
Zakończyły się roboty bu-
dowlane kanalizacji sanitarnej 
we wsiach Goczałków Górny 
i Graniczna. Całkowity koszt 
tego zadania to ok. 3 mln zł, 
z czego dofinansowanie z Unii 
Europejskiej - w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - wyniosło blisko 
1,2 mln zł, a pożyczka z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu – to 
ok. 1,7 mln zł.

Roboty budowlane rozpoczęły 
się w połowie ubiegłego roku. 19 
czerwca 2012 r. - po zakończeniu 
procedury przetargowej - pod-
pisana została umowa z wyko-
nawcą wyłonionym w przetargu 
nieograniczonym - Przedsiębior-
stwem Usługowo Handlowym 
„MONTIBUD” z Legnicy. - 
Całe przedsięwzięcie obejmowało 
budowę kanalizacji sanitarnej 
we wsi Goczałków Górny oraz 
odcinka kanalizacji sanitarnej we 
wsi Graniczna, gdzie nastąpiło 
wpięcie budowanej kanalizacji 
do istniejącej już sieci sanitarnej 
wraz z budowanymi obiektami 
towarzyszącymi tj. przykanalika-
mi i instalacjami elektrycznymi 
przepompowni ścieków – wyja-
śnia Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu. - Kanalizacja 
budowana była w wiejskim terenie 
zabudowanym. Kanały główne 
wybudowano w obrębie dróg i po 
terenach bezpośrednio do nich 
przylegających, kanały boczne sta-

nowią połączenie kanałów głów-
nych z poszczególnymi posesjami 
i umożliwiają ich podłączenie po-
przez przyłącza. Inwestycja obej-
mowała również wybudowanie 
dwóch przepompowni ścieków 
w Goczałkowie Górnym i jednej 
przepompowni ścieków we wsi 
Graniczna. Łącznie wybudowano 
6 214 mb. kanalizacji sanitarnej – 
dodaje. Na zakres robót składały 
się m. in.: przygotowanie terenu 
pod budowę, roboty ziemne, wy-
kopy oraz przekopy, drenaż oraz 
pompowanie wody z wykopów, 
zasypanie wykopów oraz roboty 
zasadnicze związane z ułożeniem 
kanałów grawitacyjnych i ruro-
ciągów tłocznych, roboty elek-
tryczne, rozbudowa radiowej sieci 
telemetrycznej, studnie betonowe, 
studzienki z tworzywa sztucznego 
oraz odtworzenie nawierzchni 
dróg, placów i chodników. 

Po wykonaniu robót ziem-
nych związanych z budową 

kanalizacji, drogi odtworzono 
do stanu pierwotnego, a drogi 
powiatowe odbudowano na 
całej szerokości jezdni. Teren 
przepompowni został ogro-
dzony i wykonano zjazdy oraz 
nawierzchnię terenu prze-
pompowni. W/g dokumentacji 
projektowej po wybudowaniu 

kanalizacji powinno zostać 
podłączonych ok. 30 istnieją-
cych budynków oraz 10 działek 
planowanych pod zabudowę 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Na 
dzień dzisiejszy trwa rozruch 
inwestycji.
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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

StrzeGom
Strzegom 
łączy siły 

Gmina Strzegom będzie 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej 
i razem chce powalczyć 
o rozwój i pieniądze unijne. 
 str.2

GmInA
Nowości 
w Stanowicach

To był wyjątkowy dzień 
dla naszej wsi – mówiła 
Zdzisława Dmytrarz, sołtys 
Stanowic podczas przeka-
zania do użytku wyremon-
towanej świetlicy i nadania 
szkole imienia Jana Brze-
chwy.

  str. 6 i 8

SPort
Judocy 
z medalami 

Strzegomscy judocy wy-
startowali ostatnio w trzech 
turniejach. 

 str.9
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Kanalizacja dla Gminy 
Kolejne dwie wsie w gminie Strzegom zostały podłączone do miejskiej kanalizacji. Kończą się prace w innych sołectwach 

Nagrody za lata 2009 – 2012
Chytry burmistrz Suchyta

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

Nagrody przyznane 
przez poprzedniego 
burmistrza

Nagrody przyznane 
przez burmistrza 
Zbigniewa Suchytę

2009 2010 2011 2012
Z-ca 
burmistrza

10 525,20 6 000,00 3 430,00 3 180,00

Sekretarz 3 200,00 8 500,00 430,00 3 280,00
Skarbnik 2 000,00 6 000,00 430,00 3 180,00
RAZEM 15 725,20 20 500,00 4 290,00 9 640,00

Podłączenia budynków do kanalizacji 
Dobiega końca realizacja pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Wykonanie podłączeń budynków zlokalizowanych 
w miejscowościach gminy Strzegom do wybudowanego zbiorczego systemu kanalizacji tj. w miejscowościach 
Kostrza, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka, Goczałków, Wieśnica, Modlęcin, Tomkowice, Granica, Jaroszów”.
W miejscowościach: Kostrza, Rogoźnica, Żelazów i Żółkiewka roboty wykonuje firma „WODROL” Teodor Świątecki z Wrocławia, 
natomiast w Goczałkowie, Wieśnicy, Tomkowicach, Granicy, Modlęcinie i Jaroszowie firma „BUD-KAN” Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Inżynieryjne, Zygmunt Wysocki z Wrocławia. W ramach tego zadania zostanie wykonanych 488 szt. podłą-
czeń. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowany jest na 31 października br. Pozyskana przez Spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja z NFOŚiGW dotacja w wysokości 45% oraz dotacja z budżetu gminy Strzegom również w wysokości 45%, 
w znacznym stopniu obniżą koszty budowy podłączenia nieruchomości do kanalizacji, które poniesie właściciel. Właściciel 
budynku w tym przypadku ponosi 10 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia łącznie z podatkiem VAT – wyjaśnia Dorota 
Borkowska, prezes strzegomskiej spółki WIK. Ze względu na możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego w/w zadania 
spółka WiK rozszerzyła ww. inwestycję o miejscowości: Goczałków Górny oraz Graniczna. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego w dniu 10 października 2013r. podpisano umowę z firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
– Usługowo – Handlowe „Drog-Ziem”, Zbigniew Wysoczański ze Stanowic. Łączna liczba dodatkowych budynków do 
podłączenia we wszystkich w/w miejscowościach oraz w Goczałkowie Górnym i Granicy wynosi 117 szt. Zakończenie 
robót planowane jest na 30 listopada 2013 r.
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Aktualnie trwają też prace związane z zakończeniem budowy kanali-
zacji sanitarnej we wsiach Rogoźnica, Wieśnica i Żółkiewka w ramach 
projektu  „Zapewnienie  prawidłowej  gospodarki  ściekowej w  gminie 
Strzegom”. W  Rogoźnicy  (Kontrakt  III)  trwają  prace montażowe  ka-
nalizacji  sanitarnej w  obrębie  ul.  Świdnickiej.  Zamontowane  zostały 
przepompownie  ścieków przy  ul.  Świdnickiej,  Szkolnej  oraz Długiej, 
gdzie jednocześnie prowadzone jest zagospodarowanie terenu zamon-
towanych urządzeń. Rozpoczęto także odtwarzanie chodnika przy ul. 
Świdnickiej i jezdni asfaltowej przy ul. Szkolnej. Zakończenie budowy 
planowane  jest  na  dzień  30  października  br. Wykonawcą  robót  jest 
firma  SITCONTEC  Polska  S.A.  z  Bolesławca. W  przypadku Wieśnicy 
i Żółkiewki (Kontrakt IV) kontrakt miał zakończyć się 30 września br., 
jednak ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (brak 
ofert potencjalnych wykonawców) termin zakończenia został przedłu-
żony  do  końca  listopada. W dniu  18 września  br.  została  podpisana 
umowa o roboty budowlane z wykonawcą tj. firmą SITCONTEC Polska 
S.A. z Bolesławca. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, do 18 
października zaplanowano organizację placu budowy, a trzy dni później 
miały ruszyć roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.
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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. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

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

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

Ważne telefony
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gmina Strzegom będzie 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Rozpoczęła się procedura 
przyjmowania 7 nowych 
gmin z powiatu świdnickie-
go. Akces wyraziły gminy: 
Strzegom, Świdnica, gmina 
wiejska Świdnica, Żarów, 
Jaworzyna Śląska, Dobro-
mierz i Marcinowice. 

Po pozytywnej decyzji Rady 
Samorządowej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej dotyczącej roz-
szerzenia aglomeracji, zaak-
ceptowanej przez zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
samorządowcy gmin aplikują-
cych do aglomeracji podpisali 4 

października br. w Zamku Książ 
list intencyjny, który zostanie 
przedłożony władzom samo-
rządowym Województwa Dol-
nośląskiego. Z ramienia samo-
rządu strzegomskiego podpis 
złożył burmistrz – Zbigniew 
Suchyta. W spotkaniu po raz 
pierwszy tak licznego grona 
samorządowców z 23 gmin 
udział wzięli: marszałek Rafał 
Jurkowlaniec oraz członek 
zarządu – Jerzy Tutaj, których 
obecność świadczyła o wielkiej 
randze i znaczeniu, jakie przy-
kłada samorząd wojewódzki 
do Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Wykazano, że wspieranie pro-
cesów integracyjnych zostało 
uznane za pożądane w projek-

cie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego Perspekty-
wa 2020. Ponadto w Strategii 
Województwa Dolnośląskiego 
2020 Aglomerację Wałbrzyską 
uznano za wzorcowy przykład 
współdziałania samorządów. 
Podczas spotkania dyskutowa-
no nad harmonogramem pracy 
i uzupełnieniem wszystkich 
strategicznych dokumentów 
aglomeracji, potrzebnych przy 
negocjacjach ws. przydziału 
środków finansowych w ramach 
nowego rozdania z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go. Dużą uwagę poświęcono 
przedstawieniu założenia za-
rysu strategii ZIT dla 23 gmin 

(Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne), weryfikacji budżetu 
(7+16) oraz weryfikacji projek-
tów kluczowych, określających 
priorytety inwestycyjne gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. – 
Nowa perspektywa podziału 
środków unijnych daje nam 
ogromną szansę. Razem je-
steśmy w stanie powalczyć 
o więcej i skuteczniej – mówił 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha – inicjator Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Dalsze 
etapy procesu poszerzania 
aglomeracji związane są z przy-
gotowaniem zaktualizowanych 
dokumentów strategicznych 
aglomeracji.
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12 października br. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Strzego-
miu odbył się jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego Państwa 
Wiesławy i Leszka Dobies ze 
Strzegomia. W uroczystości 
udział wzięli: z-ca burmi-
strza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej - Tadeusz Wa-
syliszyn oraz kierownik USC 
- Beata Nejman, którzy złożyli 
Jubilatom serdeczne życzenia 
oraz wręczyli pamiątkowe 
medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, a także dyplomy 
i upominki.

Państwo Dobiesowie równo 50 
lat temu - 12 października 1963 r. 
właśnie w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Strzegomiu przyrzekali 
sobie dozgonną miłość, szacu-
nek i przywiązanie. Pan Leszek 
Dobies urodził się 23 kwietnia 
1944 r. w miejscowości Zimolza, 
w województwie mazowiec-
kim, gdzie spędził dzieciństwo. 
W październiku 1946 roku wraz 
z rodzicami i rodzeństwem przy-
jechał na ziemie odzyskane – do 
Strzegomia. Tu zdobył zawód 
stolarza, z którym związał całe 
swoje życie zawodowe, pracując 
bez przerwy od roku 1962 do 
roku 2003 – aż do przejścia na 

zasłużoną emeryturę. Pasją Pana 
Leszka było nie tylko stolarstwo, 
ale również muzyka. Obecnie 
Jubilat jest na zasłużonym od-
poczynku. Chętnie relaksuje się 
wychodząc na spacery ze swoim 
psem. Pani Wiesława z domu 
Nowacka urodziła się 9 stycznia 
1945 r. w Trzciance, w woje-
wództwie mazowieckim, gdzie 
mieszkała przez pierwsze lata 
swojego życia. Na ziemie odzy-

skane przyjechała we wrześniu 
1947 r. Razem z rodziną najpierw 
trafili do Wałbrzycha, a następnie 
do Strzegomia, gdzie poznała 
przyszłego męża Leszka. Pań-
stwo Dobies doczekali się trójki 
dzieci: syna Mirosława, córki 
Beaty i syna Pawła. Pani Wiesła-
wa zajmowała się wychowaniem 
dzieci i pracowała zawodowo 
w UNIPAP w Strzegomiu. Ich 
hobby to 400 litrowe akwarium 

i piękne rybki oraz kocur, pies 
i papuga. Pani Wiesława lubi 
rozwiązywać krzyżówki i bardzo 
smacznie gotuje. Radością życia 
naszych Jubilatów są ich dzieci, 6 
wnuków (Marta, Kamila, Natalia, 
Dominika, Damian, Sebastian) 
oraz 2 prawnuków: Kubuś i Julka. 
Życzymy naszym Jubilatom ko-
lejnych pięknych rocznic pożycia 
małżeńskiego.

red

Strzegom łączy siły 

Złote Gody Państwa Dobies

Aglomerację Wałbrzyską uznano za wzorcowy przykład współdziałania samorządów na Dolnym Śląsku 

Wzorowe małżeństwo doczekało się trójki dzieci: syna Mirosława, córki Beaty i syna Pawła
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„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenie gminy 
Strzegom” to konkurs, któ-
rego celem jest podniesienie 
walorów estetycznych, ekolo-
gicznych, ogólnego wyglądu 
zagród wiejskich i ogródków 
przydomowych.

Niedawno zakończył się II 
etap lustracji zgłoszonych za-
gród i ogródków przydomo-
wych. Rozstrzygnięcie kon-
kursu, do którego nadesłane 
zostały 62 zgłoszenia w dwóch 
kategoriach: zagroda wiejska 

i ogródek przydomowy, nastąpi 
do 31 października. Komisja 
konkursowa podczas oceny 
zgłoszonych przedsięwzięć 
będzie brać pod uwagę m.in.: 
ogólny stan zabudowań, ogro-
dzenie zagrody wiejskiej lub 
ogródków przydomowych, stan 
obejścia podwórza - zaplecza 
gospodarskiego, zagospodaro-
wanie terenu wokół budynków 
oraz innowacyjność zagrody. 
O terminie i miejscu wręcze-
nia nagród poinformujemy 
niebawem.

kw

Od 20 grudnia br. działalność 
rozpoczyna Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu przy 
ulicy Alei Wojska Polskiego 
16A. - Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej prosimy 
o składanie podań w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu, codziennie od 7.30 do 
15.30. Do udziału w warsztacie 
zapraszamy osoby posiadające 
orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności – informuje Bo-
żena Brańka, kierownik OPS 
w Strzegomiu.

Estetyka przede wszystkim!

Ile Gminy płacą za śmieci?

Warsztat Terapii Zajęciowej

Dobiegają końca roboty bu-
dowlane przy budowie sali 
gimnastycznej w Goczał-
kowie. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz 
budynku oraz prace zwią-
zane z budową ogrodzenia 
i urządzeniem terenu wokół 
budynku.

- Koszt budowy sali to oko-
ło 3,3 mln zł. Wszystkie prace 
przewiduje się zakończyć 
do końca 2013 r. i rozliczyć 
w styczniu 2014 r., w tym rów-
nież rozliczyć dotację z Mini-
sterstwa Sportu w wysokości 
ok. 1,1 mln zł – informuje 
Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamó-

wień Publicznych w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. In-
westycja obejmowała między 
innymi: rozbiórkę ruin dwóch 
budynków gospodarczych 
i drogi tymczasowej beto-
nowej, budowę budynku sali 
gimnastycznej z zapleczem 
socjalno-sanitarnym wraz 
z wykończeniem, budowę: 
przyłącza wody, energii elek-
trycznej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, parkingu, drogi 
pożarowej wzdłuż budyn-
ku oraz wjazdu na działkę 
z drogi powiatowej i wykona-
nie ogrodzenia. Wykonawcą 
zadania jest Pre-Fabrykat 
sp. z o.o. z Miłkowa, koło 
Karpacza. 

red

29 października br. nastąpi 
otwarcie ofert przetargu nie-
ograniczonego związanego 
z przebudową chodników przy 
drodze wojewódzkiej 374 na 
odcinku od ul. Legnickiej do 
ul. Kasztelańskiej w Strzego-
miu - II etap.

Nowe chodniki powstaną od 
wjazdu przy budynku na ul. 
Legnickiej nr 3 do skrzyżowa-
nia ulicy Alei Wojska Polskiego 
z ulicą Św. Anny w Strze-
gomiu. Wyżej wymienione 
chodniki zlokalizowane są po 
lewej stronie, jadąc z kierunku 
Świdnicy w kierunku Legnicy. 

W zakres prac remontowych 
wchodzić będzie: 
- wykonanie nowej nawierzch-

ni chodników z kostki grani-
towej oraz płyt granito-
wych, 

- wykonanie nowej nawierzch-
ni zjazdów z kostki granito-
wej, 

- wymiana barier ochronnych 
Zadanie będzie realizowane 

w ramach porozumienia po-
między gminą Strzegom a Wo-
jewództwem Dolnośląskim 
z dnia 30.07.2013 r. Termin 
zakończenia prac przewidziany 
jest na 20 maja 2014 r. 

Członek zarządu wojewódz-
twa dolnośląskiego – Jerzy Tutaj, 
burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta oraz Fundacja 
„Bazalt” zapraszają na konferen-
cję „Klaster Kamieniarski szansą 
dla branży”, która odbędzie się 
22 października br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Tematem konferencji będzie 
przybliżenie idei powstania 
„Klastra Kamieniarskiego”, szans 
i możliwości jakie niesie za sobą 

współpraca przedsiębiorców, 
ośrodków naukowo-badaw-
czych, jednostek samorządu te-
rytorialnego i instytucji otocze-
nia biznesu. W trakcie konferen-
cji głos zabiorą przedstawiciele 
samorządu województwa, świata 
nauki i instytucji otoczenia biz-
nesu. Swoje referaty przedstawią 
także przedstawiciele dwóch 
działających na Dolnym Śląsku 
klastrów, którzy na własnym 
przykładzie przedstawią korzy-
ści płynące z członkostwa.

Hala prawie gotowa

Nowe chodniki wzdłuż drogi 374

Będą rozmawiać o „Klastrze Kamieniarskim”

Wszystkie prace przewiduje się zakończyć do końca 2013 r. i rozliczyć w styczniu 2014 r.

Wypowiedzą się przedstawiciele samorządu województwa, świata nauki i instytucji otoczenia biznesu

* działka niezabudowana nr 
32, AM -1, Obr. Kostrza, o pow. 
0,7300 ha, położona w Kostrzy, 
przeznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego pod uprawy 
polowe, cena wywoławcza 16 
300,00 zł;

* działka niezabudowana nr 
102/2, AM -22, Obr. 5, o pow. 
1,4490 ha, położona w Strze-
gomiu przy ul. Konopnickiej, 
przeznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego pod usługi 
rzemiosła, cena wywoławcza 
299 200,00 zł;

* działka niezabudowana 
nr 807, AM - 3, Obr. Olszany, 
o pow. 1,7600 ha, położona 
w Olszanach, przeznaczona 
w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego 
pod uprawy polowe, cena wy-
woławcza 39 500,00 zł;

* działka niezabudowana 
nr 138/16, AM - 2, Obr. Jaro-
szów, o pow. 29 m², położona 
w Jaroszowie, przeznaczona 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną z dopuszczeniem 
zabudowy garażowej, cena 
wywoławcza 2 300,00 zł;

* działka niezabudowana nr 
627/5, AM -28, Obr. 2, o pow. 
5,7433 ha, położona w Strze-
gomiu przy ul. Anielewicza, 
przeznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego pod uprawy 
polowe, cena wywoławcza 168 
900,00 zł;

W związku z licznymi telefo-
nami dotyczącymi możliwości 
wjazdu samochodów firm ka-
mieniarskich i budowlanych na 
teren cmentarzy komunalnych 
w dniach 30 i 31 październi-
ka, informujemy że decyzją 
burmistrza Strzegomia, bramy 

wjazdowe na cmentarze będą 
otwarte dla wszystkich. Prace 
porządkowe będą prowadzone 
równolegle. Prosimy o wrzu-
canie odpadów z nagrobków 
do pojemników rozstawionych 
w kilku miejscach na cmen-
tarzach. 

Planowane przetargi na sprzedaż  
nieruchomości w drugiej połowie grudnia:

Cmentarze będą otwarteDyżury aptek
Oprócz podstawowych go-

dzin pracy do 9 listopada 2013 
roku apteki pełnią dyżury w dni 
powszednie, z wyjątkiem sobót: 
od godziny 19.00-22.00, w so-
boty: od godziny 14.00-20.00, 
w niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy: 9.00-20.00. 

Zwrot podatku 
akcyzowego

Wypłata producentom rol-
nym zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej w 2013 
r. nastąpi w terminie do 31 paź-
dziernika 2013 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim 
terminie tj. od 1 sierpnia 2013 
r. do 31 sierpnia 2013 r. wraz 
z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) od 1 lutego 2013 r. do 
31 lipca 2013 r. 

Lp. Miasto/gmina Zbiórka odpadów w 
sposób selektywny
zł/osoba

Zbiórka odpadów 
w sposób 
nieselektywny
zł/osoba

1. Miasto Świdnica 13,30 22,40
2. Gmina Bolków 11,00 22,00
3. Gmina Mściwojów 11,00 16,50
4. Miasto 

Dzierżoniów
10,50 13,00

5. Miasto Legnica 13,70 17,80
6. Miasto Wałbrzych 12,00 20,00
7. Miasto 

Świebodzice
12,92 24,63

8. Gmina Strzegom 12,00* 21,00
* Przy zamieszkiwaniu nieruchomości od 1 osoby do 4 osób stawka wynosi 12 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca, za każdą kolejną osobę, jednak nie więcej niż 
7 osób, ustala się stawkę w wysokości 7 zł miesięcznie. Dla każdej kolejnej osoby 
powyżej 7 ustala się stawkę w wysokości 5 zł miesięcznie.

program:
13.00 - Otwarcie konferencji
Jerzy Tutaj,  członek  zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego
Zbigniew Suchyta, burmistrz Strze-
gomia
13.15 - Panel „Klaster Kamieniarski - 
potencjał i możliwości”
Agata Zemska – zastępca dyrektora 
Wydziału Gospodarki UMWD, „Program 
wsparcia klastrów jako element rozwoju 
nowoczesnej gospodarki w regionie”.
prof. dr hab. Marek Lorenc, Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu, „Ob-
szary współpracy między ośrodkami 

naukowymi a przemysłem na przykła-
dzie Klastra Kamieniarskiego”
Jacek Major,  wiceprezes  Funda-
cji  „Bazalt”,  „Klaster  Kamieniarski 
-  podstawowe  założenia  i  kierunki 
działalności”
14.00 - Panel „Inicjatywy klastrowe na 
Dolnym Śląsku - dobre praktyki „
Kazimierz Wołyniec, prezes Zarządu 
Stowarzyszenia SIDE-CLUSTER
Joanna Kułdo, Wrocławski  Park 
Technologiczny  - koordynator Klastra 
Nutribiomed

14.30 - Dyskusja

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *
Etatowi urzędnicy zatrudnieni 
w Urzędzie Miejskim:
31.12.2010 r. – 114 osób
31.12.2011 r. – 121 osób (zmiany 
organizacyjne, w  tym  przejęcie 
9  pracowników BOSS  z  dniem 
01.07.2011 r.)
31.12.2012 r. – 118 osób
30.04.2013 r. – 121 osób (prze-
jęcie 3 pracowników Straży Miej-
skiej z dniem 01.04.2013 r.)
30.06.2013 r. – 120 osób
Stan zatrudnienia na dzień 
15.01.2013 r.:

178 osób, w tym:
117 – etatowi urzędnicy
5 osób – umowa na zastępstwo
56  osób  –  osoby  bezrobotne 
zatrudnione w ramach prac inter-
wencyjnych i robót publicznych
Stan zatrudnienia na dzień 
15.08.2013 r.:
181 osób, w tym:
119 – etatowi urzędnicy
6 osób – umowa na zastępstwo
56  osób  –  osoby  bezrobotne 
zatrudnione w ramach prac inter-
wencyjnych i robót publicznych

Więcej miejsc parkingowych przy cmentarzu 
Gmina Strzegom przejmie  od  Polskiego  Związku Działkowców 2  działki 
o łącznej powierzchni 0,7555 ha z przeznaczeniem na parking dla obsługi 
cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej. Chodzi konkretnie o działki: nr 363 o pow. 
0,5545 ha i nr 362 o pow. 0,2010 ha. Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod obsługę 
komunikacji samochodowej – parkingi, garaż. Działki te położone są przy ul. 
Wałbrzyskiej, stanowią część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Włókniarz” 
i nie są wykorzystywane na cele ogrodnictwa działkowego. W związku z tym 
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 31 lipca 2013 r. 
wyraziło zgodę na przejęcie przedmiotowych działek na rzecz gminy Strze-
gom. Po uzgodnieniu terminu z przedstawicielami PZD nastąpi podpisanie 
aktu notarialnego. 

Zwrot podatku akcyzowego bę-
dzie można otrzymać gotówką 
w  kasie  Urzędu  Miejskiego 
w Strzegomiu  lub  przelewem 
na rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Październik 2013
Data 
peł-
nienia 
dyżuru

Nazwa 
apteki

Adres tel. 
74/649-
12-20

20.10 – 
26.10

Vade-
mecum

Strze-
gom  
ul. Ry-
nek 44

tel. 
74/855-
52-06

27.10 – 
02.11

Przy 
Fon-
tannie

Strze-
gom  
Al. 
Wojska 
Pol-
skie-
go37-
E/31 

tel. 
74/661-
46-98

03.11 – 
09.11

Vita Strze-
gom  
ul. Wito-
sa 7

tel. 
74/647-
98-70
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W Strzegomiu, przy ul. 
Świdnickiej powstaje nowa 
zatoka autobusowa. Wyko-
nawcą robót budowlanych 
jest Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „STAŃCZYK” 
ze Świebodzic. 

Koszt inwestycji wynosi 
97 170 tys. zł. brutto. Gmina 
Strzegom realizuje to zadanie 
na podstawie porozumienia 
z Województwem Dolnoślą-
skim. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji przypada na 
15 listopada br. - Zatoka umoż-
liwi mieszkańcom korzystanie 
z komunikacji w bezpośrednim 
sąsiedztwie Lidla oraz osiedla 
„Domki”. 

kw

Powstaje zatoka
Chcąc dojechać do Świdnicy mieszkańcy nie będą musieli chodzić już na ul. Dworcową czy ul. Leśną

Gmina Strzegom po raz drugi 
przyłączyła się do wspólnego 
zamówienia w trybie prze-
targu nieograniczonego pod 
przewodnictwem prezydenta 
Lubina, mającym na celu wybór 
sprzedawcy energii elektrycznej 
na rok 2014.

Procedurą przetargową Mia-
sto Lubin objęło ok. 140 innych 
gmin. - Aktualnie do końca 
roku energię elektryczną dla 
potrzeb naszej gminy dostarcza 
Polska Grupa Energetyczna. 
We wrześniu br. zostaliśmy 
zawiadomieni, że w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego, najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma 
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 
– informuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej Ochrony Środo-
wiska i Wsi. Dla porównania 
cena jednostkowa w taryfie O11 
u PGE (jest to taryfa, z której 
zasilane jest m.in. oświetlenie 
uliczne naszej gminy) wynosi 
0,2906 zł brutto, natomiast 
u nowego sprzedawcy 0,2456 
zł brutto. 

kw

Gmina zapłaci taniej na energię

Już po raz trzeci w tym roku, 
tym razem 12-13 październi-
ka br., strażacy z naszej gminy 
pojechali do niemieckiego 
miasta partnerskiego Torgau 
(Saksonia) na ćwiczenia w ko-
morze dymowej.

Tym razem byli to przedsta-
wiciele: OSP Strzegom, OSP 
Jaroszów, OSP Kostrza, OSP 
Żelazów oraz OSP Olszany. 
Celem wyjazdu było przede 

wszystkim nabycie umiejętności 
pomocy potrzebującym, którzy 
mogą znajdować się w bardzo 
zadymionych pomieszczeniach. 
– Jesteśmy wdzięczni za udo-
stępnienie komory dymowej. 
Ćwiczenia w niej były wielkim 
doświadczeniem dla straża-
ków, którzy wcześniej nie mieli 
okazji brać udziału w takich ak-
cjach- mówiła Urszula Olszew-
ska, prezes zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 

RP w Strzegomiu. Strażacy 
zmagali się nie tylko z obcią-
żeniem fizycznym, ale również 
psychicznym bowiem komora 
dymowa jest pomieszczeniem, 
w której nie dość, że występuje 
brak widoczności, to także nad-
mierny hałas czy ograniczona 
przestrzeń. Na szczęście nawet 
w tak specyficznych warunkach, 
nasi strażacy poradzili sobie 
doskonale.

kw

Kolejny raz ćwiczyli w komorze dymowej
Tym razem do niemieckiego miasta partnerskiego Torgau pojechali przedstawiciele: OSP Strzegom, OSP Jaroszów, OSP Kostrza, OSP Żelazów oraz OSP Olszany

27 października w strze-
gomskim Liceum Ogólno-
kształcącym (ul. Kościuszki 
31) w godzinach 10.00- 17.00 
odbędzie się Dzień Dawcy 
Szpiku Kostnego dla Cypriana 
i innych. Otwórz usta - pobierz 
wymaz - zostań dawcą, a jeśli 
nie boisz się igły - oddaj krew 
- podaruj życie!

Akcja będzie polegała na 
rejestracji potencjalnych daw-
ców szpiku, którzy są gotowi 
(w przypadku odnalezienia 
genetycznego bliźniaka) na 
pomoc potrzebującym. Pobra-
nie materiału genetycznego 
do badań w tym przypadku 
będzie polegało TYLKO na 
pobraniu wymazu pałeczką 
z wewnętrznej strony policzka. 
W tym samym czasie odbędzie 
się także zbiórka pieniędzy 
i sprzedaż ciast dla fundacji 
DKMS Polska, która w choć 
najmniejszym stopniu opłaci 
koszty związane z badaniami 
(przebadanie jednej próbki to 
koszt 250 zł , który w całości 

pokrywa fundacja - potencjalny 
dawca nie ponosi ŻADNYCH 
kosztów). Równolegle do Dnia 
Dawcy Szpiku w godzinach 
11.00-15.00 odbędzie się zbiór-
ka krwi - jest to bardzo ważne, 
gdyż w szpitalach brakuje krwi 
i operacje są notorycznie prze-
kładane. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Strzegomia 
i okolic, którzy mają dobre serce 
i chcą pomóc potrzebującym.

Dzień Dawcy Szpiku w LO

Żywność zbierali wolontariu-
sze z gminnych szkół w czterech 
strzegomskich marketach sieci 
Biedronka, Eko i Intermar-
che. Stowarzyszenie Promocji 
Zatrudnienia i Aktywizacji 
Zawodowej Bezrobotnych Euro 
– Partner od wielu lat uczest-
niczy w tego typu akcjach. 

– W tegorocznej akcji wspie-
rają nas młodzi wolontariusze 
z dwóch szkół PSP nr 4 i ZSP 
w Jaroszowie. Dzięki ofiarności 
mieszkańców naszej gminy 
zebraliśmy 1182 kg artykułów 
spożywczych. Zostały one 
przekazane pięciu placów-
kom szkolno - przedszkolnym 

w naszej gminie – informuje 
Jolanta Adamczyk, prezes 

stowarzyszenia. Nawyk chary-
tatywnej działalności, zauważe-
nie potrzebujących wśród nas, 
chęć niesienia pomocy i wielka 
wrażliwość społeczna, to war-
tości wypracowane podczas 
takich akcji. Organizatorzy 
dziękują Zbigniewowi Suchy-
cie, burmistrzowi Strzegomia 
za wsparcie akcji z ramienia 
samorządu. 
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„Podziel się posiłkiem”
1182 kilogramów żywności do podziału w placówkach szkolno - przedszkolnych gminy Strzegom

 

 
 

Mam na imię Cyprian. Mam 16 lat. W tym roku dostałem się do Liceum.  W przyszłości chciałbym zostać lekarzem. Gram w 
koszykówkę.  Wraz z drużyną,  kilka miesięcy temu reprezentowałem Polskę na Światowej Olimpiadzie Młodzieży 
Salezjańskiej w Chorwacji. 13 maja 2013 zdiagnozowano u mnie  ostrą białaczkę szpikową. Z dnia na dzień moje życie 
wywróciło się do góry nogami. Musiałem stanąć do walki. Jestem spokojny. Wiem, że wynik może być tylko jeden - 
powrót do zdrowia, do szkoły, do sportu. Zachęcam wszystkich do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Dla was to 
chwila – dla innych to szansa na życie. 

 
 

Dzień Dawcy Szpiku dla Cypriana  
i Innych w Strzegomiu 

 

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ SZPIKU! 
 Rejestracja: 
27 październik 2013 
10:00 - 17:00 
LO im. Stefana Żeromskiego 
Kościuszki 31, Strzegom 
 

Darowizna: 
PEKAO SA 86 124062 921111 001041 598437 
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska 
ul. Altowa 6 lok.9 
02-386 Warszawa 

Zabierz ze sobą dokument z numerem PESEL! 

 

Patronat honorowy: 
 

 

Organizator: 

Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina zaoszczędzi pieniądze, 

które mogą zostać spożytkowane na poczet jej dalszego 

rozwoju. Warto  dodać,  że  oprócz  Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu do przetargu przystąpiło 17 podmiotów. Są 

to placówki oświatowe, zakłady budżetowe oraz spółki.

Remonty w strażnicach OSP
W strażnicach Ochotniczych  Straży 
Pożarnych, funkcjonujących na terenie 
gminy Strzegom, w  roku  bieżącym 
prowadzone  są  następujące  prace 
remontowe:

W OSP w Stanowicach - remont garażu: 
posadzki i ścian oraz wykonanie z kostki 
granitowej podjazdu do garażu wraz 
z odwodnieniem. Koszt remontu wyniósł 
12 931,59 zł z czego kwota 2 935,76 zł, 
wydatek w ramach Funduszu Sołeckie-

go wsi Stanowice (koszt zakupu kostki 
granitowej). Pozostała kwota w wyso-
kości 9 995,83zł, wydatek w ramach 
środków  budżetu  gminy  Strzegom 
przeznaczony na działalność OSP, z cze-
go zakup materiałów budowlanych  to 

kwota 7 336,05 zł, natomiast wykonanie 
z kostki granitowej podjazdu to kwota 
2 659,78 zł (ZUK w Strzegomiu).
OSP w Olszanach - docieplenie budynku 
małej strażnicy. Koszt zakupu materia-
łów budowlanych wyniósł 754,95 zł, 

wydatek w  ramach Funduszu Sołec-
kiego wsi Olszany.
OSP w Goczałkowie - wykonanie z kost-
ki  betonowej  podjazdu do  strażnicy. 
Koszt zakupu kostki wyniósł 2 399,83 
zł, wydatek w ramach Funduszu Sołec-

kiego wsi Goczałków.
Należy wspomnieć, że we wszystkich 
obiektach prace remontowe w większo-
ści wykonują członkowie Ochotniczych 
straży Pożarnych. 
 red

27 października 2013r. | Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu | Strzegom, 
Kościuszki 31 | 10.00-17.00 - Dzień Dawcy Szpiku | 11.00 - 15.00 - Zbiórka 
krwi.
Organizatorzy akcji: Mariola Osińska, Kamila Drożdż,  dyr.  LO  - Tomasz 
Marczak

„Podziel się posiłkiem” to Ogólnopolska Zbiórka Żywności, 
przeprowadzana pod patronatem firmy Danon i Banków 
Żywności. Akcja w Strzegomiu odbyła się w dniach od 4 do 
5 października 2013 r., przy ewidentnym wsparciu Stowarzy-
szenia Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej Bez-
robotnych Euro – Partner oraz Banku Żywności w Jaworze.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do BurmistrzA / ogłoszeniA 

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: 

Ania: szanowny Panie Bur-
mistrzu, zwracam się z proś-
bą o interwencję w sprawie 
wycięcia przez zuk krzaków 
mieszczących się w okolicach 
skrzyżowania (obok którego 
stoi krzyż). otóż obok starego 
budynku, okolice nr 34, 34a, obok 
drogi rosną krzaki, w których 
"menelstwo" urządziło sobie 
knajpę, gdzie spożywają alkohol, 
chowając się przed naszą policją. 
zwracam się z prośbą o wycięcie 
tych krzaków (teren należący do 
gminy). mały wysiłek a pomoże 
pozbyć się "tych panów"- droga 
prowadzi na świetlicę wiejską. 
Proszę o interwencję.

W związku z prośbą o usunię-

cie krzewów przy drodze w Bar-
toszówku informuję, że gmina 
wystąpi do Starostwa Powia-
towego o stosowne pozwolenie 
i po uzyskaniu w/w dokumentu 
usunie krzewy.

damian: dzień dobry. mam 
pytanie odnośnie konkursu dot. 
estetyki wsi i zagrody. dlaczego 
pracownik urzędu przyszedł ro-
bić zdjęcia jesienią tj. 08.10.2013 
r.? liście już opadają i kwiaty 
więdną o tej porze roku, nie daje 
tego pięknego obrazu, co pod 
koniec lata. dziękuję i pozdra-
wiam.

Szanowny Panie, dobrze 
że Pan o to pyta, gdyż część 
uczestników biorących udział 
w konkursie "Estetyka zagrody 
wiejskiej i ogródków przydo-
mowych" mogło czuć się za-
niepokojonych brakiem drugiej 
wizyty lustracyjnej pracownika 
Urzędu. Jak pamiętamy, pod 
koniec września deszczowa 
pogoda nie sprzyjała wykona-
niu ładnych zdjęć, a te które 
zostały wykonane, musieliśmy 
powtórzyć. Stąd oczekiwanie 
na ładną słoneczną pogodę 
i przeprowadzenie lustracji na 
początku października, w tym 
również u Pana. Niemniej, chcę 
przypomnieć, że ideą konkursu 
jest dbanie i utrzymanie swoich 
posesji w nienagannym stanie 
przez cały sezon, również jesie-
nią, która co roku zachwyca nas 
swym wielobarwnym pięknem.

tomek: Panie Burmistrzu, przy-
kro nam, że nikt nam starszym 
ludziom nie pomaga. Boimy sie 
poruszać po ulicach. kierowcy 
jeżdżą jak wariaci, nie możemy 
przejść spokojnie przez jezdnię, 
a nie wszędzie są pasy. z kościo-
ła Piotra i Pawła na ul. kościelną 
strach wychodzić. 

Myślę, że mieszkańcy ul. Ko-
ścielnej nie powinni narzekać. 
Nie ma tam szczególnego na-
silenia ruchu. Myślę, że jest to 
jedna z najbezpieczniejszych 
ulic w mieście. Panie Tomku, 
nie ma możliwości zamknięcia 
tej ulicy i nie ma takiej potrzeby. 
Nie możemy zamknąć całego 
miasta, a często są takie oczeki-
wania – niech parkują wszędzie, 
tylko nie pod moimi oknami 
albo pod moim oknem może 
stać tylko mój samochód. Tak 
nie może być – ulice to prze-
strzeń publiczna dostępna dla 
wszystkich mieszkańców.

strzegomianka: Panie Burmi-
strzu, kiedy obejrzałam zdjęcia 
z dokonań gminy pod Pana wła-
daniem na półmetku, nie mogłam 
uwierzyć, że miasto i okolice tak 
wypiękniały. Podziwiam Pana 
działalność w tak krótkim okre-
sie. każdy może być dumny ze 
swojego miasta. są niektóre 
braki jak np. miejsc pracy. Ale 
tak jest wszędzie. dziwią mnie 
paszkwile na Pana temat w ja-
kiejś szmatławej prasie. głowa 
do góry.

Dzięki. Cieszy mnie też zain-
teresowanie mediów tą rubryką. 
Jest ono uzasadnione, bo poru-
szacie tu Państwo bardzo ważne 
sprawy dla gminy. Interwe-
niujecie w trudnych tematach. 
Jest to bardzo ważny element 
współpracy z mieszkańcami.

jan mikor: jak to możliwe, że 
burmistrz strzegomia umarza 
podatek radnemu ……? szuka-
nie oszczędności najlepiej zacząć 
od siebie! na pewno nie zostanie 
zamieszczony wpis!

Umorzenia podatkowe są 
ogłaszane na tablicy ogłoszeń. 
Umorzenie podatku wiąże się 
z daną sytuacją podatnika, bez 
względu na to jakie funkcje 
sprawuje.

michał: Panie Burmistrzu, pi-
sałem do Pana kiedyś w spra-
wie drogi modlęcin - droga na 
jelenią górę ... czy wysypanie 
tam cząstek asfaltu z klejem 
to dobra inwestycja? ta droga, 
moim zdaniem, nie przetrwa 
zimy, tam jest potrzebne wy-
lanie warstwy dobrego asfaltu. 
czy jest coś takiego planowane? 
Pozdrawiam.

Jest to droga zarządzana przez 
powiat. Zastosowano tam nową 
technologię i jak obserwuję, nie 
jest źle. Bacznie się przyglądam, 
bo mamy bardzo dużo dróg lo-
kalnych, na których można by-
łoby tę technologię zastosować. 
Zobaczymy jak będzie.

grażyna: dzień dobry! chcia-
łabym się dowiedzieć o sty-
pendium socjalne. czy w tym 
roku można jeszcze starać sie 
o takie stypendium? jestem 
osobą bezrobotną i mam syna, 
który uczęszcza do piątej klasy 
szkoły podstawowej i samotnie 
go wychowuję. zawsze o ta-
kim stypendium powiadamiał 
mnie um, a teraz nie mam 
żadnej informacji. Proszę o jak 
najszybszą odpowiedź. Pozdra-
wiam.

W odpowiedzi na pytanie 
dotyczącego stypendium so-
cjalnego Ośrodek Pomocy 
Społecznej informuje, że reali-
zuje ustawę o systemie oświaty 
i udziela pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na te-
renie gminy Strzegom. Wnio-
ski na stypendium szkolne 
zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy 
z dnia 7 września 1991r o sys-
temie oświaty (Dz.U. z 2004r 
nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 
składa się od 1 września do 15 
września danego roku szkolne-
go. Zgodnie z art. 90n ust. 7 
w uzasadnionych przypadkach, 
wniosek o przyznanie stypen-
dium szkolnego może być zło-
żony po upływie w/w terminu 
(utrata dochodu). Wniosek na 
stypendium szkolne złożyć 
może rodzic, opiekun prawny, 
pełnoletni uczeń. Informacja 
dotycząca realizacji ustawy 
oraz zasady udzielania pomocy 

w formie stypendiów i zasił-
ków szkolnych są umieszczone 
na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu.

max: witam Panie burmi-
strzu! Piszę w sprawie drogi, 
która łączy goczałków górny 
i lusinę - do kogo należy droga 
i czy jest możliwość Pana in-
terwencji ws. jej remontu? jest 
ona w opłakanym stanie - łaty, 
dziury, przełomy - ogranicza 
to prędkość w szczerym polu do 
ok. 20 km/h. interesuje mnie to 
ponieważ to świetny łącznik 
od goczałkowa, rogoźnicy itd. 
na dojazd do autostrady drogą 
nr 345 (komu dziękować za 
jej remont? świetna sprawa, 
zdecydowanie odciąża dk5 
i ruch na trasie strzegom - au-
tostrada A4).

Jest to droga będąca w za-
rządzie powiatu świdnickiego 
i powiatu średzkiego. 18 paź-
dziernika br. wystąpiłem do 
tych powiatów z prośbą o za-
planowanie środków finanso-
wych na remont drogi w 2014 
r. Droga 345 jest w zarządzie 
Dolnośląskiej Służby Dróg 
i kolei we Wrocławiu. Droga 
była również w złym stanie 
technicznym i wymagała prze-
prowadzenia remontu. Droga 
została wyremontowana przez 
DSDiK.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

na oddanie w najem lokalu 
użytkowego, o pow. 228,60 
m2, położonego w granicach 
działki nr 768, AM-11, obr-3, 
w Strzegomiu przy ul. Armii 
Krajowej 23 z przeznaczeniem 
na podstawową opiekę zdrowot-
ną z możliwością świadczenia 
usług specjalistycznych jako 
prowadzenie działalności uzu-
pełniającej.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 21 listo-
pada 2013 roku, o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na kwo-
tę 3,28 zł./m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obo-
wiązujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 
zł.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 500 zł. w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to:
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 18 
listopada 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 lokalu, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się po zakończe-
niu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.

Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo.
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.
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Ustalony czynsz podlegać 
będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzro-
stu cen i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany przez Główny Urząd 
Statystyczny za każdy kolejny 

rok w Monitorze Polskim. Lokal 
będący przedmiotem przetargu 
jest wolny od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Najemca będzie zobowiązany 
wnosić opłaty Wynajmującemu 
oprócz wylicytowanego czynszu 
za: energię elektryczną, central-
ne ogrzewanie, zużycie wody. 
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Dla zainteresowanych osób, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 18 listopada 
2013 roku, w godzinach od 1030 
do 1100 .
Szkic rozmieszczenia po-
szczególnych pomieszczeń 
lokalu oraz szczegółowe infor-
macje związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodark i  N ieruchomo -
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34, II p. lub tele-
fonicznie dzwoniąc pod nr 74 
8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 

przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej nr 191/2, AM-2, 
Obr. Rogoźnica o powierzchni 
0,3000 ha (R IIIb - 0,0900 ha, 
R IVa - 0,2100 ha) położonej 
w Rogoźnicy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 21 listo-
pada 2013 roku, o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Stawka wywoławcza czynszu za 
dzierżawę gruntu wynosi - war-
tość 1,29 q żyta w skali roku.

O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 150 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 18 
listopada 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 prze-
targ zalicza się na poczet czynszu 
za dzierżawę gruntu, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by 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 wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
dzierżawy w terminie 21 dni, 

licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-544.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony
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Piątek, 11 października to 
historyczny dzień w dziejach 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Stanowicach. Ostatnia 
placówka w gminie Strzegom 
przestała być bezimienna. 
Uchwałą Rady Miejskiej, którą 
odczytał jej przewodniczący 
- Tadeusz Wasyliszyn obrała 
za patrona Jana Brzechwę 
- czarodzieja sztuki, maga wy-
obraźni, kreatora słowa.

Uroczystości rozpoczęły się 
w miejscowym kościele. W cza-
sie mszy św., którą celebrował 
JE ks. biskup Ignacy Dec, na-
stąpiło poświęcenie sztandaru. 
Po zakończonym nabożeństwie 
orszak, który otwierały poczty 
sztandarowe szkół naszej gminy, 
dotarł pod szkołę. Tutaj uroczyście 
odsłonili tablicę upamiętniającą 
nadanie imienia szkole: bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, przewodniczący Rady 
Miejskiej - Tadeusz Wasyliszyn 
oraz dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Stanowicach - 

Marek Wiśniowski. Po błogosła-
wieństwie, którego udzielił biskup, 
pochód skierował się w stronę 
świetlicy. W sali odbyła się uro-
czystość szkolna, którą poprowa-
dziła Maria Dziedzic - wieloletni 
nauczyciel PSP w Stanowicach. 
Poświęcony sztandar rodzice 
przekazali na ręce dyrektora PSP 
w Stanowicach. Po złożeniu ślu-
bowania dyrektor wręczył go 
Szkolnemu Pocztowi Sztandaro-
wemu. Ważną częścią uroczystości 
było symboliczne wbijanie gwoź-

dzi umocowanych na sztandarze 
przez jego sponsorów. Dyrektor, 
grono pedagogiczne i uczniowie 
złożyli podziękowania dla: bur-
mistrza Strzegomia - Zbigniewa 
Suchyty, Rady Sołeckiej Wsi 
Stanowice, kierownika Zakładu 
Zielarskiego „Herbapol”- Cze-
sława Papieża, Romana Róg, 
Marii Gajeckiej, Zbignie-
wa Wysoczańskiego, państwa 
Edyty i Grzegorza Cichoń 
oraz Andrzeja Czarnoty. Wy-
razy wdzięczności skierowane 

były również ku Zakładowi 
Porcelany Stołowej Sp. z .o.o.  
„Karolina” w Jaworzynie Ślą-
skiej. - Ten dzień jest szczególny, 
sztandar stał się najważniejszym 
symbolem naszej „małej ojczy-
zny” – mówili przedstawiciele 

społeczności szkolnej. Po części 
oficjalnej zebrani mogli obejrzeć 
widowisko słowno-muzyczne 
pt. „Witajcie w naszej bajce” 
przygotowane przez uczniów 
stanowickiej szkoły pod okiem 
nauczycieli - Agnieszki Adam-

czyk i Anny Janczak-Róg. 
Uroczystość zakończył dyrek-
tor szkoły, który podziękował 
wszystkim zebranym za obec-
ność na tak ważnej dla nas 
uroczystości.

red

Jan Brzechwa patronem szkoły
Placówka przestała być bezimienna. Ważną częścią uroczystości było symboliczne wbijanie gwoździ umocowanych na sztandarze przez jego sponsorów

Z Gimnazjum Nr 2 w Strze-
gomiu jestem związany od 
początku jego istnienia, czyli 
od 1999 r. Zarząd Miasta na 
wiosnę 1999 r. powierzył mi 
misję tworzenia gimnazjum. 
Zanim do szkoły przyszli 
pier wsi  uczniowie trzeba 
było przygotować całą doku-
mentację, zatrudnić nauczy-
cieli i pracowników obsługi. 
W tym czasie kierowałem 
również Szkołą Podstawową 
Nr 2. Od samego początku 
w Gimnazjum główny na-
cisk kładłem na dydaktykę 
i wychowanie. Do dziś są to 
szczególnie doglądane sprawy 
zarówno przeze mnie, jak 
i przez nauczycieli. Mam to 
szczęście, że grono pedago-
giczne to zespół doskonałych 
fachowców, uczących, wycho-
wujących i  motywujących 
swoich uczniów do wysiłku. 
W szkole panuje atmosfera 
pracy i wspólnej odpowie-
dzialności za efekty. Doko-
nywane są diagnozy: w maju 
- wstępna dla kandydatów 
z języków obcych, we wrze-
śniu - wiedzy i umiejętności 
„na wejściu” dla uczniów klas 

pierwszych, a także na pozo-
stałych poziomach nauczania, 
w połowie roku szkolnego 
– dla wszystkich poziomów 
nauczania. Bada się również 
uzdolnienia i zainteresowa-
nia uczniów. Dzięki temu 
niezmiennie  Gimnaz jum 
Nr 2 osiąga wysokie wyni-
ki, szczególnie widoczne na 
egzaminie gimnazjalnym. 
Ponadto każdego roku bierze-
my udział w licznych konkur-
sach i zawodach sportowych. 
W historii szkoły mieliśmy 
sporo sukcesów, choćby wice-
mistrzostwo Dolnego Śląska 
w piłce siatkowej chłopców, 
finalistów ogólnopolskich 
ol impiad: matematycznej 
oraz języka niemieckiego 
i angielskiego. Wielu uczniów 
było laureatami w najbardziej 
liczących się dla tej grupy 
wiekowej konkursach: „Zdol-
ny Ś lązak Gimnazjal ista” 
i „Liga Naukowa”. Szkołę 
widać również na zewnątrz. 
Od początku istnienia orga-
nizujemy rozliczne działania 
w środowisku. Nie sposób nie 
wspomnieć w tym miejscu 
o festynach współorganizo-

wanych z Publiczną Szkołą 
Podstawową Nr 2, Parafią 
Św. Zbawiciela Świata oraz 
Siostrami Elżbietankami. 
Prowadzimy również współ-
pracę młodzieży ze szkołą 
z partnerskiego miasta Au-
erbach w Niemczech. Ostanie 
lata przyniosły udział szkoły 
w projektach finansowanych 
ze środków zewnętrznych. 
Dzięki temu uczniowie od-
bywali wycieczki edukacyj-
ne i naukowe, uczestniczyli 
w zajęciach na uczelniach 
wrocławskich i tak zwanych 
Multicentrach. Szkoła zyska-
ła nowoczesne wyposażenie. 
Coraz szerzej wprowadzamy 
technologie informatycz-
ne i informacyjne. Mamy 
dwie pracownie komputerowe 
i jedną multimedialną. We 
wszystkich salach nauczyciele 
mają komputery, a cała szkoła 
posiada bezprzewodowy In-
ternet. Od września wprowa-
dziliśmy dziennik elektronicz-
ny. Osobną sprawą są kwestie 
bezpieczeństwa uczniów i sze-
roko pojęta pomoc dla potrze-
bujących, zarówno materialna 
jak i pedagogiczna. Na począt-

ku każdego roku szkolnego 
realizowany jest wewnętrzny 
program „Tydzień przeciw 
przemocy”. Prowadzone są 
działania dla rodziców uświa-
damiające kwestie zagrożeń 
pn. „Szkoła dla rodziców”. Na 
koniec pragnę podziękować 
wszystkim osobom, które 
pomagają naszej placówce, 
zarówno finansowo, jak też 
własnym wkładem pracy. Za-
praszam również uczniów 
klas szóstych do odwiedzenia 
„dwójki” przed podjęciem de-
cyzji, co do wyboru szkoły.

Przede wszystkim nauka i wychowanie
O swojej pracy i pasji tym razem opowiada Zbigniew Cebula – dyrektor Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu

XLIV Sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu kadencji 2010 - 2014 
odbędzie się w dniu 23 paździer-
nika 2013 r. o godz.15.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII Se-

sji Rady Miejskiej w Strzego-
miu odbytej w dniu 25 września  
2013 r.

6. Sprawozdanie z działalności Bur-
mistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach przewodni-
czącego Rady .

8. Informacja o stanie realizacji za-
dań oświatowych za rok szkolny 
2012/2013 - dyskusja

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ nadania tytułu „Honorowego 

Obywatela Strzegomia”,
b/ zmiany statutu gminy Strze-

gom,
c/ nadania nazwy ulicy w Strze-

gomiu,
d/ zmieniająca uchwałę w spra-

wie ustanowienia dorocznych 
nagród w konkursie o nazwie 
„Odnów i Wygraj” za osiągnięcia 
w dziedzinie upowszechniania 

i ochrony kultury materialnej 
gminy Strzegom,

e/ zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy 
Strzegom w 2013 roku,

f/ przystąpienia do zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Strzegom,

g/ przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w historycznym 
centrum miasta Strzegomia,

h/ przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 1 miasta 
Strzegom,

i/ przyjęcia Programu współpracy 
gminy Strzegom z organizacja-
mi pozarządowymi i podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 
2014-2015,

j/ uchwalenia Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 
rok 2014.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad.

Zapowiedź październikowej sesji Rady Miejskiej
Będzie nowa ulica w Strzegomiu, kolejny „Honorowy Obywatel Strzegomia” i wiele zmian w budżecie 

Od 2011 roku w Gimnazjum 
nr 2 w Strzegomiu zachodzą duże 
zmiany. Wewnątrz budynku zo-
stały pomalowane korytarze, klasa 
nr 46 oraz pomieszczenia socjalne 
i pokój nauczycielski. Wygląd 
zmienił również sekretariat, który 
dodatkowo wzbogacił się o rozbu-
dowaną sieć elektryczną. Ponadto 
odświeżono kolory ścian w prze-
bieralniach w-f, pomieszczeniu 
wicedyrektora oraz klas po zalaniu. 
W latach 2011-2013 naprawiono 
zerwany monitoring oraz studzien-
kę odczytową. Doprowadzono 
instalację elektryczną do gabinetu 

psychologa. Zakupiono i zamon-
towano nowe ławki i krzesła do 2 
sal, jak również postawiono ławki 
na korytarzach. Wymieniono część 
oświetlenia. Ważnym remontem 
była częściowa naprawa dachu, 
generalny remont korytarzy i WC 
dla dzieci oraz wejścia głównego. 
Wygląd zmieniła także podłoga 
w 2 salach lekcyjnych. Dokonano 
pomalowania i szpachlowania sali 
gimnastycznej wewnątrz oraz jej 
otynkowania na zewnątrz. Nowy 
koloryt zyskało także ogrodzenie 
wokół szkoły.

kw

Dzień Edukacji Narodowej, 
potocznie zwany Dniem Na-
uczyciela, to święto wszystkich 
tych, którzy postanowili po-
święcić swoje życie dzieleniu 
się wiedzą z innymi. Burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
złożył podziękowania nauczycie-
lom za trud włożony w codzienną 
pracę.

To dzięki nauczycielom, mło-
dzież staje się wartością każ-
dej lokalnej społeczności, dając 
jednocześnie szansę na lepsze 
jutro. 14 października, za to po-
święcenie, za chęć wprowadzenia 

młodych ludzi w przyszłość 
i dorosłe życie, wielu nauczycieli 
z naszej gminy zostało nagro-
dzonych. To bardzo ważne, że 
w tych trudnych czasach znalazł 
się ktoś, kto potrafi dzielić się 
swoim profesjonalizmem oraz 
pasją z innymi. To bardzo ważne, 
że nauczyciel jest człowiekiem, 
który potrafi oddać całe swoje 
serce drugiemu człowiekowi. To 
bardzo ważne, że przez całe życie 
sam doskonali swoje umiejętności 
i z zaangażowaniem inwestuje 
w siebie samego. 

kw

Nauczycielom najlepszego!

18 października w Pałacu w Morawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli m. in. dyrektorzy placówek 
oświatowych w naszej gminie, burmistrz Strzegomia, przewodniczący Komisji 
Oświaty, przedstawiciele ZNP i Bronisław Forski (Profesor Oświaty). Podczas 
spotkania nagrodzono ośmioro dyrektorów:
1. Agnieszka Łukaszonek – dyrektor PSP Nr 3 w Strzegomiu
2. Beata Jankiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaro-
szowie

3. Marek Wiśniowski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stano-
wicach

4. Barbara Asynger – dyrektor Zespołu Szkół w Goczałkowie
5. Halina Wydmuch – dyrektor PSP w Kostrzy
6. Beata Ślipko – dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu
7. Zbigniew Cebula – dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu
8. Wiesława Górka – dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Strzegomiu
Nagrody dyrektora szkoły otrzymało 97 nauczycieli z placówek oświatowych 
gminy Strzegom.

Remonty w Gimnazjum nr 2
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Już 16 listopada na deskach 
strzegomskiego LO zostanie 
wystawione kolejne przed-
stawienie andrzejkowe. Tym 
razem widzowie zobaczą 
musical „Upiór w operze”, 
w którym wystąpią goście 
specjalni: 

Katarzyna Glinka – aktorka 
znana z filmów Och, Karol 2, Bar-
wy szczęścia, Wyjazd integracyjny, 
Pierwsza miłość, Tancerze.
Agnieszka Kawiorska – aktorka, 
która zagrała w Barwach szczę-
ścia, Pierwszej miłości, Katyniu, 
Pitbullu.
Krzysztof Kwiatkowski – grający 
w Hotelu 52, Pierwszej miłości, 
Prosto w serce.
Łukasz Płoszajski – znany z Hotelu 
52, Pierwszej miłości, Świata według 
Kiepskich, Przepisu na życie.

W przedstawieniu tradycyjnie 
zagrają: w akcie I - uczniowie, akcie 
II - nauczyciele oraz w akcie III – VI-
P-y. Scenariusz i reżyserię spektaklu 

przygotował jak zwykle Tomasz 
Marczak, który dodaje: - „Upiór 
w Operze” jest przepiękną historią 
miłości rozgrywającą się w gmachu 
opery. Nie zabraknie wspaniałych 
scen: balu maskowego, pływania łód-
ką w podziemiach oraz miłosnych 
pojedynków i zwrotów akcji. Całości 
przedstawienia dopełni niesamowita 
muzyka musicalu. Cieszy mnie 
również to, że warsztaty teatralne dla 
młodzieży licealnej poprowadzi aktor 
Łukasz Płoszajski. 

W 2012 r. spektakl „Hamlet” obej-
rzało ponad 700 widzów. W związku 
z tak olbrzymim zainteresowaniem 
tegoroczne przedstawienie zostanie 
wystawione również dwukrotnie: 
o godz. 16.00 i 19.00. Rezerwacja 
miejsc: sekretariat LO. Zapraszamy 
serdecznie! Projekt współfinansowa-
ny przez Urząd Miejski w Strzego-
miu w ramach „Gminnego Progra-
mu Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych” i „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii”. 

red

Fundacja Doliny Pałaców 
i Ogrodów Kotliny Jelenio-
górskiej oraz Pałac Wojanów  
są organizatorem Festivalu 
dell’Arte - połączenia sztuk 
poprzez codzienne koncerty, 
wystawy, prezentacje, wykłady 
i spotkania poetyckie. To wła-
śnie podczas tego festiwalu 
prezentowane są rzeźby po-
wstałe podczas Strzegomskie-
go Pleneru Rzeźby Granicie 
Strzegom 2012. 

Podczas pierwszej jego edy-
cji w roku 2012 dziedziniec 
Pałacu Wojanów zdobiły rzeź-
by „Akt II” , „Przytup” oraz 
„Miękki kamień” - Ryszarda 
Zaryckiego. Duże zaintere-
sowanie zarówno rzeźbą, jak 

i Strzegomskim Plenerem Rzeź-
by w Granicie spowodowało,  
iż w roku 2013 podczas II 
edycji festiwalu prezentowa-
nych jest aż 5 z 7 powstałych  
w Strzegomiu rzeźb, przynosząc 
kolejny wielki oddźwięk promo-
cyjny wśród środowisk artystycz-
nych działających w różnych 
dziedzinach sztuki. - Po wielkim 
sukcesie i prezentacji rzeźb na 
wrocławskim Rynku, dziedziń-
cach Pałacu Wojanów, rzeźby 
„naszych” artystów powrócą do 
Strzegomia, aby swoim pięknem 
cieszyć oko mieszkańców i tury-
stów odwiedzających Granitowe 
Serce Polski – informuje To-
masz Smagłowski, prezes Sto-
warzyszenia Wspierania Kultury 
w Gminie Strzegom „Akcja”. 
Ale zanim powrócą ….. Zapra-

szamy Państwa 
do odwiedzenia 
Pałacu w Wo-
janowie, który 
został uznany 
przez prezy-
denta RP za 
Pomnik Histo-
rii. Pałac jest 
usytuowany na 
trasie Jelenia 
Góra – Trzciń-
sko. Pierwsze 
wzmianki o do-
brach w Wojanowie pochodzą 
z końca XIII wieku. W toku 
burzliwych dziejów kompleks 
Wojanowa ulegał zmianom. 
Współczesny wygląd pałacu, 
przebudowanego w stylu neogo-
tyckim, pochodzi z okresu 1832-
1834. Całość kompleksu archi-

tektonicznego otacza kilkuna-
stohektarowy park krajobrazowy. 
- Nasze rzeźby w takiej oprawie 
parkowo – pałacowej prezentują 
się wyśmienicie i budzą ogromne 
zainteresowanie – podsumowuje 
Tomasz Smagłowski.

red

Gwiazdy w Strzegomiu 

Strzegomskie rzeźby w Wojanowie

W przedstawieniu tradycyjnie zagrają: w akcie I - uczniowie, akcie II - nauczyciele oraz w akcie III – VIP-y

Podczas II edycji festiwalu prezentowanych jest aż pięć z siedmiu powstałych rzeźb w Strzegomiu

„Chwalcie Pana na całym 
świecie”- pod takim hasłem 
w Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu 13 października br. odbył 
się koncert chóru z niemieckiego 
Bensheim. Uczestnicy koncertu 
mieli okazję wsłuchać się jed-
nocześnie we wspaniałe dzieła 
organowe z okresu baroku i ro-
mantyzmu, które rozbrzmiewały 

we wnętrzu kościoła. A usłyszeć 
można było m.in. utwory Johan-
na Sebastiana Bacha, Georga 
Friedricha Handela czy Felixa 
Mendelssohna- Bartholdiego. 
Organizatorami koncertu była 
Bazylika Mniejsza św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu 
oraz powiat świdnicki.

kw

Muzeum Gross – Rosen w Ro-
goźnicy zaprasza do obejrzenia 
nowej wystawy pt. „Bronić każdej 
grudki ziemi – Bataliony Chłop-
skie 1940-1945”. 

W ekspozycji przedstawiono 
genezę Batalionów Chłopskich, 
ich strukturę, kadry, zaplecze, 
szkolenie i uzbrojenie. Zadaniem 
batalionów było przeciwdziała-

nie w czasie II wojny światowej, 
eksterminacji biologicznej oraz 
eksploatacji gospodarczej wsi. 
Wystawa przedstawia różnorodne 
formy działalności konspiracyj-
nego ruchu ludowego, zarówno 
w zakresie walki cywilnej, jak 
akcji bojowych, w tym pomocy 
dla ludności polskiej wysiedlanej 
z Zamojszczyzny

Koncert chóru z Niemiec

„Bronić każdej grudki ziemi – 
Bataliony chłopskie 1940-1945”.
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Nową nawierzchnię asfaltową 
zyskała kolejna droga powiatowa 
o długości ok. 1,5 km i szerokości 
4,5 m, łącząca Modlęcin z DK nr 
5. Koszt jej wykonania wyniósł 
ponad 300 tys. zł i w całości został 
pokryty przez powiat świdnicki. 
Odbiór techniczny drogi nastąpił 
w dniu 15 października br.

- Droga została wybudowana 
w bardzo ekonomicznej i nowo-
czesnej technologii „na zimno”, 
przy użyciu kruszywa granitowego 
i emulsji asfaltowej, wymiesza-
nych w odpowiedniej proporcji. 
Rozkładamy ją przy pomocy 
rozcieracza, a następnie wałujemy. 
W ten sposób powstaje dywanik 
o grubości 5 cm, który będzie 
powierzchniowo utrwalony kolej-
nym dywanikiem na zimno. Firma 
wykonuje podobne drogi już od 
5 lat. Samorządy są zadowolone 
z naszej pracy - poinformował 
wykonawca robót, Tomasz Rucz-
ka. Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia nie krył radości z tego 
faktu, że 1,5 km drogi zostało wy-
konane z powiatowych środków 
finansowych. - Widzimy kolejny 

efekt dobrej współpracy na linii 
powiat – gmina. My dokładamy, 
powiat dokłada i… remontujemy 
– stwierdził burmistrz. O potrze-
bie poprawy nawierzchni mówiła 
Krystyna Gielata, sołtys Mo-
dlęcina. – Droga ta jest bardzo 
potrzebna, prowadzi do krajowej 
piątki, łączy Modlęcin z Małym 
Modlęcinem. Jeździ nią wiele 
osób. Tą drogą jeżdżą nawet busy 
na trasie Świebodzice – Strze-
gom, więc musi być bezpieczna. 
Żeby jeszcze zrobili rowy tak 
jak na „schetynówce”, to byłaby 
w pełni skończona robota. Droga 
będzie ładna, to i rowy niech będą 
ładne – stwierdziła. - W Mo-
dlęcinie brakowało nam działań 
remontowo - inwestycyjnych, 
działań jasnych i zdecydowanych. 
Pozostała nam jeszcze świetlica 
i kanalizacja. Cieszę się, że to wła-
śnie Modlęcin otrzymuje nowe 
drogi i zyskuje na wizerunku. 
Poprawa jakości życia i bezpie-
czeństwa poprzez nowe drogi, 
to wspaniały kierunek zmian - 
skomentował burmistrz.
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Droga w Modlęcinie po remoncie

Zakończenie gruntownego 
remontu świetlicy wiejskiej 
w Stanowicach i oddanie jej 
do użytku mieszkańcom so-
łectwa to kolejny sukces władz 
samorządowych, inwestują-
cych sukcesywnie na terenach 
wiejskich. Celem tych inwe-
stycji jest zmiana wizerunku 
gminnej wsi, poprawa warun-
ków życia mieszkańców oraz 
rozwój działalności społecz-
nej, kulturalnej i sportowej.

11 października br., po grun-
townym remoncie otwarto świe-
tlicę wiejską w Stanowicach. 
Świadkami tego wydarzenia byli 
Włodzimierz Chlebosz, członek 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego, ks. Ignacy Dec, biskup 
Świdnicki, Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia, Tadeusz 
Wasyliszyn, przewodniczący 
Rady Miejskiej wraz z radnymi, 
Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza, młodzież, nauczyciele 
oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy wsi. Burmistrz Strzegomia 
w okolicznościowym przemó-
wieniu podkreślił wielką rolę 
Stowarzyszenia Mieszkańców 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Stano-
wice w kreowaniu wizerunku wsi 
i wyraził radość z powodu tak dy-
namicznego rozwoju wsi w ostat-
nim okresie. - Wesoły to dzień dla 
samorządu strzegomskiego, ale 
także dla mnie, bo przez ostatnie 

trzy lata patrzymy jak pięknie 
rozwijają się Stanowice. Trzy lata 
temu nastąpiło otwarcie Orlika, 
sfinansowanego z pieniędzy we-
wnętrznych, marszałkowskich 
i centralnych. W ubiegłym roku 
oddano do użytku przepiękną 
bibliotekę. A w tym roku wiel-
ka radość - otwarcie świetlicy. 
Wszystkim, którzy przyczynili się 
do remontu tej świetlicy serdecz-
ne dziękuję – mówił Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Włodzimierz Chlebosz jako 
marszałek odpowiedzialny za 
obszary wiejskie wyraził dumę 
z efektu remontu i bardzo ser-
decznie podziękował szczególnie 
Zdzisławie Dmytrarz, sołtys wsi, 
za wszystko, co zrobiła dla swojej 
społeczności wiejskiej. – Nasza 
Pani sołtys jest wspaniałym przy-
kładem na to, że jeżeli ktoś chce, 
to może – stwierdził. W dowód 
wdzięczności za wsparcie dzia-
łań samorządowych na szcze-
blu województwa burmistrz 
przekazał na ręce marszałka 
symbol Strzegomia - Granitowe 
Serce Polski. Po okolicznościo-
wych przemówieniach nastąpiła 
ceremonia przecięcia wstęgi, 
w której uczestniczyli: marszałek 
Włodzimierz Chlebosz, biskup 
świdnicki Ignacy Dec, burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Tadeusz Wasyliszyn i Zdzisława 
Dmytrarz, sołtys wsi. Był to sy-
gnał do uczestnictwa w dalszym 

ciągu uroczystości i podziwiania 
wnętrza. Zgodnie stwierdzono, że 
świetlica po remoncie znalazła się 
w gronie reprezentacyjnych świe-
tlic gminy Strzegom. - Świetlica 
została nie tylko wyremontowa-
na, ale również zmodernizowana 
i przystosowana do wymogów 
XXI wieku. Cieszymy się bardzo 
z tego, ponieważ jest ona funk-
cjonalna, bardzo nowoczesna, 
wyposażyliśmy ją w różne sprzęty 
gospodarstwa domowego. Będzie 
nam służyła do różnych celów - 
będzie integrowała, będzie miej-

scem okolicznościowych spotkań, 
imprez. Jest to dzień ze wszech 
miar wyjątkowy - komentowała 
Zdzisława Dmytrarz. Warto 
zaznaczyć, że remont świetlicy 
wiejskiej w Stanowicach był 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” - „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 760 tys. zł.
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Świetlica otwarta
- Jest to dzień ze wszech miar wyjątkowy - skomentowała Zdzisława Dmytrarz, sołtys Stanowic

Gmina Strzegom udzieliła po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej powiatowi świdnickiemu 
w zakresie realizacji zadań zwią-
zanych z budową chodników 
przy drogach powiatowych na 
terenie gminy. Zadania realizo-
wane są przez powiat, w imieniu 
którego działa Służba Drogowa 
Powiatu Świdnickiego. 

W ramach przetargu nieogra-
niczonego wyłoniono wykonawcę 
robót chodnika w Tomkowicach, 
którym jest PPHU DROG-

ART.- Arkadiusz Ratkowski. 
– Prace wykonywane są w na-
prawdę zadowalającym tempie. 
Zarówno ja, jak i mieszkańcy 
jesteśmy niezwykle zadowoleni 
z inwestycji, ponieważ wiąże się 
ona nie tylko z poprawą bezpie-
czeństwa lokalnej społeczności, 
ale także estetyką miejscowości 
- mówi sołtys, Andrzej Szcze-
panik. Termin zakończenia prac 
przewidziany jest do końca paź-
dziernika br.

kw

W listopadzie br., dzięki 
dofinansowaniu z Sejmiku 
Województwa Dolnośląskie-
go w kwocie 30 000 zł w ra-
mach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”, świetlica 
w Rogoźnicy wejdzie w po-

s iadanie  nowego sprzętu 
AGD. W jego skład wchodzić 
będą m.in.: chłodziarko- za-
mrażarka, telewizor, pralka 
automatyczna oraz kuchenka 
mikrofalowa. 
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Tomkowice bezpieczniejsze

Nowy sprzęt dla Rogoźnicy

Systematyczna, długolet-
nia i ciężka praca, wyraźnie 
nakreślony kierunek rozwo-
ju, upór w dążeniu do celu 
w przeświadczeniu dobrze 
wybranej drogi charaktery-
zują rozwój Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej „Przy-
szłość”  w Wieśnicy, która jest 
obecnie wiodącą RSP w kraju 
pod względem produkcji 
mleka. W tej dziedzinie od 
czterech lat zajmuje pierwsze 
miejsce na Dolnym Śląsku. 

W celu zapoznania się z dzia-
łalnością RSP „Przyszłość” 
w Wieśnicy Józef Starak -  
przewodniczący komisji d/s 
Działalności Gospodarczej za-
prosił 8 października br.  władze 

gminy oraz członków komisji 
na  posiedzenie  wyjazdowe do 
Wieśnicy. Gospodarzem spo-
tkania był Janusz Kohut, prezes 
zarządu. RSP Wieśnica należy 
do wizytówek spółdzielczości na 
Dolnym Śląsku, składa się z 22 
członków, uprawia ziemię na 9 
wioskach oraz w trzech obrębach 
miasta Strzegom. Dojazd do pól 
utrudnia zły stan dróg polnych, 
ale i to nie przeszkadza, by 
osiągać wysokie wyniki.   Areał, 
który użytkuje spółdzielnia 
w roku 2013 wynosi  681 ha,  
w tym: 434,2102 ha to grunty 
własne Spółdzielni. Ogólne za-
trudnienie wynosi 26 osób.  RSP 
Wieśnica jest znana z hodowli 
bydła mlecznego rasy holszty-
no – fryzyjskiej, czarno- białej. 
Stado liczy 440 sztuk, w tym 
230 krów mlecznych. Produkcja 

mleka stanowi filar produkcyj-
ny spółdzielni.  W roku 2012 
wyprodukowano 2 217 448 
litrów mleka, uzyskując średnio 
od 1 krowy 11 507 kg mleka.  
Odbiorcą produkcji  mleka jest 
ZOTT Sp. z o.o. z Opola. Do-
datkowym pionem działalności 
spółdzielni jest produkcja  mię-
sna, której odbiorcą jest Firma 
Handlowo-Usługowa „MIPOL” 
z Moszczenicy Wyżnej. W roku 
bieżącym spółdzielnia osiąga 
dobre wyniki w uprawie rzepaku 
ozimego, uzyskując średnio 42q/
ha. Na  obszarze 358 ha upra-
wiane są zboża w tym: jęczmień 
browarny i pszenica ozima oraz  
buraki cukrowe i kukurydza, 
przeznaczona głównie na zie-
lonkę.   Odbiorcami produkcji 
rolnej są znane firmy krajowe:  
Osadkowski-Cebulski Legnica, 

Słodownia Strzegom, Młyny 
Dolnośląskie Ujazd Górny i Su-
dzucker Wrocław. Spółdzielnia 
korzystała z funduszy unijnych 
w latach 2007-2008, w ramach 
Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006 „ w 2012 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. RSP „Przyszłość”  
w Wieśnicy inwestuje w park 
maszynowy, który systematycz-
nie odnawia, by w sezonie szybko 
uporać się z pracami polowymi 
na  tak dużym i rozczłonkowa-
nym areale. Wśród rozsiewaczy 
nawozów, opryskiwaczy, zgra-
biarek królują kombajny zbożo-
we NEW HOLLAND. 
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RSP „Przyszłość” w Wieśnicy 
Wzorowa spółdzielnia o wysokiej jakości jest obecnie wiodącą RSP w kraju pod względem produkcji mleka

Dzieci z Żelazowa 
mają już nowy plac

Najmłodsi mieszkańcy Żela-
zowa mają powód do radości. 
Na terenie ich wsi powstał nowy 
plac zabaw. Zamontowano na 
nim dwie zabawki: sześciokąt 
sprawnościowy oraz zjeżdżalnię. 
– Frekwencja jest naprawdę wy-
soka. Planujemy dołożyć jeszcze 
dwie zabawki: karuzelę oraz bu-
jak na sprężynach - skomentował 
sołtys Sebastian Czerniawski. 
Nowy plac zabaw jest w pełni 
bezpieczny i ogrodzony. Koszt 
inwestycji wynosił 8 300 zł.
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W związku z tym, że gmina 
Strzegom nie posiada na terenie 
sołectwa Morawa wolnych grun-
tów pod budowę miejsca, gdzie 
mogliby spotykać się mieszkańcy, 
podjęto decyzję o nieodpłat-

nym pozyskaniu od Agencji 
Nieruchomości Rolnych we 
Wrocławiu działki o powierzchni 
0,0725 ha. 

Powyższa działka w studium 
uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod usługi 
– zabudowę usługową, w tym 
użyteczności publicznej. Przeję-
cie nieruchomości na własność 
gminy nastąpiło w drodze umo-
wy nieodpłatnego przekazania 
własności nieruchomości na cele 
związane z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych służących 
wykonywaniu zadań własnych 
gminy w zakresie kultury i spor-
tu.
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W Morawie będzie „sołtysówka”
Akt notarialny przejęcia terenu od ANR podpisano 18 października br.

-  Zadanie  nosiło  nazwę:  „Remont  i wyposażenie  świetlicy 
wiejskiej w Rogoźnicy”.  Na dzień dzisiejszy remont jest za-
kończony i czekamy na wyposażenie - skomentowała Teresa 
Niedźwiedzka z Wydziału Kultury, Promocji  i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Gmina Strzegom pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych 14 lokali miesz-
kalnych, z czego na 4 lokale gminie udzielona zostanie bezzwrotna pomoc 
finansowa na wykonanie niezbędnych remontów, mających na celu przywró-
cenie im funkcji mieszkalnych. Wartość udzielonej pomocy wynosi 156 000 zł.  
Pozyskane mienie zlokalizowane jest w Bartoszówku, Tomkowicach, Żółkiewce, 
Jaroszowie, Granicznej, Morawie, Goczałkowie oraz Żelazowie. 
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Blisko 70 uczestników wystar-
towało w sobotę, 5 października 
w I Jaroszowskim Marszobiegu 
Przełajowym. W Jaroszowie, 
oprócz mieszkańców gminy 
Strzegom, zjawili się także za-
wodnicy z innych miejscowości 
– Świdnicy i Marcinowic. 

Piękne słońce zachęcało do 
rywalizacji w biegach dla dzieci 
i młodzieży na dystansach oraz 
w biegu  i marszu głównym na 
dystansie około 2,5 km. Należy 
podkreślić, że uczestnicy po-
traktowali udział w zawodach 
bardzo poważnie i rywalizacja 
w biegach była zacięta i wi-
dowiskowa dla wszystkich 
zgromadzonych, w tym licznej 
grupy widzów. Najmłodsi bie-
gacze mieli po 4 latka, najstarsza 
uczestniczka mogła pochwalić 
się wiekiem 57 lat, natomiast 
uczestnik - 61 lat. W zawodach 
wzięły udział całe rodziny – nie 
tylko dzieci, ale również rodzice. 
Po ukończonym biegu każdy 

zawodnik otrzymał posiłek 
i napój. Przed biegami i w ocze-
kiwaniu na dekoracje uczestnicy 
mogli rozgrzewać się i tańczyć 
w rytmie zumby poprowadzo-
nej przez Magdalenę Janiak 
z akademii ruchu i tańca „Bans” 
w Strzegomiu. Po dekoracji 
wszystkich uczestników odbyła 
się loteria fantowa z atrakcyjny-
mi nagrodami. Organizatorem 
zawodów był Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jaroszowie 
oraz AKS Strzegom, OSiR 
Strzegom, OSP Jaroszów i  
Strzegomska Dwunastka.
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Pobiegli w Jaroszowie

Niespodzianką in minus i to 
dużego kalibru zakończył się 
mecz 11. kolejki pomiędzy 
Pogonią Oleśnica a AKS-
em Granit Strzegom S. A. 
Najsłabszy zespół IV ligi 
dolnośląskiej sprawił wiele 
kłopotów – zwłaszcza w dru-
giej połowie - zawodnikom 
Jarosława Krzyżanowskiego 
i wygrał na własnym boisku 
2:1 (0:1).

Zawody w Oleśnicy rozpoczę-
ły się lepiej dla gości ze Strze-
gomia, a efektem ich początko-
wej przewagi był gol obrońcy 
Michała Sudoła w 9 minucie. 
Od dwudziestej minuty gra 
się wyrównała, ale do gwizdka 
arbitra oznaczającego przerwę 
żadnej z ekip nie udało się już 
zaskoczyć bramkarzy przeciw-

ników. Dodajmy, że do 
podstawowego składu 
AKS-u wrócił Jarosław 
Krzyżanowski, jednak 
w rundzie jesiennej 
nasz grający trener ma 
pecha, gdyż po raz ko-
lejny musiał zejść przed 
upływem pierwszych 
45 minut z powodu 
odnowienia kontuzji. 
Po zmianie stron na 
boisku nie zameldował 
się także lewy obrońca 
- Mirosław Marsza-
łek (kontuzja), którego 
zmienił Dawid Doma-
radzki. Pogoń Oleśnica 
w tej części zagrała 
dużo lepiej i skutecz-
niej. W 60 minucie 
gospodarze wyrównali 
- po strzale z rzutu wolnego, 
a 15 minut później strzelili zwy-

cięskiego gola z rzutu karnego 
(faul w „szesnastce” Marcina 
Traczykowskiego). Wynik 2:1 
dla Pogoni do końca się już nie 
zmienił i duża niespodzianka 
stała się faktem. - Niestety prze-
graliśmy mecz, który powinni-
śmy wygrać. Nie zagraliśmy tak, 
jak sobie to założyliśmy przed 
spotkaniem. Na pewno nie 
zlekceważyliśmy rywala, jednak 
sędziowie pozwolili na bardzo 
agresywną grę, czego efektem 
były kontuzje: moja i Mirka 
Marszałka. Sędzia główny po-
kazał nam kilka żółtych kartek 
i podyktował dla miejscowych 
szereg rzutów wolnych w ob-
rębie „16”. Dodam jeszcze, że 

wcześniej na kontuzje uskarżali 
się również Wojtek Chmura 
i Dawid Domaradzki, który 
zagrał w niedzielę na własne 
życzenie. Nie chciałbym jednak 
mówić, że przegraliśmy tylko 
dlatego. Po prostu zagraliśmy 
słabiej jako zespół i młodzi 
piłkarze z Oleśnicy to wyko-
rzystali - podsumował Jarosław 
Krzyżanowski, trener AKS-u.

Tydzień wcześniej nasz zespół 
skromnie 1:0 pokonał Orlę Wą-
sosz – po golu już w 5 minucie 
Marcina Traczykowskiego. W 
ostatnią sobotę (19.10) AKS 
wygrał na wyjeździe z liderem 
– KP Brzeg Dolny 2:1.
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AKS zaliczył wpadkę
Po serii 4 kolejnych ligowych zwycięstw AKS przegrał z outsiderem. Tydzień wcześniej pokonał Orlę Wąsosz

Stragona zaprasza 
na Hubertusa 2013

W ostatnią sobotę października 
(26.10) na terenie Ośrodka Jeź-
dzieckiego Stragona w Morawie 
odbędzie się Hubertus - tradycyjne 
zakończenie sezonu jeździeckiego. 
W programie I Włościańskie 
Zawody w powożeniu oraz Pogoń 
za lisem. Rozpoczęcie imprezy 
o godz. 12.00. Wstęp wolny.

Hubertus to święto myśliwych, 
leśników i jeźdźców. Organizowa-
ny przez jeźdźców na zakończenie 
sezonu jeździeckiego, a przez 
myśliwych na początku sezonu 
polowania jesienno-zimowego - 
zwykle w okolicach 3 listopada. 
Nazwa pochodzi od świętego 
Huberta - patrona myśliwych 
i jeźdźców, który obchodzi swoje 
imieniny właśnie 3 listopada. 
Przed tradycyjną gonitwą za lisem 
rozegrane zostaną I Włościańskie 
Zawody w Powożeniu Zaprzę-
gami Jedno- i Parokonnymi. 
Obchody Hubertusa otworzy 
tradycyjny bieg św. Huberta czyli 
pogoń za lisem, w rolę którego 
wcieli się jeden z zawodników 
klubu LKS Stragona Strzegom. 
Po gonitwie Stragona zaprasza na 
Biesiadę Hubertusową, podczas 
której będzie można spróbować 
swojskich specjałów i potańczyć 
przy muzyce zespołu REMIX. 
Zapraszamy do Morawy!

red

Ostatnie tygodnie dostar-
czyły wielu emocji kibicom 
strzegomskiej sekcji judo. 
Zawodnicy AKS-u Strze-
gom wystartowali w trzech 
turniejach: w Żarowie, we 
Wrocławiu i niemieckim 
Rodewisch.

W dwudniowych zawodach 
judo „Wrocław Open Cham-
pionship”, które odbyły się 12-
13 października br. w Kątach 
Wrocławskich, wystartowa-
ło 5 judoków reprezentują-
cych strzegomską sekcję judo. 
Międzynarodowe mistrzostwa 
Wrocławia (w kategorii junior 
i  junior młodszy) zgromadziły 
ok. 500 zawodników z kilku 
państw: m.in. z Włoch, Szwe-
cji, Litwy, Czech oraz Polski. 
Otwarcia zawodów dokonał 
prezes Polskiego Związku Judo 
- Wiesław Błach. Pierwszego 
dnia zawodów do rywalizacji 
stanął Jakub Rajtar, który po 
stoczeniu kilku trudnych walk 
doszedł do ścisłego finału. 
Niestety w najważniejszym 
pojedynku musiał uznać wyż-
szość swojego przeciwnika, 
tym samym zdobywając srebrny 
medal. Patrycja Duszak dotarła 
do półfinału, gdzie przegrała, 
i ostatecznie zajęła 5. miejsce. 
Pozostali zawodnicy - Adam 
Sadowski, Maksymilian Paw-
lica i  Marcin Dawid odpadli 
z rywalizacji po stoczeniu kilku 
pojedynków w eliminacjach 
i uplasowali się na dalszych 
pozycjach. 

W sobotę, 12 października 
br. w niemieckim Rodewisch 
odbył się turniej judo w ka-
tegorii dzieci. W zawodach 
wzięło udział kilkanaście klubów 
z Niemiec oraz nasz rodzimy 
AKS Strzegom. Do rywalizacji 
stanęło ośmioro zawodników 
ze strzegomskiej sekcji. Rywa-
lizacja  w kategorii dzieci była 
zacięta i bardzo emocjonująca 
oraz wymagała od zawodników 
sporych umiejętności. Miło nam 
poinformować, że 1. miejsce 
w swojej kategorii wagowej wy-
walczył Dawid Hypta, drugi był 
Jakub Miszkiewicz, a Hanna 
Fedyczkowska i Antoni Woj-
tasik stanęli na trzecim miejscu 
podium. Na dalszych miejscach 
uplasowali się Sandra Baranow-
ska, Sara Dynowska, Tomasz 
Brzegowy i Bartek Duszak. 

W niedzielę, 6 października br. 
odbyły się IV Otwarte Mistrzo-
stwa  Judo w Żarowie. Impreza 
zgromadziła 330 zawodników 

z 28 klubów z Polski i Czech 
w kategorii dzieci i młodzików. 
Poziom sportowy zawodów 
wymagał od judoków dużych 
umiejętności. Młodzi strze-
gomianie po raz kolejny nie 
zawiedli swoich sympatyków. 
Walki były emocjonujące i peł-
ne poświęcenia. Strzegomscy 
judocy stawali na podium we 
wszystkich kategoriach, w któ-
rych startowali. Na najwyższym 
miejscu podium stanęli: Sandra 
Baranowska, Gracjan Poterała, 
Krystian Perchun, Dawid Hyp-
ta i Jakub Miszkiewicz. Srebrne 
medale wywalczyli: Nikola 
Miziołek, Sara Dynowska, Pa-
weł Topa, Miłosz Pietkiewicz, 
Antoni Wojtasik i Bartosz Du-
szak. Brązowe krążki zawisły na 
szyi: Jakuba Mulki i Dawida 
Marcina. Po trudnych i ciężkich 
pojedynkach Tomasz Brzegowy 
ostatecznie zajął miejsce tuż za 
podium.

red

Judocy z medalami

Turniej piłkarski, zawody 
siatkarskie, rywalizacja sztafet 
– to tylko niektóre z atrakcji, 
jakie czekają na strzegom-
skich uczniów, którzy wezmą 
udział w I Turnieju Szkół 
z okazji Narodowego Dnia 
Sportu. 

Ta zupełnie nowa impre-
za w kalendarzu sportowym 
gminy Strzegom odbędzie 
się 25 października w godz. 
9.30 – 12.30 w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
W turnieju wezmą udział 
szkoły podstawowe, gimnazja 
oraz szkoły średnie z naszego 

miasta. - W ramach turnieju 
odbędą się zawody w piłce 
siatkowej i nożnej, sztafety 
oraz występ przedszkolaków. 
W rozgrywkach piłki siatkowej 
każdą z wyżej wymienionych 
placówek reprezentować bę-
dzie jedna drużyna. Składy 
sztafet będą mieszane tzn.  dru-
żyny będą stanowili uczniowie 
z każdej szkoły, a w turnieju 
piłki nożnej będą uczestniczyć 
reprezentacje gimnazjów oraz 
szkół średnich – informuje 
Grzegorz Luszawski, dyrektor 
OSiR w Strzegomiu.

red

Dzień Sportu w Strzegomiu

10. kolejka:
05.10.2013 r. – Strzegom
AKS Granit Strzegom S. A. – Orla Wąsosz 1:0 (1:0)
bramka dla AKS-u: Traczykowski 5’
skład AKS-u: Kretkowski – Bęś, Chmura, Sudoł, Marszałek, Traczykowski, 
Domaradzki, Buryło, Borkowski (Bobowski), Dobrowolski (Bodniewicz), 
Diduszko (Raf. Wiśniewski)

11 kolejka: 
13.10.2013 r. – Oleśnica
Pogoń Oleśnica – AKS Granit Strzegom S. A. 2:1 (0:1)
bramka dla AKS-u: Sudoł 9’
skład AKS-u: Kretkowski – Rafał Wiśniewski, Chmura, Sudoł, Marszałek 
(Domaradzki), Traczykowski, Krzyżanowski (Bobowski), Buryło, Borkow-
ski, Diduszko (Nitarski), Dobrowolski

Cztery dni później, tzn. 29 października - w godz. 9.30 – 12.40 

- na Orliku w Stanowicach zostanie rozegrany I Gminny Turniej 

w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Strzegom, który 

skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
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ogłasza przetarg ustny ogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 271, 
AM- 13, Obr. 3 o powierzchni 
2.357 m2 położona w Strze-
gomiu przy ul. Czerwonego 
Krzyża, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta nr SW1S/00019591/1. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej nie-
ruchomości przetarg ogra-
nicza się do właścicieli oraz 
użytkowników wieczystych 
(posiadających 100% udzia-
łu w nieruchomości) przyle-
głych nieruchomości - dzia-
łek nr 275, AM -13, Obr. 3, 
nr 260, AM – 13, Obr. 3,  
nr 276, AM – 13, Obr. 3, nr 
263, AM – 13, Obr. 3, nr 262, 
AM -13 oraz nr 270, AM -13,  
Obr. 3.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 256.900,00 zł
Wadium - 26.000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.11.2013 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
N r  1 0 / 2 0 1 3  R a d y  M i e j -
skiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r.  w sprawie 
uchwalen ia  mie jscowego 
p lanu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
B.12.MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 22.11.2013 r. zgło-
sić się w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego  
tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu 
pisemnego potwierdzenia 

uczestnictwa w przetargu  
i złożenia dowodów potwier-
dzających spełnienie warun-
ków przetargu ograniczone-
go.
W terminie do dnia 26.11.2013 
r. Komisja Przetargowa za-
kwalifikuje osoby uprawnione 
do wzięcia udziału w przetar-
gu, wywieszając na tablicy 
ogłoszeń listę osób zakwalifi-
kowanych do przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
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 ter-
minie do dnia 25.11.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości. Oso-

by przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
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 potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
P rze ta rg  zos tan ie  p rze -
p r o w a d z o n y  z g o d n i e 
z  p rzep isami  Rozporzą -
d z e n i a  R a d y  M i n i s t r ó w  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia przetarg ustny nieograniczony na 
oddanie w dzierżawę części działki 
rolnej nr 391, AM-4, Obr. Goczałków 
o powierzchni 0,0500 ha (R II-0,0500 
ha) położonej w Goczałkowie. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 21 listo-
pada 2013 roku, o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.
Stawka wywoławcza czynszu za dzier-
żawę gruntu wynosi - wartość 0,33 q 
żyta w skali roku.
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że po-
stąpienie nie może wynosić mniej niż 
0,10 q żyta.
Nieruchomość będąca przedmiotem 
przetargu jest wolna od obciążeń i zo-
bowiązań na rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
50 zł 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 
18 listopada 2013 roku. 
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 przetargu, który wygra 
przetarg zalicza się na poczet czynszu 
za dzierżawę gruntu, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy dzierżawy 
w terminie 21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Szczegółowe informacje związanych 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-544.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka nr 1134/1, AM -14, Obr. 
3 o powierzchni 231 m2, za-
budowana budynkiem użyt-
kowym o powierzchni użyt-
kowej  51,86 m 2 po łożona  
w Strzegomiu przy ul. Tadeusza 
Kościuszki. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019535/1. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 46.160,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.11.2013 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 1134/1, AM -14, 
Obr. 3 do drogi publicznej odby-
wać się będzie poprzez działkę  
nr 1127, AM – 13, Obr. 3, na 
której ustanowiona będzie słu-
żebność przejścia i przejazdu 
na rzecz każdoczesnego wła-
ściciela działki nr 1134/1, AM 
-14, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-

nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, nieruchomość oznaczona 
jest symbolem K.2.MW/U - te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 19.09.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Dla osób zainteresowanych, 
nieruchomość udostępniona 
będzie do oglądania w dniu 
22.11.2013 r. w godzinach od 
1100 do 1120

Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 25.11.2013 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 wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub 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 Przetargo-
wej bezpośrednio 
przed rozpoczę-
ciem przetargu.
U m o w a  n o t a -
rialna może być 
zawarta wyłącz-
nie z podmiotem, 
k tóry  przetarg 
wygra. 
Przetarg zosta-
nie przeprowa-
dzony zgodnie 
z  p r z e p i s a m i 
Rozporządzenia 
Rady Ministrów  
z dnia 14 wrze-
śnia 2004 roku 
w sprawie trybu 
przeprowadza-
nia przetargów 
oraz rokowań na 
zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać 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
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Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 283/
B/2013, 284/B/2013, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 9 października 
2013 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 267/
B/2013, 268/B/2013, 269/B/2013, 
270/B/2013, 271/B/2013, 272/
B/2013, 273/B/2013, 274/B/2013, 
275/B/2013, 276/B/2013, 277/
B/2013, 278/B/2013, 279/B/2013, 
280/B/2013, 281/B/2013, 282/
B/2013, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 3 października 2013 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 285/B/2013, Nr 
286/B/2013, Nr 287/B/2013 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 10 
października 2013 r.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 38 ust. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu wywieszone 
zostało ogłoszenie o przetargu 
na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej Nr 391, AM-4, Obr. 
Goczałków o powierzchni 0,0500 
ha (RII-0,0500 ha), położonej 
w Goczałkowie.

Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 38 ust. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651 z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu wywieszone 
zostało ogłoszenie o przetargu 
na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej Nr 191/2, AM-2, Obr. 
Rogoźnica o powierzchni 0,3000 
ha (RIIIb-0,0900 ha, RIVa-0,2100 
ha), położonej w Rogoźnicy.

czwarty przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 13 o po-
wierzchni użytkowej 52,60 m² 
położony w budynku przy ul. 
Jarosława Dąbrowskiego 9 
w Strzegomiu wraz z udziałem 
8,68% w częściach wspólnych 
budynku i prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 1339, 
AM - 14, Obr. 3 o powierzchni 
302 m².
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 80 000,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalnego 77 
460,00 zł,
wartość udziału w prawie użyt-
kowania wieczystego działki 2 
540,00 zł.
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.11.2013 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
D la  budynku  u rządzo -
na jest księga wieczysta 
SW1S/00032537/2,

dla lokalu urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00053805/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 116/2001 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 21.11.2001 r. nierucho-
mość oznaczone jest symbolem 
15MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
w obszarze staromiejskim, 
w granicach ścisłej ochrony 
konserwatorskiej.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
MW- zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna w strefie „A” ści-
słej ochrony konserwatorskiej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 17.04.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 26.06.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ogłoszony na 
dzień 05.09.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 22.11.2013 r. 
w godzinach od 1030 do 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 25.11.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 

podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny 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. 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 zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań 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.

ustny nieograniczony. Na oddanie 
w dzierżawę gruntów położonych 
w granicach działki nr 853, AM-4, 
obr-1, o pow. 164 m2 w Strzegomiu 
przy ul. Chopina 6, z przezna-
czeniem pod urządzenie ogródka 
przydomowego.
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nie oznaczony.
Przetarg odbędzie się 21 listopada 
2013 roku, o godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za dzierżawę gruntów na 
kwotę 0,31 zł/m2 w skali roku. Do 
ustalonej w przetargu stawki czyn-
szu będzie doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2. 
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
50 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 
O / Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 18 listopada 

2013 roku.  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 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
dzierżawę gruntów, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia zamknięcia lub 
odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji.
Stawka czynszu dzierżawy ustalona 
w przetargu wzrastać będzie w przy-
szłości o kwotę o jaką wzrośnie 

stawka podstawowa ustalona dla 
tego rodzaju gruntów.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
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.
Grunty będące przedmiotem prze-
targu są wolne od obciążeń na rzecz 
osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania 
w dzierżawę udostępnione będą dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 18 listopada 2013 
roku, w godzinach 
od 1115 do 1130 .
Szczegółowe informacje związa-
nych 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 dzwoniąc pod 
nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

na oddanie w najem komórki, o pow. 
14,50 m2, położonej w granicach 
działki nr 1595, AM-14, obr-3, 
w Strzegomiu, przy ul. Świdnickiej 
31. 
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 21 listopada 
2013 roku, o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czyn-
szu za najem komórki na kwotę 1,56 
zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowią-
zujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
200 zł w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 18 listopada 2013 roku.  Za 
dzień wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom. Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem komórki, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument 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 przy-

szłości o kwotę o jaką wzrośnie 
stawka podstawowa ustalona dla 
komórek.
Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do podpisania umowy najmu 
w terminie 30 dni, licząc od daty 
rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie 
się od zawarcia umowy w przypadku 
wygrania przetargu powoduje prze-
padek wadium. Komórka będąca 
przedmiotem przetargu jest wolna od 
obciążeń na rzecz osób trzecich.
Komórka udostępniona będzie dla 
wszystkich zainteresowanych do 
oglądania w dniu 
18 listopada 2013 roku, w godzinach 
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje związa-
nych z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. Nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
W przypadku zaistnienia ważnego 
powodu, ogłoszony przetarg może 
zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony
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Bardzo dobra współpraca strzegomskiego samorządu z powiatem świdnickim owocuje wieloma remontami dróg i chodników w gminie Strzegom, szczególnie na terenie  sołectw. W dzisiejszym 
odcinku przedstawiamy remonty dróg i chodników, które wykonane były przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego w 2013 r. Remont chodników gmina Strzegom w 2013 r. dofinansowała kwotą 
200 000 zł.

Remonty dróg i chodników powiatowych w gminie Strzegom

droga tomkowice – Granica w końcu wygląda jak należy. Gmina dofinansowała zadanie 
w kwocie 800 000 zł.

wzdłuż drogi tomkowice – Granica oczyszczono i pogłębiono rowy, wybudowano także 
nowe przepusty pod zjazdami z pól

ostatnio oddana do użytku droga powiatowa w modlęcinie droga w miejscowości Skarżyce zmieniła się nie do poznania

Chodnik w Goczałkowie, blisko wiaty przystankowej, zdecydowanie poprawił 
bezpieczeństwo osób korzystających z transportu osobowego wykonanie chodnika w tomkowicach chwali sobie nie tylko sołtys, ale też mieszkańcy

Chodnik w Żelazowie od razu poprawił estetykę tej podstrzegomskiej miejscowości
Chodnik w Stanowicach pięknie dopełnił najbliższą okolicę gruntownie wyremontowanej 
świetlicy wiejskiej


