
Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 10, 26.02.2013 r. Rok II ISSN 2299 – 579X. Następne wydanie: 12.03.2013 r

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
Niebawem ruszy 
produkcja bułek! 

Pierwszy inwestor strze-
gomskiej podstrefy ekono-
micznej rozpoczyna dzia-
łalność. 
 str. 2

StrzeGom
Strzegomski 
raport drogowy 

Sprawdź, ile dróg już wy-
remontowano, i które będą 
remontowane w najbliższym 
czasie. 
 str. II-III (dodatek) 

SPort
Potyczki  
siatkarskie 

Na hali strzegomskiego 
ośrodka sportu o puchar 
walczyły drużyny z całego 
powiatu. 
 str.10 

W nawiązaniu do konsultacji 
społecznych z mieszkańca-
mi Jaroszowa i przedłożonego 
przez mieszkańców wniosku 
o zamontowanie i uzbrojenie 
fotoradarów na drodze krajowej 
nr 5, koniecznych dla zapew-
nienia bezpieczeństwa pieszych, 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta zaprosił na spotkanie 
Ryszarda Makarczyka.

Uruchomienie fotoradaru, 
będącego własnością Inspekcji 
Transportu Drogowego wiąże 
się z kosztami, dlatego burmistrz 
Strzegomia zadeklarował chęć 
współfinansowania zadania, 
zgodnie z przepisami prawa i za 
zgodą Wojewódzkiego Inspek-
toratu Transportu Drogowego. 
Rozmowa obu stron była więc 
koniecznością, a wizja lokalna 
w terenie wyraźnie przyspieszyła 
decyzje w tym względzie. 

-Rozmowa miała dotyczyć 
tylko jednego fotoradaru przy 

budynku szkoły w Jaroszowie, 
ale w toku spotkania podjęliśmy 
inicjatywę uzbrojenia trzech 
masztów fotoradarów, dwóch w 
Jaroszowie i jednego w Granicy, 
oczywiście przy wydatnej pomo-
cy gminy, która dotyczyć będzie 
sporządzenia projektu przyłączy 
i dostawy energii elektrycznej, 
zaś opłaty za energię uiści ITD- 
komentuje burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta. 

Jeżeli wszystkie zagadnienia 
objęte porozumieniem wstęp-
nym zostaną prawnie zaakcep-
towane, to jeszcze w marcu br. 
burmistrz przedstawi Radzie 
Miejskiej w Strzegomiu pro-
pozycję wprowadzenia na ten 
cel środków finansowych do 
budżetu. 

-Załatwienie wszelkich for-
malności związanych z ustawia-
niem i uzbrojeniem masztów 

fotoradarów potrwa minimum 
sześć miesięcy –mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

Wiadomość ta z pewnością 
ucieszy mieszkańców Jaroszo-
wa, lecz zaniepokoi kierowców 
przejeżdżających przez Jaro-
szów. Radary zaczną działać, 

więc identyfikacja łamiących 
przepisy ruchu drogowego nie 
będzie trudna. Dla informacji 
dodajmy, że radary stacjonarne 
wspomogą trzy samochody 
osobowe, wyposażone w podob-
ny sprzęt, a przemieszczające 
się po drogach południowo-
zachodniej delegatury ITD. 
Proszę jeździć ostrożnie przez 
Jaroszów!

Grażyna Kuczer

Będzie bezpieczniej na piątce
Dzięki fotoradarom jeszcze w tym roku drogowi piraci nie będą już mogli czuć się bezkarnie na drogach

W spotkaniu uczestniczyli: 
Sabina Cebula - etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu, Zbigniew 
Okarmus -dyrektor Wydziału 
Zdrowia Starostwa Powiato-
wego, Małgorzata Jurkowska 
- dyrektor SPZOZ Pogoto-
wia Ratunkowego w Świdnicy, 
Zbigniew Suchyta - burmistrz 
Strzegomia, Dariusz Gajecki - 
prezes SCMD, Maria Michalec 
- zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
radne Jadwiga Wróblewska 
oraz Aneta Wiklińska z Komisji 
Zdrowia i Spraw Socjalnych 
oraz lekarze Marian Sienkie-
wicz i Wojciech Bernacki. 

Wszyscy rozmówcy uzasad-
niali potrzebę przydziału dla 
Strzegomia karetki „ S”. -Jest to 
potrzeba wynikająca z tego - ko-
mentuje burmistrz - że do szpita-
li w Świebodzicach i w Świdnicy 
są duże odległości, szczególnie 
z końcowych punktów granicz-
nych gminy Strzegom, choćby 
z Goczałkowa Górnego, czy też 
Ruska. Starostwo Powiatowe 
przekazało nam informację, że 
podejmuje w tym temacie od 
lat działania i skierowało pismo 
do Wojewody Dolnośląskiego, 
który już pozytywnie zaopinio-
wał wniosek i skierował go do 
Ministra Zdrowia. 

Z tego powodu burmistrz 
Strzegomia i etatowy członek 
Zarządu Powiatu planują wyjazd 
do Warszawy, by spotkać się z 
wiceministrem w Ministerstwie 
Zdrowia i przedstawić osobiście 
zasadność wniosku. 

- Spotkanie było owocne – 
stwierdziła Aneta Wiklińska 
– Myślę, że ścisła współpraca 
z powiatem i przedstawicielem 
opieki zdrowotnej na naszym 

terenie da wymierny efekt.  
Chcemy tylko, żeby w karetce 
na terenie naszej gminy jeździł 
lekarz. Czy to tak wiele? 

Nadmieńmy, że obecnie na 
terenie Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy zakontraktowanych 
jest 5 dobokaretek, w tym 2 
„S” (Świdnica i Świebodzice) 
i 3 „P” (Świdnica, Strzegom, 
Jaworzyna). 

GK

Walczą o karetkę z lekarzem dla gminy Strzegom!
Niebawem przedstawiciele władz gminy oraz starostwa spotkają się z wiceministrem zdrowia Burmistrz spotka się 

z mieszkańcami 
Burmistrz Strzegomia Zbi-

gniew Suchyta na otwartych 
konsultacjach rozmawia z 
mieszkańcami gminy Strze-
gom o ich problemach. 

Serdecznie zapraszamy. 

Z inicjatywy Zbigniewa Suchyty, burmistrza Strzegomia 
odbyło się 23.02.2013 r. w Strzegomskim Centrum Me-
dyczno-Diagnostycznym spotkanie w kwestii przydziału 
dla Strzegomia karetki „S”, tj. specjalistycznej karetki z 
lekarzem. Spotkanie było wynikiem rozmów burmistrza 
Strzegomia z prezesem placówki Dariuszem Gajeckim. 
Ustalenia są jednoznaczne - trzeba podjąć działania w 
porozumieniu z decyzyjnymi podmiotami, aby do karetki 
strzegomskiej wrócił lekarz, czyli przekształcić zespół „P” 
stacjonujący w Strzegomiu w zespół „S”. 

Trzy fotoradary, dwa w Jaro-
szowie i jeden w Granicy mają 
funkcjonować i czuwać nad 
bezpieczeństwem mieszkań-
ców tych wsi. Takie są wstępne 
ustalenia Zbigniewa Suchy-
ty, burmistrza Strzegomia z 
Ryszardem Makarczykiem, 
naczelnikiem Wydziału ds. 
Automatycznego Nadzo-
ru nad Ruchem Drogowym 
z Inspektoratu Transportu 
Drogowego we Wrocławiu. 
Spotkanie w tej sprawie odby-
ło się 18 lutego 2013 r. 

W najbliższym czasie spo-
tka się z mieszkańcami 
Strzegomia w następują-
cych terminach:
4 marca 2013 r. godz. 17.00 – 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Strzegomiu
5 marca 2013 r. godz. 16.00 – 
Strzegomskie Centrum Kultury 
– spotkanie z młodzieżą 
11 marca 2013 r. godz. 17.00 
– Strzegomskie Centrum Kul-
tury 
12 marca 2013 r. godz. 15.00 
– Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel” – spotkanie 
z organizacjami pozarządo-
wymi 
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Celem konkursu jest upa-
miętnienie i wyrażenie sza-
cunku polskim patriotom, 
więźniom obozu pracy przy-
musowej w Rusku w latach 
50 i 60-tych. Swoje propozy-
cje można składać do końca 
lutego br. Organizatorem 
konkursu jest burmistrz 
Strzegomia.

Konkurs ma charakter otwar-
ty i skierowany jest do osób 
pełnoletnich, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, przede 
wszystkim do studentów i ab-
solwentów uczelni plastycznych 
oraz artystów plastyków, którzy 
posiadają wiedzę i umiejętności 
niezbędne do realizacji tablic 
pamiątkowych.

Prace należy złożyć do 28 
lutego br. w Wydziale Obsługi 

Interesantów (pokój nr 15), w 
Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu lub wysłać na adres Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, ul. 
Rynek 38, 58-150 Strzegom z 
dopiskiem „KONKURS NA 
TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ 
„Obóz pracy w Rusku” – liczy 
się data stempla pocztowego.

Komisja konkursowa, któ-
rej przewodniczy burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta, będzie brała pod uwagę 
m. in.: wartość i poprawność 
merytoryczną, przejrzysty układ 
projektów, zgodność z tematem 
i kompozycję. 

Do projektu należy dołączyć 
KARTĘ ZGLOSZENIA, 
którą można pobrać na stronie 
internetowej Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu www.
strzegom.pl

TW

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 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 „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74) 649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sien-
kiewicza – (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

Ważne telefony
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. Kardy-
nała Stefana wyszyńskiego 
Prymasa 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 me-
dyczne 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. 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. 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
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74) 64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074) 8551-991, 997

Ważne telefony
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Mieszkańcy z niecierpliwością 
oczekują na otwarcie pierwsze-
go zakładu na terenie strzegom-
skiej podstrefy ekonomicznej, a 
jeszcze kilka lat temu wydawało 
się, że miejsce, gdzie dziś stoi 
okazała fabryka, będzie świeciło 
pustkami. Kamień węgielny pod 
budowę pierwszego zakładu w 
strzegomskiej podstrefie ekono-
micznej uroczyście wbudowano 
w kwietniu 2012 r. Mimo, że 
terminy były bardzo napięte, 
realizacja inwestycji przebiegała 
zgodnie z harmonogramem. 
Wartość piekarni to bagatela 
ponad 110 mln zł. 

Strzegomska piekarnia, któ-
ra już uchodzi za najbardziej 
nowoczesną i efektywną, bę-
dzie produkować pieczywo na 
rynek czeski, niemiecki oraz 
do innych krajów Europy Za-
chodniej. Produkcja: 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu, na 
trzech liniach produkcyjnych 
- na linii bułek mrożonych dla 
McDonalda, tortilli i crois-
santa. Zamówiona nowa linia 
do croissanta przyjedzie już 

niebawem ze Stanów Zjedno-
czonych. Dodajmy, że 15 marca 
rozpocznie się produkcja bułek 
na sprzedaż, a obecnie trwa 
rozruch technologiczny fabryki. 
W zeszłym tygodniu uzyskano 
również zezwolenie na użytko-
wanie obiektu. 

Głównym powodem, dla któ-
rego zabiegano o budowę fabryki 
w Strzegomiu, jest szansa na 
zatrudnienie dla mieszkańców. 
- Zgodnie z umową, właści-
ciel, który wybudował piekar-
nię, by uzyskać ulgi związane z 
działalnością w podstrefie musi 
udokumentować zatrudnienie 
umowami o pracę 50 osób, oprócz 
ochrony i firm, którym będą 
zlecane inne zadania. Jest to 
bardzo nowoczesna fabryka, 
gdzie całością produkcji zarządza 
komputer, a czuwają nad tym 
ludzie. Dodam, że w umowie nie 
było linii produkcyjnej do tortilli 
i croissantów, które już niedługo 
będą instalowane, a będą to do-
datkowe miejsca pracy. Strzegom 
granitem stoi, w branży kamie-
niarskiej pracuje około 4 tysięcy 

ludzi, ale to głównie mężczyźni. 
Mamy więc nadzieję, że FSB 
przyciągnie kolejne inwestycje, 
w których swoje miejsce znajdą 
mieszkanki naszej gminy – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. Warto podkreślić, 
że firma FSB Piekarnie zamierza 
się w kolejnych latach rozbu-
dowywać się w Strzegomiu. To 
oznacza, że powstanie kolejnych 
70 miejsc pracy, zarówno na sta-
nowiskach produkcyjnych, jak i 
kierowniczych. 

W tym roku planuje się 
także rozpoczęcie budowy 
McDonaldsa w Strzegomiu, 
który stanie równolegle do 
stacji Shell. Pracę w nim znaj-
dzie około 60 osób. 

Mimo, że pierwsi inwestorzy 
już są, władze Strzegomia chcą 
wykorzystać trwającą dobrą 
passę i zachęcają do zakłada-
nia kolejnych przedsiębiorstw 
na terenie gminy. 

Mk 

Rusza produkcja bułek w FSB!

Kto wykona pamiątkową tablicę?

Na rozpoczęcie działalności przez pierwszego inwestora w podstrefie ekonomicznej czekano wiele lat 

Trwa konkurs na projekt tablicy upamiętniającej obóz pracy przymusowej w Rusku

zdjęcie przedstawiające miejsce, gdzie stanie tablica 
pamiątkowa w rusku

Realizacja najbardziej wyczekiwanej inwestycji w Strze-
gomiu dobiega końca. Nowoczesne przedsiębiorstwo FSB 
Piekarnie już wkrótce zacznie produkcję pieczywa nie tylko 
na rynek krajowy, ale i zagraniczny. FSB Piekarnie spółka z 
o. o. jest częścią światowego holdingu Fresh Start Bakeries 
Europe, która jest liderem w produkcji pieczywa hamburge-
rowego, produkującym dla wielkich sieci sklepów i restau-
racji w Polsce i na świecie, głównie dla McDonald’s. 

Gmina Strzegom oferuje tereny inwestycyjne w następujących loka-
lizacjach: 
- podstrefa Strzegom WSSE „INVEST-PARK” – pow. 4,8370ha,
- rejon w sąsiedztwie podstrefy Strzegom WSSE „INVEST-PARK” – pow. 
5,3147ha,
- rejon ul. Al. Woj. Polskiego – Ceglanej – pow. 1.4836ha,
- rejon ul. Kopalnianej – Wydobywczej – pow. 4,1665ha,
- rejon ul. Rybnej - pow. 4,7841ha,
- rejon ul. Parkowej – pow. 1,0157ha.
Przeznaczenie to produkcja, składy, magazyny, rzemiosło, powierzchniowa 
eksploatacja kopalin, zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Strzegomiu pod 
numerem telefonu 74 8560-541. 

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do pracy w FSB Piekarnie. 
Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoje aplikacje na adres mailowy 
rekrutacja@fsb.pl 
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Dolnośląski Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu, oddział w 
Świdnicy przymierza się do 
realizacji zadania pod nazwą 
„Szymanowski Potok – odbu-
dowa koryta potoku w gminie 
Strzegom i Dobromierz”. 

To dobra wiadomość dla 
mieszkańców, ponieważ po 
dużych opadach deszczu lub 
roztopach w miejscowościach, 
przez które przepływa potok, 
istnieje ryzyko lokalnych pod-
topień i zalewania gospodarstw. 
Inwestycja polegać będzie na 
odbudowie odcinka koryta 
Szymanowskiego Potoku o 
długości 5500 m, wymagającego 

poprawy warunków hydraulicz-
nych przepływu wód wraz z 
zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym w części przepływają-
cej pomiędzy zabudowaniami 
w miejscowościach Modlęcin 
i Szymanów oraz wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2919 D. Przy-
pomnijmy, że potok przepływa 
głównie przez intensywnie 
użytkowane tereny rolnicze 
oraz przez tereny zabudowy 
wiejskiej. Szymanowski Potok 
jest lewostronnym dopływem 
rzeki Czarnucha, do którego 
uchodzi poniżej wsi Olszany. 
Celem planowanego przedsię-
wzięcia jest głównie poprawa 
stanu technicznego koryta i 
budowli (kładki, przejazdy, 
przepusty, mosty drogowe) 

znajdujących się na nim, dosto-
sowanie przepustowości koryta 
potoku i istniejących budowli 
do występujących w zlewni 
warunków hydrologicznych, 
a w szczególności wód powo-
dziowych, a także zapewnie-
nie stabilizacji koryta potoku 
przy przepływie miarodajnym 
i kontrolnym. W ramach robót 
budowlano-montażowych pla-
nuje się usnąć część istniejących 
drzew i krzewów. Umocnione 
zostaną skarpy i koryto potoku, 
co w efekcie zwiększy bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe. 
To długo oczekiwana przez 
mieszkańców gminy inwestycja, 
dlatego na bieżąco będziemy 
informować o jej przebiegu. 

red

AktuAlności – udAło się zrobić

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

W obronie przed powodzią 
Odbudowa koryta Szymanowskiego Potoku o długości 5500 m będzie polegać m.in. na umocnieniu skarp i koryta oraz usunięciu drzew i krzewów 

W ostatnim okresie parafia 
pw. Św. App Piotra i Pawła 
w Strzegomiu otrzymała do-
tacje z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
na remont dwóch kościołów: 
Bazyliki Mniejszej oraz pw. 
Św. Barbary.

Kościół pw. Św. Barbary, 
który do 1456 r. był żydowską 
synagogą, a później przeszedł 
się w ręce katolików, otrzymał 
dotację w kwocie 350 tys. 
zł na wymianę całej więźby 
dachowej wraz z pokryciem 
dachówką ceramiczną.

Natomiast Bazylika Mniej-
sza pw. Św. App Piotra i Pawła 
otrzymała kwotę 150 tys. zł na 
remont zabytkowych epitafiów 
znajdujących się na zewnętrz-
nej elewacji kościoła.

- Niezmiernie się cieszę z tych 
dotacji, ponieważ strzegomskie 
obiekty sakralne wymagają cały 
czas niezbędnych remontów - 
mówi kustosz bazyliki, ks. prałat 
Marek Babuśka. - Obecność 4 
zabytków sakralnych na terenie 
Strzegomia niesie ze sobą potrze-
bę korzystania z zewnętrznych 
źródeł dofinansowania, ponie-
waż parafianie nie są w stanie 
udźwignąć materialnie takich 
nakładów, żeby przywrócić tym 
zabytkom pierwotną świetność.

Cieszy fakt, że kościoły na 
terenie naszego miasta odzy-
skują swoje wspaniałe oblicze. 
Dodajmy jeszcze, że w tym 
roku zostanie dokończona 
elewacja kościoła pw. Św. 
Antoniego.

TW

Dotacje dla naszych kościołów

W „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” infor-
mujemy o obiektach wy-
remontowanych z dotacji 
gminy Strzegom. W tym 
numer z e kole jny z ab y-
tek – przepiękny pałac w 
Morawie. 

W 2012 r. Fundacja św. 
Jadwigi w Morawie otrzy-
mała dotację w wysokości 30 
000 zł na wymianę pokrycia 
dachu budynku pałacowego 
w Morawie. Roboty obej-
mowały całkowitą wymianę 
pokrycia z blachy, częściową 
wymianę deskowania oraz 
cz ę śc iową  wy mianę  e l e -
mentów konstrukcji więźby 
dachowej. Ponadto prze-
murowano kominy ponad 
dachem, wykonano nowe 
tynki oraz czapki kominowe, 
a także roboty malarskie ko-
minów. Wymienione zostały 
również w całości rynny i 
częściowo rur y spustowe. 
Prace remontowe wykony-
wane były od kwietnia do 
grudnia 2012 r. 

Pałac w Morawie jest jed-
nym z najpiękniejszych za-
bytków naszej gminy. Jego 
urok l iwe  położ en ie  oraz 
bogata historia przyciągają 
wie lu  prz y jezdnych. Nie 

bez znaczenia jest więc każ-
da pomoc, jaką otrzymuje 
ten obiekt. Przypomnijmy, 

że zabytek jest  jednym z 
punktów na szlaku Via Sa-
cra, który skupia na swojej 

t ras ie  prawdziwe perełki 
architektury.
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Pałac w Morawie w nowej odsłonie
Oto kolejny zabytek, który został wyremontowany z dotacji gminy Strzegom:

Skok Wesoła  
rozlicza pity 

Oddział Skoku Wesoła w 
Strzegomiu, Rynek 5, rozlicza 
pit – 37 za darmo. Czy wiesz, że 
za rok 2012 możesz skorzystać z 
ulg: z tytułu oszczędności w indy-
widualnym koncie zabezpieczenia 
emerytalnego, internetowej, reha-
bilitacyjnej, z tytułu wychowania 
dzieci, z tytułu darowizn, dla 
krwiodawców, odsetkowej. Wy-
starczy, że przyniesiesz niezbędne 
dokumenty, a doradca Skoku 
dopełni za Ciebie formalności. 

Telefon do oddziału Skoku We-
soła w Strzegomiu: 74 855-02-05. 

Dążąc do rozwiązania naj-
istotniejszych problemów 
naszego regionu, Zarząd 
Województwa prz y jmuje 
zgłoszenia przedsięwzięć 
o istotnym znaczeniu d la 
Dolnego Śląska i jego miesz-
kańców. Dla dokonania ich 
wyboru Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnoślą-
skiego w dniach od 15 lutego 
do 15 marca br. uruchamia 
narzędzie pozwalające każ-
demu z Dolnoślązaków na 
zgłoszenie swoich propozy-
cji – tj. System Ewidencji 
Inicjatyw Projektowych. 

Zgłaszane inicjatywy pro-
jektowe powinny dążyć do 
rozwiązania najistotniejszych 
problemów naszego regionu 
oraz charakteryzować się jak 
największym zasięgiem oddzia-
ływania. Z uwagi na powyższe 
ważne jest, aby podawane ini-
cjatywy w pełni wpisywały się 
w założenia Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 
2020 i oddziaływały szerzej niż 
tylko na jedną gminę.

Inicjatywy można zgłaszać 
za pomocą formularza inter-
netowego dostępnego pod ad-
resem:

www.umwd.dolnyslask.pl/
rozwoj/system-ewidencji-
inicjatyw-projektowych/

Zgłoszone inicjatywy będą 
miały charakter informacyjny 
i posłużą jako materiał pomoc-
niczy przy opracowaniu nowego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 oraz realizacji 
założeń Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 

Informacji na temat Systemu 
Ewidencji Inicjatyw Projekto-
wych udziela Główny Punkt 
Informacji o Funduszach Euro-
pejskich (PIFE) przy ul. Mazo-
wieckiej 17 we Wrocławiu pok. 
0002 (g. 8-18) tel. 801 700 008, 
e-mail: pife@dolnyslask.pl

Zaprojektujmy naszą przyszłość
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 tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 19/B/2013, 20/B/2013, 21/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 11 lutego 2013 roku. 

I N F O R M A C J A
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W związku ze zmianą przepi-
sów dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi ustawy 
przez Sejm i Rząd RP od 1 lipca 
2013r. rusza nowy system gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi i zaczynają obowiązywać 
nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych. 

Obowiązek podpisania umowy 
z firmą wywozową przejmie 
gmina. Gmina wyłoni na drodze 
przetargu firmę, która będzie 
odbierać odpady od wszystkich 
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych.

Kto będzie pobierał opłatę za go-
spodarowanie odpadami?

Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi pobierana 
będzie przez gminę.

Jaka będzie metoda naliczania 
opłaty?

Rada Miejska w Strzegomiu 
uchwałą nr 94/12 z dnia 4 grud-
nia 2012r. przyjęła metodę usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę ilość osób zamieszku-
jących daną nieruchomość.

Opłata za odbiór i zagospo-
darowywanie odpadów komu-
nalnych.

Za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi każdy właściciel 
nieruchomości zamieszkałej bę-
dzie naliczał opłatę i przedstawiał 
ją w formie deklaracji.

To od segregacji będzie zależa-
ło czy właściciel nieruchomości 
będzie płacił mniej za odbiór 
odpadów.

Właścicielu nieruchomości 
określ w deklaracji, czy będziesz 
segregował odpady komunalne.

Miesięczne stawki opłat na 
rok 2013 uchwalone przez Radę 
Miejską będą wynosiły:
•	 16,08	zł	bez	selektywnej	zbiór-

ki, 
•	 12,00	 zł	 przy	 selektywnej	

zbiórce. 

Jak często i gdzie trzeba będzie 
wnosić opłatę za gospodarowanie 
odpadami?

Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uisz-
czać będzie się miesięcznie, w 
terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca, którego do-
tyczy obowiązek ponoszenia 
opłaty. Opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
uiszczania może być gotówką 
w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu lub przelewem 
na rachunek bankowy gminy 

Strzegom	 nr	 81	 1090	 2343	
0000	0005	9800	0229.

Co w przypadku, kiedy nie będę 
płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że 
właściciel nieruchomości nie 
uiścił opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo 
uiścił ją w wysokości niższej od 
należnej, burmistrz Strzegomia 
określi, w drodze decyzji, wyso-
kość zaległości z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W sprawach 
dotyczących opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa.

Każdy właściciel nieruchomo-
ści zamieszkałej zobowiązany jest 
złożyć do Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Wzór deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi okre-
śla uchwała Nr 95/12 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
4 grudnia 2012r. ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego z 
2013r., poz. 432. 

Kto składa deklarację?
Deklaracje o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składają:

właściciele budynków jedno-
rodzinnych; zarządy wspólnot 
mieszkaniowych; spółdzielnie 
mieszkaniowe. 

Właściciel budynku jednoro-
dzinnego sam wypełnia deklarację 
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i 
składa ją do Urzędu Miejskiego 
do dnia 31 marca 2013r. 

Wspólnoty mieszkaniowe - 
właściciel mieszkania w budynku 
wspólnoty mieszkaniowej wypeł-
nia deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i przekazuje ją 
do zarządu wspólnoty, a zarząd 
wspólnoty składa deklarację 
zbiorczą do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu do dnia 31 mar-
ca 2013r. W przypadku braku 
zarządu - właściciel sam składa 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu do dnia 31 
marca 2013r. 

Spółdzielnie mieszkaniowe: 
- właściciel mieszkania spół-

dzielczego lokatorskiego; 
-  właściciel mieszkania własno-

ściowego; 
- właściciel mieszkania z odręb-

ną własnością; 
- najemca mieszkania spółdziel-

czego 

wypełniają deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i prze-
kazują je do spółdzielni miesz-
kaniowej, a spółdzielnia składa 
deklaracje zbiorczą do Urzędu 
miejskiego w Strzegomiu do dnia 
31 marca 2013r.

W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć korektę 
deklaracji w terminie 14 dni od 
dnia wystąpienia zmiany.

Zmianę deklaracji należy zło-
żyć w przypadku:
•	 zmiany	liczby	osób	zamieszku-

jących daną nieruchomość, 
•	 zmiany	stawki	opłaty	uchwa-

lonej przez radę Miejską w 
Strzegomiu. 
W przypadku nowo zamiesz-

kałych nieruchomości obowiązek 
złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi powstaje w 
terminie 14 dni od dnia zamiesz-

kania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca.

Gdzie pobrać deklarację?
Druki deklaracji można pobrać 

na stronie internetowej www.
strzegom.pl oraz w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu pok. 
nr 15.

Co się stanie w przypadku, 
kiedy nie złożę wymaganej 
deklaracji w terminie?

W razie nie złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości, 
co do danych zawartych w de-
klaracji burmistrz Strzegomia 
określi, w drodze decyzji, wyso-
kość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki, 
w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym 
charakterze	 (art.	 6	 o	ustawy	o	
utrzymaniu czystości i porząd-
ku).

Rewolucja śmieciowa
W lipcu br. w życie wchodzi nowa ustawa dotycząca utrzymania czystości w gminach. Co to oznacza dla mieszkańców?

Strzegomskie wiaty przystan-
kowe straszą swoim wyglądem. 
Wszystko za sprawą beztroskich 
mieszkańców, którzy oklejają je 
licznymi ogłoszeniami i ulot-
kami. Przystanek zamiast być 
miejscem gdzie ludzie czekają 
na autobus, chronią się przed 
wiatrem czy deszczem, staje się 
powoli czymś w rodzaju tablicy 
na umieszczenie darmowej 
reklamy. Ale czy na pewno 
darmowej? 

Apelujemy do strzegomian o 
rozwagę i zastanowienie się w 
momencie, kiedy przyjdzie im 
ochota, żeby na wiacie przykleić 
ogłoszenie. Za swoją nieumyśl-
ność tacy niefrasobliwi miesz-
kańcy mogą zostać ukarani. 

– Zgodnie z ar tykułem 
63a	 kodeksu	wykroczeń,	 kto	
umieszcza w miejscu publicz-
nym do tego nieprzeznaczonym 
ogłoszenie, plakat, afisz, apel, 
ulotkę, napis lub rysunek albo 
wystawia je na widok publiczny 
w innym miejscu bez zgody 
zarządzającego tym miejscem, 
podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny – wyja-
śnia Łukasz Grzelik, pełniący 
obowiązki zastępcy komendan-
ta Straży Miejskiej w Strzego-
miu. Taryfikator przewiduje 
karę grzywny do 500 zł. 

- Strzegom pięknieje, ale te 
reklamy, które wywieszane są 
na przystankach, wcale się do 
tego nie przyczyniają – mówi 
pani Maria, która codziennie 
dojeżdża do pracy, korzystając 
z przystanku przy Alei Wojska 
Polskiego. Dodajmy, że służby 
odpowiedzialne za kontro-

lowanie porządku na terenie 
miasta i gminy sprawdzają 
stan przystanków i w razie po-
trzeby interweniują. – Dużo 
inwestujemy w rozbudowę 
lokalnej infrastruktury. Może-
my pochwalić się pięknymi i 
zadbanymi obiektami na terenie 
miasta i gminy, ale ciągle są 
rzeczy, które wymagają zde-
cydowanej poprawy. Szpecące 
przystanki reklamy i ogłoszenia 
bez wątpienia do nich należą. 
Dlatego proszę strzegomian, 
aby decydując się na umieszcze-
nie ulotki, zastanowili się kilka 
razy, ponieważ wszyscy chcemy 
żyć w czystym mieście. Nie 
chodzi o to, żeby karać, ale żeby 
dbać o swoje otoczenie – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Do umieszczenia swojego 
ogłoszenia wykorzystajmy 
miejsce do tego przeznaczone 
– tablicę ogłoszeń bądź słup, 
których na terenie gminy Strze-
gom nie brakuje. Istnieją także 
strony internetowe, na których 
bezpłatnie można umieścić 
swój anons. 
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Kary za oklejanie przystanków 

Po wyróżnieniach w Dolno-
śląskich i Świdnickich Gry-
fach kolejne wyróżnienie dla 
Piramidy sp. z o.o. z Kostrzy! 
Tym razem spółka dołączyła 
do elitarnego klubu Gazele 
Biznesu. W XIII edycji ran-
kingu gazety „Puls Biznesu” 
znalazła się w gronie Najbar-
dziej Dynamicznych Małych 
i Średnich Firm. 

12 lutego 2013 r. w Centrum 
Kongresowym przy Hali Stu-
lecia we Wrocławiu odbyła się 
uroczysta gala „Gazele Biznesu 
2012”, w trakcie której wrę-
czono laureatom rankingu sta-
tuetki i pamiątkowe dyplomy. 
Piramida sp. z o.o. z Kostrzy 
uplasowała się na 1270 miejscu 
w ogólnopolskim rankingu Naj-
bardziej Dynamicznych Małych 
i Średnich Firm oraz na miejscu 
103 w rankingu firm wojewódz-
twa dolnośląskiego. Warto pod-
kreślić, że w tegorocznej edycji 
lista firm nominowanych do 
konkursu osiągnęła rekordową 
liczbę 4342.

Wysoka lokata spółki jest 
uzasadniona. Piramida sp. z o.o. 
jest bardzo dynamicznie rozwi-
jającym się podmiotem w bran-
ży kamieniarskiej. Intensywny 
rozwój jest widoczny zarówno 
w sprzedaży produktów go-
towych, jak i pozyskiwaniu 
coraz to nowych rynków zbytu. 
O niesamowitej dynamice roz-
woju firmy świadczy rokroczny 
wzrost przychodów. W ciągu 

trzech lat 2009-2011 wzrost 
przychodów Piramidy osiągnął 
pułap	164,299	%.	Pozycja	ryn-
kowa Piramidy jest odzwiercie-
dleniem jej popularności wśród 
przedsiębiorców i dynamiki 
rozwoju, natomiast tak wysoka 
pozycja w rankingu „Gazele 
Biznesu 2012” jest potwierdze-
niem dobrego kierunku wy-
znaczonego w strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

A jakie są kryteria rankin-
gu? „Gazela Biznesu 2012” 
jest firmą, która rozpoczęła 
działalność przed rokiem 2009 
i prowadzi ją nieprzerwanie do 
dziś. W latach 2009- 11 nie 
odnotowała żadnej straty, od-
notowała zaś wzrost sprzedaży, 
a w roku 2009 osiągnęła war-
tość sprzedaży nie mniejszą 
niż 3 mln zł i nie większą niż 
200mln zł. Ważnym kryterium 
jest publikowanie wyników 
finansowych w „Monitorze 

Polskim B” lub udostępnienie 
ich firmie Coface Poland albo 
redakcji „Puls Biznesu”.

- Gazelą Biznesu zostaje się 
bezpłatnie. Firm do rankingu 
nie wybiera jury, lecz decy-
dują o tym wyniki finansowe. 
Miejsce na liście zależy od 
dynamiki przychodów osią-
gniętych przez firmę w ciągu 
trzech lat - czytamy na łamach 
„Pulsu Biznesu”.

Nadmieńmy, że rankingi „Ga-
zele Biznesu” sporządzane są co 
roku przez dzienniki ekono-
miczne należące do szwedzkiej 
grupy Bonnier Press Group. Au-
torem rankingu jest wywiadow-
nia gospodarcza Coface Poland, 
która jest odpowiedzialna za 
weryfikację danych finansowych 
zgłoszonych przedsiębiorstw.

Gratulujemy Piramidzie 
i życzymy dalszych sukce-
sów!

GK 

Piramida z Kostrzy nagrodzona
To kolejna tak prestiżowa nagroda dla firmy kamieniarskiej z Kostrzy Odnów i wygraj 2013

Informujemy, że planowana jest 
kolejna edycja konkursu „Odnów 
i wygraj” na 2013 r.  Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych 
udziałem w tegorocznej edycji 
do złożenia wstępnych deklaracji 
udziału w konkursie.

Wzór wstępnej deklaracji uczest-
nictwa dostępny jest na stronie 
www.strzegom.pl.- w  zakładce 
„KULTURA i PROMOCJA”. 
Zachęcamy do złożenia wstępnych 
deklaracji do 30 kwietnia 2013 r. 
Jednocześnie informujemy, że nie 
złożenie deklaracji nie będzie  mia-
ło wpływu na możliwość udziału 
w konkursie. Czynność ta nie jest 
również żadnym z etapów kon-
kursu, a służy jedynie rozpoznaniu 
zainteresowania mieszkańców. 

Przypominamy, że konkurs 
„Odnów i wygraj” dotyczy upo-
wszechniania i ochrony kultury 
materialnej oraz estetyki i wize-
runku gminy Strzegom. Nagrody 
mogą być przyznawane właści-
cielom lub wspólnotom mieszka-
niowym, posiadającym budynki 
niewpisane do rejestru zabytków, 
które ze względu na swoje poło-
żenie, architekturę albo historię, 
stanowią cenne obiekty kultury 
materialnej gminy Strzegom, war-
te wyróżnienia, upowszechnienia 
i ochrony. Podstawą przyznania 
nagród są osiągnięcia o istotnym 
znaczeniu dla ekspozycji budyn-
ków, polegające na remoncie lub 
modernizacji elewacji.

Zapraszamy mieszkańców gmi-
ny Strzegom do wzięcia udziału w 
konkursie. Wszelkie informacje 
w tym zakresie dostępne będą 
na stronie internetowej gminy 
Strzegom.

red

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Strzegomia dotyczącymi ustawy śmie-
ciowej, udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do naszej redakcji. Na pytania 
odpowiada Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

zbyszek: Panie burmistrzu! nie 
wiem czy jest Pan w stanie, ale 
co władza to władza, załatwić 
bezpieczeństwo na parkingu 
przy intermarche. Pan też jest 
kierowcą i zapewne zwrócił 
Pan uwagę że na parkingu obo-
wiązuje ruch równorzędny bo 
znaków innych nie ma. Jednakże 
kierowcy, pseudo, uważają, że 
droga bliżej sklepu jest waż-
niejsza, bo niby szersza, od tej 
bliższej ulicy Legnickiej i jadą 
sobie w najlepsze w kierunku ul. 
witosa wymuszając tym samym 
pierwszeństwo przejazdu. Pro-
szę o interwencję w policji lub o 
wystosowanie wniosku o znaki 
drogowe bo o stłuczkę bardzo 
łatwo.

Myślę, że publikacja tego 
pytania w naszej gazecie i na 

stronie internetowej przypo-
mni kierowcom o konieczno-
ści przestrzegania przepisów, 
które obowiązują na placu przy 
Intermarche. Skierowałem też 
pytanie, czy jest możliwość 
zainstalowania dodatkowego 
oznakowania na tym placu. 

christop waltz: Panie burmi-
strzu wiem, że będą remonto-
wane chodniki na ul. Legnickiej 
w stronę ul. niecałej (o ile się 
nie mylę) a co z nawierzchnią 
asfaltową? 5 lat temu polali tam 
nową (która już pęka), mniej 
więcej do smażalni „złotej ryby” 
i koniec - dalej w górę w stro-
nę na wieśnicy same ogromne 
dziury. wiem, że miasto podjęło 
współpracę z dsdiK. czy w 
planach jest wymiana asfaltowa 
tego odcinka? Konkretnie chodzi 
mi o odcinek jak się wyjeżdża z 
ul. niecałej na Legnicką w stronę 
wieśnicy. Pozdrawiam.

Remontując chodniki, będzie-
my je podnosić do wysokości 16 
cm od obecnej nawierzchni tak, 
by można bez problemu wylać 
nową nawierzchnię. Prowadzi-
my rozmowy o remoncie od-
cinka drogi do Wieśnicy. Jakie 
będą wyniki, powiadomimy po 
zakończeniu negocjacji. 

christop waltz: Panie burmi-
strzu czytałem w informatorze, 
że są plany na budowę kolejnego 
budynku socjalnego przy Lenin-
gradzie. nie lepiej byłoby, aby 
miasto kupiło tą kamienicę, która 
jest na sprzedaż (przynajmniej 
tak pisze od dobrych paru lat) 

na światłach - Legnicka vs al. 
wojska Polskiego zrobiło tam 
mieszkania socjalne i ją wyre-
montowało? reprezentacyjne 
skrzyżowanie by zyskało na wy-
glądzie - bo tam wokół prawie 
same kamienice, których nikt nie 
chce remontować. Pozdrawiam.

Jeśli chodzi o projekt budynku 
przy Leningradzie, to jest bar-
dzo duża potrzeba społeczna, 
zwłaszcza, że jest możliwość 
pozyskania na tę inwestycję 
(budowę) środków zewnętrz-
nych. O sytuacji budynków na 
Legnickiej piszę w odpowiedzi 
dla internauty Patryka. 

nick: witam. mam pytanie czy 
można coś zrobić z ulicą Ko-
ściuszki. wiem, że ten temat był 
niejednokrotnie poruszany, ale 
proszę uwierzyć, że nic się nie 
zmieniło. Piraci nadal pokazują 
na co ich stać przy rozwijaniu 
prędkości. szczególnie widać 
to na odcinku gdzie jest zakaz 
parkowania i szeroka ulica daje 
możliwości. a dokładnie od ulicy 
witosa do końca na wyjazd do 
ulicy Legnickiej. nie wiem co 
można zrobić - spowalniacze, 
powrotnie przywrócić powinno 
się parkowanie na jezdni, może 
to by zahamowało. nie znam 
przepisów więc to tylko moje 
przemyślenia, ale coś trzeba 
zrobić zanim dojdzie do tragedii. 
Pozdrawiam

W dniu otrzymania pytania 
poprosiłem Pana Komendanta 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu o dodatkowe patrole na 
ulicy Kościuszki. Na tej ulicy nie 

można zamontować spowalnia-
czy, ale wystąpimy do powiatu 
o zezwolenie na parkowanie na 
odcinku, o którym pisze inter-
nauta. Jest to dobry pomysł. 

Jolanta JK: witam, dlaczego nie 
ma chodnika ze stacji PKP w 
rogoźnicy do wsi. idąc do domu z 
pociągu trzeba uciekać do rowu. 
tiry wiozą kamień ul. Świdnic-
ką i Parkową na bazę i ani myślą 
zrobić miejsce. to samo dotyczy 
samochodu trzeba zjeżdżać, 
uciekać na bok. Kawałek chod-
nika zostało zrobione koło szkoły 
a dalej zabrakło materiału? 
zgłaszałam do sołtysa też bez 
odzewu co z bezpieczeństwem 
w naszej wsi.

Rogoźnica w porównaniu 
do innych wsi ma bardzo dużo 
chodników. Tych wiosek jest 
22, a co najmniej 10 nie ma 
kawałka chodnika. Nie planu-
jemy budowy chodnika do stacji 
PKP. Dbamy o bezpieczeń-
stwo mieszkańców w granicach 
możliwości. Kiedyś ze stacji 
PKP w Rogoźnicy odjeżdżało 
kilkanaście pociągów w tym 
dalekobieżnych, np. do Kato-
wic, które były wypełnione po 
brzegi. Dziś szynobus niestety 
nie jest oblegany i kiedy decy-
dujemy o kolejności budowy 
chodników, decyduje ilość osób 
z nich korzystających. 

anna: witam, moje wątpliwości 
budzi praca ośrodka Pomocy 
społecznej w strzegomiu, jestem 
już wykończona czekaniem na 
decyzje, papiery złożyłam na 

początku roku, a tu dalej nic, 
ani pieniędzy a przede wszyst-
kim decyzji. nie mam środków 
do życia, a pracownicy się tam 
w ogóle nie spieszą. Jest Pan w 
stanie troszkę spojrzeć na pracę 
owej instytucji???

Proszę o telefon lub wizytę 
i sprawdzę rzetelność tej in-
formacji. Jeśli będzie podsta-
wa, to podejmę interwencję. 
OPS w swojej pracy kieruje 
się przestrzeganiem przepisów 
określonych przez Państwo. 
Wszystkie kontrole, które prze-
prowadzane są w OPS przez 
Urząd Wojewódzki, wykazują 
przestrzeganie prawa i prawi-
dłowe działanie.

ada: dzień dobry. chciałabym 
podzielić się takim spostrze-
żeniem, a mianowicie chodzi o 
przychodnie… 

Pytanie w całej treści prze-
kazałem do adresata. W mojej 
kompetencji nie jest ani zwraca-
nie uwagi ani też interwencja w 
sprawach służby zdrowia. Mam 
też taką propozycję, by nie bać 
się i przekazywać uwagi o funk-
cjonowaniu naszych przychodni 
bezpośrednio właścicielom. 
Jestem przekonany, że jeśli ta 
uwaga będzie słuszna, to szyb-
ko zareagują, bo im też zależy 
na dobrej ocenie pracy przez 
pacjentów. 

mieszkanka ul. Kościuszki: 
witam! czy w najbliższej przy-
szłości zostanie wyremontowany 
chodnik w ul. Kościuszki w 
strzegomiu? Jest to jedna z 

najdłuższych i najładniejszych 
ulic w mieście, ale fatalnie się ją 
przemierza - z asfaltu wystają 
kamyki, o które bardzo często się 
potykam. Jest po prostu niebez-
piecznie. Pozdrawiam.

Niestety, w roku 2013 ani 
2014 nie ma w planach remontu 
chodników ulicy Kościuszki. 
Z perspektywy całej gminy są 
chodniki o wiele gorsze i wy-
magające natychmiastowego 
remontu. Zgadzam się, że jest 
to jedna z najładniejszych ulic, 
ale musi jeszcze poczekać na 
remont. Takie życie. 

mieszkaniec: witam. Panie bur-
mistrzu, czy ma Pan wiedzę, aby 
odpowiedzieć na pytanie, czemu 
duże, kilkudziesięcio tonowe 
tiry wjeżdżają do rynku? np. 
zaopatrzenie sklepu biedronka. 
Przecież jest zakaz, który nie 
jest obwarowany tablicami z 
wyjątkami. Przy skręcie z ul. 
Św. anny w Paderewskiego 
naczepa zachodzi na chodnik. 
Przecież dojdzie do zniszczenia 
naszego mienia.

Szanowny internauto, Rynek 
to część miasta, która powinna 
szczególnie tętnić życiem i 
kolejne ograniczenia nie służą 
temu. Pamiętam, kiedy w Ryn-
ku był przystanek PKS – ależ 
się tam działo i nikt nie narze-
kał. Samochody jakoś muszą 
dojechać do Biedronki, z której 
dziennie korzysta tysiące osób 
i zapewniam, że mają na to 
pozwolenie. Dzięki za dbałość o 
nasze mienie, ale ten tir inaczej 
nie wjedzie, tylko tędy. 

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Radni Rady Miejskiej w Strze-
gomiu na sesji odbytej 30 stycz-
nia br. podjęli uchwałę dot. 
podziału gminy Strzegom na 
stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów, granic i 
siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.

Gmina Strzegom obejmuje 
swoim zasięgiem miasto strzegom 
i 22 wsie położone w znacznej od-
ległości od siebie. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowe przyzwyczajenia 
wyborców oraz dostępność do 
głosowania, utworzono na terenie 
miasta 13 obwodów głosowania, 
a na terenie wsi 12. 6 lokali jest 
dostosowanych dla osób niepeł-
nosprawnych. Poniżej znajduje się 
szczegółowy wykaz poszczególnych 
obwodów i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.

Obwód głosowania nr 1: Strze-
gom: Agatowa, Ametystowa, Ba-
zaltowa, Fiołkowa, Fryderyka 
Chopina, Granitowa, Jaśminowa, 
Kalcytowa, Kwarcowa, Legnicka 
od 24 do końca numery parzyste, 
Niecała, Różana, Skalna – lokal 
dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2, ul. A. Mickiewicza 1, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 2: Strze-
gom: Adama Mickiewicza, Aleja 
Wojska Polskiego 37E, 41-41C 
nieparzyste, Jana Kochanowskie-
go, Leopolda Staffa, Stanisława 
Wyspiańskiego.

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Gimnazjum nr 2, ul. A. 
Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 3: Strze-
gom: Bankowa od 7 do końca, Jana 
Matejki, Kazimierza Pułaskiego, 
Niepodległości, Ofiar Katynia, 
Parkowa, Świętego Jana, Tadeusza 
Kościuszki 6-12 parzyste, od 13 do 
końca, Wincentego Witosa.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących, ul. T. Kościuszki 
31, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 4: Strze-
gom: Ignacego Jana Paderewskiego 
1-3A, Kamienna, Rynek, Tadeusza 
Kościuszki 1-5, 7-11 nieparzyste.
Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej: Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 5: Strze-
gom: Bohaterów Getta, Krótka, 
Ogrodowa, Świdnicka 2-
36, Świętego Tomasza.
Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej: Zespół Szkół, ul. Krótka 6, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 6: Strze-
gom: Armii Krajowej, Koszaro-
wa, Morska, Szarych Szeregów, 
Świętej Jadwigi, Wesoła, Wspólna, 
Zielona.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 4, Al. Wojska Polskiego 
3-5, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 7: Strze-
gom: Bukowa, Cicha, Dębowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Promenada, 

Sosnowa.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Zespół Szkół Ogól-
nokształcących, ul. T. Kościuszki 
31, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 8: Strze-
gom: Aleja Wojska Polskiego 9-11 
nieparzyste, 12, 13-15 nieparzyste, 
16-37C, 38-42 parzyste, Ban-
kowa 1-6, Czerwonego Krzyża, 
Ignacego Jana Paderewskiego od 
15 do końca, Legnicka 1-23, 25, 
Leśna - lokal dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych.
Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej: Strzegomskie Centrum 
Kultury, ul. I. J. Paderewskiego 36, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 9: Strze-
gom: Brzegowa od 17 do końca, 
Dolna od 18 do końca, Górnicza, 
Jeleniogórska, Kopalniana, Marii 
Konopnickiej, Milenijna, Miodo-
wa, Wałbrzyska, Wydobywcza.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 3, ul. Jeleniogórska 19, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 10: Strze-
gom: Aleja Wojska Polskiego 1-8, 
12A-14B parzyste, Jarosława Dą-
browskiego, Kościelna, Ks. Prałata 
Stanisława Siwca, Plac Jana Pawła 
II, Szkolna, Świętej Anny.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 4, Al. Wojska Polskiego 
3-5, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 11: Strze-
gom: 3 Maja, Bracka, Brzegowa 
1-15A, Czarna, Dolna 1-17, Kasz-

telańska, Malinowa, Rybna, Świd-
nicka od 37 do końca, Wolska.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Gimnazjum nr 1, ul. 
Brzegowa 1, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 12: Strze-
gom: Bolesława Limanowskiego, 
Brzozowa, gen. Henryka Dembiń-
skiego, gen. Józefa Bema, gen. Wła-
dysława Andersa, Kwiatowa, Lipo-
wa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Olszowa, Polna, Słoneczna, Stefana 
Starzyńskiego, Wrzosowa. 
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Gimnazjum nr 1, ul. 
Brzegowa 1, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 13: Strze-
gom: Agrestowa, Aleja Wojska 
Polskiego 39-39 A nieparzyste, 
od 43 do końca, Brzoskwiniowa, 
Ceglana, Dworcowa, Gronowska, 
Jagodowa, Kolejowa, Mikołaja 
Reja, Mordechaja Anielewicza, 
Mostowa, Porzeczkowa, Rzeźnicza, 
Strzelnicza, Wałowa, Winogrono-
wa, Władysława Sikorskiego - lokal 
dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 2, ul. A. Mickiewicza 1, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 14: Go-
czałków
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Świetlica Wiejska w 
Goczałkowie, ul. Rogoźnicka 17, 
58 – 152 Goczałków

Obwód głosowania nr 15: Jaro-
szów: 1-4, 5, 6-20A, od 110 do 
końca - lokal dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Zespół Szkolno – 
Przedszkolny, Jaroszów 98, 58-120 
Jaroszów

Obwód głosowania nr 16: Rusko
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Świetlica Wiejska w 
Rusku, Rusko 8, 58-120 Jaroszów
Obwód głosowania nr 17: Barto-
szówek, Jaroszów: 4A-4F parzyste, 
5A-5G nieparzyste, 21-109 - lokal 
dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Zespół Szkolno – 
Przedszkolny, Jaroszów 98, 58-120 
Jaroszów

Obwód głosowania nr 18: Goczał-
ków Górny, Graniczna, Wieśnica.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Świetlica Wiejska w 
Wieśnicy, Wieśnica 18, 58-150 
Strzegom

Obwód głosowania nr 19: Go-
dzieszówek, Żelazów, Żółkiewka.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Świetlica Wiejska w 
Żółkiewce, Żółkiewka 54, 58-150 
Strzegom

Obwód głosowania nr 20: Ko-
strza
Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kostrzy, ul. Żeromskiego 
22, 58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 21: Ro-
goźnica
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Szkoła Podstawowa w 

Rogoźnicy, ul. Parkowa 1, 58-152 
Goczałków

Obwód głosowania nr 22: Gra-
nica, Modlęcin, Stawiska, Tomko-
wice - lokal dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Świetlica Wiejska 
w Granicy, Granica 5A, 58-150 
Strzegom 

Obwód głosowania nr 23: Mię-
dzyrzecze, Morawa, Skarżyce.
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Świetlica Wiejska w 
Międzyrzeczu, Międzyrzecze 2, 
58-150 Strzegom

Obwód głosowania nr 24: Sta-
nowice
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Zespół Szkolno – 
Przedszkolny, ul. Świebodzka 9, 
58-141 Stanowice
 
Obwód głosowania nr 25: Gro-
chotów, Olszany. 
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Olszanach, Olszany 
33a, 58-141 Stanowice

Nowy podział gminy Strzegom 
na okręgi wyborcze i obwody gło-
sowania będzie miał zastosowanie 
do wyborów organów jednostek 
samorządu terytorialnego przyszłej 
kadencji. Zgodnie z uchwałą 78/12 
z 30 października 2012 r. Rada 
Miejska w Strzegomiu dokonała 
podziału naszej gminy na okręgi 
wyborcze: w mieście utworzono 13 
okręgów jednomandatowych, a na 
terenach wiejskich 8.

Obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych
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Komisja Rewizyjna. Skład 
(na zdjęciu od lewej strony): 
Tomasz Marczak, Bogumiła 
Skóra, Marian Góra (prze-
wodniczący), Krystyna Le-
wicka, Andrzej Gregorczyk, 
Krzysztof Woźniak. 

Komisja w roku 2012 odbyła 
16 posiedzeń, na których po-
dejmowała tematy zawarte w 
planie pracy komisji. Komisja 
analizowała i opiniowała przed-
łożone sprawozdanie finansowe 
gminy Strzegom za rok2011, 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy Strzegom za 2011 
rok, a także informacje o stanie 
mienia komunalnego gminy 
Strzegom za 2011 rok, formu-
łując opinię i stosowny wniosek 
do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Komisja przeprowadziła 
procedurę absolutoryjną w zgo-
dzie z nowymi przepisami pra-
wa. Komisja sporządziła wniosek 
do Rady Miejskiej o udzielenie 
burmistrzowi Strzegomia abso-
lutorium komunalnego.

Komisja rozpatrywała skargi:
1. Skargę pana Marka Gałuszki 

na działania Pana Andrzeja 
Rajtara – dyrektora OSiR 

dotyczącą korekty drzew na 
terenie ośrodka graniczącego 
z nieruchomością skarżącego. 
Komisja uznała skargę za 
bezzasadną.

2. Skargę Pani Teresy Kopciuch 

dotyczącą: budowy chodnika 
przy drodze powiatowej w 
Międzyrzeczu, bezpańskich 
psów, zagospodarowania te-
renu działki nr 263/2 na cele 
rekreacyjne. Komisja uznała 

skargą za bezzasadną.
3. Odwołanie Pana Józefa Ja-

remczaka od uchwały Nr 
124/11 z 15.12.2011 r. w 
sprawie uznania skargi Pana 
Józefa Jaremczaka za bezza-

sadną. Komisja podtrzymała 
stanowisko o uznaniu tejże 
uchwały za bezzasadną for-
mułując stosowny wniosek 
do Rady Miejskiej. 
Komisja opiniowała projek-

ty uchwał przedkładane pod 
obrady na sesje Rady Miej-
skiej oraz opiniowała sprawy 
dotyczące działań i zamierzeń 
władz samorządowych gminy 
Strzegom.

Komisja poddała analizie i 
ocenie:
a) stan prac związanych z za-

gospodarowaniem WSSE 
Invest Park podstrefa Strze-
gom,

b) program obchodów 770-
lecia nadania praw miejskich 
dla Strzegomia,

c) prace remontowe związane z 
bieżącym utrzymaniem dróg 
gminnych (naprawy bieżące 
po okresie zimowym),

d) stopień zaawansowania po-
stępowań przetargowych 
dot. zadań ujętych w budże-
cie gminy na 2012 rok,

e) stan zaawansowania realiza-
cji inwestycji pn. „Zapewnie-
nie prawidłowej gospodarki 
ściekowej w gminie Strze-
gom”,

f ) działania promocyjne na 
2012 rok,

g) prace remontowe i inwestycje 
w gminnych placówkach 
oświatowych,

h) wykonanie budżetu gminy 
Strzegom za I półrocze,

i) odbiór nieczystości stałych w 
gminie,

j) efektywność pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, w 
tym z UE,

k) działania podjęte dla poprawy 
infrastruktury drogowej w 
gminie Strzegom, mające na 
celu ograniczenie negatyw-
nego wpływu wzmożonego 
ruchu samochodów ciężaro-
wych.
Komisja wypracowała sze-

reg wniosków mających na 
celu poprawę jakości życia 
mieszkańców i przekazała je 
burmistrzowi Strzegomia.

Członkowie komisji brali 
czynny udział w pracach nad 
ważnym dokumentem, jakim 
jest opracowane i uchwalone 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego gminy 
Strzegom.

Przewodniczący Komisji 
Marian Góra

Komisja Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkanio-
wej. Skład (na zdjęciu od 
prawej strony): Paweł Mo-
sór, Marian Góra, Maria 
Michalec, Krzysztof Woź-
niak (przewodniczący), Jan 
Figurak. 

Komisja Budżetu, Finan-
sów, Planowania i Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w 2012 roku odbyła 20 po-
siedzeń. 

Tematy zawarte w planie pra-
cy komisji przyjęte na 2012 rok 
zostały zrealizowane. Ponadto 
komisja opiniowała:
- wnioski o skierowanie do za-

warcia umów najmu na lokale 
mieszkalne i lokale socjalne,

- zamiany lokali mieszkal-
nych,

- roczne listy skierowań do 
zawarcia umów najmu lokali 
mieszkalnych i socjalnych i 
odwołania od list,

- wnioski o przeznaczenie lo-
kali do remontu przez przy-
szłego najemcę we własnym 
zakresie i na własny koszt. 
Szczególną uwagę na posie-

dzeniach komisji zwracano na 
bieżącą analizę budżetu gminy, 
funduszy celowych, mienia 
komunalnego, spraw mająt-
kowych, zagospodarowania 
przestrzennego.

Na podkreślenie zasługuje 
fakt bieżącego udzielania in-
formacji w tematach będących 
w zainteresowaniu komi-
sji i udział w posiedzeniach 
burmistrza Strzegomia oraz 

merytorycznych pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, jak również fakt 
dyskusji i wydawania opinii 
w sprawach przedkładanych 
pod obrady sesji projektów 
uchwał. 

Ponadto członkowie komisji 
uczestniczyli w dyżurach w 
przyjmowaniu interesantów 
wspólnie z burmistrzem, w 
spotkaniach z organizacjami i 
stowarzyszeniami oraz kadrą 
kierowniczą zakładów i jed-
nostek budżetowych. 

W miarę posiadanych środ-
ków finansowych przez gminę 
i zasadności zgłaszanych przez 
komisję wniosków zostały one 
zrealizowane.

Przewodniczący Komisji 
Krzysztof Woźniak 

Komisja ds. Wsi. Skład (na 
zdjęciu od lewej): Henryk 
Radkowski, Jan Figurak, 
Krystyna Lewicka, Nata-
lia Łęska, Tomasz Dziur-
la (przewodniczący), Piotr 
Szmidt. 

W roku sprawozdawczym 
2012 odbyła łącznie 17 po-
siedzeń (w tym 3 posiedzenia 
wyjazdowe), podczas których 
podejmowała tematy zawarte w 
planie pracy komisji, opiniowała 
projekty uchwał przygotowy-
wane pod obrady sesji Rady 
Miejskiej, a także rozwiązywała 
sprawy bieżące, należące do 
jej kompetencji. Członkowie 
komisji uczestniczyli w or-
ganizowanych na terenach 
poszczególnych sołectw ze-
braniach wiejskich związanych 
m. in. z bieżącymi problemami 
mieszkańców poszczególnych 
wsi, brali aktywny udział w 
wielu różnych imprezach kul-
turalnych organizowanych na 
terenie gminy Strzegom i poza 
nią (m. in. w „Święcie Granitu 
Strzegomskiego”, „Turniej Raj-
ców” w Strzegomiu, gminnych 
obchodach 770-lecia nadania 

praw miejskich miastu Strze-
gom, w „Turniej Wsi” w Że-
lazowie i Granicy, gminnych i 
diecezjalnych „Dożynkach” w 
Strzegomiu, „Święcie Chleba” 
w Stanowicach, dożynkach w 
poszczególnych Sołectwach, 
otwarciu „Orlika 2011” w Jaro-
szowie oraz lokalnych festynach 
integrujących mieszkańców), 
pełnili systematycznie dyżury 
związane z przyjmowaniem 
interesantów przez burmistrza 
Strzegomia oraz brali czynny 
udział w cyklicznych naradach 
burmistrza z sołtysami. 

Komisja na bieżąco zajmo-
wała się wieloma sprawami 
i problemami dotyczącymi 
rolników i społeczności wiej-
skiej. Członkowie komisji 
uczestniczyli w spotkaniach 
nt.: możliwości pozyskania 
środków na budowę kanalizacji 
na terenach wiejskich, bieżącej 
działalności „Spółki Wodnej”, 
ochrony gruntów rolnych oraz 
skupu zbóż. Wnioskowaliśmy 
kolejny raz o obniżenie ceny 
skupu 1 dt żyta do obliczenia 
wysokości podatku rolnego w 
naszej gminie. 

Dzięki rzetelnej współpracy 
wszystkich członków komi-

sji, mogliśmy systematycznie 
wspierać i kontrolować dzia-
łania podejmowane przez bur-
mistrza Strzegomia, związane 
z realizacją zadań zawartych w 
opracowanych wcześniej przez 
naszą komisję dwóch raportach 
dotyczących stanu faktycznego 
świetlic wiejskich oraz strażnic 
Ochotniczych Straży Pożar-

nych, funkcjonujących w naszej 
gminie. 

Komisja ds. Wsi we współ-
pracy z Komisją Kultury, Sportu 
i Rekreacji po przeprowadzeniu 
szczegółowej obserwacji stanu 
technicznego i wyposażenia 
obiektów sportowo-rekreacyj-
nych funkcjonujących na tere-
nie gminy Strzegom, po kilku 

wspólnych wyjazdowych i sta-
cjonarnych posiedzeniach ko-
misji, przekazała burmistrzowi 
Strzegomia stosowne wnioski 
mające na celu polepszenie 
warunków funkcjonowania 
boisk należących do GLKS-u. 
Wnioski te są realizowane na 
bieżąco, w miarę posiadanych 
środków finansowych.

Ponadto, Komisja ds. Wsi 
wypracowała i przekazała bur-
mistrzowi Strzegomia wiele 
bardzo trafnych wniosków i 
interpelacji, mających na celu 
poprawę życia mieszkańców 
gminy Strzegom. Cieszymy 
się również z faktu, iż dzięki 
m. in. naszym systematycznym 
staraniom i dobrej współpracy z 
burmistrzem w budżecie gminy 
Strzegom na rok 2013 kolejny 
raz zostały ujęte duże środki na 
przeprowadzenie remontów w 
kilku świetlicach wiejskich oraz 
innych obiektach publicznych, 
należących do zasobów mienia 
gminnego. Na ukończeniu jest 
również projekt budowlany 
budynku wielofunkcyjnego w 
Jaroszowie. 

Reasumując, należy podkre-
ślić, że Komisja ds. Wsi w roku 
sprawozdawczym systematycz-
nie współpracowała z wieloma 
wydziałami Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, z Policją, Stra-
żą Miejską, Spółką Wodną, 
Strzegomskim Centrum Kul-
tury, Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi, rolnikami oraz z 
sołtysami poszczególnych wsi.

Przewodniczący Komisji 
Tomasz Dziurla 

Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za rok 2012
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Takie pytanie postawiali 
sobie uczestnicy spotkania 
konsultacyjnego w sprawie 
wyboru metody budowy no-
wego budynku Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strze-
gomiu, które odbyło się 13 
lutego 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

W trakcie spotkania roz-
mawiano o następujących: 
modułowej, pasywnej oraz 
szkieletowej. 

Za pierwszą z tych opcji 
opowiada się radny Tomasz 
Marczak. Do drugiej prze-
konuje radny Marian Góra, 

natomiast trzecią przedstawiła 
podczas konsultacji Irena 
Kowalska, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. Do zalet 
systemu modułowego należy 
przede wszystkim czas budo-
wy od 9 do 12 tygodni czyli 
mógłby to być okres waka-
cyjny, dzięki temu unikniemy 
wielomiesięcznej budowy i 
przedszkolaki z przedszkola 
na czas budowy nie musiałby 
być przenoszone do innych 
placówek. Realne dla gminy są 
również koszty takiej budowy. 
Dla przykładu koszt placówki 
dla 100 dzieci, według oferty 

firmy Touax, która wybudowa-
ła przedszkola we Wrocławiu, 
będzie wynosił od 1,2 mln zł 
do 1, 6 mln zł w zależności 
od standardu wykończenia. 
Poza tym budynki w systemie 
modułowym są wentylowane 
i klimatyzowane z dużymi 
oknami. Moduły można rów-
nież zamawiać w różnych ko-
lorach. Budowa modułowa ma 
jeszcze jedną istotną zaletę: 
można dostawiać kolejne mo-
duły w sytuacji, kiedy wzrasta 
liczba dzieci. 

W trakcie spotkania przed-
stawione zostały natomiast 
kolejne dwa warianty: budo-
wa pasywna oraz szkieletowa. 
O pierwszym z nich długo 
opowiadał Marcin Stelmach 
z firmy Architektura Pasyw-
na z Krakowa prezentujący 
program Innowacyjna Pol-
ska. W prezentacji multi-
medialnej przekonywał on 
o zaletach tego typu bu-
downictwa, wymieniał jego 
cechy i podawał szczegóło-
we parametry techniczne. 
- Wysokoenergooszczędne 
pasywne obiekty poprzez 
swoje ukształtowanie bryły, 
wysoką termoizolacyjność, 
szczelność oraz rozwiązania 
instalacyjne, w sposób bierny 
(pasywny) wykorzystują ener-
gię słoneczną i wewnętrzne 
źródła ciepła do celów grzew-
czych. Wszystko to powoduje 
znaczne obniżenie kosztów 

eksploatacyjnych nawet o 
ok. 90% oraz zapewnia prze-
bywającym w nim osobom 
komfortowe warunki dzięki 
bardzo dobrym parametrom 
powietrza – mówił Marcin 
Stelmach. Budowa takiego 
obiektu wymaga odpowied-
niego ukształtowania terenu, 
od strony południowej obiekt 
nie może być przesłonięty 
żadnym innym budynkiem. 
Południowa ściana budynku 
jest bowiem przeszklona i 
posiada odpowiednie zaciem-
nienia. 

Natomiast firma technolo-
gię szkieletową przedstawiła 
Beata Bereś z firmy AmTech 
z Głogowa, - Nasze budynki 
w minimalnie oddziałują na 
środowisko i doskonale wpisują 
się w politykę proekologiczną. 
Do budowy stosuje się wysokiej 

jakości materiały, ponadto stal 
jest materiałem, który pocho-
dzi ze źródeł odnawialnych. 
Możemy też wykonać rozbiór-
kę istniejącego obiektu i jeśli 
będą się nadawały fundamenty 
ustawić na nich nowy obiekt – 
tłumaczyła Beata Bereś. 

W jakiej technologii budowa przedszkola?
Dyskusje w tym temacie trwają już od listopada 2012 r. i wciąż pojawiają się kolejne propozycje dotyczące sposobu postawienia nowego budynku 

U c z n i o w i e  P u b l i c z n e j 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Strzegomiu mogą korzystać 
z nowo wyremontowanej sali 
polonistycznej. Zmiany zaszły 
także w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jaroszowie. 

Remont, który został prze-
prowadzony w ostatnim cza-
sie w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Strzegomiu, 
przebiegał bardzo sprawnie. 
Jego wykonawcą była strze-
gomska firma „Portal” Krzysz-
tof Sobol, która zrealizowała 
to zadanie za kwotę 13 899,00 
zł. W klasie wykonano nowe 
posadzki, położono gładzie, a 

następnie pomalowano ściany. 
Uczniowie, dyrekcja oraz 
pracownicy szkoły cieszą się z 
przeprowadzonego remontu, 
a nawet najtrudniejsza lekcja 
mija szybciej. To nie jedyne 
zmiany w strzegomskich pla-
cówkach oświatowych. W Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Jaroszowie zakończył się 
właśnie remont sanitariatów 
dla dziewcząt. Pomieszcze-
nie pomalowano oraz za-
montowano nową armaturę. 
Wykonawcą była wałbrzyska 
firma „Ebal”, a koszt zadania 
wyniósł 27 292, 49 zł. 

MK 

Remonty w naszych szkołach 

O organizacji wycieczek 
szkolnych do słodowni Strze-
gom, programie edukacji i 
sposobie jej przeprowadzenia 
rozmawiał burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta z 
Wojciechem Siemionem i 
Krzysztofem Czaplickim, 
prezesami Danish Malting 
Group Polska, Słodownia 
Strzegom.

 Zrozumienie przez władze 
spółki potrzeb edukacji w terenie, 
opracowanie przez nich programu 
edukacyjnego i zorganizowanie 
tak poważnego przedsięwzięcia 
dla uczniów z gminnych gim-
nazjów stworzy niepowtarzalną 
okazję do zwiedzenia jednej z 
największych baz magazynowych 
jęczmienia na Dolnym Śląsku, a 
przede wszystkim, najpiękniejsze-

go w okolicy i niepowtarzalnego 
kompleksu secesji przemysłowej, 
który odzyskał swój dawny blask, 
dzięki przeprowadzonym inwe-
stycjom. 

Zwiedzanie zakładu odbędzie 
się według grafiku przygotowa-
nego przez Wydział Oświaty 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu.

GK

Edukacja młodzieży w Słodowni Strzegom
Niebawem uczniowie szkół gimnazjalnych zwiedzą strzegomski zakład Płace nauczycieli  

w gminie Strzegom
W 2012 roku średnie wyna-

grodzenie nauczycieli do sierpnia 
miało wynosić: nauczyciele staży-
ści - 2618zł, kontraktowi – 2906 
zł, mianowani- 3770 zł, dyplomo-
wani- 4817 zł.

Po wrześniowej podwyżce wy-
nagrodzeń kwoty te wzrosły 
następująco: nauczyciele stażyści- 
2717,59 zł, kontraktowi – 3016,52 
zł, mianowani- 3913,33 zł, dyplo-
mowani- 5000,37zł. 

Jeżeli w rozliczeniu rocznym 
gminom nie udało się zagwaran-
tować wskazanej wyżej średniej 
wynagrodzeń, do końca stycznia 
2013 roku należało wypłacić tzw. 
dodatki uzupełniające.

W gminie Strzegom nauczycie-
le stażyści, kontaktowi i dyplomo-
wani osiągnęli ustawowo zagwa-
rantowane średnie wynagrodzeń, 
dodatki uzupełniające wypłacone 
zostały tylko nauczycielom mia-
nowanym. Jednorazowy dodatek 
uzupełniający wyniósł maksymal-
nie około 1600 złotych, a gmina 
wydatkowała ogółem na ten cel 
130 669, 47 złotych. Częściowym 
rozwiązaniem problemu zagwa-
rantowania średnich wynagrodzeń 
jest przyznawanie nauczycielom 
godzin ponadwymiarowych, wią-
załoby się to jednak z redukcją 
etatów nauczycielskich. Ponadto 
podkreślić należy, że w gminie 
Strzegom około 30 etatów na-
uczycielskich zostało uratowanych 
poprzez współpracę dyrektorów 
placówek z burmistrzem i ich zgo-
dę na uzupełnianie przez nauczy-
cieli etatów w innych szkołach, co 
niewątpliwie również wpływa na 
obniżenie średniej wynagrodzeń 
nauczycieli.

(red)

- Bardzo się jednak cieszę, że wreszcie mówi się o budowie nowego obiektu, 
a nie o remoncie przedszkola, bo materiały, z którego przedszkole zostało 
wybudowane, nie pozwalają m.in. na wymianę okien, a to jest bardzo potrzebne 
ze względu na nieszczelność budynku – mówiła z kolei obecna na spotkaniu 
dyrektor placówki, Krystyna Szałecka. Konkretne decyzje w tym temacie, 
powinny zapaść w kwietniu tego roku. 

Przypomnijmy, że intensywne prace remontowe w 2012 r. przeprowadzono 
m.in. w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, Gim-
nazjum w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu 
oraz Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu. 

Młodzież ze szkół gimnazjalnych gminy Strzegom już wkrótce będzie mogła poznać histo-
rię Słodowni Strzegom, zobaczyć oryginalne, ponad stuletnie systemy Galland i Linz, które 
nadal funkcjonują, zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi 
światowych liderów w branży słodowniczej, czyli duńskiej firmy Danish Malting Group 
A/S, do której od 2004 r. należy Słodownia Strzegom Sp. z o.o..
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Kto nie był w tym dniu w 
Strzegomskim Centrum 
Kultury, niech żałuje. W 
sobotę, 16 lutego br. przed 
naszą publicznością wy-
stąpił znakomity wrocław-
ski kabaret „Neo-Nówka”, 
który prezentując program 
„The Sejm Tour”, przeniósł 
strzegomian w świat pełen 
humoru i relaksu.

Półtoragodzinna dawka żar-
tów w wykonaniu „Neo-Nówki” 
wprowadziła naszych miesz-
kańców w wyborny nastrój. Ro-
man Żurek, Michał Gawliński 
i Radosław Bielecki swoimi 
skeczami, fantastycznymi sko-
jarzeniami i kapitalnymi tek-
stami rozśmieszyli publiczność 
do łez.

Największą euforię wzbudziła 
postać Wandzi, która na swojej 
drodze spotkała Trzech Króli, 
spotkanie prezydentów Polski 
i Stanów Zjednoczonych oraz 
skecz o tym, czy sprawdzi się 

przepowiednia, że to Polacy 
uratują świat.

Zainteresowanie „Neo-Nów-
ką” było tak duże, że odbyły się 
dwa występy: o 17.00 i 20.00. 
Zarówno po pierwszym, jak i 

drugim występie publiczność 
miała okazję do wspólnych 
zdjęć z członkami kabaretu, 
wzięcia od nich pamiątkowego 
autografu, jak i krótkiej roz-
mowy.

Dodajmy, że w tym dniu 
można było zakupić granitową 
biżuterię wykonaną przez Je-
rzego Zyska, strzegomskiego 
rzeźbiarza.

TW

01.03.2013 –sala widowiskowa 
SCK spektakle teatralne w wy-
konaniu aktorów Narodowego 
Teatru Edukacji z Wrocławia: 
godz. 9.00 – „Nasz Mikołajek”– 
dla klas IV - VI
godz. 10.30 – „Przygody Baltazara 
i wawelskiego smoka” – dla klas 
I – III
07.03.2013, godz. 10.00 – sala wi-
dowiskowa SCK - „Dzień Kobiet” 
– widowisko słowno – muzyczne 
przygotowane przez uczniów 
Zespołu Szkół w Strzegomiu
07.03.2013, godz. 14.00 – Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel – Spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet dla członków Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów
09.03.2013, godz. 19.00 – „Co 
każda kobieta wiedzieć powinna” 
– recital Edyty Geppert

STRZEGOMSKIE SPO-
TKANIA Z TEATREM 11 
– 15.03.2013 - SCK
11.03.2013, godz. 10.00 – Mię-
dzyszkolny Turniej Wiedzy o 
Teatrze „O maskę Pierrota” (dla 
uczniów szkół podstawowych, 
klasy V – VI z terenu Gminy 
Strzegom)
12.03.2013, godz. 10.00 –Prze-
gląd amatorskich teatrzyków 
dziecięcych „O złoty pantofelek 
Kopciuszka”
13.03.2013, godz. 10.30 – Roz-
strzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Mój ulubiony bohater 
spektakli teatralnych”(uczestni-
kami konkursu są przedszkolaki 
i uczniowie szkół podstawowych 
z terenu Gminy Strzegom)
14.03.2013, godz. 11.00, 18.00 
– „Ta cisza to ja” – monodram 
w wykonaniu Jacka Kawalca 

(historia człowieka, który przed 
laty miał przed sobą ogromne 
możliwości, mógł wspiąć się 
na szczyt, ale za butelką po-
dążył na dno z którego nie ma 
odwrotu)
15.03.2013, godz. 9.30 – Po-
etyckie Konfrontacje Przed-
szkolaka (uczestnikami kon-
frontacji będą dzieci w wieku 
przedszkolnym łącznie z klasą 
„0” z terenu Gminy Strzegom)
17.03.2013, godz. 9.00 –Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel – Międzypowiatowa 
Liga Szachowa

WYSTAWY:
01 – 09.03.2013 – Galeria SCK 
– „Sercem malowane” – wysta-
wa prac sekcji plastycznej SCK 
wykonanych techniką akwareli 
i pasteli

07 – 09.03.2013 – Galeria SCK 
– „Jej portret” – wystawa prac 
sekcji plastycznej SCK
11 – 21.03.2013 – Galeria 
SCK – „Mój ulubiony bohater 
spektakli teatralnych” – pokon-
kursowa wystawa dziecięcych 
prac plastycznych

KINO SCK:
16 – 17.03.2013, godz. 17.00 – 
„Atlas chmur” – dramat, sci – fi, 
produkcja Hongkong, Niemcy, 
Singapur, USA czas trwania 
2 godz. 52 min. Film oparty 
na epopei Davida Mitchella. 
Opowiada o postaciach z róż-
nych epok i zakątków świata, 
których decyzje i czyny mają 
duży wpływ na teraźniejszość, 
przyszłość i przeszłość naszej 
planety.Czas trwania 2 godz. 
52 min.

Śmiechu warte!

Co w kulturze? Marzec 2013’

Kabaret „Neo-Nówka” rozbawił mieszkańców gminy Strzegom do łez. Ich występ obejrzały setki osób 

Strzegomskie Centrum Kultury przygotowało niezwykłe wydarzenia. Nie będzie czasu na nudę!

Warszawski Związek Polskich 
Artystów Plastyków zorgani-
zował wystawę twórczości Ewy 
Solimy w Domu Artysty Plasty-
ka w Warszawie. Jest to galeria, 
gdzie cyklicznie prezentowana 
jest sztuka współczesna, najwy-
bitniejszych polskich artystów. 
Patronat medialny nad wystawą 
objęła telewizja TVP INFO oraz 
czasopismo Artysta i Sztuka.

Na 200 m2 zaprezentowano 
obrazy z cyklu Lalki Świata. 
Całość prac malarskich dopełnia 
kolekcja metalowych torebek w 
różnych kolorach i kształtach, 
które były inspiracją do stwo-
rzenia najcięższej torebki świata 
wykonanej z granitu. Podczas 
wernisażu oficjalnie ogłoszono, 

że rzeźba zagości jeszcze w tym 
roku w Warszawie. Prawdopo-
dobnie miejscem gdzie stanie 
granitowa torebka będzie rondo 
Waszyngtona, gdzie odbędzie 
się również bicie rekordu Gu-
inessa.

Obrazy i torebki Ewy Solimy 
są po raz kolejny prezentowane w 
stolicy. Artystka swoje prace wy-
stawiała miedzy innymi w galerii 
Wittchen, na I i II Międzynaro-
dowej Konferencji Artystycznej 
Idkart, w galerii Zachęta oraz w 
Pałacu Królikarnia.

Prace artystki można podzi-
wiać do 2 marca 2013 r. w Domu 
Artysty Plastyka przy ulicy Ma-
zowieckiej 11 A w Warszawie.

(red)

Malarstwo i … torebki Ewy

Spotkanie  
autorskie 

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom zaprasza 
mieszkańców na spotkanie z 
młodym pisarzem Salimem 
Darwishem, który kilka lat 
temu w trakcie pobytu z oj-
cem w kraju arabskim został 
porwany. Traumatyczne prze-
życia, jakie go spotkały opisał 
w książce „Niedola dziecka na 
ziemi arabskiej”. 

- Autor wprowadzi nas w kul-
turę islamu. Będzie to spotkanie 
z tradycją, muzyką i literaturą 
– mówi dyrektor strzegomskiej 
biblioteki, Katarzyna Wójcik.

Spotkanie odbędzie się w 
dniu 1 marca br. o godz. 17.00 w 
Centrum Aktywności Społecz-
nej „Karmel” w Strzegomiu.

Po spotkaniu będzie można 
kupić książkę w cenie 25 zł oraz 
otrzymać dedykację autora.

Serdecznie zapraszamy!
(red)

Popularna Doda  
w Strzegomiu 

Z  o k a z j i 
„Święta Gra-
nitu Strzegom-
skiego”, które 
w t ym roku 
odbędzie się w 
dniach 21-23 
czerwca, wy-
stąpi w naszym 
mieście Doda. 
Tym samym dementujemy in-
formację podaną w poprzednim 
numerze o tym, że zagra u nas 
zespół „Piersi” wraz z Pawłem 
Kukizem.

Dorota Rabczewska (z ze-
społem Virgin) już raz od-
wiedziła Strzegom, a było to 
21 maja 2005 r. w trakcie Dni 
Ziemi Strzegomskiej. 

Fanów talentu Dody zapra-
szamy 23 czerwca – koncert 
odbędzie się na strzegomskim 
Rynku.

TW

W dniu 9 lutego br. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w 
Strzegomiu odbył się jubile-
usz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego Państwa Emilii i Jana 
Edwarda Szczęsnych. 

Obecność władz miasta: bur-
mistrza Strzegomia - Zbignie-
wa Suchyty oraz przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Strzego-
miu - Tadeusza Wasyliszyna 
stanowiła wyraz wysokiej rangi 
społecznej, jaką posiada rodzina 
w naszym mieście.

Jubileusz poprowadziła Beata 
Mazan - zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w 
Strzegomiu. Ważnym punktem 
w scenariuszu było złożenie 

obietnicy małżeńskiej, która w 
treści nawiązywała do złożonej 
przed 60 laty przysięgi mał-
żeńskiej.

Dostojni jubilaci zostali od-
znaczeni przyznanymi przez 
prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego medalami za 
długoletnie pożycie małżeń-

skie. Aktu dekoracji dokonał 
burmistrz Strzegomia oraz 
przewodniczący Rady Miej-
skiej. Małżonkowie otrzymali 
dyplomy, upominki oraz kwia-
ty. Przy symbolicznej lampce 
szampana wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali jubilatom tradycyj-
ne, ,sto lat”.

60 lat razem!
Podczas uroczystości jubilatom towarzyszyła rodzina oraz zaproszeni goście. Małżonkowie otrzymali dyplomy, upominki oraz kwiaty. Zaśpiewano im też 100 lat! 

Państwo Szczęśni wychowali dwoje dzieci, doczekali się czworo 
wnucząt i czworo prawnucząt. Z kroniki ich życia wynika niejedna 
nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską.
Świętowanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze, a goście 
promieniowali pogodnym nastrojem. 
Gratulujemy! Życzymy dużo zdrowia, dalszych szczęśliwych lat w 
małżeństwie i serdeczności ze strony najbliższych osób. 
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Zgodnie z wolą mieszkań-
ców, funkcję sołtysa Go-
dzieszówka Grażyna Da-
widowska pełni już drugą 
kadencję. – Podjęłam się 
tego s tanowiska  z  myś lą 
o tym, aby pomóc naszej 
społeczności  w real izac j i 
niezbędnych potrzeb. Mimo, 
że jest to praca, która wy-
maga dużo zaangażowania i 
poświęcenia wiele prywatne-
go czasu, daje mi ona wiele 
satysfakcji, dlatego cieszę 
się z każdego osiągnięcia na 
rzecz wsi – mówi pani sołtys. 
Jej zdaniem najważniejsze 
jest, aby robić to, co się lubi 
i lubić to, co się robi, a praca 
społeczna jest na to najlep-
szym dowodem. – Spraw w 
Godzieszówku jest dużo i 
wszystkie są ważne, jednak 
nie poddaję się i każdego 
roku stawiam sobie  ce le, 
które staram się realizować. 
Choć nie zawsze wszystko 
się udaje, to zabiegam o to, 
by mieszkańcom żyło się le-
piej – dodaje Grażyna Dawi-
dowska. Planów i zamierzeń 
jest wiele. Te najbardziej 

pilne dotyczą remontu drogi 
powiatowej Godzieszówek – 
Strzegom oraz generalnego 
remontu świetlicy wiejskiej. 
Nie bez znaczenia są pienią-
dze z funduszu sołeckiego, 
któr ymi  dysponuje  wieś . 
Dzięki nim świetlica została 
doposażona w nowy sprzęt, 
wymienione zostały okna, 
wykonano nowe podłogi .  
– Ponieważ środki z fundu-
szu nie są zbyt duże, naj-
częściej wystarcza nam na 
zakup materiałów, a prace 
wykonujemy we własnym 
zakres ie  –  wy jaśnia  pani 
sołtys. Istotną sprawą dla 
mieszkańców jest również 
zagospodarowanie boiska 
wiejskiego, na którym wolny 
czas mogłyby spędzać dzieci 
i młodzież. – Zabiegamy, aby 
w tym miejscu powstał plac 
zabaw d la najmłodszych, 
ponieważ  prz ybywa nam 
pociech, a więc takie miej-
sce jest dla nas niezbędne. 
Z podziwem obserwujemy 
place zbaw, które powstają w 
innych wsiach i czekamy na 
taki w Godzieszówku – mówi 
Grażyna Dawidowska. Pani 
sołtys cieszy się, że są ludzie, 
którzy dbają o estetykę nie 
tylko własnych posesji, ale 
i całej wsi. – Nie ukrywam 
jednak, że chciałabym, żeby 
zaangażowanie niektórych 
mieszkańców w sprawy wsi 
było większe. Myślę, że przy 
większej inicjatywie wszyst-
kich mieszkańców, uda nam 
się zrobić jeszcze wiele, bo 
tylko dzięki integracji może-
my dużo zdziałać. Liczymy 
także na wsparcie i przychyl-
ność pana burmistrza i Rady 
Miejskiej – podsumowuje 
Grażyna Dawidowska. 

MK 

Rubryka na stronie inter-
netowej www.strzegom.pl 
„Mieszkańcy pytają – bur-
mistrz odpowiada” cieszy się 
dużym zainteresowaniem 
wśród strzegomian. Miesz-
kańcy pytają o rozmaite spra-
wy. Wiele z nich wymaga 
szybkiej interwencji. 

Mieszkanka Stanowic napi-
sała do burmistrza Strzegomia 
pytanie następującej treści: 

Witam, po raz trzeci proszę 
o zabezpieczenie transforma-
tora przy Orliku w Stanowi-
cach. Czy dopiero po tragedii 
będziemy szukać winnego? 
Czy szanowny pan burmistrz 
raczy się temu przyjrzeć i 
ewentualnie odpowiedzieć? 

Jest to niegrzeczne, że od 
września ubiegłego roku piszę 
już kolejny list i nie mogę do-
czekać się odpowiedzi. 

Reakcja burmistrza była 
bardzo szybka i pytanie nie 
pozostało bez odpowiedzi: 
Kiedy otrzymałem Pani py-
tanie, byłem zszokowany jego 
treścią, bo wiedziałem, że Pani 
uwaga była słuszna i została 
zrealizowana w roku 2012. 
Pojechałem, zobaczyłem i nie 
wiem, co myśleć. Ogrodzenie 
porządnie wykonane stoi, 
jak na załączonym zdjęciu. 
Czy szanowna Pani raczy 
sprawdzić i nie pisać, że to 
niegrzeczne, ponieważ uwaga 
została uwzględniona. 

Prezentujemy sołtysów:
Grażyna Dawidowska 
z Godzieszówka 

Śladami pytań do burmistrza

-Idea „Granitowego Serca 
Polski” zrodziła się w ślad za 
hasłem „Strzegom-Granitowe 
serce Polski”, które pojawiło 
się na stronie internetowej 
miasta. Od razu mi się spodo-
bało, ponieważ pasowało do 
naszego miasta i do tego, co 
my mieszkańcy, zajmujący się 
obróbką kamienia, na co dzień 
robimy. Fundacja „Bazalt” roz-
poczęła prace, żeby ten symbol 
zmaterializować, żeby nie było 
ono tylko hasłem czy logo na 
papierze, ale żeby było dotykal-
nym i namacanym elementem, 
który zmieści się w dłoni i 
będzie symbolem Strzegomia. 
Od pomysłu do realizacji droga 
była krótka. Z uwagi na to, że od 
wielu lat znam naszego strze-
gomskiego rzeźbiarza Jerzego 
Zyska, zwróciłem się do niego 
z propozycją realizacji pomysłu 
- komentuje Krzysztof Skolak, 
prezes Fundacji „Bazalt”. 

Jerzy Zysk z pasją wykonał 
pierwsze serce. W wykona-
nie każdego kolejnego artysta 
wkładał cząstkę własnego serca, 
dlatego każdy egzemplarz był 
niepowtarzalny, nietypowy i 
oryginalny. Jego najcenniejszą 
wartością było ręczne wyko-
nanie. 

- Serce z kamienia powstało 
z granitu strzegomskiego, bo 
granit to nasze dobro. Chcemy 
pokazać, że granit strzegomski 
jest naprawdę ciepły. Nie musi 

kojarzyć się ze skałą zimną i 
twardą. Myślę, że „ Granitowe 
Serce Polski” jest miękką i 
lekką formą, ogrzaną ciepłem 
ludzkich rąk i serc – mówi 
Jerzy Zysk, znany strzegomski 
rzeźbiarz. 

 Granitowe serce, które mieści 
się w dłoni, strzegomianie mogą 
przekazywać swoim honoro-
wym gościom. Pamiątkowe 
serca docierają do coraz szer-

szych kręgów ludzi. Pierwsze 
serce trafiło do rąk Waldemara 
Topolskiego, pierwszego inwe-
stora w podstrefie Strzegom. 
Otrzymał je także honorowy 
gość z Rzymu Arcybiskup 
Francesco Pio Tamburrino, 
zaś ostatnie spoczęło w dłoni 
Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Nie sposób 
wymienić nazwisk wszystkich 
obdarowanych gości. Wśród 
uhonorowanych znajdują się 
posłowie, parlamentarzyści, 
urzędnicy najwyższego szcze-
bla, a także ludzie, którzy są 
nam bliscy z innych powodów, 
nie tylko na szczeblu urzędo-
wym, ale w życiu prywatnym. 

- Chcemy - dodaje Krzysztof 
Skolak - by ludzie pamiętali o 
Strzegomiu i o tym, że tu miesz-
kają ludzie z sercem na dłoni. 
Symbol kamienia i symbol serca 

pozytywnie się kojarzą. Kamień 
to trwałość, zaś serce to najsub-
telniejsze uczucia i ciepło. W ten 
sposób kamień przemienia się w 
coś bardzo pozytywnego, przy-
jemnego i tym samym zmienia 
się obraz tego kamienia. Cieszy 
nas ogromnie, że od ponad roku, 
czyli od momentu, kiedy powstał 
pierwszy jego egzemplarz, Gra-
nitowe Serce Polski żyje swoim 
własnym życiem, stało się nie-
odłącznym elementem promocji 
miasta i co najważniejsze- sym-
bolem Strzegomia.

 „Granitowe Serce Polski” jest 
apoteozą regionu, mozolnego 
trudu i ciężkiej pracy przedsta-
wicieli branży kamieniarskiej, 
wyrazem przekutej w serce 
miłości do miasta i kraju, w 
którym żyjemy, mieszkamy i 
pracujemy.

Grażyna Kuczer

Granitowe Serce Polski
Pamiątkowe serca docierają do coraz szerszych kręgów ludzi. Są symbolem trwałości i serdeczności 

Organ podatkowy wymierza 
(nalicza) podatek osobom 
fizycznym w ogólnej kwocie 
w jednej decyzji. Taka decy-
zja, o tym samym numerze i 
jednakowej kwocie podatku 
do zapłaty, wysyłana jest do 
wszystkich współ właści-
cieli – KAŻDY Z NICH 
OTRZYMUJE TAKI SAM 
( J ED NA KOW Y ! )  E G -
ZEMPLARZ DECYZJI 
WYMIAROWEJ 

za nieruchomość będącą ich 
współwłasnością. 

Osoby zobowiązane do 
zapłaty podatku wynikają-
cego z decyzji wymiarowej 
są solidarnie odpowiedzialne 
za zobowiązanie podatkowe, 
aż do momentu jego zapła-
ty przez któregokolwiek z 
podatników figurujących w 
decyzji. 

Odpowiedzialność solidar-
na podatników ma miejsce 
wówczas, gdy decyzja wymia-
rowa zostanie im doręczona, a 
doręczenie decyzji powoduje, 
że powstaje zobowiązanie 
pieniężne. 

To, że każdy ze współwła-
ścicieli otrzyma jednakowy 
egzemplarz decyzji nie ozna-
cza wcale, że każdy z nich 
musi zapłacić taką kwotę 
podatku, jaka wynika z tejże 
decyzji. Kwota naliczonego 
podatku obciąża wszystkie 
osoby figurujące w decyzji, 
jest jedna d la wszystkich 
współwłaścicieli , a kto ją 
faktycznie ureguluje na rzecz 
gminy, zależy wyłącznie od 
tego, w jaki sposób osoby 
współodpowiedzialne uzgod-
nią to między sobą, np.: 

- wpłaty może dokonać w 
całości jedna osoba, 

- każda z osób solidar-
nie odpowiedzialnych może 
wpłacić określoną, uzgodnio-
ną wspólnie część zobowią-
zania, bądź 

- każda z tych osób może 
wpłacać po jednej lub po 
dwie raty, albo całość zobo-
wiązania itd., itp. 

Z sytuacją odpowiedzialnej 
solidarności za zobowiązania 
powstające przez doręczenie 
decyzji ustalającej (art. 92 
§ 1 ustawy Ordynacja po-
datkowa - Dz. U. z 2012r., 

poz. 749 z późn. zm.) mamy 
do cz ynienia  na  grunc ie 
ustaw niżej wymienionych, 
które regulują konstrukcję 
poszczególnych podatków, 
mianowicie:

1) art. 3 ust. 5 w związku z 
art. 6a ust. 6 ustawy o podat-
ku rolnym (Dz. U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 
- przy współwłasności lub 
współposiadaniu gruntów 
przez dwie lub więcej osoby 
fizyczne;

2) art. 2 ust. 4 w związku z 
art. 6 ust. 3 ustawy o podat-
ku leśnym (Dz. U. z 2002r. 
Nr 200, poz. 1682 z późn. 
zm.) - przy współwłasności 
lub współposiadaniu lasu 
przez dwie lub więcej osoby 
fizyczne;

3) art. 3 ust. 4 w związku 
z art. 6 ust. 7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.) - w zakresie 
podatku od nieruchomo-
ści - przy współwłasności 
lub współposiadaniu grun-
tów, budynków lub budowli 
przez dwie lub więcej osoby 
fizyczne.

DECYZJA WYMIAROWA W SPRAWIE PODATKÓW 
NA 2013 ROK DLA KAŻDEGO WŁAŚCICIELA 
I WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz i sołtysi 
zapraszają rolników 

26.02.2013 r. o godz. 14.30 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, z 
inicjatywy burmistrza Strzego-
mia Zbigniewa Suchyty oraz 
sołtysów, odbędzie się spotkanie 
dla rolników gminy Strzegom z 
udziałem Andrzeja Jamrozika, 
dyrektora Agencji Nierucho-
mości Rolnych we Wrocławiu. 

Spotkanie będzie poświęcone 
tematom, które nurtują rolników, w 
tym sprzedaży ziemi, jak również 
kwestii pozyskiwania mieszkań 
Agencji Nieruchomości Rolnych na 
terenie naszej gminy do zasobów 
gminnych. 
Zapraszamy.

Strzegom jest położony na terenie największych w Polsce i 
w Europie Środkowej złóż granitu. Górnictwo odkrywkowe, 
będące główną gałęzią przemysłową gminy Strzegom ma od 
wieków wypracowane tradycje wydobycia i obróbki granitu, 
zaś osiągnięcia branży kamieniarskiej należą do wiodących 
w kraju i za granicą. Strzegom jest niewyczerpanym zagłę-
biem granitowym, a pracujący tu ludzie, twardzi jak skała, 
wkładają w wykonywaną pracę niesamowity wysiłek, wielkie 
umiejętności i ogromne serce, dlatego Strzegom nie bez 
powodu został nazwany „Granitowym Sercem Polski”. 
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15 lutego br. na terenie hali 
sportowej OSiR w Strzego-
miu odbyły się powiatowe 
zawody w piłce siatkowej 
dziewcząt szkół gimna-
zjalnych. Organizatorami 
zawodów byli nauczyciele 
wychowania fiz ycznego 
Gimnazjum nr 1 w Strzego-
miu: Katarzyna Puchalska i 
Grzegorz Zalewski.

Do naszego miasta przyje-
chały dziewczęta ze Świdnicy, 
Świebodzic i Żarowa. Po wy-
graniu rozgrywek gminnych, 
Strzegom reprezentowały 
uczennice Gimnazjum nr 1. 

Losowanie par półfinałowych 
zetknęło ze sobą Gimnazjum 
nr 1 ze Strzegomia i Gimna-
zjum nr 2 ze Świebodzic. Dru-
gą parę półfinałową tworzyły 
Gimnazjum nr 1 ze Świdnicy 
i Gimnazjum z Żarowa. 

W pierwszym meczu tur-
nieju dziewczęta ze strze-
gomskiego Gimnazjum nr 1 
nie dały najmniejszych szans 
reprezentantkom Świebodzic i 
gładko wygrały 2:0. Podobnie 
było w drugim meczu półfi-
nałowym, w którym gimna-
zjalistki ze Świdnicy pokonały 
drużynę z Żarowa 2:0.

W „meczu pocieszenia” – o 
trzecie miejsc przedstawicielki 

Żarowa wygrały z dzielnie 
walczącymi reprezentantkami 
Gimnazjum ze Świebodzic 
2:0. Do finałowego meczu 
drużyna ze strzegomskiej 
„jedynki”, pomimo tego, że 
świdniczanki uważane były 
za zdecydowane faworytki 
turnieju, przystąpiła bez żad-
nego obciążenia i stresu. Po 

ciekawym i pełnym emocji 
meczu, przy głośnym dopin-
gu kibiców, mimo walecznej 
postawy strzegomianki uległy 
przeciwniczkom 0:2.

Po zakończeniu turnieju dy-
rektor Gimnazjum nr1 Beata 
Ślipko pogratulowała zwycięz-
com i pokonanym oraz wręczy-
ła pamiątkowe dyplomy. 

Zwycięzcom gratulujemy 
i  życzymy powodzenia w 
dalszych rozgr ywkach na 
szczeblu strefowym i woje-
wódzkim.

Serdeczne podziękowania 
organizatorzy składają dy-
rektorowi OSiR-u - Grzego-
rzowi Luszawskiemu za udo-
stępnienie hali sportowej. 

Siatkarki w akcji
Dziewczęta z całego powiatu walczyły o puchar na hali strzegomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Pięć punktów straty, na dwie 
kolejki przed końcem tego-
rocznego sezonu SALPNH, 
ekipy Kanarków do lidera – 

Ibrakadabry praktycznie prze-
sądza kwestię mistrzostwa. 

Niespodzianką 15. kolejki 
była porażka Kanarków z 

Dragon Team 2:4. W 
następnej ser ii  wi-
celider tabeli łatwo 
ograł FC Szakali 5:1, 
co jednak przy dwóch 
zwycięstwach Ibraka-
dabry, grzebie szanse 
tego pierwszego ze-
społu na wygraną w 
całej lidze. 

Liderem strzelców 
po 16 kolejkach jest 
P i o t r  M a r k i e w i c z 
(Kanarki), który ma 
na koncie 29 goli.

Ibrakadabra prawie mistrzem!

M a g i a  We m b l e y  i  l e -
gendarnych pojedynków 
Anglii z Polską czeka na 
zwycięzców piłkarskiego 
Turnieju „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbar-
ku”, którego organizato-
rem jest Polski Związek 
Piłki Nożnej, a sponsorem 
firma Tymbark. Właśnie 
wystar tował y zapisy do 
XIII edycji rozgrywek. 

Najlepsze drużyny turnieju, 
w 40-tą rocznicę „zwycię-
skiego remisu” reprezentacji 
Polski z Anglią, swoim dopin-
giem będą próbowały pomóc 
drużynie selekcjonera Walde-
mara Fornalika „odczarować” 
Wembley.

Zanim jednak dzieci i tre-
nerzy zaczną marzyć o nagro-
dzie, najpierw muszą zgłosić 
swoje zespoły do rozgrywek. 
Zapisy do turnieju potrwają 
do 31 marca br. Drużyny 
w kategoriach chłopców i 
dziewcząt do lat 10, mogą 
zgłaszać trenerzy, nauczyciele 
i opiekunowie zespołów ze 
szkół podstawowych oraz 
Uczniowskich Klubów Spor-
towych na stronie www.zpo-
dworkanastadion.pl. Główną 
ideą turnieju, w którym tylko 
w 2012 roku uczestniczyło 
ponad 140 000 dzieci z ca-
łej Polski, jest wyłanianie 
największych pi łkarskich 
talentów oraz promowanie 
aktywnych form spędzania 

wolnego czasu. Sponsor i 
organizator zgodnie podkre-
ślają, że najważniejsza jest 
jednak dobra zabawa i moż-
liwość spełniania piłkarskich 
marzeń dzieci.

Zapisy do turnieju „Z po-
dwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” już trwają. Trene-
rzy, nauczyciele i opiekunowie 
mogą zgłaszać do rozgrywek 
dowolną liczbę drużyn w kate-
goriach chłopców i dziewcząt. 
Za udział w rozgrywkach każ-
dej z nich, trenerzy otrzymają 
nagrodę w postaci koszulki 
piłkarskiej firmy Jako.

Każdy zespół może liczyć 
od 6 do maksymalnie 12 
zawodników. Formularz zgło-
szeniowy, regulamin oraz 
szczegółowe informacje na 
temat Turnieju, dostępne są 
na stronie: www.zpodworka-
nastadion.pl 

Zanim najlepsze drużyny 
zobaczą w akcji reprezentację 
Polski w starciu z Anglikami, 
najpierw będą musiały przejść 
przez trudne eliminacje, roz-

poczynające się od rozgrywek 
gminnych i powiatowych. 
Kolejnym etapem będą finały 
wojewódzkie, gdzie na każ-
dym z 16 finałów, o awans do 
Wielkiego Finału powalczy 
kilkaset młodych piłkarzy i 
piłkarek. Po raz pierwszy w 
historii Turnieju „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbar-
ku” w rozgrywkach finałowych 
wezmą udział reprezentacje 
wszystkich 16 województw. 
Najlepsi z najlepszych, dru-
żyna chłopców i drużyna 
dziewcząt, powalczą o Puchar 
Tymbarku, tytuł Mistrzów 
U-10 oraz wspomniany wy-
jazd na mecz Anglia – Polska 
na stadionie Wembley. 

Organizatorem i pomy-
słodawcą Turnieju jest Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, 
a sponsorem głównym, od 
siedmiu lat, firma Tymbark. 
Patronat honorowy nad Tur-
niejem objęli: UEFA Gras-
sroots, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki oraz Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Turniej o Puchar Tymbarku 2013
Już trwają zapisy do turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” Światowa gratka  

dla miłośników koni 
Ruszyło wielkie odlicza-

nie do rozpoczęcia zawodów 
Strzegom Horse Trials, do któ-
rych zostało niespełna sto dni. 
W tym roku Strzegom stanie 
się światową stolicą WKKW 
w dniach od 30 maja do 2 
czerwca. Już po raz jedenasty 
będziemy mogli oklaskiwać 
najlepszych zawodników globu 
w bezpośredniej rywalizacji 
sportowej na hipodromie w 
Morawie pod Strzegomiem. 

Podczas zawodów Strzegom 
Horse Trials rozegrany zosta-
nie konkurs Puchar Narodów 
WKKW. Jest to najnowszy 
i zarazem najbardziej pre-
stiżowy cykl w kalendarzu 
Międzynarodowej Federacji 
Jeździeckiej. 

Tegoroczny cykl pucharowy 
to siedem imprez rozgrywa-
nych w okresie od marca do 
października w całej Europie. 
W ramach konkursu rywalizują 
ekipy narodowe składające się 
z 3-4 zawodników na każdej 
imprezie. Cykl pucharowy 
21. marca otworzy francuskie 
Fontainebleau. W Polsce na 
zawodach Strzegom Horse 
Trials, rozstrzygnie się trzecia 
runda tej serii. 

D yscypl ina  WKKW ze 
względu na wszechstronność 
jest jedną najbardziej widowi-
skowych sportów jeździeckich. 
Na równych zasadach kobiety i 
mężczyźni rywalizują w trzech 
konkurencjach: ujeżdżeniu, 
próbie terenowej i skokach. 

Więcej informacji na stronie: 
www.StrzegomHorseTrials.pl

LKS Stragona

Po minimalnej przegranej w 
pierwszym sparingu z Zagłę-
biem Lubin (ME) 1:2, piłkarze 
AKS-u Granit Strzegom S. 
A. wygrali trzy kolejne mecze 
kontrolne przed wznowieniem 
sezonu 2012/13 w IV lidze 
dolnośląskiej. Najpierw (10.02) 
rozgromili na wyjeździe Grom 
Witków (kl. O) 11:0 (6:0). 
Strzegomianie od samego po-
czątku narzucili miejscowym 
swój styl i na efekty bramkowe 
nie trzeba było długo czekać. 
Na listę strzelców wpisali się: 
Buryło 2, Morawski 2, Do-
browolski, Rogowicz, Tra-
czykowski, Borkowski, Sabat, 
Wiśniewski i Sudoł. W swoim 
trzecim meczu zespół AKS-u 
zagrał 13 lutego br. w Świebo-
dzicach z rezerwami Pelikana 
Łowicz. I to spotkanie, podob-
nie jak wcześniejsze z Gro-

mem Witków, zakończyło się 
łatwym zwycięstwem naszych 
piłkarzy 8:0 (4:0). Bramki zdo-
byli: Arendarczyk 2, Kozioł 2, 
Borkowski (karny), Bobowski, 
Werner i Korendał. W sobotę, 
16 lutego br. strzegomianie 
wygrali w Świdnicy z miejscową 
Stalą (kl. O) 2:1 (0:0). Była to 
trzecia wygrana pod rząd na-
szych ulubieńców. Obie bramki 
dla strzegomian były autorstwa 
Arendarczyka. Świdniczan stać 
było tylko na bramkę honorową, 
którą strzelili pod sam koniec 
sparingu. Runda wiosenna, w 
trakcie której odbędzie się 14 
kolejek, rozpocznie się 16 marca 
br. AKS Granit Strzegom S. A. 
swój pierwszy mecz rozegra w 
Zgorzelcu, gdzie zmierzy się z 
zajmującą 15. miejsce w tabeli 
Nysą.

TW

AKS zwycięski w sparingach!

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: 
www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl 
Dodatkowych informacji udzielają: 
Magdalena Chrapla – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres 
e-mail: turniej@tymbark.com, tel. 33 870 81 03
Magdalena Urbańska - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: 
adres e-mail: magdalena.urbanska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 41
Kontakt z mediami:
Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 
82 04
Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

Wyniki:
15. KOLEJKA, 16.02.2013 r.
SPADAJĄCE GWIAZDY - STRAGONA 
SWAG  5:2
GALAXY TEAM - FC SZAKALE  8:3
BAD BOYS – PHPU ”MAR-POL”  4:6
DRAGON TEAM – KANARKI  4:2
IBRAKADABRA - WOLNE ELEKTRONY 
 6:1
16. KOLEJKA, 17.02.2013 r.
FC SZAKALE - KANARKI TEAM  1:5
BAD BOYS - STRAGONA SWAG  6:2
PHPU „MAR-POL” - DRAGON TEAM 
 5:2
SPADAJĄCE GWIAZDY - WOLNE 
ELEKTRONY  14:2
IBRAKADABRA - GALAXY TEAM  5:1
Klasyfikacja strzelców:
PIOTR MARKIEWICZ ( KANARKI ) - 29 
BRAMEK
GRZEGORZ GÓRKA ( IBRAKADA-
BRA) - 26 
BARTOSZ ŚLĘCZKA ( WOLNE ELEK-
TRONY ) - 23 
 

PLAN OSTATNICH KOLEJEK:
17. KOLEJKA, 23.02.13 r.
godz.16.00  FC SZAKALE – PHPU 
”MAR-POL”
godz.16.30  DRAGON 
TEAM - STRAGONA SWAG
godz.17.00  SPADAJĄCE 
GWIAZDY - IBRAKADABRA
godz.17.30  GALAXY 
TEAM - KANARKI 
godz.18.00  BAD BOYS - WOLNE 
ELEKTRONY
18. KOLEJKA, 24.02.13 r.
godz.12.30 SPADAJĄCE 
GWIAZDY - BAD BOYS 
godz.13.00 WOLNE 
ELEKTRONY - DRAGON TEAM
godz.13.30 PHPU 
„MAR-POL” - GALAXY TEAM
godz.14.00 STRAGONA SWAG - FC 
SZAKALE 
godz.14.30 KANARKI 
TEAM - IBRAKADABRA 
Z A K O Ń C Z E N I E  S A L P N H  - 
02.03.2013 r., godz.16.00

Tabela (stan: 17.02.2013 r.)

NAZWA DRUŻYNY ILOŚĆ 
MECZÓW

BRAMKI PUNKTY

1. IBRAKADABRA 16 78 - 24 42

2. KANARKI 16 77 - 39 37

3. PHPU „MAR-POL” 16 61 - 53 29

4. DRAGON TEAM 16 61 - 58 27

5. WOLNE 
ELEKTRONY

16 58 - 74 26

6. SPADAJĄCE 
GWIAZDY

16 86 - 71 24

7. BAD BOYS 16 42 - 55 17

8. GALAXY TEAM 16 44 - 55 14

9. STRAGONA SWAG 16 22 - 56 10

10. FC SZAKALE 16 42 - 86 5
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o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu wsi Grochotów, 
w gminie Strzegom

Na podstawie ar t .  17 pkt  9 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.), art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz 
uchwały Nr 59/11 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 30 maja 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
wsi Grochotów, w gminie Strze-
gom, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
wsi Grochotów, w gminie Strze-
gom, wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko, w dniach 
od 06.03.2013 r. do 27.03.2013 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
26.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Strzegomia z 
podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 11.04.2013 r.

Burmistrz Strzegomia

WIiZP.271.2.2013.MP.12
INFORMACJA O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ogłoszENIE
BURMISTRZA 
STRZEGOMIA

na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne Gminy 
Strzegom
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1) działka niezabudowana nr 147/1, 
AM- 13, Obr. 3 o powierzchni 32 m2, 
położona 
w Strzegomiu przy ul. I.J. Pade-
rewskiego. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019591/1. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
4.800,00 zł
Wadium - 720,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dostęp działki nr 147/1, AM -13, Obr. 3 
do drogi publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę 
nr 147/2, AM – 13, Obr. 3, na której usta-
nowiona będzie służebność przejścia 
i przejazdu na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 147/1, AM -13, 
Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 10.11.2004 r. nieruchomości ozna-
czone są symbolem MW – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z dopuszczeniem m.in. zabudowy gara-

żowej. (mapa nr 1)
2) działka niezabudowana nr 230/1, 
AM -9, Obr. 2 o powierzchni 23 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego. Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00035522/5. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.000,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 10.30 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
3) działka niezabudowana nr 230/2, 
AM -9, Obr. 2 o powierzchni 23 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego. Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00035522/5. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
3.000,00 zł
Wadium - 450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dostęp działek nr 230/1 i nr 230/2, AM 
-9, Obr. 2 do drogi publicznej odbywać 

się będzie poprzez działkę nr 230/3, AM 
– 9, Obr. 2, na której ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela dzia-
łek nr 230/1 i nr 230/2, AM -9, Obr. 2. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem m.in. zabudowy 
garażowej. (mapa 2-3) !
4) działka niezabudowana nr 2332/1, 
AM -31, Obr. 3 o powierzchni 165 m2, 
położona w Strzegomiu przy ul. 3 Maja. 
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00019541/6. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
13.000,00 zł
Wadium - 1.950,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.04.2013 r. o godz. 11.30 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Dostęp działki nr 2332/1, AM -31, Obr. 3 

do drogi publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę 
nr 2332/2, AM – 31, Obr. 3, na której 
ustanowiona będzie służebność przej-
ścia i przejazdu na rzecz każdocze-
snego właściciela działki nr 2332/1, AM 
-31, Obr. 3. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. (mapa nr 4)
Nabywca ponosi koszty związane z 
przeniesieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w kwocie wymienio-
nej przy odpowiedniej działce, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
29.03.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 

przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który 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. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny 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 status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 

Powyższe 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 przeprowadzania 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 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stro-
nie internetowej Miasta i Gminy Strze-
gom- 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 zasto-
sowano do ogłoszenia o przetargu.

BURMIsTRz sTRzEgoMIa ogłasza PRzETaRg UsTNY NIEogRaNICzoNY

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2010r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) Gmina Strzegom in-
formuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego 
pn.:REMONT ŚWIE-
TLICY WIEJSKIEJ W 
TOMKOWICACH.
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 4
DOMEX P.R.B. Sp. z 
o.o.
Al. Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
Cena 387 450,00 zł
Wyboru dokonano zgod-
nie z art. 91 ust. 1 w/w 
ustawy – wybrano ofertę 
najkorzystniejszą - oferta z 
najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wy-
konawców: 
Oferta nr 1
Marapol Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-
Curie 43/7
50-369 Wrocław
Cena 464 522,00 zł
Oferta nr 2
BUDOMAX Aleksander 
i Roland Banaś sj.
ul. Staszica 24/2
58-371 Boguszów-Gorce
Cena 460 897,97 zł
Oferta nr 3 

Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Handlowe 
STEMAR s.c. Marek i 
Irena Piwko
ul. Świdnicka 7
58-160 Świebodzice
Cena 461 495,58 zł
Oferta nr 4 
DOMEX P.R.B. Sp. z 
o.o.
Al. Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom
Cena 387 450,00 zł
Oferta nr 5
Zakład Ogólnobudow-
lany
Tadeusz Broński
Wiśniowa 11
58-100 Świdnica
Cena 423 021,46 zł
Oferta nr 6
Zakład Usług Budowlano-
Instalacyjnych
„KOPACZ” Bogdan Ko-
pacz
ul. Dembińskiego 1-3
58-150 Strzegom
Cena 549 545,77 zł
Oferta nr 7
Spółdzielnia Rzemieśl-
nicza
ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śl.
Cena 478 682,48 zł
Oferta nr 8
P.P.H.U. BOWIP Andrzej 
Pach
ul. Ślężańska 23
58-100 Świdnica
Cena 435 271,05 zł
Oferta nr 9
FUH „IZOLSUSZ” Usłu-

gi Ogólno-Budowlane Ja-
nusz Łukaszewski
ul. Sportowa 6
58-305 Wałbrzych
Cena 482 980,69 zł
Oferta nr 10
Usługi Remontowo Bu-
dowlane 
Robert Chwalana
ul. Wiśniowa 10
59-420 Bolków
Cena 387 777,78 zł
Oferta nr 11
„ART-BUD” S.C. 
A. Pałasz, W. Wesołowski, 
R. Myślecki
ul. Kombatantów 19
59-400 Jawor
Cena 463 085,64 zł
Oferta nr 12
ALTEK Adam Kara
ul. Ułańska 5/5
58-100 Świdnica
Cena 422 972,77 zł
Oferta nr 13
P.P.H. „JANEX”
ul. Zielona 8
58-400 Kamienna Góra
Cena 479 674,45 zł 
Oferta nr 14
Firma Budowlana DY-
VIS 
Małgorzata Czajczyk
Rynek 7/8/10
59-220 Legnica
Cena 519 199,27 zł
Oferta nr 15
P.P.H.U. „PORTAL”
Krzysztof Sobol
ul. Dąbrowskiego 23/2
58-150 Strzegom
Cena 479 000,00 zł

Ofertom przyznano nastę-
pującą punktację w kryte-
rium oceny ofert – cena 
100%: 
oferta punkty
1 83,41
2 84,06
3 83,96

4 100,00
5 oferta odrzuco-

na nie podlega 
ocenie

6 70,50
7 80,94
8 89,01
9 80,22

10 99,92
11 83,67
12 91,60
13 80,77
14 oferta odrzuco-

na nie podlega 
ocenie

15 80,89

na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne Gminy Strzegom
Przedmiotem przetargu są działki położo-
ne na terenie gminy Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 163/2, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaroszowie gm. 
Strzegom, o powierzchni 0,3900 ha, dla nie-
ruchomości urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020690/5. Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń i praw osób trzecich. Cena 
wywoławcza nieruchomości 17.300,00 zł, 
Wadium - 2.600,00 zł. Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Przetarg 
odbędzie się w dniu 04.04.2013 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru wschodniej części 
gminy Strzegom obejmującej obręby: Barto-
szówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem RP – tereny gruntów rolnych. 
(mapa nr 5) 
2. działka niezabudowana nr 260, AM – 1, 
Obr. Graniczna, położona w Granicznej 
gm. Strzegom o powierzchni 0,2041 ha, dla 
nieruchomości urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020744/9. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób trze-
cich. Cena wywoławcza nieruchomości 

6.000,00 zł, Wadium - 900,00 zł. Postąpie-
nie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. 
Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2013 
r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów wiejskich 
dla części północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 
1R11 – tereny użytków rolnych. (mapa nr 
6) Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium, w kwocie wymienionej 
przy odpowiednich działkach 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 29.03.2013 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 uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia odwoła-

nia lub zamknięcia 
przetargu. Cena nie-
ruchomości 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 notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygotowania nie-
ruchomości do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości. Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji. W 
przypadku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta wy-
łącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108). Dodatkowe informa-
cje związane z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

mapa 5 mapa 6
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STRZEGOMSKI
RAPORT DROGOWY Marian 

Stachowicz
Uważam, że w 

naszym mieście 
panuje komplet-
na ignorancja 
jeżeli chodzi o 
utrzymanie dróg. 
Przykładem są ulice: Paderewskie-
go, Świdnicka, Dolna, Legnicka – 
mógłbym tak wymieniać. Po pro-
stu całe miasto jest zaniedbane do 
stanu nieużywalności. Są to drogi 
wręcz nie nadające się do użytku. 
Ulica Parkowa nie jest pociągnięta 
do końca tak jak należy.

Oczywiście kilka inwestycji i re-
montów zostało też wykonanych, 
jednak są to zbyt krótkie odcinki, 
żeby być usatysfakcjonowanym. 
Realizacja inwestycji na ul. Ko-
ściuszki jest trafna, ale jest tylko 
kroplą w morzu potrzeb i nie 
zmienia radykalnie nic.

Wierzę w sukcesywną poprawę 
stanu dróg, tylko trzeba się za 
to ostro zabrać i rozmawiać z 
instytucjami wojewódzkimi i kra-
jowymi. Moim, i nie tylko moim, 
zdaniem w Strzegomiu powinno 
być więcej rond, co usprawni ruch 
tranzytowy.

Stanisław 
Białous

W pierwszej 
kole jnośc i  w 
Strzegomiu nale-
żałoby poprawić 
ulicę Dolną na 
Grabach i ulicę 
Szarych Szeregów. Te dwie ulice 
są w opłakanym stanie. Zima dała 
nam się w tym roku we znaki, 
okropne dziury są m.in. na ulicy 
Brzegowej. 

Bardzo cieszy mnie nowa na-
wierzchnia ulicy Kościuszki, która 
wygląda teraz jak należy. Trzeba 
pochwalić wykonawcę tej dro-
gi. Nie musimy się jej już teraz 
wstydzić.

Ogólnie mówiąc stan dróg w 
samym Strzegomiu i okolicznych 
miejscowościach może nie jest 
jakoś szczególnie dobry, ale w 
miarę zadowalający. Wiadomo, że 
wszystkiego nie da się zrobić od 
razu, tylko krok po kroku należy 
poprawiać stan dróg.

Marta Lubera
Moim zda-

niem drogi w 
gminie Strzegom 
nie są w najlep-
szym porządku, 
szczególnie ta 
pomiędzy Tom-
kowicami a Granicą, której - mó-
wiąc delikatnie – trochę brakuje 
do ideału. Często tam jeżdżą 
ciężarówki i one niszczą tę drogę, 
są spore wyboje. Dziury są jesz-
cze do zniesienia, ale większym 
problemem jest połatana droga, 
co może kiedyś doprowadzić do 
jakiegoś groźnego wypadku.

Także dojazd do Tomkowic 
poprzez Graby ulicą pokrytą 
kostką jest bardzo utrudniony. 
Tam wyboje też są trudne do 
zniesienia.

Nie jest też tak, że wszystko 
jest źle. Niektóre drogi, tak jak 
np. wokół Rynku są w dużo lep-
szym stanie, co od razu podnosi 
komfort jazdy. Pochwalę także 
krajową piątkę, która w obrębie 
naszej gminy jest w zadowalają-
cym stanie.

Poprawa infrastruktury to 
jedno z najważniejszych za-
dań, jakie stawia przed sobą 
strzegomski samorząd. W 
ostatnim czasie, nawet pod-
czas codziennych spacerów, 
łatwo daje się zauważyć, że 
pieniądze, które włożono 
w strzegomskie drogi nie 
poszł y na marne. Zmie-
nia się nie tylko centrum 
Strzegomia, ale również jego 
obrzeża. 

Chodnik przy ulicy Dolnej 
na Grabach całkowicie zmienił 
swój wizerunek. To jednak nie 
koniec inwestycji w tej dzielnicy, 
ponieważ władze Strzegomia 
czynią starania, żeby za środki 
z rządowego programu „sche-
tynówki” wyremontować tam 
kolejne ulice. 

Prawdziwą wizytówką mia-
sta jest ulica Kościuszki, która 
nie tylko zyskała nową na-
wierzchnię, ale i została przy-
stosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Jej obecny 
wygląd doskonale korespon-
duje z historyczną zabudową 
Strzegomia. Wypiękniała ulica 
Księdza Prałata Stanisława 
Siwca, a Ceglana stała się przy-
jazna przedsiębiorcom. Pracom 
naprawczym zostały również 
poddane nawierzchnie ulic 
Kalcytowej i Malinowej. Zmia-
ny zaszły na ulicy Pułaskiego, 
a do strzegomskiej podstrefy 
ekonomicznej wybudowana 
została nowa droga. Remonty 
przeprowadzono na chodnikach 
przy ulicy Sikorskiego i Alei 
Wojska Polskiego. W minio-
nym roku zadbano także o drogi 
polne, które są niezwykle ważne 
dla rolników. W porozumieniu 
ze Starostwem Powiatowym 
w Świdnicy wyremontowano 
również chodniki na wsiach 

gminy Strzegom. – Prace przy 
tych remontach przebiegały 
bardzo sprawnie, a ich efekty 
cieszą strzegomian. Mogę jed-
nak powiedzieć, że to jednak nie 
koniec. Rok 2013 także będzie 
obfitował w liczne inwestycje 
– mówi Ewelina Kowalska, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Mieszkańcy 
z niecierpliwością oczekują, 
zbliżającego się wielkimi kro-
kami, remontu ulicy Szarych 

Szeregów, która jest jednym z 
najstarszych traktów w mieście. 
Nowa nawierzchnia, efektowne 
nasadzenia i oświetlenie dopeł-
nią całości. Wkrótce zostanie 
przebudowana także ulica Ko-
szarowa. Przebudowy docze-
kają się ponadto chodniki przy 
drodze 374 na odcinku od ul. 
Legnickiej do ul. Kasztelańskiej 
w Strzegomiu. To efekt umowy 
między gminą Strzegom a wo-
jewództwem dolnośląskim. 

 (red)

Remonty dróg… drogą do sukcesu
Gmina inwestuje w drogi. Sporo już zostało zrobione, a jeszcze w tym roku planowane są nowe inwestycje

Odcinki dróg krajowych tel. 
71 334 73 00, dyżur AZ 74 84 
00 820 i 74 84 10 365

Odcinki dróg wojewódzkich 
tel. 71 391 71 00, dyżur AZ 71 
391 71 09 i 74 845 33 57

Odcinki dróg powiatowych 
tel. 74 662 29 20, dyżur AZ 74 
662 29 20

Odcinki dróg gminnych 74 
85 51 051, dyżur AZ 601 808 
942

Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez uprzątnię-

cie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą 
dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości, właściciel nieru-
chomości nie jest obowiązany 
do uprzątnięcia chodnika, na 
którym jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych.

Akcja Zima
Kiedy opady śniegu umożliwiają poruszanie się po drogach i paraliżują ruch, warto wiedzieć gdzie zadzwonić Mieszkańcu, zgłoś 

nam dziury 
Podajemy numery telefo-

nów, pod którymi można 
zgłaszać nowo powstałe 
ubytki nawierzchni mi-
nera lno-bi tumicznych. 
Należy jednak mieć na 
względzie porę roku, która 
uniemożliwia wykonanie 
trwałego uzupełnienia na-
wierzchni. 
- drogi krajowe 71 377-
58-00
- drogi wojewódzkie 74 
845-33-57
- drogi powiatowe 74 662-
29-20
- drogi gminne 74 855-
10-51/52
- Urząd Miejski Strzegom 
Wydział Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi 74 8560-536

Wydawało się, że zimę mamy już za sobą, jednak
niejednokrotnie przekonywaliśmy się, że pogoda lubi płatać 
figle. W związku z tym przypominamy Państwu wykaz nu-
merów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzysowej 
sytuacji, kiedy opady śniegu umożliwiają poruszanie się po 
drogach i paraliżują ruch. 

Powiat świdnicki pozyskał środki na remont kolejnej „schety-
nówki” w gminie Strzegom na odcinku Granica – Tomkowice. 
Będzie to następna duża inwestycja na naszym terenie. 
– Zależy nam, żeby systematycznie poprawić stan lokalnej 
infrastruktury. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na estetykę 
otoczenia, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Serdecznie dziękuję starostwu, a szczególnie 
pani Sabinie Cebuli, etatowemu członkowi zarządu starostwa 
za wszelką pomoc w remontach dróg powiatowych mimo 
ograniczonego budżetu – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 
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Remont chodnika przy Sikorskiego wpłynął na poprawę 
komfortu użytkowników tej ulicy Remont ulicy Dolnej przebiegał w dwóch etapach Ulica Kościuszki jest prawdziwą wizytówką Strzegomia 

Wybudowany łącznik na osiedlu Kamionka to przejście 
między dwoma ulicami – Dębową i Bukową 

Ostatnie dwa lata to czas, 
kiedy w gminie Strzegom 
zrobiono naprawdę dużo 
w kwestii remontów dróg i 
chodników. 

Warto podkreślić, że tylko 
w 2012 r. na terenie miasta 
Strzegomia wyremontowano 
w sumie 13 393, 33 m2 na-
wierzchni dróg i chodników 
na łączną kwotę 2 959 115, 
37 zł. Jest to naprawdę dużo, 
patrząc z perspektywy czasu. 
A jest co remontować i o co 
dbać. 

Łączna długość dróg prze-
biegających przez gminę 
Strzegom wynosi 218 km. 
Z tego, drogi gminne mają 
długość 93 km. Długość dróg 

powiatowych, należących do 
powiatu świdnickiego wy-
nosi 76 km. Długość dróg 
wojewódzkich wynosi 32 km. 
Drogi krajowe przebiegające 
przez gminę mają natomiast 
długość 17 km.

Warto podkreślić, że na po-
garszanie się stanu technicz-
nego dróg w gminie wpływ 
ma duże natężenie transportu 
ciężkiego, co związane jest z 
dominującym w regionie prze-
mysłem kamieniarskim. 

Wyremontowali gminne 
drogi 

W 2011 r. i 2012 r. na terenie 
gminy Strzegom remontom 
poddane zostały liczne drogi 
i chodniki. 

Intensywne remonty dróg i 

chodników na terenie gminy 
Strzegom rozpoczęły się już 
w 2011 r. Przypomnijmy je. 
Gmina Strzegom udzieliła 
pomocy finansowej na budowę 

chodnika przy drodze powia-
towej nr 2792D ul. Parkowa 
w Rogoźnicy oraz na budowę 
chodnika przy drodze powia-
towej nr 2729D ul. Strzegom-
skiej w Goczałkowie. W tym 
okresie wybudowana została 
także zatoka parkingowa przy 
ul. Promenady w Strzegomiu 
oraz przebudowana została 
ul. Pułaskiego w Strzegomiu. 
Ponadto zagospodarowano 
teren parku przy ul. Krótkiej 
w zakresie robót budowlanych 

dotyczących kształtowania 
zieleni miejskiej oraz place 
i ścieżki, jak również teren 
zielony przy ul. Św. Anny 
w Strzegomiu. Dodajmy, że 
wraz z przebudową parku przy 
ul. Krótkiej w Strzegomiu, 
zmieniło się całe otoczenie tej 
części miasta.

Roboty ziemne na 
strzegomskich drogach 

W lipcu 2012 r. trwały robo-
ty ziemne na drodze gminnej 
nr 110750D, na odcinku szu-
trowym ul. Górniczej w Strze-
gomiu, będącej łącznikiem na 
trasie Strzegom - Żółkiewka. 
Zakres prac obejmował m.in. 
wykonanie podbudowy z tłucz-
nia kamiennego i wyłożenie 

nawierzchni szutrowej z mie-
szanki granitowej. Długość re-
montowego odcinka wyniosła 
530 m, zaś jego szerokość ok. 
6 m. Na tym odcinku zostały 
wykonane dwie zatoki posto-
jowe. Wartość wykonywanych 
robót wyniosła ok. 56 tys. zł. 
Wykonawcą zadania był Arka-
diusz Ratkowski, firma PPHU 
Drog Art w Strzegomiu. Duży 
wkład pracy w początkowym 
etapie robót włożyli pracow-
nicy ZUK w Strzegomiu, 
zajmując się wycinką drzew i 

krzewów oraz karczowaniem 
zieleni rosnącej w pasie staro-
nowej drogi. Na samym końcu 
uzupełniono oznakowanie 
pionowe drogi. Remont drogi 
dojazdowej został spowodo-
wany zamknięciem przez wła-
ściciela nieruchomości Granit 
Strzegom s.a prywatnej drogi, 
wcześniej udostępnianej po-
wszechnie użytkownikom 
dróg. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom ruchu drogowego, 
gmina Strzegom podjęła się 
realizacji tego zadania.

Łącznik już gotowy 
Długo oczekiwany łącznik 

na osiedlu Kamionka między 
ulicami Dębowa i Bukową 
wykonało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Stańczyk” ze 
Świebodzic. Prace rozpoczęły 
się 8 czerwca, a zakończyły 
9 lipca 2012 r. Przebiegały 
bardzo sprawnie i zakończyły 
się przed terminem. Wartość 

wykonanych robót wyniosła 
46.152,06 zł. Zaprojektowany 
ciąg pieszo-jezdny o długo-
ści ponad 45 m umożliwia 
przejście z jednej ulicy na 
drugą oraz zapewnia dojazd 
do posesji od ul. Bukowej. 
Łącznik od ul. Dębowej zdo-
bią ładnie wkomponowane 
w pochyłość terenu schody 
wykonane z szarej i czerwo-
nej kostki betonowej, które 
posiadają zjazdy dla wózków. 
Inwestycja ta bardzo ucieszy-
ła mieszkańców Kamionki, 

którzy od dawna oczekiwali 
jej realizacji. – Po ostatnich 
opadach śniegu, zdecydowa-
nie łatwiej przemieszczać się 
pomiędzy dwoma ulicami, 
od czasu kiedy wybudowano 
łącznik – mówi pani Danuta 
z ulicy Bukowej. 

 
 Ceglana jak nowa 

W okresie letnim 2012 r. do-
biegły końca roboty drogowe 
na ul. Ceglanej w Strzegomiu. 
Była to bardzo wyczekiwana 
inwestycja. W ramach wyko-
nywanych prac oczyszczono 
teren, wykoszono chwasty, 
zabezpieczono kable energe-
tyczne i teletechniczne rurami, 
wykonano pionową regulację 
wpustów studzienek ulicznych 
i inne niezbędne podziemne 
prace. Konstrukcję jezdni o 
powierzchni circa 2.000 m2 
wykonano zgodnie z projek-
tem, stosując beton asfaltowy. 
Zjazdy wykonano z czerwonej 

Ulica Siwca wyremontowana wspólnymi siłami!
Ważną inwestycją, którą przeprowadzono w okre-
sie letnim 2012 r., był remont ulicy Księdza Prałata 
Stanisława Siwca. Prace rozpoczęły się pod koniec 
czerwca i wykonywała je firma Drog-Ziem ze Stanowic. 
Koszt zadania to ok. 166 tys. zł. Zakres robót objął 
m.in. rozebranie istniejących nawierzchni drogi oraz 
chodników, oczyszczenie istniejącej nawierzchni i uzu-
pełnienie spoin, zmianę nawierzchni asfaltowej drogi 
na nawierzchnię wykonaną z kamienia granitowego i 
odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po 
zakończeniu robót budowlanych. Poprawa wyglądu ul. 
Księdza Prałata Stanisława Siwca podyktowana była 
godnym obchodem wrześniowych uroczystości dot. 10-
lecia nadania tytułu Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu 
oraz nadania patronatu Św. App Piotra i Pawła miastu 
Strzegom.
Wyremontowany trakt doskonale teraz koresponduje z 
zabytkowym otoczeniem majestatycznej Bazyliki. Warto 
dodać, że inicjatorem przedsięwzięcia była Parafia pw. 
Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu.

Ulica Księdza Prałata Siwca prowadzi do najważniejszego 
strzegomskiego zabytku – Bazyliki Mniejszej

kostki betonowej. Wykonawcą 
robót było Heilit + Woer-
ner Sp. z o.o. z Wysokiej. 
Wartość wykonanych prac 
wyniosła blisko 442 tys. zł. 
Ulica Ceglana ma szczególne 
znaczenie, ponieważ przy 
niej zlokalizowane są firmy 
kamieniarskie, dla których 
zapewnienie odpowiednich 
warunków dla transportu jest 
niezwykle ważne. Ukończona 
inwestycja wpłynęła więc nie 
tylko na estetykę tej części 
miasta, ale także na komfort 
użytkowników tej drogi. 

Kalcytowa zmieniła swoje 
oblicze

We wrześniu 2012 r. zakoń-
czono remont ulicy Kalcyto-
wej w Strzegomiu, którego 
wykonawcą było Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów. Została tam 
wykonana nowa nawierzchnia 
z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych. Wartość robót 

wyniosła 130.746,28 zł. Przed 
remontem nawierzchnia ulicy 
Kalcytowej była w opłakanym 
stanie. Liczne ubytki i dziury 
utrudniały swobodne poru-
szanie się tą częścią miasta. 
Spacer był niemożliwy. Koła 
dziecięcych wózków grzę-
zły w pośniegowym błocie, 
nietrudno było o wypadek. 
Przypomnijmy, jeszcze, że 
remont ulicy Kalcytowej był 
niejednokrotnie podnoszony i 
dyskutowany na sesjach strze-
gomskiej Rady Miejskiej. 

Chodnik przy Sikorskiego 
Nową nawierzchnię z kost-

ki betonowej zyskał także 
chodnik przy ul. Sikorskie-
go w Strzegomiu”. Zadanie 
wykonywała firma „Usługi 
Brukarskie Adam Dryja” ze 
Strzegomia. Wartość robót 
budowlanych to 49 387,07 
zł. Był to fragment nieukoń-
czonej inwestycji sprzed paru 
lat. Po remoncie brakującego 

odcinka chodnika przy ul. Si-
korskiego cała ulica zyskała na 
wyglądzie i bezpieczeństwie 
dla ruchu pieszego, który jest 
tutaj dość duży. Zadanie to 
było wykonywane na prośbę 
mieszkańców. Dziś spacer tą 
częścią ulicy jest prawdziwą 
przyjemnością, szczególnie w 
słoneczne i pogodne dni. 

We współpracy z powiatem 
W 2012 r. zakończono prace 

przy budowie najdłuższego 
chodnika w gminie Strzegom. 
Chodnik o długości 320 me-
trów wykonała w Żelazowie 
firma Fomac Sp. z o. o. ze 
Świdnicy. Chodnik wykonano 
z kostki brukowej. Zjazdy z 
kostki granitowej zafundo-
wała gmina Strzegom. Dzię-
ki wykonanym chodnikom 
poszerzono także pas jezdni, 
co zapewniło bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego. W 
zeszłym gmina dołożyła do 
chodników 200 tys. zł. Dzięki 

temu wykonano chodniki w 
Goczałkowie, Żelazowie i 
Morawie. Dokonano także 
odbioru wyremontowanej 
drogi powiatowej nr 2919D 
w miejscowości Modlęcin. 
Prace drogowe na kwotę 288 
448,92 zł wykonała Firma 
Bisek-Asfalt z Kostomłotów, 
wyłoniona drogą przetargu 
nieograniczonego. Długość 
wyremontowanego odcinka 
wyniosła 500m. Zakres robót 
obejmował sfrezowanie starej 
nawierzchni, położenie dwóch 
warstw nawierzchni bitu-
micznej, wykonanie nowych 
zjazdów, wyremontowanie od 
podstaw wszystkich przepu-
stów i obustronne utwardzenie 
pobocza. Wcześniej w rejonie 
Olszan został całkowicie wy-
mieniony przepust o długości 
ponad 40 m, za kwotę 40 
tys. zł. Środki finansowe na 
budowę drogi, uszkodzonej w 
2009 r. pozyskano staraniem 
powiatu z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w ramach usu-
wania skutków powodzi. 

Chodnik przy Alei

W listopadzie 2012 r. za-
kończył się remont chodnika 
przy Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu. Chodnik jest 
ważnym ciągiem komuni-
kacyjnym prowadzącym w 
m.in. kierunku strzegomskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, który podczas licznych 
imprez odwiedzają nie tylko 

mieszkańcy, ale i przyjezdni z 
całej Polski i zagranicy. Wyko-
nawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 
„Stańczyk” s.j. ze Świebodzic. 
Zakres robót objął wykonanie 
nowej nawierzchni chodnika, 
trzech zjazdów i zatoki po-
stojowej na odcinku od ul. 
Jana Kochanowskiego do ul. 
Adama Mickiewicza. Wartość 
inwestycji wyniosła natomiast 
103.216,00 zł.

Dolna w nowej odsłonie 
W listopadzie 2012 r. do-

biegł drugi etap remontu ulicy 
Dolnej, który rozpoczął się z 
w ostatnim tygodniu sierpnia 
tego roku. W jego ramach 
dokańczany był chodnik o 
wyglądzie istniejącym jak 
identyczny. Prace wykonywa-
ła firma Fomac ze Świdnicy. 
Koszt tej inwestycji to 254 

666,57 zł. Graby długo cze-
kały na ten remont, dlatego 
bardzo cieszy fakt, że zaczy-
na poprawiać się wygląd tej 

dzielnicy Strzegomia. Na razie 
poprzez ładniejsze chodniki i 
zjazdy na posesje ale także po-
przez nowe nasadzenia zieleni 
na skwerze wokół pomnika 
mieszkańców osiedla Graby, 
poległych podczas I Wojny 
Światowej. Wszystkie te dzia-
łania sprawią, że mieszkańcom 
będzie żyło się lepiej i ładniej, 

bo jak widać Graby pięknieją 
z dnia na dzień. 

Malinowa z nową 
nawierzchnią 

W 2012 r. zakończyły się 
prace na ulicy Malinowej w 
Strzegomiu. Roboty wyko-
nywała strzegomska firma 
Arkadiusz Ratkowski PPHU 
„Drog-Art”, a ich koszt wy-
niósł 54 565,56 zł. Pierwszym 
etapem prac było zdarcie 
istniejącej nawierzchni, a na-
stępnie położenie nowej. W 
efekcie ulica pokryta została 
mieszanką grysu, a następnie 
utwardzona. Wykoszone zo-
stały także rowy znajdujące 
się wzdłuż ulicy. – Mamy 
nadzieję, że przeprowadzone 
prace będą miały wpływ na 
poprawę komfortu już użyt-
kowników – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-

łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. - Cieszy nas fakt, że 
po zakończonym remoncie nie 
będą już, po każdorazowych 
opadach deszczu, tworzyły się 
kałuże – mówią mieszkańcy 
ulicy Malinowej.
Drogi polne 

Drogi polne mają znaczenie 

gospodarcze i wykorzystywane 
są najczęściej do dojazdu do 
pól uprawnych, co jednak nie 
zmienia faktu, że są równie 
ważne jak główne arterie. 
W zeszłym roku remontom 
poddano drogi polne w Go-
czałkowie Górnym, w Olsza-
nach oraz w Żółkiewce. Prace 
polegały na mechanicznym 
profilowaniu i wyrównywaniu 
nawierzchni dróg, wykona-
niu niezbędnych dosypek 
odpowiednich kruszyw oraz 
obkoszeniu poboczy. Roboty 
wykonała firma „Zemar” ze 
Stanowic. Koszt tego przed-

sięwzięcia wyniósł blisko 69 
tys. zł. 

Kościuszki wypiękniała
Dobiegła końca realizacja 

zadania pod nazwą „Przebu-
dowa odcinka nawierzchni 
ul. Kościuszki w Strzegomiu 
wraz z budową ciągu pieszo-
jezdnego ul. Czerwonego 

Krzyża i chodników ul. Par-
kowej i Krótkiej”. Całkowita 
wartość robót budowlanych 
wynosi 1 289 620,22 zł. Wy-
konawcą prac była firma Jerzy 
Majorek, P.P.U.H. „Steinbu-
dex – J.M.”, ul. Wrocławska 
50, 58-100 Świdnica, która 
została wyłoniona w dro-
dze przetargu. Zadanie jest 
współfinansowane ze środ-

ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2007- 2013 - Priorytet 9 
– „Odnowa zdegradowanych 
obszarów na terenie Dolnego 
Śląska (Miasta)”, Działanie 
9.1 – „Odnowa zdegradowa-
nych obszarów miejskich w 
miastach powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców”. Dofinansowa-
nie jest przewidziane w wy-
sokości 51,19 proc. wartości 
zadania. W ramach zadania 
zostały wykonane następu-

jące prace: roboty budowla-
ne – kanalizacja deszczowa, 
ciąg pieszo-jezdny przy ul. 
Czerwonego Krzyża, prace 
przygotowawcze, nawierzch-
niowe, roboty wykończeniowe 
– ciąg pieszo-jezdny przy ul. 
Czerwonego Krzyża, prace 
przygotowawcze, nawierzch-
niowe, roboty wykończeniowe 
– ul. Parkowa i Krótka.

Gmina inwestuje w swoje drogi – dziury znikają

Zatoka parkingowa przy ul. Promenady dobrze służy 
strzegomianom

Przy ulicy Ceglanej swoje siedziby mają firmy kamieniarskie 

Remont chodnika przy Sikorskiego wpłynął na poprawę 
komfortu użytkowników tej ulicy Remont ulicy Dolnej przebiegał w dwóch etapach 

Chodniki w gminie Strzegom remontowano przy współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy 

Prace przy remoncie ulicy Malinowej przebiegały bardzo 
sprawnie 

Drogi polne to ważny trakt komunikacyjny dla rolników 

Ulica Kościuszki jest prawdziwą wizytówką Strzegomia 

Chodnikiem przy Alei Wojska Polskiego można dotrzeć m.in. 
do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 

Ulica Kalcytowa już od dawna wymagała gruntownego 
remontu 

Roboty ziemne na tym odcinku dróg były potrzebne już od 
dawna 

Wybudowany łącznik na osiedlu Kamionka to przejście 
między dwoma ulicami – Dębową i Bukową 

Kostkę granitową na remont ulicy Księdza Prałata Stanisława Siwca w 
dużej mierze pozyskano od sponsorów. Znaleźli się wśród nich: 
Zenon Jankowski – Zakład Kamieniarski, Przyłęgów 22
Marek Chełchowski - „MAREK CHEŁCHOWSKI GT&F CORPORATION-POLSKA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA” KOSTRZA, UL.M.KOPERNIKA 2A 
Bogusław Solima - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG 
„PIRAMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSTRZA, 
UL.M.KOPERNIKA 30 
Ryszard Goliński - KOPALNIA GRANITU „WEKOM II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KOSTRZA, UL.M.KOPERNIKA 70
Zenon Piekielny - ZENON PIEKIELNY FIRMA „ZEN” EXPORT-IMPORT GRANIT, 
MARMUR, PIASKOWIEC USŁUGI TRANSPORTOWE - Morawa 8, 
Ryszard Żmijewski - PPHU KAM - TRANS RYSZARD ŻMIJEWSKI ul. Tadeusza 
Kościuszki 53/ 2, 58-150 Strzegom 
Zenon Kiszkiel: KAMIENIARSTWO ZENON KISZKIEL, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 
46, 58- 150 STRZEGOM
Dawid Kiszkiel - „GRANIMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ , GRANICZNA 18A 
Gromiec Józef / Kasprzak Wacław/ Cybuch Andrzej - PRZEDSIĘBIORSTWO 
WYDOBYWANIA, PRZEROBU I SPRZEDAŻY KAMIENIA BUDOWLANEGO „KWARC” 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSTRZA, UL.M.KOPERNIKA 
2 (KASPRZAK Wacław – Prezes Zarządu, GROMIEC Józef – Członek Zarządu 
CYBUCH Andrzej - Wiceprezes Zarządu) Maria Fior - „UNIGRANIT” MARIA FIOR, 
CEGLANA 29, 58-150 STRZEGOM 
Franciszek Piłat - USŁUGI TRANSPORTOWE TRANSPORT CIĘŻAROWY, Tom-
kowice 44, 58-150 STRZEGOM 
Andrzej Mikulski – osoba prywatna, Morawa 35
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Remonty nie ominą dróg 
i chodników także w 2013 
roku. Już w jego pier w-
szej połowie realizowanych 
będzie szereg inwestycji, 
które będą miały znaczący 
wpływ na poprawę komfor-
tu wszystkich użytkowni-
ków strzegomskich ulic. 

Przebudowy doczekają się 
chodniki przy drodze 374 na 
odcinku od ul. Legnickiej do ul. 
Kasztelańskiej w Strzegomiu. 
Pierwszy etap zrealizowany 
będzie na podstawie zawartego 
porozumienia pomiędzy gminą 
Strzegom a województwem 
dolnośląskim. Zakres prac 
obejmie przebudowę zatoki au-
tobusowej przy ul. Legnickiej, 
remont chodników od skrzy-
żowania ul. T. Kościuszki z ul. 
Legnicką do końca chodnika z 
kostki betonowej wzdłuż bu-
dynku nr 3 przy ul. Legnickiej 
oraz remont „cypla” na skrzy-
żowaniu Al. Wojska Polskiego i 
ul. Legnickiej. Wykonawcą bę-
dzie, wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego, będzie 
firma „Fomac” ze Świdnicy. 
Wartość robót na podstawie 
umowy zawartej z wykonawcą 
to natomiast 276.750,00 zł. 
Prace mają zakończyć się do 
31 maja 2013 r. 

To nie koniec inwestycji na 
terenie Strzegomia. Realizo-
wane będzie również zadanie 
pod nazwą „Przebudowa drogi 
gminnej ul. Koszarowej w 
Strzegomiu wraz z budową 
drobnej infrastruktury prze-
strzeni publicznej na terenach 
powojskowych” . - W pierw-
szym etapie przebudowany zo-
stanie odcinek ul. Koszarowej 
w Strzegomiu”. Inwestycja jest 
przewidziana do współfinanso-
wania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 - Priorytet 
9 – „Odnowa zdegradowanych 
obszarów na terenie Dolnego 
Śląska (Miasta)”, Działanie 
9.1 – „Odnowa zdegradowa-
nych obszarów miejskich w 
miastach powyżej 10 tysię-
cy mieszkańców” – wyjaśnia 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. 

Swój wizerunek całkowicie 
zmienia też Osiedle Graby. 
Nowo wyremontowana ulica 
Dolna już cieszy mieszkańców. 
A to nie koniec inwestycji w tej 
części miasta. - Obecnie trwa 
projektowanie przebudowy 
dróg na osiedlu Graby. Gmina 
zamierza złożyć wniosek o 
dofinansowanie tego zadania w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Gminnych 
tzw. „schetynówki”, o ile pro-
gram ten będzie kontynuowany 
po 2013 roku. Na rok 2013 
przewidujemy dofinansowanie 
z tego programu przebudowy 

ul. Szarych Szeregów – mówi 
Irena Kowalska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
Opracowywany projekt obej-
muje przebudowę ulicy Wał-
brzyskiej od skrzyżowania 
z drogą krajową nr 5, ulicy 
wzdłuż nowego cmentarza, wy-
konanie tam chodnika i oświe-
tlenia ulicznego, wykonanie 
nawierzchni łącznika odcinka 
drogi o nawierzchni gruntowej 
pomiędzy ul. Wałbrzyską a 
drogą krajową nr 5, nawierzch-
ni i chodnika ul. Wałbrzyskiej 
ze skrzyżowaniem z ul. Dolną 
i Jeleniogórską, ul. Jelenio-
górską i Górniczą na całej 
długości. W grudniu 2012 r. w 
Urzędzie Miejskim zorganizo-
wano spotkanie konsultacyjne 
w sprawie przebudowy, lecz 
pomimo zamieszczenia pisem-
nego zawiadomienia w różnych 
punktach na Grabach, między 
innymi w witrynach sklepów 
oraz na stronach internetowych 
gminy, przyszło zaledwie kilku 
mieszkańców tej części miasta. 
Projekt wraz z pozwoleniem na 
budowę powinien być gotowy 
w maju tego roku. 

I to nie jedyna „schetynów-
ka”, która powstanie w 2013 r. 
na terenie gminy Strzegom 
i kolejna dobra wiadomość 
dla mieszkańców. Będzie to 
remont drogi na odcinku Gra-
nica – Tomkowice. Długość 
przebudowanego odcinka wy-
nosić będzie 1,52 km. Wartość 
zadania, według kosztorysu 
inwestorskiego, to 2.449.954 
zł, w tym 1.200.000 zł to 
dotacja z gminy Strzegom. 
Rozstrzygnięcie i wyłonienie 
wykonawcy inwestycji ma na-
stąpić do końca marca. Prace 
rozpoczną się w kwietniu, a 
ich zakończenie przewidziane 
jest na lipiec. Zakres robót to 
przede wszystkim poszerzenie 
drogi i wzmocnienie podbu-
dowy (podniesienie nośno-
ści) pod transport kruszyw. 
– Warto podkreślić, że powiat 
mógł zgłosić tylko jedną drogę 
do programu „schetynówka”. 
Dzięki staraniom całego za-
rządu powiatu oraz radnych 
powiatowych, wyremontowana 
zostanie w tym roku droga 
na terenie gminy Strzegom 
– mówi Sabina Cebula, eta-
towy członek zarządu powiatu 
świdnickiego. – Cieszy dobra 
współpraca z powiatem, ponie-
waż dzięki niej udaje nam się 
systematycznie poprawić stan 
dróg na terenie gminy Strze-
gom – mówi Zbigniew Suchy-
ta, burmistrz Strzegomia. 

Zadowolenia z inwestycji 
nie kryje również Andrzej 
Szczepanik, sołtys Tomkowic. 
– Niejednokrotnie wyrażałem 
swój niepokój spowodowany 
opłakanym stanem tej dro-
gi. Doceniam fakt, że Urząd 
Wojewódzki zrozumiał na-
sze problemy i dofinansował 
to przedsięwzięcie. Liczę, że 
nowo wyremontowana droga 
pozwoli na rozładowanie ruchu 

dużych samochodów, który 
teraz odbywa się przez Graby 
– podkreśla sołtys. 

Szarych Szeregów zmieni 
się nie do poznania 

Niejednokrotnie informowa-
liśmy już na naszych łamach, 
że gmina Strzegom złoży-
ła wniosek o dofinansowanie 
kolejnej inwestycji w ramach 
Narodowego Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój. Złożony przez gminę 
wniosek zostało oceniony me-
rytorycznie przez Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki. Wniosek 
gminy jest na pierwszym miej-
scu listy rankingowej. Gmina 
ma więc szansę uzyskać wspar-
cie finansowe w wysokości do 
50% wartości inwestycji. Wnio-
skowana kwota dofinansowania 
to 1 869 600,00 zł. Realizacja tej 
inwestycji z pewnością ucieszy 
strzegomian i będzie miała 
znaczący wpływ na poprawę 
wizerunku nie tylko okolicy, ale 
i całego miasta. 

Ulica Szarych Szeregów jest 
bardzo starym traktem, o czym 
świadczy fakt, że została wybu-
dowana przed II Wojną Świato-
wą. Niestety, jej wiek nie wydaje 
się być wcale zaletą, ponieważ 
jest jedną z najbardziej znisz-
czonych i wyeksploatowanych 
ulic w gminie. - Każdy, kto cho-
ciaż raz przejechał tą drogą wie, 
że jej stan techniczny zagraża 
bezpieczeństwu kierowców i 
innych użytkowników – mówią 
strzegomianie. 

Trakt nie posiada żadnych 
udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych, a na całym przebu-
dowywanym odcinku znajduje 
się tylko jedno przejście dla pie-
szych - w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Kasztelańską. Jezdnia, 
objęta przebudową, wykonana 
jest z kostki kamiennej i na-
wierzchni bitumicznej. Jezdnia 
i chodniki na całej długości w 
wielu miejscach są zapadnięte, 
wybrzuszone, posiadają liczne 
ubytki, spękania i odkształcenia. 
Najlepiej wiedzą o tym kierowcy, 
którzy zmuszeni są narażać na 
szwank swoje samochody, kiedy 
przejeżdżają tym odcinkiem 
Strzegomia. Znaczne pofałdo-
wania nawierzchni spowalniają 
ruch i zmuszają kierowców do 
gwałtownych manewrów w 
celu uniknięcia uszkodzenia sa-

mochodu. Stanowi to zagroże-
nie dla rowerzystów i pieszych. 
Istotnym problemem są także 
rozbudowane systemy korze-
niowe drzew, które powodują 
odkształcenia nawierzchni. 

Po przebudowie droga będzie 
prezentowała się naprawdę 
imponująco. - Będzie miała 
nawierzchnię asfaltową. Zbu-
dowana zostanie dwukierun-
kowa ścieżka rowerowa, zatoki 
parkingowe, a chodniki zyskają 
nową nawierzchnię – mówi 
Anna Hałas, naczelnik Wy-
działu Funduszy Europejskich 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. To jednak nie wszystko. 
Powstaną nowe, dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych 
przejścia dla pieszych i jedno 
przejście pieszo-rowerowe. 

Całośc i  dopełnią  nowe 
nasadzenia, które nie będą 
w przyszłości niszczyć na-
wierzchni. Duży wpływ na 
bezpieczeństwo mieszkańców 
będzie miało także nowo-
czesne oświetlenie uliczne w 
technologii Led. Przy okazji 
remontu ulicy, zyska również 
sąsiadująca z nią ulica Wol-
ska, gdzie wykonane zostaną 
chodniki i oświetlenie. – Cały 
Strzegom bardzo się zmienia, 
teraz więc czas na ulicę Sza-
rych Szeregów – mówi pan 
Stanisław.

(red) 

Te drogi będą jak nowe!
Lokalną infrastrukturę drogową czekają poważne zmiany. Szereg inwestycji wpłynie na znaczną poprawę wizerunku gminy 
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