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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:
 
StrzeGom
Kolejne drogi  
w remoncie 

Przebudowa dróg gmin-
nych prowadzących do te-
renów powojskowych - ul. 
Armii Krajowej i Wesołej 
w Strzegomiu idzie pełną 
parą 

 str.2

StrzeGom
Boisko dla wsi 

W Grochotowie zakoń-
czyła się budowa boiska 
sportowego. Wartość zada-
nia to około 65 tys. zł str.9

StrzeGom
oto nasze  
miasto

Prezentujemy miasto 
Strzegom. W tym wydaniu 
Strzegom Śródmieście. Oto 
co się tu zmieniło w ostat-
nim czasie. Wszystko we 
wkładce 

 str. I - IV
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Do naszego miasta przyjecha-
ło mnóstwo grup wieńcowych 
reprezentujących dolnośląskie 
powiaty i dekanaty. Wśród wie-
lu znamienitych gości byli m. 
in. biskup świdnicki – ks. prof. 
Ignacy Dec, podsekretarz stanu 
w ministerstwie rolnictwa i roz-
woju wsi w randze wiceministra 
– Zofia Szalczyk, wojewoda 
dolnośląski – Tomasz Smolarz, 
marszałek województwa dolno-
śląskiego – Cezary Przybylski, 
członek zarządu województwa 
dolnośląskiego – Włodzimierz 
Chlebosz, przewodnicząca sej-
miku dolnośląskiego – Barbara 
Zdrojewska oraz posłowie i se-
natorowie. Wszyscy przybyli, by 
podziękować Bogu i rolnikom za 
wspaniałe tegoroczne plony. 

Pierwszy akcent niedzielnych 
dożynek miał miejsce w Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu, gdy 
punktualnie o godz. 13.00 rozpo-
częła się uroczysta Msza św., której 
przewodniczył biskup świdnicki 
Ignacy Dec. Motywem przewod-
nim nabożeństwa transmitowa-
nego na cały świat przez TVP 
Polonia, było słowo DZIĘKO-
WANIE. Biskup wyjaśniał jego 
znaczenie, dlaczego i komu należy 
dziękować. Wszystko oczywiście 
w kontekście podziękowań za 
owoce, które – dzięki Bogu - wy-
dała ziemia. Po zakończeniu mszy 
goście dożynek, niosąc misternie 
wykonane wieńce, w niezwykle 
barwnym korowodzie udali się 
na Rynek, gdzie odbyły się dalsze 
punkty uroczystości. Wśród nich 
zdecydowanie na pierwszy plan 
wysunął się ceremoniał żniwno 
– dożynkowy z udziałem ZF 
„Kostrzanie” i kapeli Gieni Dudki 
(gmina Czernica). Na ręce burmi-
strza Strzegomia – Zbigniewa 
Suchyty, wojewody, marszałka 
i przewodniczącej sejmiku staro-

stowie Dożynek Dolnośląskich 
– Monika Róg i Andrzej Szcze-
panik przekazali najważniejszy 
symbol dożynek – chleb, będący 
owocem ciężkiej pracy rolników. 

Dożynki to świetna okazja, aby 
w szczególny sposób podziękować 
tym osobom, które poprzez swoją 
wieloletnią pracę na rzecz rolnic-
twa, zasłużyli się dla Ziemi Strze-
gomskiej. Na wniosek burmistrza 
Strzegomia, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Marek Sawicki 
nadał honorowe odznaczenia „Za-
służony dla Rolnictwa”. Otrzymali 
je: Mariola Sulikowska, Jan Wój-
cik, Marek Adamowicz, Roman 
Bodnar, Ryszard Wilkosz, Józef 
Kuczma, Wojciech Stępień, 
Bogdan Kędzierski, Jarosław 
Pitura, Kazimierz Maliszewski 
i Krzysztof Róg. Na dożynkowej 
scenie wręczono również Złote 
Odznaki Honorowe „Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskie-
go”. Sejmik wojewódzki przyznał 
je: Urszuli Olszewskiej, Ryszar-
dowi Wiklińskiemu i Grzego-
rzowi Konarskiemu. 

Wielką atrakcją Dożynek Wo-
jewódzkich w Strzegomiu były 
stoiska przygotowane przez sołec-
twa gminy Strzegom. Każdy z go-
ści mógł spróbować wyśmienitych 
specjałów i lokalnych produktów. 
Cieszyły się one niesłabnącym 
zainteresowaniem uczestników 
dożynek. Dobra zabawa trwała 
do późnych godzin wieczornych, 
a zadbały o nią zespoły, które 
wystąpiły na dożynkowej scenie: 
Tercet Egzotyczny, Fantastic 
Boys, Kapela Ludowa Smyki, 
Kapela Ludowa Janka Boduszka 
i zespoły folklorystyczne: Kostrza-
nie, Goczałkowianie, Olszaniacy 
i Leszczynki. Na zakończenie 
podziwiano niezwykły pokaz 
sztucznych ogni.

TW

Ruch odbywa się wahadłowo 
od skrzyżowania z ul. Bankową 
w kierunku Legnicy do wysoko-
ści Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Al. Wojska Polskiego 
będzie zamknięta dla ruchu do 
wysokości skweru. Zamknięte 

dla ruchu będą również odcinki: 
ul. Bankowej i ul. Rzeźniczej 
łączące się z ul. Legnicką. - 
Przepraszamy za utrudnienia, 
a jednocześnie cieszymy się 
bardzo z remontu kolejnego 
odcinka drogi 374. Warto przy-

pomnieć, że w roku 2013 wyre-
montowano odcinek: rondo - ul. 
Świdnicka. W roku 2012- 2013 
wygląd zmieniły chodniki przy 
drodze 374, w tym chodniki na 
ul. Legnickiej do skrzyżowania 
z ul. Aleja Wojska Polskiego. 
Przebudowano także jedną 
stronę chodnika od Alei Wojska 
Polskiego do ul. Św. Anny – in-
formuje burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

red

Podziękowali za plony 

Są kolejne utrudnienia na drogach. Gdzie?

Na wniosek burmistrza Strzegomia, minister rolnictwa nadał odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” dla 11 naszych rolników

Wszelkie prace na przebudowywanym odcinku drogi 374 mają się zakończyć do końca października br. Wtedy znikną uciążliwości

Rozpoczął się remont ul. Legnickiej wraz ze skrzyżowaniem 
ul. Legnickiej z Al. Wojska Polskiego. W związku z tym 
została wprowadzona nowa organizacja ruchu. Inwestycję 
wykonuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - zarządca 
drogi.

Dożynki Dolnośląskie, które odbyły się 14 września br. na 
strzegomskim Rynku, okazały się wspaniałym, niepowtarzal-
nym i przepełnionym staropolską symboliką ludową świętem 
wszystkich rolników i mieszkańców naszego województwa. 
Strzegom był w tym dniu najważniejszym punktem na mapie 
Dolnego Śląska.
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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 za-
mówień 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
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 stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

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 Podstawowa 
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
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
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 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

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

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Realizacja tego zadania 
składa się z dwóch etapów 
i kilku zadań w ich obrębie.  
- Przebudowa fragmentu ul. 
Armii Krajowej - od wiaduktu 
na skrzyżowaniu z ul. Kosza-
rową do skrzyżowania z ul. 
Ceglaną jest już praktycznie na 
ukończeniu. Do wykonania po-
została tylko warstwa ścieralna 
z nawierzchni asfaltowej. W ra-
mach I etapu wykonano także 
kanalizację deszczową w ul. A. 
Krajowej wraz z przepompow-
nią wód deszczowych. Pozo-
stały jeszcze próby końcowe 
i rozruch przepompowni wód 
deszczowych. Roboty realizo-
wane są zgodnie z harmono-
gramem rzeczowo finansowym. 
Termin zakończenia zadania to 
14 października br. – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony Środowiska 
i Wsi w UM w Strzegomiu. 
Wykonawcą tych robót (etap 
I) jest firma Skanska S. A. 
z Warszawy.

W ramach II etapu realizo-
wana jest dalsza przebudowa 

ul. Armii Krajowej (do wiaduk-
tu) i ul. Wesołej. W przypadku 
tych dwóch ulic aktualnie wy-
konywana jest konstrukcja na-
wierzchni drogowej, układane 
są kable oświetlenia drogowego 
i fundamenty pod lampy. Roz-
poczęto ponadto brukowanie 
chodników. Wcześniej wycięto 
drzewa i ułożono krawężniki 
kamienne ze ściekami z kost-
ki kamiennej. Niezmiernie 
ważnym zadaniem jest także 
budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Wesołej. – W tej ulicy 
wykonano już 80% kanalizacji 
deszczowej, pozostało do wy-
konania ok. 100 m kanalizacji. 
Termin zakończenia to 17 
listopada br. – dodaje Eweli-
na Kowalska. Wykonawcą II 
etapu jest konsorcjum firm: 
lider - Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Usługowo Handlowe 
„DROG-ZIEM” Zbigniew 
Wysoczański z siedzibą w Sta-
nowicach i partner - Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Spółką z o.o. 
z siedzibą w Świdnicy. 

TW

Prace polegały na demontażu 
starych i zniszczonych schodów 
betonowych okleinowanych 
płytkami granitowymi, wykona-
niu nowej konstrukcji schodów 
z betonu oraz wkomponowaniu 
podestu umożliwiającego dojście 
do kładki. Zwieńczeniem prac 
było zamontowanie atestowa-
nych uchwytów, które znaczą-
co wpłyną na bezpieczeństwo 
użytkowników i estetykę tego 

miejsca. - Od roku mieliśmy 
skargi na fatalny stan starych 
schodów, a czara goryczy prze-
lała się w momencie, kiedy jedna 
z mieszkanek nie mogła przedo-
stać się z jednej na drugą stronę 
rzeki z wózkiem dla bliźniąt. 
Tak więc remont był konieczny 
i dzisiaj mamy wspaniały efekt 
końcowy – zaznacza burmistrz 
Strzegomia.

red

Najpierw odbyła się część ofi-
cjalna z wystąpieniem władz mia-
sta, a później był czas na zabawę. 
Plac był oblegany przez dzieci, 
które nie kryły swojej radości, bo 
wreszcie w ich dzielnicy powstało 
miejsce, gdzie będą mogły się bez-
piecznie i swobodnie bawić. Plac 

zaopatrzony jest w piaskownicę, 
karuzelę, ślizgawki i wiele innych 
urządzeń zabawowych. Dużą 
atrakcją był festyn, na którym 
nie zabrakło pysznych kiełbasek 
z grilla. Były też liczne konkursy, 
malowanie twarzy oraz wiele 
innych niespodzianek. 

red

Co tu się zmienia? 

Są w końcu piękne schody

Jest plac na ul. Koszarowej

Wkład Unii Europejskiej na ten cel to kwota blisko 4,8 mln zł, wartość całego projektu to 5,74 mln zł

Od roku urząd miał skargi na fatalny stan starych schodów, teraz problem po prostu zniknął

Przebudowa dróg gminnych prowadzących do terenów 
powojskowych - ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzego-
miu idzie pełną parą. Zaglądamy tam, by sprawdzić, co się 
do tej pory udało zrobić, a co jeszcze czeka na wykonanie 
w najbliższym czasie.

Najmłodsi mieszkańcy ul. Ko-
szarowej w Strzegomiu wreszcie 
doczekali się otwarcia nowego 
placu zabaw, które odbyło się 
29 sierpnia br. Była wielka feta 
i mnóstwo radości. Otwarcie 
połączone było z hucznym fe-
stynem dla całych rodzin. 

Koszmar osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi w wózkach 
i starszych mieszkańców chcących komfortowo przejść kładką 
przez Strzegomkę przy ul. Brzegowej właśnie się skończył. Gmi-
na Strzegom zrealizowała w ostatnich dniach długo oczekiwany 
remont schodów umożliwiających dojście i zejście z kładki.
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wrzesień - październik 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

14.09-20.09 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

21.09-27.09 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

28.09-04.10 Centrum Strzegom  
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Zmiana rachunku bankowego Turysto! Szanuj Środowisko!
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

Burmistrz Strzegomia infor-
muje, że w związku z wprowa-
dzeniem bankowego systemu 
płatności masowych, każdemu 
podatnikowi został nadany 
Indywidualny Numer Ra-
chunku Bankowego do wpłat 

należności na rzecz gminy 
Strzegom, z tytułu podatku od 
nieruchomości, podatku rolne-
go, podatku leśnego. Pozostałe 
należności należy wpłacać na 
dotychczasowe konto gminy 
Strzegom.

Tym hasłem organizatorzy 
tegorocznego Sprzątania Świa-
ta, które odbędzie się w dniach 
18-19 września br. zachęcają 
nas do refleksji nad wpływem na 
środowisko w czasie wypoczyn-
ku, na urlopie, w czasie pobytu 
na łonie przyrody. 

W jaki sposób oddziałujemy 
na przyrodę podczas wędrówki 
górskim szlakiem, podczas spa-
ceru po lesie czy rejsu żaglówką 
po jeziorze? Co każdy z nas 
może zrobić, żeby zmniej-
szyć swój negatywny wpływ 

na środowisko? Jak możemy 
ograniczyć tworzenie odpadów? 
Dlaczego warto prowadzić ich 
selektywną zbiórką? Czyli pro-
mujemy „nieśmiecenie”, odkry-
wanie lasów i odpowiedzialną 
turystykę! 

red

W ostatnich dniach powstał 
w Strzegomiu nowy plac par-
kingowy. Zlokalizowany jest 
w okolicach ul. Św. Anny i ul. 
Kościelnej w Strzegomiu. 

Umowę na nieodpłatne 
użyczenie na czas nieozna-
czony podpisał z właścicielem 
terenu Zakład Usług Komu-
nalnych w Strzegomiu Sp. z o. 
o., który będzie administrato-

rem tego palcu. Jest to kolejna 
dobra wiadomość dla kierow-
ców, którzy często narzekali 
na brak miejsc parkingowych 
w naszym mieście. Jego po-
wstanie było także podykto-
wane organizacją w Strzego-
miu Dożynek Dolnośląskich 
w dniu 14 września br. 

red

Są nowe miejsca parkingowe

W związku z przebudową 
dróg gminnych w centrum 
S trz egomia wykonawca 
schetynówki, firma Zbyl-
bruk Sp. z o.o., informuje, 
że 18 września br. zostanie 
wprowadzona tymczasowa 
organizacja ruchu na ul. 
Świdnickiej. Do tej pory 
zamknięty był fragment 
od ul. Kasztelańskiej do 
ul. Św. Tomasza. W tym 
dniu dodatkowo zostanie 
zamknięty odcinek od ul. 
św. Tomasza aż do Rynku. 

Mieszkańcy ul. Św. To-
masza, chcący dostać się do 
Rynku będą musieli przeje-
chać ul. Kościelną, stamtąd 
skierować się w stronę ul. 
Dąbrowskiego, następnie 
Aleją Wojska Polskiego oraz 
św. Anny. Podobna sytuacja 
dotyczy mieszkańców ul . 
Kościelnej. Ul. Ogrodowa 
od strony ul. Świdnickiej bę-
dzie zamknięta, natomiast od 
ul. Bohaterów Getta będzie 

otwarta. Na parking przy 
ul. Świdnickiej będzie moż-
na dostać się ul. Kościelną. 
Mieszkańcy ul. Św. Tomasza 
będą mogli dostać się na ul. 
Ogrodową poruszając się ul. 
Bohaterów Getta. Warto do-

dać, że ul. Bohaterów Getta 
od strony ul. Krótkiej będzie 

jeszcze zamknięta.

Kolejne utrudnienia
Dodatkowo zostanie zamknięty odcinek ulicy Świdnickiej od ul. św. Tomasza aż do Rynku

Budynek poczekalni za-
projektowano w technologii 
tradycyjnej z bloczków gazo-
betonowych.

Obiekt o powierzchni za-
budowy 51,62 m2 będzie 
składał się z dwóch części, 
poczekalni oraz pomieszczeń 
higieniczno sanitarnych, do 

których prowadzić będą osob-
ne wejścia. - Do tej pory udało 
się wykonać prace związane 
z budową budynku w stanie 
surowym, usunąć kolizję kabla 
energetycznego oraz wykonać 
przyłącza. Rozpoczynają się 
prace wykończeniowe i insta-
lacyjne wewnątrz budynku, 

w tym tygodniu nastąpi mon-
taż stolarki. Rozpoczynają 
się również prace związane 
z zagospodarowaniem terenu 
– informuje Irena Kowalska 
z Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Zakończenie robót 
budowlanych przewiduje się 
na połowę października br. 

Tradycyjnie w pierwszej czę-
ści będą mogły się zaprezento-
wać młodzieżowe, amatorskie 
zespoły z gminy Strzegom 
i okolic. W ubiegłym roku 
padł rekord, ponieważ zgło-
siło się aż 10 ekip. W drugiej 
części festiwalu nie zabraknie 
również gwiazdy. Tym ra-
zem wystąpi Łukasz „Małpa” 
Małkiewicz, czołowy raper 
polskiej sceny hip-hopowej. 
Utwory rapera publikowane 
w Internecie mają ponad 5 
milionów wyświetleń. Bez 
wątpienia, dla młodych ludzi 
z gminy i powiatu, będzie 

to najważniej-
sze wydarzenie 
muzyczne tego 
roku. - Cieszy 
mnie  ba rdz o 
fakt, że uda-
ło się zaprosić 
wykonawcę ta-
kiego formatu – 
informuje To-
masz Marczak, 
pomysłodawca 
festiwalu. - Po 
ostatnim wy-
stępie NATU-
RAL DREAD 
KILLAZ z niesamowitym 

MESAJAH, 
nie było ła-
two znaleźć 
wykonawcę, 
k t ó r y  t r a -
f i  w  g u s t a 
naszej mło-

dzieży. Mam nadzieję, że 
wybór rapera Łukasza „Małpy” 
Małkiewicza będzie strzałem 
w dziesiątkę – dodaje. Począ-
tek IV Festiwalu Subkultur już 
27 września br. o godz. 16.00. 
Wstęp wolny!

Budują poczekalnię „Małpa” na Festiwalu
Obiekt będzie miał dwie części: poczekalnię oraz część higieniczno – sanitarną Zapisywać się do części konkursowej można na stronie www.lo.strzegom.pl

W związku  z poniesionymi  nakładami na przygotowanie  parkingu,  będzie 
on płatny. Cieszy fakt, że teren ten został uporządkowany, przez co zyskała 
cała okolica.

Trwają prace wykończeniowe na ul. Bohaterów Getta oraz realizacja prac na 
odcinku ul. Świdnickiej od skrzyżowania z ul. Kasztelańską do skrzyżowania 
z ul. Św. Tomasza. 

Współpraca  i  partnerzy: Gmina Strzegom, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum 
Kultury oraz Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu.

W związku z powyższym informujemy, że podatnicy, którzy nie opłacili III i IV 
raty podatków za 2014 rok, otrzymają pisemną informację o nadanym indywi-
dualnym numerze rachunku bankowego. Dla pozostałych podatników, którzy 
uregulowali już zobowiązania podatkowe wobec gminy Strzegom informacja 
o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego będzie zawarta 
w decyzji wymiarowej na rok 2015.

Zachęcamy  do  udziału w  tego-
rocznej  edycji  akcji. W  tym  celu 
połączymy nasze wysiłki z miesz-
kańcami całej Ziemi! 

Jak już pisaliśmy, w miejscu byłego przystanku przy ul. Leśnej w Strzegomiu realizowana 
jest budowa budynku poczekalni miejskiej komunikacji samochodowej wraz z wewnętrzną 
linią zasilającą, przyłączami wodociągowym oraz kanalizacji sanitarnej. Projekt wykonało 
Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe INVENT – PROJEKT, zaś wykonawcą robót 
jest PPHiU „Mik-Transbet” Janusz Mikuła z Dzierżoniowa. Wartość zadania to ponad 
200 tys. zł. 

Już 27 września rusza kolejna edycja Festiwa-
lu Subkultur! To czwarte spotkanie młodych 
ludzi na scenie tego festiwalu. W drugiej 
części festiwalu nie zabraknie gwiazdy. Tym 
razem wystąpi Łukasz „Małpa” Małkiewicz, 
czołowy raper polskiej sceny hip-hopowej
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W skrócie 
Picie w parku

Nadchodząca jesień nie 
przeszkadza miłośnikom picia 
w plenerze, by przysiąść na 
ulubionej ławce w parku i spo-
żywać swój ulubiony, wysoko-
procentowy trunek. 3 i 4 wrze-
śnia br. strzegomski monitoring 
zarejestrował takie osoby na 
Strzegomskich Plantach oraz 
na placu zabaw przy ul. Bazal-
towej. Sprawę zgłoszono policji. 
Prawdopodobnie zostaną oni 
ukarani mandatem karnym.

Dotacja na zabytki
Nie cztery obiekty, jak po-

daliśmy przed dwoma tygo-
dniami, tylko trzy otrzymały 
dotację celową z budżetu gminy 
Strzegom na odrestaurowanie. 
W gronie tym są 2 kościoły: 
pw. św. Jadwigi w Strzegomiu 
oraz kościół pw. św. App Piotra 
i Pawła w Rusku, a także pałac 
w Morawie. Na tegorocznej 
liście dotowanych zabytków nie 
ma Bazyliki Mniejszej w Strze-
gomiu. Serdecznie przeprasza-
my za pomyłkę.

Dla patriotów 
„My z niego wszyscy…”- pod 

takim hasłem w całej Polsce zo-
staną zorganizowane obchody 
rocznicy utworzenia Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

Przed 75 laty, 27 września 
1939 roku rozpoczęto tworze-
nie struktur Polskiego państwa 
Podziemnego, będącego fe-
nomenem na skalę światową. 
Jego dziełem było nie tylko 
podjęcie otwartej walki z oku-
pantem w ramach akcji „Burza”, 
której 70. rocznicę również 
w tym roku obchodzimy, ale 
też stworzenie siły moralnej 
i tradycji niepodległościowej, 
pozwalających przetrwać czas 
komunistycznej dyktatury. 

Z tej okazji, 27 września 
br. zostaną zorganizowane 
uroczystości przypominające 
o wielkim dziele naszych 
rodaków w czasie II wojny 
światowej. Gośćmi hono-
rowymi tych przedsięwzięć 
będą kombatanci, a inicjato-
rami społeczność lokalna wraz 
z placówkami oświatowymi, 
kulturalnymi i organizacja-
mi społecznymi. Tego dnia 
wywieszone zostaną również 
flagi narodowe na budynkach 
samorządowych.

Dzień Sybiraka
Zarząd Koła Sybiraków 

Ziemi Strzegomskiej zapra-
sza na Dzień Sybiraka, który 
odbędzie się 28 września br.

O godz. 17.00 odbędzie się 
msza św. w Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu. Uroczystość 
uświetni chór Oktoich, dzia-
łający przy cerkwi prawosław-
nej św. Cyryla i Metodego 
Prawosławnego Ordynariatu 
Wojska Polskiego- Garnizon 
Wrocław. Po mszy św. od-
będzie się złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Bezimiennej 
Matki Sybiraczki. Zapra-
szamy.

red

Koszt budowy placu zabaw 
wyniósł 122,6 tys. zł. Środki 
na ten cel pochodziły z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej 

w ramach programu „Radosna 
Szkoła” – 50% oraz z budżetu 
powiatu świdnickiego – 50%. 
Plac zabaw wyposażony jest 

w kilka elementów zabawo-
wych posiadających oczywiście 
odpowiedni atest. – Niezmier-
nie się cieszę z wybudowania 
tego placu zabaw. Nasze dzieci 
już nie mogą się doczekać, 
kiedy obiekt będzie oficjalnie 
otwarty. Niepełnosprawni 
wychowankowie będą mogli 
wykonywać w tym miejscu 
wiele ćwiczeń ruchowych 
i stymulacyjnych. Są również 
takie zabawki, gdzie uczniowie 
będą musieli także pomyśleć, 
żeby z nich skorzystać. W tym 
przypadku zadbamy również 
o ich rozwój intelektualny 
– podkreśla Małgorzata Za-
remba, dyrektor placówki. 

TW

Wyjątkowy plac zabaw
Niepełnosprawni wychowankowie będą mogli wykonywać w tym miejscu wiele ćwiczeń ruchowych i stymulacyjnych

Dla gości z różnych stron 
Kanady i Stanów Zjednoczo-
nych organizatorzy przewidzieli 
sporo atrakcji. Odbędą się liczne 
konkursy i występy artystyczne. 
Na scenie wystąpi m. in. Kornel 
Wolak, wybitny klarnecista. - 
Do tego specjalnego wieczoru 
przygotowujemy się praktycz-
nie cały rok – mówi Emilia 
Budzik, była strzegomianka, 
inicjatorka zjazdu. – Chcemy 
dotrzeć do jak największej 
liczby strzegomian, by móc we 

wspólnym gronie 
wspominać i roz-
mawiać o naszym 
ukochanym mie-
ście. Widzimy, jak 
Strzegom pięknie 
się rozwija i mamy 
z tego powodu 
wielką satysfakcję! 
Gorąco pozdra-
wiamy wszystkich 
mieszkańców – 
podkreśla. 

TW

Nie zapominają o Strzegomiu
Pomysł Emilii Budzik spodobał się i postanowiono go kontynuować

W związku z pojawiającym 
się w ostatnim okresie uciąż-
liwym zapachem w mieście 
informujemy, że nie pochodzi 
on z miejscowej Oczyszczalni 
Ścieków czy Słodowni, tylko 
związany jest z nawożeniem 
pól obornikiem przez rolni-
ków. Przykra woń doskwierała 

m. in. w ubiegłym tygodniu 
i pochodziła z pól w Tomko-
wicach i Żelazowie. Dodajmy, 
że zapach z obornika jest 
okresowy i po jakimś czasie 
samoistnie znika. Pola od razu 
były przeorane. Takie sytuacje 
mają miejsce po zbiorach, 
przed pierwszą orką.

Bądź aktywny!
Strzegomskie Centrum Kultury 

zaprasza na „Tydzień Aktywności 
Mieszkańca Strzegomia”, który 
odbędzie się w Centrum Aktyw-
ności „Karmel” w dniach od 16-19 
września br. Poniżej przedstawia-
my program imprezy.
16.09 (wtorek):
17.00 – Izba Tradycji – wernisaż 
wystawy prac plastycznych autor-
stwa Malwiny Gaj oraz Jagody 
Sergiel pt. „Charaktery” połączony 
z recitalem Basi Rudnickiej
17.09 (środa):
16.00 – Dziedziniec – „W obozie 
Joannitów”
16.00 – Dziedziniec – „Przygoda 
z językiem angielskim dla dzieci 
i dorosłych”, zajęcia poprowadzą 
lektorzy ze szkoły Mała Lingua
18.09 (czwartek):
15.00 – CAS Karmel – Święto 
Seniora – II Marsz Kapeluszowy, 
w programie występ Zespołu 
„Retro” oraz Lucjana Proroka
19.09 (piątek):
16.00 – CAS Karmel – Recital 
Józefa Kuźmy
III Strzegomskie Forum Orga-
nizacji Pozarządowych
17.00 – Panel otwarty (szkolenie, 
prezentacje organizacji, dyskusje)
19.30 – Wybory przedstawicieli 
organizacji do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go, w programie występ Akademii 
Tańca i Ruchu Bans

Co śmierdziało w Strzegomiu?

Bądź aktywny!

KORNEL WOLAK
klarnet

Właściciel firmy przeróbki drewna w Rogoźnicy, Wincenty Karwacki, 
podarował szkole pociąg z drewna –  lokomotywę  i dwa wagony. 
Transport tego niemałego obiektu polegał na trzykrotnym przewie-
zieniu na lawecie samochodowej poszczególnych części. - W naszym 
społeczeństwie są osoby bezinteresowne  i wrażliwe na drugiego 
człowieka. Serdecznie dziękujemy za olbrzymi dar serca panu Win-
centemu Karwackiemu – dodaje dyrektor ZSS w Strzegomiu. 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu docze-
kali się pięknego placu zabaw przed budynkiem szkoły przy 
ul. Al. Wojska Polskiego. Prace rozpoczęto i ukończono 
w trakcie tegorocznych wakacji.

Polonia mieszkająca na kontynencie północ-
noamerykańskim już po raz trzeci organizuje 
Kanadyjsko – Amerykański Zjazd Strzego-
mian, który odbędzie się w dniu 18 paździer-
nika br. w Millenium Gardens Banquet Centre 
w Brampton (prowincja Ontario, Kanada).

Wszystko  zaczęło  się w 2012  r.,  gdy Strzegom obchodził 
770-lecie nadania praw miejskich. Propozycja Emilii Budzik 
wzbudziła  ogromny  entuzjazm wśród  tamtejszej  Polonii. 
W premierowym zjeździe udział wzięło około 100 osób z róż-
nych rejonów Kanady i USA. 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu informuje, 
że  rozprzestrzeniające  się  od pewnego czasu nieprzyjemne 
zapachy w Strzegomiu i okolicy nie pochodzą z strzegomskiej 
Oczyszczalni Ścieków. - Obecnie nie prowadzimy na terenie 
oczyszczalni żadnych prac, które mogłyby w jakikolwiek sposób 
powodować uciążliwość zapachową. Zastosowana nowoczesna 
technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ścieko-
wych, które poddawane są procesowi fermentacji metanowej 
w zamkniętej komorze fermentacyjnej, ogranicza do minimum 
uciążliwość zapachową na terenie, jak i w bliskim sąsiedztwie 
oczyszczalni. Osady ściekowe nie są obecnie wywożone z te-
renu oczyszczalni –  czytamy na  stronie  internetowej  spółki 
WiK w Strzegomiu.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

gronowska: witam, ponawiam 
pytanie w sprawie brzydkiego 
zapachu na ulicy gronowskiej 
dobiegającego ze strony morawy. 
jesteśmy poszkodowani - z jednej 
strony smród, a z drugiej kurz 
i hałas z zakładu kamieniarskiego 
pana …

Wiemy już, co było przyczy-
ną smrodu, który pojawił się 
na ul. Gronowskiej, a następnie 
także w różnych dzielnicach 
miasta i wiosek. Jest to zdarzenie 
okresowe związane z wywozem 
obornika na pola przed jesienną 
orką. Rozmawiałem z właścicie-
lami największych gospodarstw, 
którzy zapewnili mnie, że będą 
się starać od razu przykrywać 
obornik. Obornik to najlepszy 
nawóz, który trzeba wywieźć 
i to w okresie jesiennym. Myślę, 
że wytrzymamy. Zapachu na ul. 
Gronowskiej z tego co wiem, już 
nie ma. Był w sobotę, 6 września 
br. w całym mieście, a we wtorek 

na Grabach. Takie zdarzenia mają 
miejsce wszędzie. Ostatnio cała 
Jelenia Góra też była narażona na 
zapach obornika.

michał: nie chodziło mi o remont 
czy przebudowę ul. św. Anny, 
tylko o „cząstkowe wymiany płyt 
chodnikowych”. w rynku też by 
się przydało, zwłaszcza wokół 
fontanny, zastosować cząstkowe 
wymiany płyt. nie jest to bardzo 
duży koszt, ale wizualnie lepiej 
by wyglądało - warto pomyśleć. 
Pozdrawiam.

Rozumiem intencję i potrze-
bę wykonania tego remontu, 
ale to działanie musi poczekać. 
Są w naszym mieście i naszych 
wsiach miejsca, gdzie ulice przy 
domach to dziura na dziurze. Tam 
w pierwszej kolejności będziemy 
kierować inwestycje. Nie mogę 
też zapomnieć o strzegomskich 
podwórkach. 

ewa: witam pana burmistrza. 
chciałabym się dowiedzieć, czemu 
fit Parki są budowane na końcu 
strzegomia? dlaczego nie zostanie 
wybudowany w parku między ul. 
krótką a ul. dolną? Park jest mo-
nitorowany i bardzo uczęszczany 
przez ludzi. jest tam bardzo dużo 
miejsca naprzeciwko placu zabaw. 
Proszę o odpowiedź.

W roku 2015 będą kolejne miej-
sca, w których powstaną Fit Parki. 
Z parkiem przy ul. Dolnej jest taki 
problem, że przez 5 lat od daty 
oddania do użytku, a był to rok 
2011, nie możemy ingerować w tę 
infrastrukturę. Dobrym miejscem, 
moim zdaniem jest skwer przy ul. 
Świdnickiej koło świateł, nad rze-
ką. Obecnie stoją tam kontenery 
firmy wykonującej schetynówkę. 

Fajne miejsce, gdzie można dobiec 
od strony ul. Kasztelańskiej i parku 
od ul. Dolnej wzdłuż wiaduktu. 

Andrzej: witam. jestem mieszkań-
cem rogoźnicy i mamy problem 
z boiskiem dla dzieci i młodzieży. 
boisko w parku pomimo zakupu 
kosiarki jest niekoszone, kosiarka 
w 90% jest wykorzystywana do 
koszenia placu kościelnego. boisko 
szkolne jest wykoszone, ale para-
doksalnie całe oprócz płyty. gdzie 
młodzież i dzieci mogą uprawiać 
sport? Prosimy o interwencję. 
Pozdrawiam

Bywam często na spotkaniach 
z mieszkańcami i nie sygnalizo-
wano mi tego problemu. Wiem, 
że Rogoźnica to wieś z wielkimi 
tradycjami sportowymi. Niestety, 
teraz jest tak mało dzieci, że nie 
da się utworzyć drużyny piłkar-
skiej w każdej wsi. Warto by było 
pomyśleć o utworzeniu drużyny 
wspólnej np. z Goczałkowem. 
Dodam, że w Rogoźnicy dla 
dzieci prowadzone są zajęcia 
sportowe dodatkowe, opłacane 
z pieniędzy gminy i prowadzący 
nie sygnalizował problemów.

kierowca: Panie burmistrzu! ul. 
dąbrowskiego jest otwarta i na 
razie ludzie się przyzwyczajają. 
niebezpieczeństwo jest jednak 
przy wjeździe od rynku na ul. 
kościelną tuż obok cukierni. znak 
zakazujący parkowanie jest, ale 
za znakiem parkują ciągle samo-
chody i to przez cały dzień. Przy 
skręcie, kiedy z ul. kościelnej do 
ul. dąbrowskiego jedzie samo-
chód, staje sie niebezpiecznie, bo 
tego samochodu nie widać. Policja 
tego nie widzi - szkoda. Proszę 
o interwencję.

Przekażę uwagę policji. Proszę 
jednak pamiętać, że znaki drogo-
we są po to, by stosować się do za-
leceń. To, że jest inaczej świadczy 
tylko o lekkomyślności niektórych 
kierowców, którzy zapominają, 
że nie są sami na tej ulicy, na tym 
skrzyżowaniu. A wynik takiego 
zachowania to tragedie w ruchu 
drogowym.

Halina: dzień dobry, czy ktoś 
utrzymuje porządek na wsiach 
naszej gminy? słyszałam że są 
takie osoby, ale czy ktoś sprawdza 
ich pracę, bo w niektórych miej-
scach aż pożal się boże! brud na 
przystankach, nie wspominając 
już o porozrzucanych butelkach 
po alkoholu, gdzie dzieci i inni 
mieszkańcy muszą na to patrzeć. 
Przydałoby się coś z tym zrobić, aby 
nie było wstydu dla całej gminy.

Proszę o wskazanie konkret-
nych miejsc. We wioskach mamy 
zatrudnionych 19 pracowników 
w ramach prac społeczno - uży-
tecznych. Zdecydowanie większość 
z tych pracowników wykonuje 
swoją pracę bardzo dobrze. Jeśli jest 
inaczej, to proszę o sygnał.

Anna: dzień dobry. tak bardzo 
cieszymy się, że strzegom tak 
pięknieje, że remontowane są drogi. 
zapraszam więc panią rzecznik 
z aparatem – niech zrobi zdjęcie 
ul.3 maja, zwłaszcza po deszczu 
- naprawdę jest piękna. 

Wiem, jak jest. Mamy gotowy 
projekt remontu ul. 3 Maja, ale 
wszystkiego na raz nie można. 
W samym 2014 roku wyremon-
tujemy 10 ulic w Strzegomiu, 2 
w gminie i wiele dróg szutrowych. 
Przepraszam, ale zaległości sięgają 
kilkunastu lat. 

małgorzata: Panie burmistrzu, 
jest problem z dojazdem do szkoły 
w świdnicy. bus który jest o 7.10, 
nie zabiera wszystkich dzieci. 
następny jest o 7.45, czyli dzieci 
jadąc tym spóźniają się do szkoły. 
jako matka ucznia jestem zbul-
wersowana, że w takich godzinach 
nie ma młodzież jak się dostać do 
szkoły, a trochę tej młodzieży jest. 
Proszę o interwencję. z poważa-
niem matka ucznia.

Przepraszam, ale gmina nie 
ma żadnego wpływu na to, jak 
kursują busy i autobusy. Żeby było 
lżej dojeżdżać naszym dzieciom 
i mieszkańcom, kończymy budo-
wę małej poczekalni. Ważne jest 
to, że będą toalety, co jest podstawą 
w dzisiejszych czasach. W tema-
cie dowozów trzeba rozmawiać 
z przewoźnikami. 

strzegomianin: jak to sie dzieje, 
że kiedy włączę komputer zawsze 
widzę pana wśród ludzi. zarówno 
na wsi, jak i w mieście jest pan 
zawsze wśród mieszkańców - czy 
to przy zabawie, czy to siedzenie 
na chodniku, jak przy ul. dworco-
wej. nigdy poprzednicy tak blisko 
mieszkańców nie byli. jestem dum-
ny, kiedy to widzę. dziwi mnie 
tylko, co upoważnia wysyłania 
paszkwili pod pana adresem.

Ostatnie zdanie wykreśliłem, 
bo byłaby to kampania wyborcza. 
Taką mam zasadę i myślę, że 
obowiązek, jeśli mam zaproszenie 
na działania związane z życiem 
gminy czy mieszkańców, to ja 
bądź moi pracownicy jesteśmy 
tam. Dzięki za miłe słowa. Przy 
malowaniu muralu ku pamięci 
bohaterów Powstania Warszaw-
skiego spędziłem kilka godzin. 
Wspaniali młodzi ludzie to wy-

konywali. A ich patriotyzm jest 
godny podziwu. Jeszcze raz im 
dziękuję. 

ikstrzegomianka: Panie burmi-
strzu, w imieniu handlowców 
serdecznie dziękujemy za przychy-
lenie się do naszej prośby i otwarcie 
ulicy dąbrowskiego. już po krót-
kim czasie widać pozytywne skutki 
tego przedsięwzięcia. ulica zaczęła 
tętnić życiem. jest możliwość za-
parkowania i dogodnego zrobienia 
zakupów. dlatego jesteśmy bardzo 
wdzięczni za podjęcie działania 
korzystnie wpływającego na życie 
miasta. dobrze jest żyć w mieście, 
gdzie władze wspierają drobną 
przedsiębiorczość. jeszcze raz 
dziękujemy.

Dziękuję. Zdania są różne. 
Wiem, że nie wszyscy mieszkań-
cy są zadowoleni, ale otwarcie ul. 
Dąbrowskiego było konieczne 
w chwili remontu ulic w centrum 
miasta, bo rynek byłby zabloko-
wany. Mam też prośbę o kolejne 
spowalniacze. Myślę, że przyjdzie 
na nie czas, kiedy poprawimy 
nawierzchnię. Co do deptaka, 
o którym pisze internauta w innym 
pytaniu, to bardzo blisko centrum 
mamy piękny park, gdzie zawsze 
można odpocząć. Miasta zaczy-
nają odchodzić od całkowitego lub 
częściowego zamykania centrum. 
Tam, gdzie tak zrobiono centra są 
puste, zanika handel, nie ma ludzi. 
Kiedy rozmawiałem z mieszkań-
cami ul. Dąbrowskiego na temat 
ustawienia choćby jednej ławeczki, 
nikt nie chciał wskazać miejsca, bo 
nie chcą by w nocy zbierały się tam 
grupy, które dawniej w tym miejscu 
rządziły. Słyszałem stwierdzenie, że 
przynajmniej w nocy mają teraz 
trochę ciszej.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH (w mln zł)

2011 2012 2013 2014

24,029 20,157 17,972 23,813 
(stan na 31.08.14 r.)

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 12,289

Strzegomscy radni będą po-
dejmować uchwały dot.: usta-
lenia zasad i trybu przyznania 
dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Strzegom na 
dofinansowanie budowy pod-
łączeń kanalizacyjnych budyn-
ków do zbiorowego systemu 
kanalizacyjnego; przekazania 
środków finansowych dla po-
licji; określenia wysokości oraz 
szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania i zwrotu zasił-
ku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie; wyrażenia 
zgody na zawarcie przez gminę 
Strzegom porozumienia doty-
czącego złożenia i prowadzenia 
przez powiat świdnicki przed-
szkola specjalnego; zwolnień 

w podatku od nieruchomości 
w ramach zasady de minimis; 
zmiany uchwały nr 6/13 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. w spra-
wie podziału gminy Strzegom 
na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; zmiany uchwały nr 
30/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Strzegom w 2014 
r.; zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-

miu; uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w obrębie 2 miasta Strzegom; 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 5 miasta Strzegom; 
uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Rusko, w gminie 
Strzegom; przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie 
wsi Rogoźnica, w gminie Strze-
gom; przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru położonego w obrębie wsi 
Kostrza, w gminie Strzegom.

red

Poniżej prezentujemy stan zadłużenia gminy Strzegom, począwszy od roku 2010. 
O czym będzie sesja? 
Radni uchwalą m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Rok Stan zadłużenia 
gminy Strzegom

Procent zadłużenia 
w stosunku do 

dochodów

2010 31 189 944 zł 42,93 %

2011 35 759 283 zł 47,47%

2012 40 301 447 zł 51,85 % 

 2013 45 458 537,46 zł 57,00%

Zadłużenie gminy Strzegom
LVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2010-
2014 odbędzie się w dniu 24 września br. o godz. 15.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
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To był dzień pełen wrażeń, podczas którego wspólnie dziękowano za plony i nagradzano rolników.

Święto radości, 
Impreza była wyjątkowo udana, co na każdym kroku podkreślali goście



rozwój
GmIny StrzeGom

Dziś 
w numerze:  Strzegom  Śródmieście

Wartość prac to około  3,407 
mln zł, z czego 50 procent to dofi-
nansowanie zewnętrzne w ramach 
programu pn. Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
- Etap II Bezpieczeństwo. – Jak 
widać, jest to ogromne przed-
sięwzięcie logistyczne i w chwili 
obecnej część prac związanych 
z przebudową ulic jest już zakoń-
czona. Na chwilę obecną gotowa 
jest już ul. Św. Tomasza i ul. Ogro-
dowa, a zakrojone na szeroką skalę 
są roboty na ul. Bohaterów Getta 
i ul. Świdnickiej. Ul. Bohaterów 
Getta z każdym dniem pięknieje 
i dosłownie za chwilę będzie 
oddana do użytku. Najtrudniej-
szą, bo najbardziej strategiczną 
drogą jest ul. Świdnicka, dlatego 
musimy wykonywać ją etapowo, 
bo w innym przypadku ruch 
samochodów byłby niemożliwy 
– tłumaczy Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Wydział 
Gospodarki Komunalnej Ochro-
ny Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. – Pozo-

stanie jeszcze ul. Krótka i w ten 
sposób zamkniemy całość zadania. 
W sumie nowy wygląd zyska bli-
sko 890 mb – dodaje. Wymianie 
ulegnie również kanalizacja desz-
czowa na ul. Świdnickiej – wraz 
z przykanalikami o dł. blisko 280 
mb. Warto podkreślić, że w ra-
mach całego zadania - na 4 ulicach 
(ul. Świdnickiej, ul. Krótkiej, ul. 
Boh. Getta i ul. Św. Tomasza) – 
zaplanowane było przebudowanie 
oświetlenia ulicznego, które nie 
spełnia obowiązujących norm 
i standardów. - Wszystkie podjęte 
przez nas działania dotyczące 
inwestycji drogowych w śród-
mieściu miały przede wszystkim 
na celu bezpieczeństwo i dobro 
ludzi w ruchu kołowym i pieszym 
oraz poprawę wizerunku miasta. 
Jestem przekonany, że mieszkańcy 
Strzegomia będą usatysfakcjono-
wani po zakończeniu wszelkich 
prac – podsumowuje burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

Dobiega końca II etap zada-
nia „Przebudowy dróg gmin-
nych wraz z inf rastrukturą 
towarzyszącą prowadzących 
do terenów powojskowych - 
ul. Armii Krajowej i Wesołej 
w Strzegomiu”. Warto dodać, 
że na ten cel gmina Strzegom 
otrzymała dotację w wysokości 
85% dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. Wartość 
robót wynosi 3,7 mln zł. W ra-
mach zadania wybudowana 
została kanalizacja deszczowa 
w ulicy Wesołej od skrzyżo-
wania z ul. Szarych Szeregów 
do skrzyżowania z ul. Leśną. 
W ul. Armii Krajowej zostały 
wybudowane dodatkowe stu-
dzienki i przykanaliki deszczo-
we. Na skrzyżowaniu ul. Armii 

Krajowej i Wesołej powstało 
rondo „średnie” jednopasmowe 
z możliwością przejazdu „TIR-
ów”. W ciągu ul. Armii Krajo-

wej z ul. Św. Jadwigi powstanie 
skrzyżowanie typu „T”. – Stan 
dróg w tej części Strzegomia 
pozostawiał wiele do życzenia. 

Cieszymy się, że w końcu idą 
zmiany na lepsze. Mimo tego, 
że są teraz objazdy i trzeba się 
trochę pogimnastykować, to 

warto się trochę pomęczyć, by 
już wkrótce jeździć pięknymi 
drogami – skomentował jeden 
z mieszkańców ul. Wesołej.

Przebudowa dróg i chodników

Dawne koszary już nie będą straszyć

Na przebudowę najbardziej strategicznych dla gminy dróg pozyskano środki zewnętrzne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Zaniedbane dotychczas tereny powojskowe odzyskują swój dawny blask. Już niedługo bez żadnych problemów będzie można tam dojechać. Co się zmieni?

Najważniejsze zadanie bieżącego roku to przebudowa dróg 
gminnych w centrum Strzegomia, w jego części południowo-
zachodniej. Ulice: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. 
Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu będą miały nową 
nawierzchnię oraz chodniki z kostki granitowej. 

Wykonawcą  I  etapu  „Przebudowy  dróg  gminnych wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej 
i Wesołej w Strzegomiu”  jest firma Skanska S.A. z Warszawy. Wykonawcą 
II etapu - konsorcjum firm: lider - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „DROG-ZIEM” ze Stanowic, partner: Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Spółką z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

Przebudowa dróg gminnych - ul. Armii Krajowej i Wesołej 
w Strzegomiu w końcu doczekała się swojej realizacji. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 16 września 2014II ROZWóJ GMiNy – STRZeGOM ŚRóDMieŚCie

W ostatnich latach także inne ulice zmieniły swój wizerunek. Praktycznie nie ma części Strzegomia, w której nie trwałyby prace związane z modernizacją lub przynaj-
mniej remontem dróg.

Cieszą zmiany na ul. Koszaro-
wej i przyległych terenach. Wie-
loetapowe zadanie rewitalizacji 
terenów pokoszarowych w Strze-
gomiu zakładało rozbudowę sieci 
wodociągowej i budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej, przebudowę 
drogi oraz budowę chodników. 
Dzięki przebudowie ul. Kosza-
rowej skomunikowana została 
Al. Wojska Polskiego z ul. Armii 
Krajowej. Najmłodsi mieszkańcy 
już się bawią na nowoczesnym 
placu zabaw, a troszkę starsi 
czekają na zapowiedzianą bu-
dowę siłowni zewnętrznej oraz 
wielofunkcyjnego boiska do piłki 
siatkowej i koszykówki. Całości 
rewitalizowanego kompleksu 
dopełni oświetlenie placu i całej 
ulicy biegnącej dookoła budyn-
ków byłej jednostki wojskowej. 
Kompleksowy koszt wieloetapo-
wej inwestycji wyniósł 1,3 mln zł 
przy możliwym dofinansowaniu 
zewnętrznym w wysokości 85 
%. 

Bardzo potrzebnym przedsię-
wzięciem była przebudowa ul. 
Szarych Szeregów. W jej ramach 
zostały zrealizowane trzy zadania: 
budowa kanalizacji sanitarnej, 
budowa kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowa drogi. Długo 
oczekiwana nawierzchnia asfalto-
wa, chodniki i ścieżka rowerowa, 
nowe oświetlenie i nasadzenia 
zieleni to efekt przebudowy ulicy, 
będącej jedną z najtrudniejszych 
inwestycji minionego roku. Na 
wykonanie tego zadania gmina 
pozyskała środki finansowe ze 
źródeł zewnętrznych w wysokości 
50% wartości całej inwestycji. 
W tym - na kanalizację sanitarną 
gmina otrzymała dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości ponad 
369 tys. zł, tenże fundusz udzielił 
gminie pożyczki w wysokości 
739 tys. zł. Na przebudowę drogi 
uzyskano dofinansowaniu w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. 
„schetynówki” w kwocie ponad 
1,119 mln zł. Wartość inwestycji 
wyniosła ponad 5 mln zł. 

Gmina Strzegom wraz z Dol-
nośląską Służbą Dróg i Kolei we 
Wrocławiu zakończyła realiza-
cję dwóch ważnych przedsię-
wzięć na drodze wojewódzkiej 
374. Jednym z nich była budowa 
nawierzchni drogi i chodników 
od ronda do skrzyżowania 
ul. Kasztelańskiej i Świdnic-
kiej oraz dwuetapowa budowa 
chodników przy ul. Legnickiej 
i Al. Wojska Polskiego, w kie-
runku ul. św. Anny. Inwestycja ta 
zupełnie odmieniła wizerunek 
drogi przejazdowej przez Strze-
gom. Na powyższe dwuetapowe 
zadania przeznaczono z budże-
tu gminy Strzegom na rok 2013 
jako pomoc rzeczową dla woje-
wództwa dolnośląskiego kwotę 
w wysokości ok. 284 tys. zł , zaś 
w 2014 r. - 235 tys. zł. Wartość 
zadania w I etapie wyniosła 305 
tys. zł, a wartość prac II etapu 
2014 r. - 379 tys. zł. 

Ulice przechodzą metamorfozę
Ważnym przedsięwzięciem była przebudowa ul. Szarych Szeregów. Wybudowano tam kanalizację sanitarną, deszczową oraz przebudowano drogę
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Działania gminy w zakresie remontu dróg i chodników, oświetlenia i miejskiej komunikacji poprawiają wizerunek śródmieścia oraz standardy życia mieszkańców. 

Drogi, oświetlenie, komunikacja
Modernizacja alejek na skwerze przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu to kolejne działania gminy Strzegom w ramach rewitalizacji Strzegomskich Plant

Zmianom na drogach towarzyszy przebudowa oświetlenia drogowego i wymiana oświetlenia. 
Przykładem są takie działania przy ul. Paderewskiego i ul. Legnickiej, gdzie zamontowano nowe 
słupy i oprawy oświetleniowe. Wartość wykonanych prac wyniosła 308 tys. zł.

Nowy dworzec autobusowy został otwarty 16 sierpnia 2011 r. przy ul. Dworcowej i nie spełniał 
oczekiwań mieszkańców, dlatego poczyniono starania, by rozwiązać tę sytuację i zmniejszyć 
uciążliwość dotarcia mieszkańców do dworca. Zbudowano nowy chodnik i postanowiono 
utworzyć przystanek dla wsiadających i wysiadających przy ul. Leśnej, co sprawiło, że dotarcie 
pasażerów i podróżnych, szczególnie w starszym wieku, do ul. Dworcowej i nie tylko nie było już 
problemem. Przystanek z wiatą i małą architekturą parkową (ławki, kosze), został zaakceptowany 
przez mieszkańców, dlatego w chwili obecnej trwa jego przebudowa na poczekalnię, w której 
zostaną wykonane m. in. sanitariaty. W celu skrócenia odległości z centrum do ul. Dworcowej 
i szybszego tam dotarcia, wybudowano łącznik szutrowy, biegnący wzdłuż torów kolejowych. 
Było to możliwe dzięki współpracy z DOKP we Wrocławiu.

Modernizacja alejek na skwerze przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu to kolejne działania 
gminy, nakreślone w zakresie rewitalizacji Strzegomskich Plant. Alejki zostaną wykonane z płyt 
kamiennych i kostki kamiennej, pochodzącej z rozbiórki. W chwili obecnej trwa opracowanie 
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę – Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu 
Spółka z o.o. w Strzegomiu. Wartość zadania wyniesie ok. 45 tys. zł.

Na kwotę ok. 105 tys. zł wykonano remont chodnika przy Al. Wojska Polskiego. Wykonano 
nie tylko chodnik z kostki betonowej, ale i zatokę autobusową z kostki granitowej. Cieszą 
mieszkańców także małe remonty jak w przypadku ul. Zielonej, gdzie naprawiano miejscowe 
ubytki, ale należy pamiętać, że nawet taka mała rzecz może cieszyć ludzi.

Przebudowa ul. Księdza Prałata Stanisława Siwca dodała średniowiecznego charakteru terenowi 
przyległemu do bazyliki. Krawężniki kamienne, nawierzchnia z kostki kamiennej, nieregularnej 
i odwodnienie liniowe sprawiło, że ulica jest ładna, bezpieczna, a mieszkańcy są z niej zadowoleni. 
Wartość zadania wyniosła ok. 170 tys. zł. 

Modernizacja drogi przy Bazylice Mniejszej w Strzegomiu to kolejny projekt przygotowywany 
w chwili obecnej. Po uzyskaniu dokumentacji wykonawca, którym jest Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu Spółka z o.o., wykona roboty budowlane polegające m.in. na modernizacji 
drogi poprzez wykonanie m. in. nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki. Wartość zadania 
zamknie się kwotą ok. 34 tys. zł. 
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Budowa wiaty przystankowej na ul. leśnej w Strzegomiu Nowe wiaty przystankowe przy ul. al. wojska Polskiego w Strzegomiu 

Skomunikowanie ul. dworcowej i ul. Koszarowej łącznik do dworca autobusowego – ciąg pieszy

Budynek dworca autobusowego w Strzegomiu ul. dworcowa w Strzegomiu
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z zewnątrz. Brawa dla wszystkich tegorocznych organizatorów dożynek

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dożynek Dolnośląskich.Przeżyjmy to jeszcze raz!

spontaniczności
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Prezydent Rzeczypospolitej 
- Bronisław Komorowski za-
chęcił Polaków, aby 6 wrze-
śnia br. przystąpić do Naro-
dowego Czytania „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza. Do 
akcji przyłączyły się oczy-
wiście placówki oświatowe 
z gminy Strzegom.

4 września br. Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II i Biblioteka Publiczna 
z filią w Kostrzy zorganizowa-
ły trzecią już edycję akcji. Jej 
uczestnicy zostali zapoznani 
z dziełami Sienkiewicza i wy-
słuchali fragmentów powieści 
pt. „Ogniem i mieczem” 
czytanych przez: dy-
rektora PSP w Ko-
strzy - Halinę 
Wy d m u c h , 
pracownika 
b i b l i o t e -
ki - Marię 
Pińkoską, 
pedagoga 
szkolnego - 
A g nieszkę 
August i wy-
chowawcę od-
działu przedszkol-
nego - Alicję Żmijew-
ską. W piątek, 5 września 
br. w PSP nr 2 w Strzegomiu 
odbyły się dwie tury czytania, 
w których wzięli udział ucznio-
wie klas IV, V i VI. Fragmenty 

„Trylogii” czytali: zastępca bur-
mistrza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski, naczelnik Wydzia-
łu Oświaty - Urszula Podsia-
dły-Szubert, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu - Grażyna Kuczer, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej 
- Katarzyna Wójcik, dyrektor 
Gimnazjum nr 2 - Zbigniew 
Cebula, ks. Sebastian Bardas, 
dyrektor LO - Tomasz Mar-
czak, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 - Elżbieta Smyk 
oraz nauczyciel Mariusz Soko-
łowski. Do prezydenckiej akcji 
„Narodowego Czytania” przy-
łączyła się również Publiczna 

Szkoła Pod-
sta-

wowa 
nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Strzegomiu. Uczniowie mieli 
okazję wysłuchać f ragmen-
tów „Pana Wołodyjowskiego”, 

które z aktorskim 
talentem czytał Ja-
nusz Gajos (audio-
book). Uczniowie 
mieli okazję obejrzeć 
piękne ilustracje Ju-
liusza Kossaka do 
„Trylogii”, posłuchać 
piosenek i obejrzeć 
prezentację multi-
medialną o jej boha-
terach. W Zespole 
Szkół w Goczałko-
wie uczniowie obej-
rzeli przygotowaną 
prezentację multi-
medialną na temat 
życia i twórczości 
H. Sienkiewicza. 
Wspólnie z nauczy-
cielami przeczytali 

wybrane fragmenty 
,,Pana Wołody-

j owsk i ego” . 
Klasy 0-III 
szkoły pod-
s t a w o w e j 
u c z e s t n i -
czyły także 
w konkursie na naj-

ciekawiej wykonaną 
ramkę do portretu autora 

„Trylogii”. Do „Narodowe-
go Czytania” przyłączyło się 
również strzegomskie LO. Na 
zaproszenie dyrekcji odpowie-
działo aż 14 lektorów: aktorka 
telewizyjna i teatralna - Emilia 
Krakowska, dolnośląski kurator 
oświaty - Beata Pawłowicz, 

poseł na Sejm RP - Monika 
Wielichowska, burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta, 
starosta świdnicki - Zygmunt 
Worsa, starszy wizytator - Re-
nata Kamińska, proboszcz ks. 
- Marek Żmuda, zastępca bur-
mistrza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski, radna RM - Jadwiga 
Wróblewska, radny RM - Paweł 
Mosór, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 oraz przewodnicząca 

Rady Rodziców Elżbieta Smyk, 
dyrektor Publicznej Biblioteki 
Miejskiej - Katarzyna Wójcik, 
dyrektor Strzegomskiego Cen-
trum Kultury Bożena Bojanow-
ska – Czuk oraz aktor telewizyjny 
i teatralny - Łukasz Płoszajski. 
Nie zabrakło również młodzieży, 
nauczycieli i mieszkańców gminy, 
którzy przyszli posłuchać literatu-
ry pięknej w szczególnej oprawie. 
Muzyczne wprowadzenie do 

„Trylogii” wykonały licealistki, 
które zaśpiewały przejmującą 
„Dumkę na dwa serca”. W sumie, 
w ciągu 2,5 godziny zaproszeni 
goście przeczytali aż 7 rozdziałów! 
Narodowe czytanie „Trylogii” 
Sienkiewicza odbyło się również 
w PSP nr 4 w Strzegomiu, w Ze-
spole Szkolno- Przedszkolnym 
w Jaroszowie oraz w Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu.

kW

Narodowe czytanie Sienkiewicza
W LO muzyczne wprowadzenie do „Trylogii” wykonały licealistki, które zaśpiewały przejmującą „Dumkę na dwa serca”. Czytano również w innych szkołach

Pod koniec wakacji, dokład-
nie 28 sierpnia br. w Żaganiu 
zostało zawarte porozumie-
nie o współpracy pomiędzy 
Liceum Ogólnokształcącym 
w Strzegomiu a 34 Brygadą 
Kawalerii Pancernej im. Het-
mana Wielkiego Koronnego 
Jana Zamoyskiego. 

Współpraca będzie obejmo-
wała edukację patriotyczną, 
historyczną i wojskową. Za-
jęcia z żołnierzami jednostki 
będą się odbywać w liceum, 
ale również w jednostce w Ża-
ganiu. Jak zapewniał podczas 
uroczystości dowódca jed-
nostki płk dypl. Krzysztof 

Prokopowicz - w trzyletnim 
cyklu nauki nie zabraknie za-
jęć teoretycznych, ale również 
sprawnościowych i to na po-
ligonie. - Wybór 34 BKPanc. 
nie był przypadkowy, ponie-
waż jest to jednostka rozwija-
jąca się bardzo dynamicznie. 
To właśnie w Żaganiu sta-
cjonują nowoczesne czołgi 
Leopard 2A5, które można 
było podziwiać na defiladzie 
Święta Wojska Polskiego 
w Warszawie – zaznacza To-
masz Marczak, dyrektor LO 
w Strzegomiu.

red

Współpraca LO z wojskiem

Nawet najmłodsze dzieci, 
dla których jest to najtrudniej-
szy czas rozstania z rodzicami, 
wspaniale sobie radzą, jak 
przystało na prawdziwe opty-
mistyczne przedszkolaki. Po-

znały patrona naszego przed-
szkola Misia Uszatka, znają 
swoje znaczki, potrafią pięknie 
się bawić, a nawet zrobiły już 
owocowy soczek. Rodziców, 
którzy z łezką w oku rozstają 

się ze swoimi pociechami za-
pewniamy, że dzieci czują się 
świetnie, o czym świadczą ich 
uśmiechnięte buźki.

red

W przedszkolu Misia Uszatka
Dzieci poznały patrona przedszkola i potrafią pięknie się razem bawić Oto nagrodzeni!

W gminie Strzegom jest 
w i e l u  b a r d z o  z d o l n y c h 
uczniów, którzy swoją ciężką 
pracą osiągają wysokie wyniki 
w nauce. 1 września br. kilko-
ro najlepszych maturzystów 
oraz olimpijczyków z roku 
szkolnego 2013/2014, którzy 
reprezentowali swoją szkołę 
i powiat w olimpiadach, kon-
kursach oraz zawodach spor-
towych na forum ogólnopol-
skim, zostało wyróżnionych 
przez starostę świdnickiego- 
Zygmunta Worsę.

Z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Strzegomiu 
nagrody odebrali: Wojciech 
Bielawski (3 średnia z ma-
tur w powiecie), Arkadiusz 
Krzyżański, Piotr Pawlica, 
Katarzyna Michaliszyn, Mo-
nika Ścigajło oraz Karolina 
Mrozik.  Osoby nagrodzone 
z Zespołu Szkół w Strzego-
miu to: Krzysztof Matusz 
i Marek Piskor. Otrzymali 
oni nagrody za najlepsze wy-
niki uzyskane w szkole. Zdol-
ni tegoroczni maturzyści oraz 
Ci, którzy reprezentowali 
powiat na olimpiadach spor-
towych i przedmiotowych 
otrzymali nagrody finansowe, 
które mają stać się zachętą 
i motywacją do pracy, która 
zaprocentuje w przyszłości 
i zrodzi owoce. Gratulacji nie 
szczędziła również wicestaro-
sta - Alicja Synowska, która 
życzyła młodym ludziom 
powodzenia i dążenia do wy-
tyczonego przez siebie celu.

red

Chociaż po wakacjach pozostały już tylko wspomnienia, to w przedszkolu Miś Uszatek 
jest radośnie i ciekawie, a czas upływa na miłej zabawie.

Uroczystość odbyła się w Izbie Tradycji, w której - na tekście poro-
zumienia - swoje podpisy złożyli: dowódca jednostki płk Krzysztof 
Prokopowicz oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strze-
gomiu Tomasz Marczak. Porozumienie zostało zawarte w związku 
z faktem powstania w LO klasy mundurowej. 
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Budowa chodnika w Kostrzy 
wraz z przejściem dla pieszych 
to kolejny przykład na wspól-
ne działania powiatu, gminy 
i sołectwa. 

5 września br. nastąpił odbiór 
robót. Nowy chodnik wykonano 
ze środków gminy Strzegom 
pod nadzorem Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego. 

Mieszankę kamienną na pod-
budowę nieodpłatnie przekazał 
z własnej kopalni Tomasz 
Jeziorski, sołtys Kostrzy. Służba 
Drogowa z własnych środków tj. 
12 tys. zł wykonała 2 studzienki 
burzowe, studnię rewizyjną na 
początku miejscowości - kolek-
tor deszczowy długości 13 m. 

gk

Bezpieczniej w Kostrzy 

– W Programie Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej bardzo 
dużo mówi się o tym, żeby 
w wioskach tworzyć centra 
wsi. W Grochotowie jeszcze 

2 lata temu nie było niczego, 
żadnej infrastruktury, która 
byłaby przeznaczona dla spo-
łeczności. W tej chwili mamy 
plac zabaw, mamy miejsce 

rekreacyjne dla mieszkańców 
oraz nowopowstałe boisko – 
komentuje burmistrz Strze-
gomia, Zbigniew Suchyta. 
Wartość zadania to około 
65 tys. zł. Boisko podlega 
18-miesięcznej gwarancji. 
Zadanie zostało dofinanso-
wane z budżetu województwa 
dolnośląskiego w ramach 

konkursu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi”. – Mieszkańcy 
bardzo cieszą się z inwestycji, 
bo była bardzo potrzebna. 
Mamy dużo dzieci i mło-
dzieży, która chętnie będzie 
korzystać z boiska - dodaje 
sołtys Grochotowa, Renata 
Podkówka. 

kW

Mamy nowe boisko
Mamy dużo dzieci i młodzieży, która chętnie będzie korzystać z boiska – mówi sołtys R. Podkówka

Z udziałem m. in. abp. Edwar-
da Ozorowskiego – metro-
polity białostockiego, bp. 
Ignacego Deca – biskupa 
świdnickiego oraz wielu za-
proszonych gości na terenie 
Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goźnicy w dniu 7 września 
br. odbyły się uroczystości 
upamiętniające 75. Rocznicę 
Agresji Niemiec na Polskę.

Wydarzenie, które tradycyjnie 
odbywa się w pierwszą niedzielę 
września, zgromadziło w Rogoź-
nicy przedstawicieli duchowień-
stwa i władzy samorządowej, 
członków różnych organizacji 
i stowarzyszeń, delegacji placówek 
oświatowych i przede wszystkim 
żyjących jeszcze więźniów i ich 
najbliższe rodziny. O oprawę 
muzyczną zadbała Strażacka 
Orkiestra Dęta z gminy Lu-
bawka oraz chór parafialny ze 
strzegomskiej bazyliki. Burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
w swoim przemówieniu pod-
kreślił, że  KL Gross-Rosen był 
jednym z najcięższych obozów 
koncentracyjnych. – To właśnie 
w tym obozie śmierć poniosło 
aż 40 tys. osób, a przez obóz ma-
cierzysty i jego filie przeszło 125 
tys. więźniów. Dziś chcemy oddać 
hołd im wszystkim, którzy tutaj 
zginęli. Mieszkańcy naszej gminy 

pamiętają o ofiarach obozu Gross
-Rosen. Cześć ich pamięci! – mó-
wił Zbigniew Suchyta. Włodarz 
gminy Strzegom odniósł się 
również do aktualnej sytuacji na 
wschodzie Ukrainy i zaapelował 
do polityków, by podjęli rozważne 
decyzje skutkujące pokojem w tej 
części Europy. Wizyta abp. Ozo-
rowskiego nie była przypadkowa, 
bowiem wśród ofiar obozu Gros-
s-Rosen był jego ojciec. Ostatni 
raz metropolita białostocki od-
wiedził to miejsce 12 lat temu. 
– Utrata ojca dla naszej rodziny 
była bardzo bolesna. Od tego 
momentu matka musiała przejąć 
cały obowiązek wychowania na 
siebie – wspominał arcybiskup. – 
XX w. był najgorszym wiekiem 
w historii, w którym było wiele 
zła. Okazuje się jednak, że Euro-
pa i świat są cały czas zagrożone. 
Musimy być ludźmi wielkiej 
wiary i głęboko wierzyć w to, 
że Bóg nas obroni i bezpiecznie 
przeprowadzi przez te trudne 
czasy – podkreślał abp. Ozorow-
ski. Równie mocno zabrzmiał 
Apel Poległych, który został 
odczytany przez strzegomskich 
harcerzy ze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Pięknym i nie-
zwykle symbolicznym akcentem 
– na zakończenie uroczystości 
– było złożenie wieńców przed 
pomnikiem mauzoleum. 

 TW

Uroczystości w Gross-Rosen
Wizyta arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego nie była przypadkowa, bo wśród ofiar obozu Gross-Rosen był jego ojciec Zaproszenie  

na uroczystości 
Już w najbliższy piątek i nie-

dzielę (tj. 19 i 21września br.) 
odbędzie się jedenasta edycja 
„Spotkania Religijno – Patrio-
tycznego”. 

Uroczystości rozpoczną się 
w piątek (początek o godz. 
11.30) od sympozjum popular-
no - naukowego w Jaroszowie. 
Dwa dni później – w Rusku 
– o godz. 13.00 zostanie odpra-
wiona okolicznościowa Msza 
św. w kościele pw. św. App Pio-
tra i Pawła w Rusku. O 14.30 
nastąpi przejście przed obelisk 
z Tablicą Pamiątkową, gdzie 
będą miały miejsce: modlitwa za 
więźniów politycznych zmarłych 
w Obozie Pracy w Rusku i na 
terenie całej Polski, wystąpienia 
okolicznościowe oraz złożenie 
wieńców i kwiatów pod tablicą. 
Serdecznie zapraszamy.

red

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu
Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy

„Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

Wykonawcą robót była firma Roboty Ogólnobudowlane, Ziemne i Instalacyjne 
Sonia Leja z Boleścina. Wartość całości zadania wyniosła blisko 80 tys. zł.

W Grochotowie zakończyła się budowa boiska sportowego. 
Zadanie wykonała firma Domex ze Strzegomia. Przygoto-
wała ona teren pod boisko wyrównując plac. Wykonała też 
podbudowę z kruszywa mineralnego i ułożyła nawierzchnię 
z mączki ceglanej. Wartość zadania to około 65 tys. zł. Bo-
isko podlega 18-miesięcznej gwarancji. 

Rok  temu, w  trakcie  10.  edycji, 
odsłonięto nowy obelisk  z  tablicą 
–  autorstwa  rzeźbiarza  artysty 
Jerzego Zyska  -  upamiętniającą 
uroczystości  jubileuszowe,  a  tak-
że  będącą  świadectwem  tego, 
że  na  strzegomskiej  ziemi  ginęli 
więźniowie  polityczni  w  latach 
1944-1956.
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Zawodnicy piłkarskiej sekcji 
AKS-u Strzegom – seniorzy 
i juniorzy - w dalszym ciągu 
nie mogą znaleźć skuteczne-
go lekarstwa na zdobywanie 
punktów w sezonie 2014/15. 
Obie ekipy rozegrały do tej 
pory (stan: 07.09) w sumie 9 
spotkań, z czego tylko jedno 
zakończyło się remisem, a aż 
8 porażką. Bilans bramkowy 
także nie napawa optymi-
zmem: 2-30!

Seniorzy po trzech poraż-
kach z rzędu w 4. kolejce 
w końcu zdobyli punkt, remi-
sując jako formalny gospodarz 
w Żarowie z LZS-em Stary 
Śleszów 0:0. Strzegomia-
nie mieli w przekroju całych 
zawodów sporą przewagę, 
o czym świadczy wiele bardzo 
dobrych okazji do strzelenia 
goli. Sam Mateusz Werner 
mógł strzelić 5 bramek, gdyby 
miał lepiej ustawiony celownik. 
Dodajmy, że po strzale Dawi-
da Domaradzkiego piłka ude-
rzyła w poprzeczkę. Goście do 
przerwy stworzyli sobie tylko 
jedną dogodną sytuację i to po 
błędzie AKS-u. Pomiędzy 45. 
a 90. minutą zagrażali tylko po 
stałych fragmentach gry. W 5. 

kolejce nasz team przegrał na 
niezwykle trudnym terenie 
– w Legnicy z Miedzią II 
1:3 (1:1). Była to już czwarta 
porażka w sezonie. Strzelcem 
pierwszego gola d la AKS
-u w nowym sezonie okazał się 
obrońca Tomasz Serweciński. 
- Moi zawodnicy zagrali na-
prawdę dobrze w tym meczu, 
a postronni obserwatorzy 
gratulowali nam naszej gry. 
Mimo kilku spornych sytuacji 
uważam, ze sędziowie dobrze 
prowadzili te zawody. Do 70. 
minuty trzymaliśmy się bar-
dzo dobrze, później Miedź 
udowodniła swoją wyższość. 
Nie załamujemy rąk i cały 
czas pracujemy nad poprawą 
swojej gry - podkreśla trener 
Krzyżanowski.

Juniorzy mają na koncie 
same porażki – w sumie 4. 
W 3. kolejce przegrali na wy-
jeździe ze Śląskiem Wrocław 
0:4, a w 4. serii – w Stano-
wicach – z MKS-em Oława 
1:4. Strzelcem honorowego 
gola w tym drugim meczu 
był Patryk Matuszak, który 
skutecznie egzekwował rzut 
karny. 

TW

Jak nie idzie, to nie idzie

Impreza zgromadziła na starcie 
czołówkę polskich kulturystów 
i kobiet uprawiających fitness 
sylwetkowe. Zawody były elimi-
nacjami do: Arnold Classic Euro-
pe, Mistrzostw Świata Juniorów 
i Weteranów oraz Mistrzostw 
Świata w Fitness. W kategorii 
– kulturystyka mężczyzn open 
najlepszy okazał się Damian 
Niemczuk reprezentujący klub 
Olimp Zabrze, który wyprze-
dził Łukasza Dojkę (Xtreme 
Fitness Tarnów) i Mariusza 
Bałazińskiego (Olimp Zabrze). 
W kategorii – kulturystyka kla-
syczna mężczyzn open bezkon-
kurencyjny był Krzysztof Rod-
kiewicz (Violetta Bydgoszcz), 2. 
miejsce zajął Rafał Kiełkiewicz 
(Black&White Ostrowiec Św.), 
a trzeci był reprezentant gospo-
darzy - Tomasz Kopeć (Start 
Strzegom). Natomiast w katego-
rii fitness sylwetkowe kobiet open 
wygrała Katarzyna Kozakiewicz 
(Maniac Gym Białystok), druga 
była Joanna Ucińska (Violetta 
Bydgoszcz), a najniższe miejsce 
na podium zajęła Katarzyna 
Ludowicz (Winogrady Poznań). 
Zawody gościły w Strzegomiu 
już po raz czwarty i z całą stanow-
czością można powiedzieć, że 
tegoroczna edycja była najlepszą 
z dotychczasowych. Andrzej 
Michalak, wiceprezes Polskiego 
Związku Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego nie mógł 
się nachwalić strzegomskich 
zawodów. – „Kamienna Rzeźba” 
cały czas się rozrasta i zakorzenia 
jeszcze mocniej w Strzegomiu. 
Cieszę się, że tylu sympatyków 
naszej dyscypliny sportu zjawia 
w SCK. Sobotnie zawody stały 
na bardzo wysokim poziomie 
i wierzę, że będzie miało to 
swoje przełożenie na medale za-
wodników w imprezach rangi 
mistrzowskiej. Tymi zawodami 
rozpoczynamy tak naprawdę 
sezon jesienny i chciałbym, aby 

ten okres był równie owocny 
w sukcesy jak wiosna 2014 – 
podkreśla wiceprezes PZKFiTS. 
Przypomnijmy, że organizatorem 
tego niezwykle ciekawego przed-
sięwzięcia był Klub Sportowy 

Start Strzegom. Współorganiza-
torami - Polski Związek Kultury-
styki, Fitness i Trójboju Siłowego, 

Urząd Miejski w Strzegomiu, 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, 
Strzegomskie Centrum Kultury 

i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu.

TW

Pokazali rzeźby ciał
W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników i zawodniczek z całej Polski. To rekord tej imprezy

W ostatni weekend sierpnia 
w Ośrodku Jeździeckim Stra-
gona w Morawie rozegrano 
Mistrzostwa Polski i Puchar 
Polski dzieci i młodzieży. 

Najmłodsi adepci jeździectwa 
- w wieku od 9 do 16 lat - rywa-
lizowali w trzech dyscyplinach: 
ujeżdżeniu, wkkw i skokach przez 
przeszkody. Zawodniczki gospo-
darzy dwukrotnie stanęły na po-
dium. Klaudia Rogoża na koniu 
Cyriak została Mistrzynią Polski 
Młodzików we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego. 
W Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków w skokach przez przeszkody 
Emilia Chmielowska na kucu 
Rahib zdobyła srebrny medal. 
W imprezie wystartowało 160 
par reprezentujących kluby z całej 
Polski.

red

Zawodniczki Stragony z cennymi medalami 
Klaudia Rogoża została Mistrzynią Polski Młodzików. Emilia Chmielowska zdobyła srebrny medal

W przedostatni weekend 
września,  w dniach od 19 do 
21 września br., w Ośrodku 
Jeździeckim Stragona zostaną 
rozegrane Zawody Międzyna-
rodowe i Mistrzostwa Polski 
Młodych Koni we wszech-
stronnym konkursie konia 
wierzchowego – Strzegom 
Autumn Show. 

Lista zgłoszonych zawod-
ników i koni jest imponują-
ca. W zawodach wystartuje 
ponad 160 koni i zawodnicy 
w 8 krajów. W Morawie będą 
rywalizować reprezentanci 
Austrii, Belgii, Czech, Fin-

landii, Niemiec, Polski, Szwe-
cji i Węgier. Nie zabraknie 
również gwiazd światowego 
wkkw. W Morawie będziemy 
mogli zobaczyć Szwedkę Lin-
dę Algotsson – zwyciężczyni 
Finału Pucharu Świata (Pau 
– 2003 i 2004) oraz utytuło-
wanych Niemców: Andreasa 
Dibowskiego - drużynowego 
mistrza olimpijskiego (Pekin 
2008), drużynowego Mistrza 
Europy (Malmo 2013) i Dir-
ka Schrade – drużynowego 
mistrza świata (Normandia 
2014), drużynowego mistrza 
Europy (Malmo 2013). 

Strzegom Autumn Show

Pocieszający jest fakt, że to dopiero początek sezonu i że straty punktowe 
można  jeszcze  odrobić,  jednak  zniecierpliwienie  sympatyków AKS-u  jest 
coraz większe. 

Fot. Stragona

Na zdjęciu: emilia Chmielowska

program:
piątek, 19.09.2014
8.30 – 18.00 Ujeżdżenie
12.00 – 18.00 Skoki
sobota, 20.09.2014

8.00 – 18.30 Cross
niedziela, 21.09.2014
10.00 – 17.00 Skoki
Więcej informacji na  
www.Autumn.Stragona.pl

Nieprzebrane tłumy publiczności - parter i balkon dosłownie 
pękały w szwach – zgromadziły zawody „Kamienna Rzeźba 
2014” w kulturystyce mężczyzn i fitness sylwetkowym kobiet, 
które odbyły się w sobotę 13 września br. w sali widowiskowej 
Strzegomskiego Centrum Kultury. 

Fot. Krzysztof Synow
iecki
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przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 138/11, 
AM – 2, Obr. Jaroszów, położona 
w Jaroszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 27 m² (działka pod 
zabudowę garażową).
 Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrze-
cze zatwierdzonym Uchwałą Nr 
81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości 
1.700,00 zł
Wadium - 200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.10.2014 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
Gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 20.10.2014 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 uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 

dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 

w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 

Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka nr 
1134/1, AM -14, Obr. 3 o powierzchni 

231 m2, zabudowana budynkiem 
użytkowym o powierzchni użytkowej 
51,86 m2 położona w Strzegomiu przy 
ul. Tadeusza Kościuszki. Dla nierucho-
mości urządzona jest księga wieczysta 

SW1S/00019535/1. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
40.390,00 zł
Wadium - 4.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
23.10.2014 r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Dostęp działki nr 1134/1, AM -14, Obr. 
3 do drogi publicznej odbywać się bę-
dzie poprzez działkę nr 1127, AM – 13, 
Obr. 3, na której ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela 
działki nr 1134/1, AM -14, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30.01.2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, nieruchomość oznaczona jest 
symbolem K.2.MW/U - tereny zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej.
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 
19.09.2013 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 
07.05.2014 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w kwocie wy-
mienionej przy odpowiedniej działce 
na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20.10.2014 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 

osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. Po-

wyższe dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 35, II p. lub telefonicznie pod 
nr (74) 85-60-572, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Strzegom - 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłasza trzeci przetarg ustny

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 ze zm.) Gmina Strzegom 
informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
Zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśni-
czego z napędem 4 x 4 dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rogoźnicy
jako najkorzystniejszą wybra-
no ofertę wykonawcy:
STOLARCZYK MIROSŁAW 
Przedsiębiorstwo Usługo-
wo Handlowe
 ul. Ściegiennego 268 A
 25-116 Kielce
 Cena 766 800,00 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną. 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz 
Strzegomia informuje
Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 
z późn. zm.) informu-
ję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stano-
wiących własność gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:
- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 236/B/2014, 
237/B/2014, 238/B/2014, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 11 września 2014 
roku.

W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców oraz oceniono 
w jedynym kryterium oceny ofert– cena 100%: 
 Oferta nr 1
 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
 Korwinów, ul. Okólna 15
 42-263 Wrzosowa
 Cena: 812 268,00 zł
Oferta nr 2
 STOLARCZYK MIROSŁAW Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
 ul. Ściegiennego 268 A
 25-116 Kielce
 Cena: 766 800,00 zł
Oferta nr 2 – 100 pkt.
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To, co zobaczyliśmy na stoiskach przygotowanych przez poszczególne sołectwa gminy Strzegom napawa dumą. Twórcy stoisk uroczo eksponowali małe cuda artystyczne, które urzekały bar-
wą, pomysłowością i pięknem, a przede wszystkim świadczyły o dużej wrażliwości i bogactwie duszy twórcy. Radością napawa fakt, że wśród wystawców i zwiedzających nie brakowało dzieci. 
Zaszczepiona w nich za młodu miłość do sztuki ludowej zaowocuje w ich dojrzałym życiu jeszcze wspanialszymi plonami. W tym numerze „GWS” przedstawiamy pierwszą część fotografii ze 
wspaniałymi stoiskami. Kolejne za dwa tygodnie.

imponujące stoiska zachwyciły

Bartoszówek Goczałków

Goczałków Górny godzieszówek

granica graniczna

grochotów jaroszów


