 
III przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż:
*godz. 1000 - lokalu mieszkalnego nr 13, 
o pow. użytkowej 52,60 m² Strzegom  
ul. J. Dąbrowskiego 9, cena wywoław-
cza 90.300,00 zł. 
- na dzień 19.09. 2013 r. ogłoszono 
przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż:
*godz. 1000 - lokalu użytkowego nr 1, 
o pow. użytkowej 65,80 m², Strzegom, 
Rynek 14-18d, cena wywoławcza 
295.000,00 zł; (były sklep „Zielarski”),
*godz. 1030 – działki pod budownictwo 
wielorodzinne nr 1864, ul. Krótka, 

o pow. 3.005 m², cena wywoławcza 
321.000,00 zł; (po byłych „ogrodach”),
*godz. 1100 – działki nr 1134/1 o pow. 
231 m² zabudowanej budynkiem użyt-
kowym (garaże), –pow. użyt. 51,86 
m², ul. T. Kościuszki (obok budynku 
Kościuszki 19), cena wywoławcza 
57.700,00 zł; (po Stowarzyszeniu 
„BOKSER”).
WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZE-
TARGÓW NA PAŹDZIERNIK 2013:
- na dzień 03.10.2013 r. ogłoszono 
przetargi na sprzedaż:
*godz. 1000 - działki rolnej nr 164/4, 
o pow. 0,1600 ha, w Jaroszowie, cena 
wywoławcza 5.300,00 zł;

* godz. 1030 działki rolnej nr 
109/1, o pow. 0,3300 ha, w Mo-
d lęc in ie ,  cena wywoławcza  
10.900,00 zł;
* godz. 1100 działki rolnej nr 134/1, 
o pow. 0,1300 ha, w Żółkiewce, cena 
wywoławcza 3.951,00 zł;
* godz. 1130 działki rolnej nr 134/2, 
o pow. 0,1200 ha, w Żółkiewce, cena 
wywoławcza 3.632,00 zł;
* godz. 1200 lokalu użytkowego nr 
1, o pow. 129,75 m², położonego 
w Kostrzy przy ul. M. Kopernika 8, 
cena wywoławcza 187.850,00 zł; 
(była biblioteka i ośrodek zdrowia 
w Kostrzy),

*godz. 1230 lokalu mieszkalne-
go nr 11 o pow. 15,60 m² po-
ł o ż o n e g o  w  b u d y n k u  p r z y  
ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Kostrzy, 
cena wywoławcza 26.300,00 zł; 
* godz. 1300 działki rolnej nr 193/2, 
o pow. 7.700 m² oraz działki rolnej 
z możliwością zabudowy siedliskowej 
nr 192/3 pow. 8.300 m² w Granicznej, 
cena wywoławcza 81.800,00 zł;
PLANOWANY PRZETARG NA 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – 
DRUGA POŁOWA PAŹDZIERNIKA: 
* działka rolna nr 365/1, o pow. 1,4100 
ha w Rogoźnicy, cena wywoławcza 
38.172,00 zł;

P L A N O WA N E  P R Z E TA R -
G I  N A S P R Z E D A Ż  D Z I A -
ŁEK PRZY UL.  KRÓTKIEJ  
(„PO OGRODACH”), KONIEC PAŹ-
DZIERNIKA – POCZĄTEK LISTOPA-
DA – działki przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną 
i jednorodzinną:
* działka nr 1856/2, pow. 2.709 m², cena 
wywoławcza 282.100,00 zł; 
* działka nr 1857/2, pow. 1.726 m², cena 
wywoławcza 189.000,00 zł; 
* działka nr 1858/2, pow. 1.590 m², cena 
wywoławcza 171.800,00 zł; 
* działka nr 1865/1, pow. 900 m², cena 
wywoławcza 89.900,00 zł; 

* działka nr 1865/2, pow. 891 m², cena 
wywoławcza 89.000,00 zł;
* działka nr 1865/3, pow. 949 m², cena 
wywoławcza 94.800,00 zł;
* działka nr 1865/4, pow. 878 m², cena 
wywoławcza 84.100,00 zł;
PLANOWANY PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
DZIAŁKI PRZY UL. PARKOWEJ 
(„PO OGRODACH”), KONIEC LI-
STOPADA – POCZĄTEK GRUDNIA– 
działka przeznaczona pod zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną  
i jednorodzinną:
* działka nr 1871/2, pow. 9.924 m², cena 
wywoławcza 799.600,00 zł; 

Co z zapachem ze Słodowni?

Wykaz przetargów ogłoszonych na najbliższe miesiące

Nowe inwestycje w strzegomskiej Słodowni, liczone w milionach złotych, mają sprawić, że uciążliwy zapach będzie mniej odczuwalny

Od czerwca br. nowym najem-
cą, a właściwie podnajemcą, 
restauracji „Bohun” w Strze-
gomiu jest firma Alpinall 
z Międzyrzecza. Natomiast 
sala bankietowa od lutego udo-
stępniana jest pod wynajem 
na imprezy okolicznościowe 
przez Strzegomskie Centrum 
Kultury.

W dniu 1 grudnia 2002 r. zosta-
ła zawarta umowa pomiędzy SCK 
w Strzegomiu – administratorem 
całości budynku zlokalizowa-
nego przy ul. Paderewskiego 1b 
a najemcą - Bogumiłą Rataj na 
oddanie w najem dwóch lokali 
użytkowych: kawiarni na parterze 
i sali balowej na piętrze. Najemca 
lokali został wyłoniony na pod-
stawie przetargu ofertowego. Po 

upływie blisko czte-
rech lat – dokładnie 
22 maja 2006 r. pod-
pisano z tym samym 
najemcą nową umowę 
– na czas nieokreślony, 
która była pokłosiem 
dokonania inwentary-
zacji budynku, w tym 
wykonania nowego 
pomiaru pomiesz-
czeń. W dniu 1 lutego 
2013 r. aneksowano 
umowę, w wyniku czego dotych-
czasowy najemca zrezygnował 
z najmu sali bankietowej, ograni-
czając się tylko do najmu restaura-
cji. Aktualnie restauracja „Bohun” 
jest podnajmowana przez firmę 
Alpinall, której właścicielem jest 
Michał Iwanicki z Międzyrzecza. 
- Należy dodać, że według zapi-
sów umowy z 2006 r. dopuszczono 

możliwość podnajmu innemu 
podmiotowi, za zgodą gminy. 
W takim przypadku procedura 
przetargowa nie jest stosowana – 
wyjaśnia burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

Szef kuchni – Maria Iwanicka 
serdecznie zaprasza do restau-
racji. 

tw

Nowy podnajemca „Bohuna”
Restauracja „Bohun” jest podnajmowana przez firmę Michała Iwanickiego Udrożnią nasze 

rowy melioracyjne 
3,5 km rowów melioracyj-

nych w Strzegomiu i 800 m 
rowów w Olszanach zostanie 
w najbliższym czasie wyczysz-
czone.  Spowoduje to swobodny 
przepływ wód opadowych z 
terenu gminy Strzegom, w 
momencie wystąpienia inten-
sywnych opadów. To ograniczy 
ryzyko zalania pół uprawnych 
i terenów zamieszkałych. Na 
terenie Strzegomia prace będą 
obejmować wschodnią część 
miasta, w kierunku Międzyrze-
cza i Morawy. 

kw
Urząd Miejski w Strzegomiu 

przeznaczył 45 tys. zł dla Parafii 
Rzymsko - Katolickiej p.w. Mat-
ki Bożej Różańcowej, na remont 
elewacji zabytkowego kościoła 
pomocniczego p.w. św. Szymona 
i Tadeusza w Rogoźnicy. Na 
początku okresu letniego rozpo-
częły się prace remontowe. Ich 
finał przewidziany jest na koniec 
sierpnia br.

- Efekty widać już gołym 
okiem. Budynek kościoła od-
grzybiono, zakonserwowano, 
pomalowano całą elewację, jak 
również umocniono epitafia. 
Do wykonania zostały jedynie 
drobne elementy - poinfor-
mował Stanisław Skrzypek – 
proboszcz tamtejszej parafii. 

kw

Remont Kościoła w Rogoźnicy

Przy tej okazji władze gminy apelują 
do mieszkańców, by nie zasypywali 
rowów melioracyjnych biegnących 
przez ich tereny. Skutki takiego 
postępowania są bowiem tragiczne 
dla samych właścicieli, a straty są 
często liczone w tysiącach złotych. 
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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 odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

mieszkaniec: pensje byłych za-
stępców …

Całe pytanie przekazałem do 
dyrektora OSiR-u, który aktu-
alnie jest na urlopie. Odpowiem 
po jego powrocie.

jan: czy kosze na śmieci mon-
towane w bezpośrednim są-
siedztwie nowych ławek są tam 
umieszczane po to, żeby smród 
z nich uniemożliwiał siedzenie 
na ławkach? tak ciężko pomyśleć 
i zamontować kosze na śmieci po 
drugiej stronie alejek?

Witam, Panie Januszu w pyta-
niu nie sprecyzował Pan dokład-
nie, o które pojemniki chodzi. 
Dodaję, że kosze na śmieci 
montowane są w bezpośredniej 
bliskości ławek w celu ułatwienia 
osobom z nich korzystających 
pozbywania się odpadów, co 
z kolei wpływa na czystość i es-
tetykę naszej gminy. Większość 
ludzi ceni sobie właśnie taki 
sposób usytuowania wskazanych 
pojemników. 

kk: witam, chciałabym bardzo 
podziękować za realizacje prośby 
dot. odnowienia mostku, kładki 
nad strzegomką, który prowa-
dzi do międzyrzecza. martwi 
mnie tylko teren dookoła, są same 
krzaki, wysoka trawa, śmieci 
i nierówny teren. z racji tego, że 
są wakacje i w strzegomiu mało 
spokojnych miejsc, gdzie można 
wypocząć, a strzegomka w tych 
okolicach jest idealnym miejscem 
do tego, tylko to jedno, ale … po 
prostu dżungla, nie ma gdzie 
usiąść na świeżutkiej trawce. 
można by też ten teren przy 
brzegach rzeki, w pobliżu mostu, 
troszkę wyrównać i pozbyć się 
utkwionych w ziemi kamieni 
i zasiać trawą. dzięki temu moż-
na by było rozłożyć sobie kocyk, np. 
mama z dziećmi i wypoczywać na 
świeżym powietrzu i wsłuchiwać 
się jak płynie rzeka :) szkoda, by 
taki obszar się zmarnował.

W odpowiedzi na zapytanie 
internetowe informuję, iż wła-
ścicielem terenu rzeki, jak i jej 
brzegów, jest Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Jest on właściwym w spra-
wach gospodarowania wodami 
w regionie wodnym, a także 
pełniącym funkcję inwestora 
w zakresie gospodarki wodnej. 
Niemniej jednak nadmieniam, 
iż aby wyrównać teren przy 
brzegach rzeki, należy uzyskać 
stosowne pozwolenia tj. pozwo-
lenie wodno- prawne oraz wyko-
nać projekt budowlany. Biorąc 
pod uwagę powyższe, gmina 

Strzegom nie ma możliwości 
dokonania utwardzeń rzeki ani 
ingerencję w ich kształt.

eugeniusz: dzień dobry, p. Bur-
mistrzu znamy się ze 40 lat 
i dzisiaj byłem w ośrodku zdro-
wia …

Panie Eugeniuszu fakty są 
takie, że jako burmistrz nie mam 
wpływu na funkcjonowanie 
Służby Zdrowia w Strzegomiu. 
Organem nadzorującym i kon-
trolnym jest Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Pytanie w całości 
przekażę do firmy, o której Pan 
pisze. 

ewa z.28: witam panie Bur-
mistrzu. jestem w szoku jak 
pięknie nasi projektanci mogli 
zrobić Fontannę w Bełchatowie. 
wprost nie mogłam się napatrzeć, 
że można, a jednak nie u nas. za-
stanówmy się czy nie ładniejsza 
byłaby i ciekawsza wypływająca 
z ziemi niż takie „coś” na środku 
rynku? jako miasto kamienia 
powinniśmy dawać przykład, 
a nie być pośmiewiskiem.

Nie zgadzam się ze słowem 
„pośmiewisko”. Nasza fontanna 
też jest ładna. Projektowana była 
dość dawno w takim kształcie, 
jaki wtedy był modny. Znam 
wielu ludzi, którym nasza fon-
tanna podoba się i to bardzo.

Hen: witam serdecznie p. Bur-
mistrzu. proszę o informację 
dotyczącą wielkości obniżenia 
wynagrodzeń dwóch byłych za-
stępców dyrektora osiru. pisze 
pan o ich wysokości wynagrodzeń 
za czasów pana poprzednika, 
ale brakuje szczerej wzmianki 
o ile te pensje się obniżyły i ile 
zarabia ówczesny dyrektor osir. 
nurtuje mnie również sprawa 
konkursu na stanowisko na-
czelnika wydziału gospodarki 
odpadami komunalnymi, które 
obecnie piastuje pan mgr inż. 
kazimierz chajduga. kiedy 
odbył się ten konkurs?

Osoby, które przestały peł-
nić funkcje z-cy dyrektora, nie 
pełnią już funkcji publicznych, 
dlatego też nie mogę podać ich 
pensji. Podałem tylko łączną 
sumę, o jaką zmniejszono im 
wynagrodzenie. W informacji 
podałem ile zarabiał dyrektor 
OSiR w tamtym okresie. Na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi nie 
został powołany w drodze kon-
kursu, lecz został przeniesiony 
do wydziału, jako pracownik sa-
morządowy ze Straży Miejskiej, 
na zasadzie porozumienia. 

tomi: witam panie zbyszku, 
widzi pan jak fajnie odbywa się 
ruch bez świateł na ul. świd-
nickiej z kasztelańską, więc nie 
lepiej byłoby zlikwidować te 
światła niż stać na światłach, 
jak wcześniej, w korkach czasem 
nawet po sam cpn orlen? po-
zdrawiam, tomek- mieszkaniec 
strzegomia.

Niestety nie mam wpływu 
na decyzję zarządcy drogi i jak 
widziałem, światła po naprawie 
są już włączone. Są dwie strony 
tej sprawy. Ta, którą przedstawia 
Pan i mieszkańcy, którzy żądają 
funkcjonowania tych świateł 
celem łatwiejszego wyjechania 
na 374 z ul. Świdnickiej i zje-

chania na ul. Świdnicką w stronę 
Rynku. Stanowisko zarządcy 
drogi jest stanowcze- światła 
będą działać. 

kibic: witam, jak można było 
dopuścić by kierowcy przyjeż-
dżający na basen w niedzielę, 
końcem lipca, parkowali sobie na 
górnej murawie boiska? to kpina 
co się dzieje na tych obiektach. 
kamery zainstalowane, a i tak 
na trybunach w dni powszednie 
młodzież pije alkohol. jak nie 
było dobrego gospodarza tak i nie 
ma teraz. tam nie trzeba wy-
kształconego, tylko gospodarnego. 
wielki minus.

W dniu 28.07.2013 r. jeden 
z kierowców zerwał linię zagra-
dzającą wjazd na bieżnię wokół 
górnej płyty boiska i zaparkował 
na niej swój samochód. W ślad 
za nim innych paru kierowców 
też zaparkowało swoje samocho-
dy na bieżni. Po zauważeniu tego 
faktu, obsługa OSiR wezwała 
przez system nagłośnienia ba-
senów kąpielowych kierowców 
tych samochodów, do opusz-
czenia bieżni i samochody te 
opuściły bieżnię. Odnośnie picia 
alkoholu na trybunach, to trzeba 
stwierdzić fakt, że w ostatnim 
czasie na trybunach panuje taki 
upał, że nie ma na nich prak-
tycznie nikogo. Ludzie szukają 
raczej ochłodzenia w basenie, 
niż siedzenia na nagrzanych 
od słońca trybunach. Obsługa 
OSiR zapewnia, że cały czas 
obserwuje to, co się dzieje na 
terenie OSiR i reaguje ma ewen-
tualne wydarzenia.

niepodległości: witam, panie 
Burmistrzu zachęcam pana na 
wycieczkę ulicą niepodległo-
ści i oglądnięcia przepięknych 
widoków na wysypisko śmieci 
w kamieniołomie "BArcz", przy 
okazji poczuje pan wspaniałe 
zapachy unoszące się w okolicy. 
A tak na poważnie to mam py-
tanie: czy ktoś przeprowadza 
tam jakiekolwiek kontrole? Bo 
wylewają tam co popadnie, a pla-
stikowe śmieci walają się po całym 
terenie. .. proszę nie zostać obo-
jętnym na tą prawdziwą bombę 
ekologiczną, która znajduje się 
zaledwie 500 metrów od pana 
miejsca pracy. 

Instytucją kontrolującą pod-
mioty gospodarcze w zakresie 
ochrony środowiska na naszym 
terenie jest Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu Delegatura w Wał-
brzychu. Informuję, że wystosuję 
pismo do w/w instytucji z prośbą 
o przeprowadzenie kontroli.

rodzic: panie Burmistrzu mam 
pytanie odnośnie bezpieczeństwa 
naszych dzieci na placach zabaw. 
w gazetach widać zdjęcia i arty-
kuły o nowo powstałych placach 
zabaw, a co z bezpieczeństwem 
dzieci na placach które już istnieją 
- nikt o nie nie dba i nie kontro-
luje. popsute zabawki stwarzają 
zagrożenie dla bawiących się na 
nich dzieci. szkła porozrzucane 
dookoła, wystające gwoździe to 
zagrożenie dla bawiących się 
dzieci. w takim stanie jest plac 
zabaw na ul. paderewskiego 
przy sck. plac ten jest w takim 
stanie jaki był zeszłej jesieni, 
nic się nie zmieniło poza tym że 
przywieziono piasek. na stronie 

strzegomia zamieszczony jest też 
apel rzecznika praw dziecka 
o podjęcie zdecydowanych działań 
mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa na samorzą-
dowych placach zabaw. proszę 
więc zapewnić bezpieczeństwo 
naszym dzieciom.

Dziękuję za słuszną uwa-
gę. W chwili obecnej zostały 
zlecone naprawy na placach 
zabaw. Co roku wymieniany 
jest piasek w piaskownicach, jak 
również dowożony jest na plac 
zabaw przy SCK. Zabawki są 
sukcesywnie naprawiane. Gmina 
Strzegom mimo licznych inter-
wencji na Komisariacie Policji 
nie jest w stanie ograniczyć de-
wastacji urządzeń zabawowych 
na placach, które są notorycznie 
niszczone przez wandali. 

janusz: cyt. z pana Burmistrza: 
”przepraszam za podanie błęd-
nego terminu. myślę, panie janu-
szu, że jeśli jest pan z rogoźnicy, 
to powinien pan zauważyć, że 
prace już trwają.”

Szanowny Panie, zapraszam 
do siebie lub na zebranie wiej-
skie, by podyskutować na przed-
stawione przez Pana wątki. Ja już 
na Pana pytania odpowiedzia-
łem. Jest to rubryka: pytanie - 
odpowiedź. Zdaję sobie sprawę, 
że nie zawsze odpowiedzi są 
satysfakcjonujące, ale tak to 
już jest. Myślę, że kiedy będzie 
Pan na zebraniu wiejskim, to 
wyjaśnimy sobie wszystkie Pana 
wątpliwości.

niecierpliwi: wiemy, że nasze 
uwagi w sprawie braku in-
terwencji bądź braku jej sku-
teczności, są nadal przypadki 
łamania przepisów drogowych 
przez kierujących pojazdami 
samochodowymi. postawiony 
znak przy placu jana pawła 
ii wjazdu na ulicę kościelną 
w kierunku ul. dąbrowskiego, 
nie zezwala jazdy samochodom 
osobowym.

Przekieruję informację na 
Policję.

jolanta: czy to prawda, że pla-
nujecie remonty ulicy 3 maja? 
jeśli tak, to kiedy i na czym 
będzie polegał?

Obecnie wykonaliśmy projekt. 
Jak pojawią się wolne środki, 
będziemy remontować kolejne 
ulice. Obecnie priorytetem są 
ulice, na które otrzymujemy 
środki zewnętrzne z tzw. „sche-
tynówki”, czy też rewitalizacji 
obszarów pokoszarowych.

michał: panie Burmistrzu, 
pisałem do pana w tej sprawie, 
ale bez odzewu, ani jakichkol-
wiek interwencji. czy gmina 
zamaluje w końcu budynek na 
ul. kasztelańskiej, na którym 
pisze wielki, szpecący napis 
„śląsk” (wiem, że budynek na-
leży do gminy)? czy w końcu 
ktoś zamiecie i odchwaści re-
prezentacyjną ul. kasztelań-
ską (wiem, że ul. prawnie nie 
należy do gminy)? no i trzecie 
pytanie, co z pomnikiem Armii 
czerwonej? ma tak sobie stać? 
jest mi naprawdę przykro, że 
reprezentacyjna ulica moje-
go miasta wygląda tak kiep-
sko, a wystarczą nie pieniądze 
a chęci, aby przywrócić ulice do 
normy. pozdrawiam

Ulica jest koszona przez 
DSDiK. Myślę, że już widać, 
że została uporządkowana. Na-
pis zostanie zamalowany, kiedy 
będzie wykonywana elewacja.

mama: witam serdecznie, czy 
w strzegomiu istnieje „Becikowe 
samorządowe”?

Nie

michał: panie Burmistrzu, 
skrzyżowanie na światłach ul. 
legnicka vs Al. woj. pol. -sier-
pień, a tam ogromne dziury 
sprzed zimy … powinien pan 
ostro zainterweniować do wła-
ściciela drogi. pozdrawiam

Dziury te nie są sprzed zimy. 
Zaraz po otrzymaniu Pana 
pytania, interweniowałem u za-
rządcy drogi. 

marian: witam pana Bur-
mistrza. problem, z którym 
zwracam się do pana jest natury 
egzystencjonalnej. od kilku mie-
sięcy na terenie byłej spółdzielni 
\"kopernik\" przy ul. kościuszki 
w godzinach nocnych ujada pies, 
będący niejako na stanie ochrony 
tego zakładu. w warunkach 
letnich, przy otwartych oknach, 
nie da się z hałasem jaki powo-
duje ów pies, normalnie spać. 
zwracałem się z tym problemem 
do policji. jak się okazało policja 
problem zna, ale nie może nic 
zrobić, bo jak mi powiedziano, 
z psem się gadać nie da. skutek 
zgłoszenia problemu na komisa-
riacie - żaden. pytam więc, czy 
pan, jako gospodarz miasta, ma 
jakiekolwiek możliwości pomocy 
w tej sprawie? wiem, że straż 
miejską pan zlikwidował, ale 
może znajdzie pan sposób? 

Osobiście zwróciłem się do 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu w tej sprawie.

janusz: witam, piszę do pana 
bo zbulwersował mnie bałagan 
panujący w urzędzie miej-
skim. kiedy tylko pojawił się 
obowiązek tzw. deklaracji śmie-
ciowej wówczas złożyłem ją 
w siedzibie urzędu. tymcza-
sem ostatnio zawitała do mnie 
przesympatyczna pani (proszę 
ją pozdrowić) i przyniosła mi 
upomnienie ocierające się o groź-
bę żebym złożył deklarację bo 
niby tego nie zrobiłem i "olałem 
sprawę" (fakt że deklaracja którą 
składałem graficznie różniła się 
od załączonej). jestem bardzo 
sumienny i trochę zaniepokoiło 
mnie, że bałagan i zaniedba-
nia urzędu przerzucane są 
na mieszkańców gminy. całe 
szczęście, że jestem przezorny 
i mam pokwitowanie... 

W związku z brakiem danych 
osobowych Pana trudno jest 
nam się odnieść do opisanej 
sytuacji. Fakt otrzymania przez 
Pana wezwania do złożenia 
deklaracji pomimo, iż jak Pan 
twierdzi, została ona przez Pana 
złożona, może świadczyć o tym, 
że jest Pan właścicielem więcej 
niż jednego lokalu mieszkalne-
go, i z któregoś lokalu deklaracji 
Pan nie złożył. Może mieć 
miejsce również sytuacja, że 
jest Pan właścicielem lokalu 
mieszkalnego, w którym nikt 
nie zamieszkuje i nie ma Pan 
wiedzy o obowiązku złożenia 
deklaracji tzw. „zerowej”. Mogła 
mieć również miejsce sytuacja, 

że złożona przez Pana dekla-
racja złożona została w póź-
niejszym terminie i zbiegła się 
z datą wysyłanego wezwania do 
jej złożenia.

ul. Boh.getta 17/2: witamy 
panie Burmistrzu. chodzi nam 
o parkowanie samochodów na 
chodniku, naprzeciwko urzędu 
pracy. ludzie ci zostawiają 
samochody zapalone, do tego 
puszczają muzykę na cały głos, 
spaliny idą do mieszkań. oni 
się tym nie martwią, bo idą 
podpisać listę, zakłócając nam 
spokój. przecież jest parking na 
ul. świdnickiej. niech pan coś 
z tym zrobi. Bardzo prosimy 
pana o interwencję.

Informuję, że została już 
opracowana dokumentacja 
projektowa dotycząca prze-
budowy ul. Bohaterów Get-
ta, w której zaprojektowane 
są nowe miejsca parkingowe 
(również naprzeciwko Urzędu 
Pracy). Jednocześnie został 
zatwierdzony przez starostę 
świdnickiego nowy projekt 
organizacji ruchu, w którym 
nie przewiduje się ograniczeń 
czasowych postoju na parkin-
gach. Jednocześnie informuję, 
że w dniu 28 listopada 2012 
r. o godz. 14.00 w Sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego, 
odbyły się konsultacje z miesz-
kańcami Strzegomia w sprawie 
„Przebudowy drogi gminnej 
nr 110759D ul. Bohaterów 
Getta w Strzegomiu”, podczas 
których nikt nie zgłosił uwag 
na temat parkowania. Jeśli 
incydenty będą się powtarzać, 
proszę o informację. Może 
uda się ograniczyć postój do 
określonego czasu. 

marek gałuszka: panie Burmi-
strzu, jakiś czas temu zapytałem 
pana „jakie przesłanki kierowa-
ły szanownym panem Burmi-
strzem, doprowadzając media 
do prywatnego terenu- działek 
97-99”. do dnia dzisiejszego 
nie udzielił pan odpowiedzi 
na zadane pytanie, pomimo, iż 
ustawowy termin minął dawno 
temu. dlatego pytam ponownie 
za pośrednictwem strony inter-
netowej. przecież nie ma pan 
chyba nic do ukrycia?

Tak Panie Marku, nie mam 
nic do ukrycia. Po złożeniu 
wniosku o udostępnienie in-
formacji publicznej w zakresie 
doprowadzenia mediów do 
prywatnego terenu (działki 
97,99) pismem z dnia 30 lipca 
(znak WIiZP.1431.6.2013.
KCn), poprosiłem Pana o uzu-
pełnienie wniosku i podanie 
dokładnej lokalizacji nieru-
chomości, których dotyczy 
pytanie: (miejscowość, uli-
ca, obręb lub arkusz mapy). 
Na terenie gminy Strzegom 
w różnych obrębach znajdują 
się działki o tym samym nu-
merze. Do chwili obecnej nie 
uszczegółowił Pan zapytania. 
Pismo zostało wysłane zgodnie 
z Pana oczekiwaniem do miej-
scowości pod Wrocławiem. 
Odbiór pisma 05.08.2013 r. 
potwierdziła kuzynka, podpi-
sując się z imienia i nazwiska. 
Po uszczegółowieniu pytania, 
otrzyma Pan odpowiedź na 
wniosek oraz tu - w rubryce: 
„Pytania do burmistrza”. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 
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W dniu 30 sier pnia br. 
o godz. 13.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu odbędzie 
się XLIII Sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu kadencji 
2010-2014.

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

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

wej.
6. Przyjęcie protokołu z XLII 

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

7. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach prze-
wodniczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finan-

sowej Komendzie Woje-
wódzkiej Policji we Wro-
cławiu,

b) z m i e n i a j ą c a  u c h w a -
łę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej przez 
gminę Strzegom woje-
wództwu dolnośląskiemu 
w ramach realizacji zadania 
pod nazwą: „Przebudowa 
chodników przy drodze 
374 na odcinku od ul. Le-
gnickiej do ul. Kasztelań-
skiej w Strzegomiu”,

c) zmian wieloletniej progno-
zy finansowej gminy Strze-
gom na lata 2013-2022, 

d) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2013 rok,

e) wyrażenia zgody na zawar-
cie przez gminę Strzegom 
porozumienia dotyczącego 
utworzenia i prowadzenia 
przez powiat świdnicki 
oddziału przedszkolnego 
specjalnego,

f) uchylająca uchwałę Nr 115/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 20 grudnia 2004 
r. w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt na 
terenie gminy Strzegom oraz 
rozstrzyganiu o dalszym po-
stępowaniu z nimi,

g) utworzenia  jednostki 
budżetowej pod nazwą 
„Warsztaty Terapii Za-
jęciowej w Strzegomiu” 
i nadania statutu,

h) przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszó-
wek, w gminie Strzegom,

i) stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego.

10. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

11. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad.

red

Już za niecały tydzień dzie-
ci oraz młodzież z całej Pol-
ski powrócą do szkolnych 
ławek, aby kontynuować 
swoją naukę. Rozpoczęcie 
roku szkolnego nastąpi 2 
września 2013 roku. W ten 
dzień uczniowie z naszej 
gminy zgromadzą się na 
uroczystych inauguracjach 
zwiastujących koniec waka-
cyjnej laby.

Ale nie ma się czym smu-
cić, ponieważ czas szkoły to 
nie tylko nauka i „siedzenie 
przy książkach”, to także czas 
wspólnych spotkań, przygód 
i wymiany doświadczeń. To 
właśnie w szkole nawiązujemy 
nowe znajomości, które często 

są tymi, pozostającymi z nami 
już na całe życie. Jednak 10 
miesięcy szybko minie i nim 
się obejrzymy będą kolejne 
wakacje. A na razie życzymy 
wszystkim uczniom pomyśl-
nego roku szkolnego i samych 
wysokich ocen, które z pewno-
ścią zaowocują w przyszłości, 
bo jak mawiał rzymski filozof - 
Seneka Młodszy: „Uczymy się 
nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Rokrocznie liczba uczniów 
się zmienia. Obok zamiesz-
czamy tabelkę informującą 
o ilości uczniów poszczegól-
nych szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w gminie 
Strzegom, która przystąpi 
do nauki w roku szkolnym 
2013/2014.

kw

Będzie sierpniowa sesja Rady 

Witaj szkoło, żegnajcie wakacje

Strzegomscy radni zasiądą do obrad w przedostatnim dniu miesiąca. O czym tym razem będą decydowali? Jakie uchwały podejmą tym razem?

Wszystkim uczniom życzymy pomyślnego roku szkolnego i wysokich ocen

„Równość i godność”- pod 
takim hasłem w trakcie te-
gorocznych wakacji w Strze-
gomskim Centrum Kultury 
odbyło się spotkanie, zor-
ganizowane przez Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalec-
twem. Przedstawiciele sto-
warzyszenia planują przeje-
chać 2500 km dookoła Polski 
w ciągu 42 dni, a celem ich 
wyprawy jest walka o prawa 
osób niepełnosprawnych.

Pochodzą z Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Wyjechali 24 
czerwca ze swojej rodzinnej 
miejscowości z hasłem „Rów-
ność i godność osób niepeł-
nosprawnych”, zarówno tych 
młodszych, jak i starszych. 
– Naszym celem jest przede 
wszystkim nakreślenie postu-
latów, z jakimi chcielibyśmy 
udać się do polskiego rządu. 
Aby jednak do tego doszło 
potrzebujemy 100 000 pod-
pisów - mówiła Magdalena 
Szumna, która była pilotem 
wyprawy. Towarzyszyli jej: 
Teresa Brzózka – Kołodziej, 

pomysłodawczyni wyprawy, 
która niegdyś była mistrzynią 
Polski w wielu konkurencjach 
sportowych m. in. w rzucie 
oszczepem, Małgorzata Ko-
rzeniowska - szefowa wypra-
wy, która w 2000 roku zdobyła 
brązowy medal na paraolim-
piadzie w Sydney w łucznic-
twie, Bogusław Nowak - były 
polski żużlowiec oraz Jerzy 
Wernerowski - prezes Związ-
ku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego. Na spotkaniu pojawił 
się również burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta 
oraz matki ze swoimi niepeł-
nosprawnymi dziećmi, które 
podobnie jak Towarzystwo 
Walki z Kalectwem, chciałyby 
wywalczyć dla swoich pociech 
prawo do godnej egzystencji. – 
Dojrzała w nas idea projektu, 
którego celem jest doprowa-
dzenie do stworzenia godnych 
warunków życia dla osób nie-
pełnosprawnych w naszym 
kraju. Pragniemy, aby wszystkie 
zapisy w ustawach, dotyczą-
ce osób niepełnosprawnych, 
były zastosowane w praktyce. 
A należą do nich m. in. dbałość 

o wspomaganie wczesnego roz-
woju dziecka, aby matki dzieci 
niepełnosprawnych mogły być 
zatrudnione jako ich opiekunki 
i jednocześnie wypracowywały 
sobie prawo do emerytury 
- mówiła Małgorzata Ko-
rzeniowska. Ponadto Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalec-
twem walczy o to, by budynki 
użyteczności publicznej były 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. – Mamy 
również prawo do rehabilitacji, 

której celem jest umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym 
jak największej niezależności 
- kontynuowała Małgorza-
ta Korzeniowska. – Rozu-
miem Wasze potrzeby, dla-
tego w Strzegomiu powstaną 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
które mam nadzieję, przydadzą 
się i znajdą zastosowanie w ży-
ciu osób niepełnosprawnych 
- mówił burmistrz Zbigniew 
Suchyta.

kw

Równość i godność dla wszystkich
Chcą, by wszystkie zapisy w ustawach, dotyczące osób niepełnosprawnych, były zastosowane w praktyce

Muzeum Gross-Rosen za-
prasza nauczycieli i uczniów 
na lekcję w zetknięciu z po-
obozowymi reliktami byłego 
hitlerowskiego obozu koncen-
tracyjnego.
Na terenie byłego obozu 
znajdują się:
- wystawy stałe i czasowe
- makieta obozu
- dokumenty archiwalne
- historyczne zdjęcia
- brama obozowa i wartownie 
strażnicze
- kamieniołom – miejsce 
pracy więźniów
- barak „francuski”
- krematorium polowe
- kuchnia więźniarska
Propozycja edukacyjna:
Wariant I:
Przejście po terenie byłego 
obozu i ekspozycjach muze-
alnych z przewodnikiem.
Projekcja filmu historycznego 
przygotowanego w oparciu 
o wspomnienia i relacje by-
łych więźniów.
Czas trwania: ok. 2,5 godz.
Wariant II:
Warsztaty edukacyjne (temat 
do wyboru):
„Korespondencja więźniar-
ska”

„W ięźniowie  KL Gross-
Rosen i ich twórczość lite-
racka”
„Egzekucje w KL Gross-
Rosen”
„Eutanazja we współczesnym 
świecie na przykładzie obozu 
Gross-Rosen”
„Rewiry-szpitale obozowe”
„Obozowy posiłek w relacjach 
byłych więźniów”
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Wariant III:
Przejście z przewodnikiem
Projekcja filmu
Wybrany warsztat eduka-
cyjny
Czas trwania: ok. 4 godz.
Opłaty:
Usługa przewodnicka:
grupa do 15 osób – 30 zł
grupa do 40 osób – 60 zł
Projekcja filmu:
30 min. – 25 zł / grupa
60 min. – 50 zł / grupa
Parking: autokar – 10 zł
Zajęcia warsztatowe są bez-
płatne.
Zgłoszenia i kontakt:
tel. 74 842 15 80 lub 669 
188 779
e-mail: d.oswiatowy@gross-
rosen.eu
www.gross-rosen.eu

Oferta edukacyjna  
Gross-Rosen

Szkoły Podstawowe
Klasa: I II III IV V VI „0”

PSP nr 2 72 60 66 71 54 64 37

PSP nr 3 18 20 11 15 14 19 23

PSP nr 4 54 95 89 73 77 72 78

PSP Kostrza 10 9 13 6 9 9 19

PSP Olszany 9 12 15 10 11 17 18

PSP Goczałków 17 11 17 13 14 15 24

PSP Stanowice 11 14 15 7 12 10 -

PSP Jaroszów 26 19 25 20 17 26 -

PSP Rogoźnica 10 8 7 9 5 4 10

RAZEM 227 248 258 224 213 236 209

Gimnazja
Klasa I II III
Gimnazjum nr 1 120 104 95
Gimnazjum nr 2 72 93 88
Gimnazjum 
Jaroszów

21 18 23

Gimnazjum 
Goczałków

23 25 19

RAZEM 236 240 225
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01.09.2013, godz.12.00 – 
Gross-Rosen Rogoźnica – 
Uroczystości upamiętniające 
74. Rocznicę agresji Niemiec 
na Polskę. W hołdzie po-
mordowanym w KL Gross-
Rosen.

07.09.2013, godz.16.00  – 
P lac zabaw w Grochoto-
wie – Turniej Wsi Grocho-
tów – Granica. W progra-
mie: konkurencje sportowe, 
sprawnościowe i artystyczne 
z udziałem mieszkańców wsi. 
Wspólne grillowanie, zabawy 
dla dzieci oraz liczne konkur-
sy z nagrodami, na zakończe-
nie zabawa taneczna.

15.09.2013, godz.12.30 - 
Dożynki Gminne w Granicy. 
W programie: Msza Św. Po-
lowa, ceremoniał przekazania 
chleba, prezentacje wieńców, 
chlebów i stoisk, występy 
zespołów folklorystycznych, 
biesiada z Grzegorzem Sta-
siakiem, koncert i zabawa 
z zespołem Rasputin.

19.09.2013, godz. 18.00 – 
Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu – wyjazd z dziećmi 
na spektakl teatralny pt. „Ta-
jemnice kina”.

21.09.2013,godz.16.00  – 
SCK - 100 – lecie ogród-
ków działkowych połączone 
z  „Dożynkami ogródków 
działkowych w Strzegomiu”. 
W programie: część oficjalna, 
występ Grzegorza Stasiaka 
oraz rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszą działkę. Ok. 
godz. 18.00 – plac przy ROD 
„Stokrotka” - prezentacje 
stoisk przygotowanych przez 
działkowiczów.

23 – 29.09.2013 – Centrum 
Aktywności Społecznej Kar-
mel – „Tydzień Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia”. 
Realizacja III edycji projektu 
skierowanego do mieszkań-
ców gminy Strzegom. W pro-
gramie: wykłady, spotkania, 
plenery, warsztaty, pokazy, 
prezentacje artystyczne, wy-
stawy z udziałem mieszkań-
ców Strzegomia oraz artystów 
zaproszonych. 

Plan SCK na wrzesień

Burmistrz Strzegomia, Rada 
Miejska w Strzegomiu, pro-
boszcz Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej w Jaroszowie, sołtys 
Wsi Rusko, Oddział Wro-
cławski Instytutu Pamię-
ci Narodowej oraz Zarząd 
Główny Ruchu Wolnych 
Demokratów serdecznie 
zapraszają na X Spotkanie 
Religijno – Patriotyczne 
w Rusku, pod honorowym 
patronatem JE ks. bpa Igna-
cego Deca Ordynariusza 
Diecezji Świdnickiej oraz 
Zbigniewa Suchyty - bur-
mistrza Strzegomia, które 
odbędzie się w dniach 20 i 22 
września 2013 r.
Poniżej przedstawiamy pro-
gram uroczystości:
20.09.2013 r. o godz. 11.00 – 
sympozjum popularno-nauko-
we w Strzegomskim Centrum 
Kultury:
- referaty pracowników Od-

działu IPN we Wrocławiu nt. 
„Ośrodka Pracy Więźniów 
w Jaroszowie w materiałach 

archiwalnych Oddziału IPN 
we Wrocławiu”;

- wystąpienie Tadeusza Mro-
za – zastępcy przewodni-
czącego Zarządu Głównego 
Ruchu Wolnych Demokra-
tów, byłego więźnia OPW 
w Rusku;

- pytania, dyskusja;
22.09.2013 r. o godz. 13.00 
- Msza św. w kościele p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Rusku, parafia Jaroszów, 
gmina Strzegom;
godz. 14.30 - przejście przed 
obelisk z nową Tablicą Pa-
miątkową,
modlitwa za więźniów poli-
tycznych zmarłych w Obozie 
Pracy w Rusku i na terenie 
całej Polski, 
poświęcenie obelisku z Tablicą 
Pamiątkową, 
złożenie wieńców i kwiatów 
pod Tablicą Pamiątkową,
godz. 15.00 – poczęstunek 
w Świetlicy Wiejskiej w Ru-
sku;
godz. 16.00 – zakończenie 
spotkania.

organizatorzy

Lekcja patriotyzmu 
W tym roku będzie to jubileuszowe, X Spotkanie Religijno – Patriotyczne w Rusku. Zapraszamy do uczestnictwa

Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Związek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej oraz 
Muz eum Gross- Rosen 
zapraszają na uroczystości 
upamiętniające 74. rocz-
nicę agresji Niemiec na 
Polskę, które odbędą się 
1 września o godz. 12.00 
na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego.

Wydarzenie to jest orga-
nizowane pod honorowym 
patronatem marszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego 

-  R a f a ł a  J u r -
kowlańc a  o r az 
b i s k u p a  ś w i d -
n i c k i ego  –  JE 
ks. bp. Ignacego 
Deca. W progra-
mie uroczysto-
ści przewidziane 
są  wystąp ienia 
okolicznościowe, 
uroczysta polo-
wa Msza Święta, 
złożenie wieńców 
i wiązanek kwia-
tów oraz zwie-
dzanie wystaw. 

red

Uczczą pamięć poległych
W programie uroczystości przewidziane są wystąpienia okolicznościowe, uroczysta polowa Msza Święta oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów

Historia KL Gross-Rosen
Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, której więźniowie przeznaczeni byli 
do pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. Pierwszy transport przybył tam 2 sierpnia 1940 roku. 1 maja 1941 
roku Arbeitslager Gross-Rosen uzyskał status samodzielnego obozu koncentracyjnego. W pierwszych dwóch latach 
istnienia KL Gross-Rosen był małym obozem nastawionym w dalszym ciągu na obsługę kamieniołomu. Mordercza 
12-godzinna praca w kamieniołomie, głodowe racje żywnościowe, brak należytej opieki lekarskiej, nieustanne 
maltretowanie i terroryzowanie więźniów zarówno przez załogę SS, jak i więźniów funkcyjnych powodowały dużą 
śmiertelność, a KL Gross-Rosen był postrzegany jako jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych. Zasadnicza roz-
budowa obozu Gross-Rosen przypada na rok 1944, zmienia się również jego charakter; obok centrali w Gross-Rosen 
powstają liczne filie (około 100) zlokalizowane przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska, Sudetów i Ziemi Lubuskiej. 
Do największych należały obozy: AL Fünfteichen w Jelczu, 4 obozy we Wrocławiu (Breslau), Dyhernfurth w Brze-
gu Dolnym, Landeshut w Kamiennej Górze oraz w zespół obozów Riese zlokalizowanych w Górach Sowich. 
Ogółem przez Gross-Rosen – obóz macierzysty i jego filie – przeszło około 125 000 więźniów, w tym również 
więźniowie nie rejestrowani, przywożenia do obozu na egzekucję, np. 2 500 radzieckich jeńców wojennych. 
Do najliczniejszych grup narodowościowych w kompleksie Gross-Rosen (obóz główny i jego filie) należeli Żydzi (obywa-
tele różnych państw europejskich), Polacy oraz obywatele byłego Związku Radzieckiego.Szacunkowa liczba ofiar obozu 
Gross-Rosen wynosi około 40 000. Jednym z najtragiczniejszych okresów w dziejach tego obozu była jego ewakuacja. 
Podczas transportów (nawet kilkutygodniowych)  zginęło wiele tysięcy więźniów. Od jesieni 1943 roku do lutego 1945 
roku działał na terenie KL Gross-Rosen wychowawczy obóz pracy wrocławskiego gestapo (AEL), przez który przeszło 4 
200 więźniów. Na podstawie: http://www.gross-rosen.eu/

Szczegółowy program 
dostępny będzie na stro-
nach internetowych oraz 
plakatach.
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Kolejna udana impreza, jaką 
przygotowali mieszkańcy Że-
lazowa zgromadziła tłumy 
z okolicznych miejscowości, 
a także gości z ościennych 
gmin. Smaczne jedzenie, faj-
na muzyka i miła, przyjazna 
atmosfera pozwoliły na znako-
mitą integrację mieszkańców 
dwóch wsi. 

Sołtysowi i Radzie Sołeckiej 
w organizacji turnieju pomo-

gli pracownicy Strzegomskie-
go Centrum Kultury oraz jak 
zawsze niezawodni druhowie 
z OSP Żelazów. Tę i podobne 
imprezy finansuje gmina Strze-
gom przy wsparciu mieszkańców 
i sponsorów. Dzięki uprzejmości 
Państwa Gillmaier turniej odbył 
się na hipodromie w Żelazowie. 
Dmuchane zamki, trampolina, 
gry i zabawy to niektóre z atrak-
cji przygotowanych dla dzieci. 
Właściciele szkółki jeździeckiej 
„Hipologia Strzegom Stajnia 

Żelazów” Państwo Magdalena 
i Mariusz Kleniuk udostępnili 
dla najmłodszych kucyki. Bractwo 
Joannitów przygotowało turniej 
rycerski. Pokaz ZUMBY rozgrzał 
widownię i zachęcił do wspólnego 

tańca. Gospodynie z obu wsi 
wykazały się kunsztem cukierni-
czym. Jury w składzie: radna Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - Jadwiga 
Wróblewska oraz Dorota Piech 
i Leokadia Okruta nie miały 
łatwego zadania, oceniając ciasta. 
Po długiej naradzie wygrało „rafa-

ello z jabłkami” Teresy Makuch. 
Zachwycały także zdrowe sery 
z gospodarstwa „Jaśkowe Kozy” 
w Żółkiewce. Bractwo rycerskie 
przeprowadziło konkurs łuczni-
czy, w którym niebywałe umie-

jętności pokazał Robin Hood 
z Żelazowa – Mariusz Głąbiała. 
Szycie guzików na czas utrudniały 
Sylwii Tomczak z Żółkiewki 
i Annie Giera z Żelazowa sta-
lowe rękawice. Paweł Kuriata 
z Żelazowa i Mariusz Dejewski 
z Żółkiewki biegali na czas ubrani 

w ciężkie zbroje. Zaciętą walkę 
pokazały jak zwykle panie - tym 
razem walczyły na przyśpiewki 
ludowe ułożone o mieszkańcach 
i walorach swoich miejscowości. 
W dwóch z 4 konkurencji tur-
nieju wygrali gospodarze, dwie 
rozgrywki okazały się remisem. 
Summa summarum wygrał Że-
lazów. Puchar w imieniu poseł 
Moniki Wielichowskiej wręczył 
zastępca burmistrza Strzegomia - 

Wiesław Witkowski. W zabawie 
z mieszkańcami wzięli udział sa-
morządowcy: Robert Wójtowicz 
- radny powiatu świdnickiego, 
Jadwiga Wróblewska i Tomasz 
Marczak - radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, a także Iwona 
Zabawa-Budziszyn – sekre-
tarz gminy Strzegom, a zarazem 
mieszkanka Żółkiewki. 

red 
fot. m. Cieplik

To była świetna integracja wsi 
Żelazów i Żółkiewka rozegrały Turniej o Puchar Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Moniki Wielichowskiej. Kto wygrał pojedynek? 

„Święto Chleba” to uroczy-
stość, która od wielu lat od-
bywa się w naszej gminnej wsi 
Stanowice. W tym roku miała 
ona miejsce w niedzielę, 25 
sierpnia.

Wydarzenie, którego orga-
nizatorami było Stowarzysze-
nie Mieszkańców na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stanowice oraz 
Rada Sołecka, rozpoczęło się 
uroczystą Mszą Świętą w Ko-
ściele pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego. Po nabożeństwie 
barwny korowód przemasze-
rował w kierunku świetlicy 
wiejskiej. Tam rozpoczęła się 
druga, równie ważna część 
tej uroczystości, a mianowicie 
konkursy, w których każdy mógł 
wziąć udział. Nie obyło się bez 
rozgrywek poetyckich, podczas 

których uczestnicy mieli szansę 
popisać się swoim recytatorskim 
talentem. Wydarzenie uświet-
niły również występy zespołów 
młodzieżowych, które swoją 
żwawą muzyką zachęciły pu-
bliczność do do zabawy. SCK 
przygotowało także dla 
najmłodszych rozmaite 
atrakcje. Komisja kon-
kursowa, która wybierała 
najlepsze wypieki z ciast 
i chleba miała naprawdę 
nie lada wyzwania, bo 
wszystko nie tylko pre-
zentowało się, ale sma-
kowało przepysznie. Dla 
uczestników przygoto-
wane zostały nagrody. 
A tuż po godz. 18.00 
rozpoczęła się prawdzi-
wa, taneczna zabawa, 
w której uczestniczyli 

nie tylko mieszkańcy Stanowic, 
ale również sołectw ościennych. 
– „Święto Chleba” to doskonała 
okazja do tego, by kultywować 
tradycję, a także by wspólnie 
się zintegrować - mówiła sołtys 
Zdzisława Dmytrarz. Warto 

dodać, że tegoroczna edycja 
„Święta Chleba” odbyła się już 
w sąsiedztwie nowo wyremon-
towanej świetlicy wiejskiej, co 
zdecydowanie podwyższyło 
rangę imprezy. 
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Pachniało świeżym chlebem
„Święto Chleba” to doskonała okazja do tego, by kultywować tradycję, a także by wspólnie się integrować

Bogumił Wieszewski sołtysem 
Stawisk jest od 3 lat tj. od 2010 
roku. Stawiska są niewielką miej-
scowością, liczącą 73 mieszkań-
ców, z czego około 30% stanowią 
dzieci i młodzież. – Trudności 
w pełnieniu obowiązków sołtysa 
zawsze są i zapewne będą - już tak 
jest, że nie można wszystkiego od 
razu zrealizować. Jesteśmy małą 
społecznością i nie zawsze mamy 
wystarczającą siłę przebicia. Tylko 
systematycznością i konsekwencją 
można wiele osiągnąć- mówił. Jak 
sam twierdzi, nigdy nie podchodził 
do tej funkcji, że coś trzeba zrobić 
czy trzeba zorganizować. – Rola 
sołtysa ma charakter typowo spo-
łeczny, z dużym zaangażowaniem 
staram się rozwiązywać wszelkie 
problemy naszej społeczności. 
Dla innych obowiązki - dla mnie 
potrzeba działania - kontynuuje. 
Przez te 3 lata, od kiedy pełni 
funkcję sołtysa, wspólnie z miesz-
kańcami jego małej społeczności, 
doprowadził do wielu zmian. – 
Przez wiele lat stan własnościowy 
świetlicy wiejskiej był nieuregulo-
wany. Moi poprzednicy dołożyli 
wszelkich starań, aby świetlica 
w Stawiskach stała się własnością 
gminy i dzięki zaangażowaniu 
ówczesnych władz gminy Strze-
gom, stan prawny świetlicy został 
uregulowany. Kolejnym krokiem 
było przygotowanie projektu na 
gruntowny remont budynku, 
który w chwili obecnej nie jest 
dostępny dla mieszkańców. Kon-
sekwentnie realizuje poczynienia 
w tym kierunku, zainicjowane 
przez moich poprzedników w ści-
słej współpracy z władzami. No 
i udało się … Świetlica wiejska 
w Stawiskach jeszcze w tym roku 
zacznie zmieniać swoje oblicze. 
Na uwagę zasługuje również plac 
przy świetlicy wiejskiej. Zniszczo-
ny teren nie nadawał się do użytku. 
Wyrównaliśmy teren poprzez 
nawiezienie ziemi, nasadziliśmy 
krzewy, udało się ogrodzić teren 

od strony rzeki. W tym roku 
stanęła na tym skwerze altana 
oraz grill, gdzie w okresie letnim 
odbywają się spotkania mieszkań-
ców. Zadbaliśmy również o przy-
gotowanie terenu pod zbiorniki 
na selektywna zbiórkę odpadów 
komunalnych. Kosze stoją na 
utwardzonym terenie, co zdecy-
dowanie ułatwia dostęp zarów-
no mieszkańcom, jak i służbom 
odbierającym odpady - mówi. 
Sołtys cieszy się, że poczynione 
już kilka lat temu kroki w kierun-
ki remontu świetlicy, doszły do 
skutku. – Nowo wyremontowana 
świetlica da nam wielkie możliwo-
ści do rozwoju życia kulturowego 
naszej wsi. Chciałbym, aby nasza 
społeczność rozwijała swoje pasje 
i zainteresowania, nie ukrywam, 
że do tej pory ze względu na 
brak ogólnodostępnego miejsca, 
było to utrudnione - kontynuuje. 
Bogumił Wieszewski uważa, 
fundusz sołecki jest bardzo do-
brym rozwiązaniem. – Możemy 
rokrocznie planować nowe zakupy 
służące naszym mieszkańcom. W 
ramach funduszu, w ostatnim cza-
sie, ogrodzono teren przy świetlicy, 
zakupiono ławki, stoły, wykonano 
altanę oraz wyposażono nasz 
mały skwer w grilla ogrodowego 
- informuje.

kw

Prezentujemy sołtysów:
Dla Stawisk z powołania



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9sport 

Sezon 2013/14 w IV li-
dze dolnośląskiej został 
j u ż  z a i n a u g u r o w a n y. 
A KS  G r a n i t  S t r z e go m  
S. A. w dwóch kolejkach 
odniósł 1 zwycięstwo i po-
niósł 1 porażkę, bilans bra-
mek 4-4.

Typowany przez wielu fa-
chowców do zajęcia czoło-
wych lokat w lidze nasz klub 
rozpoczął rozgrywki od trochę 
niespodziewanej, aczkolwiek 

zasłużonej porażki w Ząbko-
wicach Śląskich. Przegrana 
z Orłem nie mogła dziwić, 
skoro do przerwy zawodnicy 
trenowani przez Jarosława 
Krzyżanowskiego przegrywali 
już 0:3. Później było nawet 
0:4 i dopiero wtedy strzego-
mianie zaczęli gonić swojego 
rywala. Udało się im strzelić 
tylko 3 gole i porażka stała się 
faktem. – W pierwszej części 
meczu wróciły stare koszmary, 
czyli niefrasobliwość w grze 
defensywnej. Bramki, które 

straciliśmy, padły po naszych 
błędach. W sumie nie grali-
śmy źle, nawet przeważali-
śmy, jednak rywal był w tym 
dniu wyjątkowo skuteczny. 
W przerwie powiedziałem 
moim zawodnikom, że jeszcze 
nie wszystko stracone. Wynik 

0:4 załamałby niejedną dru-
żynę, my jednak chcieliśmy 
dalej walczyć o jak najkorzyst-
niejszy rezultat. Było blisko 
remisu, ale pierwszy mecz 
przegraliśmy. W niedzielę, 
w pojedynku z Kuźnią Jawor, 
będziemy chcieli się zrehabili-

tować i osiągnąć o wiele lepszy 
wynik. Wiem, że moi chłopcy 
potrafią grać dobrze w piłkę 
- powiedział po spotkaniu, 
które odbyło się w czwartek 
15 sierpnia, trener AKS-u, 
Jarosław Krzyżanowski. Jak 
szkoleniowiec zapowiedział, 

tak się stało, choć beniaminek 
z Jawora długo stawiał opór. 
Jedyna bramka spotkania pa-
dła w 75 minucie, a jej strzel-
cem był jeden z najlepszych 
na placu w naszym teamie 
– Marcin Buryło. 

tw

- panie trenerze! czego możemy 
spodziewać się po występach naszej 
drużyny w sezonie 2013/14? Aks 
będzie jeszcze mocniejszy niż w ubie-
głych rozgrywkach?

- Na pewno możemy spodziewać 
się dobrej i widowiskowej gry. Tam-
ten sezon pokazał, że potrafimy grać 
ofensywnie, strzelać bramki i utrzy-
mywać się długo przy piłce. W nie-
których meczach graliśmy nawet 
za bardzo do przodu i traciliśmy za 
dużo bramek. Jest to element, który 

na pewno chcielibyśmy poprawić. 
Postaramy się zwracać pilniejszą 
uwagę na grę obronną zespołu.

- jaki cel minimum stawia sobie 
pan w kontekście miejsca w tabeli 
w nowym sezonie?

- Nie chciałbym mówić o jakimś 
konkretnym miejscu. Najważniej-
sze, aby mój zespół grał miłą dla oka 
piłkę. Odbieram sygnały, że stawia 
się nas w roli faworyta rozgrywek. 
Wydaje mi się, że w ten sposób 

inne zespoły chcą trochę zrzucić 
z siebie ciężar odpowiedzialności. 
Strzegomski zespół stać na nawią-
zanie walki o awans, ale nie chciał-
bym w tym momencie składać 
żadnej deklaracji. Rok temu, gdy 
przejmowałem AKS, drużyna była 
trochę w rozsypce, dzisiaj atmosfera 
w drużynie jest zdecydowanie lep-
sza i mówi się, że nasz klub będzie 
jednym z kandydatów do awansu. 
Jest to dla mnie dowód na to, że 
wszystko idzie w prawidłowym kie-

runku. Nie ukrywam, 
że naszymi zawod-
nikami interesowały 
się kluby z wyższych 
lig – np. Mateuszem 
Wernerem, Micha-

łem Sudołem czy Marcinem 
Buryło. Ten ostatni jest kapitanem 
zespołu i wraz Dawidem Doma-
radzkim rządzą w środku pola. Na 
powrót Mateusza Wernera do gry 
nie mogę się już doczekać.

- czy wierzy pan w zajęcie jednego 
z dwóch czołowych miejsc premio-
wanych awansem do iii ligi? 

- Wierzę jak najbardziej. Po to 
pracujemy, żeby grać o najwyż-
sze cele. Nie powiem dzisiaj, że 
awansujemy na pewno. W gronie 
faworytów widzę: Olimpię Ko-
wary, Orkana Szczedrzykowice, 
Miedź Legnicę i może któregoś 
z beniaminków. Odnośnie spadko-
wicza z III ligi - Orła Ząbkowice 
Śl., mam mieszane uczucia. Wiele 
osób uważa, że ten klub się rozsy-
pie, ja jednak twierdzę, że uda mu 
się pozbierać. Może nie będzie 
walczył o awans, ale też nie będzie 
tak, że z tym zespołem każdy wygra 
bez trudu.

- w jakim stopniu będzie pan ko-
rzystał z naszych uzdolnionych 
juniorów?

- To będzie zależało od sytuacji 
kadrowej. Jak już wcześniej po-
wiedziałem, dołączyliśmy przed 
tym sezonem na stałe do pierwszej 
drużyny Bodniewicza i Radoma. 
W sumie wychodzi na to, że w na-
szej kadrze mamy stosunkowo 
młodych piłkarzy (…). 
- serdecznie dziękuję za rozmowę.

tomasz wanecki 
pełny zapis rozmowy znajduje się 
na of icjalnej stronie internetowej 
Aks-u strzegom.

Raz pod wozem, raz na wozie 

Stać nas na awans do III ligi!

AKS Granit Strzegom S.A. rozpoczął rozgrywki od porażki, jednak w drugiej kolejce się zrehabilitował. Kto uratował honor drużyny i jak formę zespołu ocenia trener? 

Wywiad z trenerem AKS-u Granit Strzegom S. A. – Jarosławem Krzyżanowskim o dotychczasowych osiągnięciach, planach na przyszłość oraz nadziejach 

W swoim pierwszym spotka-
niu w sezonie 2013/14 w Lidze 
Dolnośląskiej Juniorów piłkarze 
Przemysława Stempniewicza 
wygrali z faworyzowaną Lechią 
Dzierżoniów 2:1 (1:0). 
Po powrocie z obozu w Niebo-
rowie, w trakcie którego juniorzy 
rozegrali 4 gry kontrolne, mło-
dzi strzegomianie – w swoim 
ostatnim sparingu - zmierzyli 
się jeszcze ze Stalą Świdnica 
i przegrali 1:6. Trener Stempnie-
wicz choć nie przejął się zbytnio 
tą porażką, to jednak przed śro-
dowym spotkaniem dość ostroż-
nie wypowiadał się o szansach 
swojego zespołu w konfrontacji 
z Lechią Dzierżoniów. Spotka-
nie zaczęło się bardzo dobrze 
dla AKS-u, bowiem już w 8 
minucie Marek Wyżga, któ-
ry ma już na koncie występy 
w seniorach, pięknym strzałem 
z rzutu wolnego pokonał golki-
pera gości. Wynik do przerwy 
już się nie zmienił, a po zmianie 
stron miejscowi podwyższyli na 
2:0. Strzelcem gola głową w 58 
minucie był Piotr Kruk, który 

dosłownie kilka chwil wcześniej 
pojawił się na boisku. Przyjezdni 
zdołali co prawda strzelić bram-
kę kontaktową (84 minuta), ale 
było to dla nich jedyne trafienie 
w tym meczu. Ostatecznie AKS 
Strzegom pokonał na inaugu-
rację Lechię Dzierżoniów 2:1.  
– Chciałbym podziękować i po-
gratulować chłopakom dobrego 
występu i zdobycia 3 punktów 
na inaugurację. Zagrali napraw-
dę solidnie i jestem dobrej myśli 

przed kolejnymi meczami – po-
wiedział trener Stempniewicz. 
Dodajmy, że przed środowym 
meczem miała miejsce miła uro-
czystość, w trakcie której przed-
stawiciel Podokręgu Piłki Noż-
nej w Świdnicy – Eugeniusz 
Ciura wręczył kapitanowi strze-
gomskiej drużyny – Damianowi 
Sobczakowi okolicznościowy 
puchar za wywalczenie awansu 
do LDJ. 
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Zgarnęli całą pulę
Trener P. Stempniewicz: Zagrali naprawdę solidnie. Jestem dobrej myśli 

Z udziałem trzech drużyn 
w dniu 11 sierpnia br. na boisku 
sportowym w Rogoźnicy odbył 
się IV Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Proboszcza Parafii 
Rogoźnica - ks. Stanisława 
Skrzypka. Zawody zostały 
poprzedzone Mszą Św. w in-
tencji sportowców, którzy wraz 
ze swoimi rodzinami otrzymali 
specjalne błogosławieństwo.

W rogoźnickim turnieju ry-
walizowały ze sobą: Orzeł 
Pichorowice, Park Targoszyn 
oraz gospodarze - Granit Ro-
goźnica.

Wyniki poszczególnych 
spotkań:
• Granit Rogoźnica - Orzeł 

Pichorowice  3:1

• Park Targoszyn - Orzeł Pi-
chorowice  5:3

• Granit Rogoźnica - Park 
Targoszyn  2:1

Puchar Proboszcza - po dwóch 
wygranych - zdobyła ekipa Gra-
nitu Rogoźnica. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został 
Andrzej Struszko.

Głównymi organizatorami 
niedzielnych zawodów byli: 
Henryk Radkowski - sołtys 
wsi Rogoźnica oraz Henryk 
Podsiadło. Wsparcia organi-
zatorom udzieliła - jak zwykle 
niezastąpiona i zawsze chętna do 
pomocy - ekipa z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rogoźnicy.

red
foto: Izabela Podsiadło

Rogoźnica z pucharem!Oto mistrzowie!
Zawodnicy LKS Stragony 

Strzegom po raz kolejny się-
gnęli po medale mistrzostw 
Polski. W rozegranych w mi-
niony weekend w Morawie 
mistrzostwach zdobyli dwa 
złote medale i jeden srebrny. 
Dwukrotnie na najwyższym 
podium stanął Michał Ko-
narski. 

W piątek Michał Konar-
ski zdobył tytuł Mistrza Pol-
ski Młodzików na kucach we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego na kucu 
Eroika. Jego koleżanka klu-
bowa - Emilia Goll na kucu 
Rugia została wicemistrzynią 
Polski. W niedzielnym finale 
Mistrzostw Polski Młodzików 
na kucach w skokach przez 
przeszkody, Michał Konarski 
na kucu Lady Laura ponownie 
okazał się najlepszy i zdobył 
drugi złoty medal. W Ośrodku 
Jeździeckim Stragona rozegra-
nych zostało aż pięć najważniej-
szych imprez krajowych rangi 
mistrzostw Polski dla kucy. 
Rywalizowały dzieci i młodzież 
w wieku do lat 16 w dwóch 
dyscyplinach: skoki przez prze-
szkody i WKKW. W zawodach 
wystartowało prawie 90 kucy 
z całej Polski.

red

1 kolejka: 15.08.2013 r. – Ząbkowice Śl. 
Orzeł Ząbkowice Śl. – AKS Granit Strzegom S. A. 4:3 (3:0) 
bramki dla AKS-u: Borkowski 2, Dobrowolski 
skład AKS-u: Kretkowski - Raf. Wiśniewski, Adham (Bęś), Sudoł, Mar-
szałek, Domaradzki (Bodniewicz), Krzyżanowski (Rogowicz), Buryło, 
Traczykowski, Borkowski, Diduszko (Dobrowolski) 

2 kolejka: 18.08.2013 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. – Kuźnia Jawor 1:0 (0:0)
bramka dla AKS-u: Buryło 
skład AKS-u: Trawka – Raf. Wiśniewski (Bęś), Pospiszyl, Sudoł, Marszałek, 
Domaradzki, Buryło, Krzyżanowski, Borkowski (Rogowicz), Traczykowski, 
Diduszko (Bodniewicz)

1 kolejka: 21.08.2013 r. - Strzegom
AKS Strzegom - Lechia Dzierżoniów 2:1 (1:0)
bramki dla AKS-u: Wyżga, Kruk
skład AKS-u: Osoba - Matuszak, Posacki, Gawlak, Wyżga, Sobczak, Krup-
nik (Kruk), Rogaczewski (Warych), Rogowicz, K. Jaszowski (Abramczuk), 
Nitarski (Lewandowski)
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na oddanie w najem garażu, 
o pow. 6,21 m2, położonego 
w granicach działki nr 362/58, 
w Jaroszowie, przy budynku 
Jaroszów 137. (Z uwagi na 
wysokość garażu wynoszącą 
poniżej 2,20 m, podana w ogło-
szeniu powierzchnia garażu wy-
nosi 50% powierzchni posadzki 
garażu). 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 19 wrze-
śnia 2013 roku, o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 22 listopada 2012 
roku zakończył się wynikiem 
negatywnym z uwagi na brak 
oferentów.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 3,50 zł/m2 miesięcznie. 

Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 200 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 16 września 2013 roku. 
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 przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za najem garażu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 

osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 30 dni, licząc od 

daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 
16 września 2013 roku, w godzi-
nach od 1000 do 1015. 
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.

Zapraszamy!

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest:
1. lokal użytkowy nr 1 o po-
wierzchni użytkowej 129,75 
m² położony w budynku przy  
ul. Mikołaja Kopernika 8 w Kostrzy, 
gmina Strzegom wraz z udziałem 
29 %w częściach wspólnych bu-
dynku i prawie własności działki 
nr 244, AM - 1, Obr. Kostrza  
o powierzchni 700 m².
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 187.850,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego  
181.730,00 zł,
wartość udziału w prawie własno-
ści działki 6.120,00 zł.
Wadium - 20.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla przedmiotowej nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020712/6.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Istnieje możliwość zmiany sposo-
bu użytkowania lokalu użytkowe-
go na lokal mieszkalny, jednakże 

wymaga to zgody Starosty Po-
wiatowego w Świdnicy.
Szczegółowe informacje w spra-
wie zmiany sposobu użytkowania 
uzyskać można w Wydziale 
Budownictwa Starostwa Powia-
towego w Świdnicy, Świdnica 
ul. M. Skłodowskie-Curie 7, tel. 
74/850-04-20.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
5MN/RM2 – zabudowa miesz-
kaniowo – usługowa, w ramach 
której dopuszcza się lokalizację 
budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, 
mieszkalno-usługowych oraz 
usługowych.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 27.09.2013 r.  
w godzinach od 1000- 1020.
2. lokal mieszkalny nr 11 o po-
wierzchni użytkowej 15,60 m² 

wraz z pomieszczeniem przyna-
leżnym – piwnicą o powierzchni 
2,50 m², położony w budynku 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 
3 w Kostrzy, gmina Strzegom 
wraz z udziałem 1,94 %w czę-
ściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 
280/4, AM - 1, Obr. Kostrza  
o powierzchni 2.302 m².
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 26.300,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego 
25.000,00 zł,
wartość udziału w prawie własno-
ści działki 1.300,00 zł.
Wadium - 2.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla przedmiotowej nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00018259/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 

wsie: Goczałków, Goczał-
ków Górny, Rogoźnica, Gra-
niczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 5MU4- tereny zabudowy 
mieszkaniowej z usługami.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 27.09.2013 r.  
w godzinach od 1030- 1050.
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 30.09.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 

zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia 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. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, 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 drugi przetarg ustny, nieograniczony

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego  w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiące własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży - zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 205/B/2013 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 
21 sierpnia 2013 r.;
- zamiany - zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 206/B/2013 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 
gmina Strzegom informuje, 
że w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PLACU ZABAW 
NA TERENIE DZIAŁKI 
164/2 W MIEJSCOWOŚCI 
STRZEGOM
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę wykonawcy:
ZAKŁAD USŁUG KOMU-
NALNYCH W STRZEGO-
MIU SP. z o. o.
ul. Aleja Wojska Polskie-
go 75, 58-150 Strzegom
Wyboru dokonano zgodnie 

z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wyko-
nawców oraz przyznano im 
następującą punktację w kry-
terium oceny ofert – cena 
100%: 
Oferta Nr 1 MAGIC GARDEN 
Daniel Gacek
 ul. Mieleńska 27
 88-170 Pakość
 cena ofertowa: 97 909,23 zł, 
49,10 pkt.
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „APIS” J. 
Oziębło
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław
cena ofertowa: 57 300,52 zł, 
83,90 pkt.

Oferta nr 3 „BUD – MAR” 
MATEUSZ RAKOCZY
ul. Dolna 22
58-150 Strzegom
cena ofertowa: 89 650,00 zł, 
oferta odrzucona nie podlega 
ocenie
Oferta Nr 4 PRZEDSIĘBIOR-
STWO WIELOBRANŻO-
WE „STAŃCZYK” SPÓŁKA 
JAWNA
ul. Jeleniogórska 52
58-160 Świebodzice
cena ofertowa: 56 444,70 zł, 
85,17 pkt.
Oferta nr 5 ZAKŁAD USŁUG 
KOMUNALNYCH W STRZE-
GOMIU SP. z o. o.
ul. Aleja Wojska Polskiego 
75
58-150 Strzegom
cena ofertowa: 48 075,00 zł, 
100,00 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 
ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych 
(Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) gmina 
Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: 
BUDOWA ZATOKI AU-
TOBUSOWEJ W CIĄGU 
DROGI WOJEWÓDZ-
KIEJ NR 374 UL.ŚWID-
NICKA W M.STRZEGOM 
jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę Wyko-
nawcy: Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe 
„STAŃCZYK” Sp. j. ul. 

Jeleniogórska 52, 58-
160 Świebodzice 
W y b o r u  d o k o n a n o 
zgodnie z art. 91 ust. 1 
w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniej-
szą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wy-
konawców oraz przyzna-
no im następującą punk-
tację w kryterium oceny 
ofert – cena 100%: 
Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „STAŃCZYK” 
Sp. j. ul. Jeleniogórska 
52, 58-160 Świebodzice 
cena – 97 170,00 zł, 
100 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana poło-
żona w Granicznej gm. Strzegom 
składająca się z:
działki nr 193/2, AM - 1, Obr. Gra-
niczna o powierzchni 7.700 m2,
działki nr 192/3, AM - 1, Obr. Gra-
niczna o powierzchni 8.300 m².
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020744/9. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 81.800,00 zł, w tym;
działka nr 193/2 – 24.200,00 zł,
działka nr 192/3 – 57.600,00 zł.
Wadium - 8.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do ceny sprzedaży działki nr 
192/3 dolicza się obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r.  o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiej-
skich dla części  północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Gocza łków Górny,  Rogoź -
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żó łk iewka,  Kos t rza ,  Że la -
zów zatwierdzonym Uchwałą  
Nr  104 /04  Rady  Mie jsk ie j 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem: działka nr 193/2 –R 
tereny użytków rolnych, działka 
nr 192/3 - częściowo 4R1 tere-
ny użytków rolnych i częściowo 
4RM1 – zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych ho-
dowlanych i ogrodniczych.
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 terminie do 
dnia 30.09.2013 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 zalicza 
się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się 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. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-

kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i 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 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 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki po-
łożone na terenie gminy Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 164/4, 
AM – 2, Obr. Jaroszów, położona 
w Jaroszowie gm. Strzegom, o po-
wierzchni 0,1600 ha, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00078972/7. 
Nieruchomość obciążona jest służeb-
nością gruntową w postaci przejścia 
i przejazdu.
Cena wywoławcza nieruchomości 
5.300,00 zł
Wadium - 600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r. o godz. 1000 w sie-
d z i b i e  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
ru wschodniej części gminy Strzegom 
obejmującej obręby: Bartoszówek, 
Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa  
i Międzyrzecze zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. 
nieruchomość oznaczona jest sym-
bolem RP – tereny gruntów rolnych.
2 .  d z i a ł k a  n i e z a b u d o w a -
na nr 109/1, AM – 1, Obr. Mo-
dlęcin, położona w Modlęcinie  
gm. Strzegom o powierzchni 0,3300 
ha, dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00071756/8. 
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
10.900,00 zł
Wadium - 1.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r. o godz. 1030 w sie-
d z i b i e  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części połu-
dniowo-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Stanowice, Gro-
chotów, Olszany, Modlęcin, Granica, 
Stawiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 1R10 – 
tereny użytków rolnych.
3. działka niezabudowana nr 134/1, 

AM – 1, Obr. Żółkiewka, położona 
w Żółkiewce gm. Strzegom o po-
wierzchni 0,1300 ha, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020691/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.951,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r. o godz. 1100 w sie-
d z i b i e  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  
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 
1R26 – uprawy polowe.
4. działka niezabudowana nr 134/2, 
AM – 1, Obr. Żółkiewka, położona 
w Żółkiewce gm. Strzegom o po-
wierzchni 0,1200 ha, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020691/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.632,00 zł
Wadium - 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2013 r. o godz. 1130 w sie-
d z i b i e  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  
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 
1R26 – uprawy polowe.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwocie 
wymienionej przy odpowiedniej 
działce w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni  WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  

w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30.09.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 

w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta rejestru lub 

inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Min is t rów  
z dnia 14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu 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 tak ie j  decyz j i  podana zo -
stanie w sposób i w formie jaką 
zas tosowano  do  og łoszen ia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 27 sierpnia 201312


