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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
Uwolnili wieś 

Firma Berger Surowce 
zbudowała drogę dojazdową 
z kopalni granitu „Wie-
śnica”. Dzięki temu przez 
Goczałków nie będą już 
jeździły ciężarówki.

 str. 2

StrzeGom
zatrudnieni 
w Urzędzie

I lu pracowników za-
trudnia Urząd Miejski w 
Strzegomiu i ile płaci za ich 
wynagrodzenie? 

 str. 5

SPort
Walczyli  
o puchar

Kto wygrał strzegom-
ski Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Premiera Donalda 
Tuska? 

 str.10
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Tegoroczne Gminne Do-
ż ynki w Granic y, które 
odbyły się 15 września br., 
były festiwalem barw i ko-
lorów ziemi, form płodów 
rolnych i ich kształtów. 
Dzieła spracowanych rąk 
ludzkich z artyzmem wy-
eksponowane na stoiskach 
zachęcały do zatrzymania 
się prz y każdym z nich 
i oczywiście do degustacji 
potraw regionalnych.

Misterne wieńce dożynko-
we, cudowne bochny chleba 
i niezwykle pomysłowe aran-
żacje stoisk, po raz pierwszy 
cudownie wyeksponowane 
wzdłuż ulicy wiodącej przez 
Gran i cę  o r az  n i ezwyk łe 
dekoracje dożynkowe do-
mostw sprawiły, że w tym 
dniu Granica stała się jed-
nym wielkim, kolorowym 
ogrodem, rozbrzmiewającym 
radością, muzyką i tańcem. 
„Małe dzieła sztuki” – tak 
określali dożynkowi goście 
stoiska przygotowane z wiel-
kim artyzmem, pasją i zaan-
gażowaniem przez sołectwa 
gminy Strzegom. Wielu gości 
z zewnątrz mówiło, że od 
Strzegomia można się wiele 
nauczyć. Strzegomscy rolnicy 
potrafią ciężko pracować, ale 
i potrafią dziękować za plony 
strzegomskiej ziemi, które 
mimo niesprzyjającej aury 
były zadowalające. Gdyby 
jeszcze były dobre ceny zbytu 
płodów rolnych - wzdychali.  
Choć Święto Plonów przy-
biera formę spotkania, zabawy 
i degustacji pachnących wy-

pieków, to przywołuje prze-
szłość i pomaga zrozumieć 
na czym polega kult chleba. 
Uroczystości towarzyszą po-
dziękowania dla rolników 
i szczególna wdzięczność 
za przekazywanie kolejnym 
pokoleniom głębokiego umi-
łowania ziemi i pielęgnowanie 
tradycji. 

- Takie spojrzenie na pracę 
na roli, nie tylko motywuje do 
troski o nią i całą przyrodę, 
lecz także podtrzymuje oraz 
wzbogaca kulturę naszego 
Narodu - mówiła posłanka 
na Sejm RP, Monika Wie-
lichowska. Dożynki, rozpo-
częto uroczystą mszą świętą 
polową, odprawioną w cen-
trum wsi przez ks. prałata 
Marka Babuśkę, w trakcie 
której nastąpiło poświęce-
nie dożynkowych wieńców 
i bochnów chleba. Oprawę 
liturgiczną mszy św. zapewnił 
chór parafialny pod dyrekcją 
ks. Łukasza Kopczyńskie-
go. Ceremoniał przekazania 
chleba dla burmistrza Strze-
gomia Zbigniewa Suchyty 
przez starostów dożynek, 
w oprawie folklorystycznej 
zespołu „Kostrzanie”, był in-
spiracją do dzielenia się chle-
bem z dożynkowymi gośćmi. 
Wraz z chlebem przekazano 
życzenia, by go nie zabrakło 
mieszkańcom gminy. Za-
szczytną funkcję starostów 
tegorocznych dożynek pełnili 
Ewa Krosta, prowadząca wraz 
z mężem w Granicy gospodar-
stwo rolne o powierzchni 13 
ha oraz Bogdan Kędzierski – 
pełniący funkcję wiceprezesa 
Rolniczej Spółdzielni Pro-

dukcyjnej w Tomkowicach. 
Gospodarzem dożynek był 
burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta - syn rolnika, 
pochodzący z Granicy. 

W programie artystycz-
nym, przygotowanym przez 
SCK, znalazły się występy 
gminnych zespołów folklo-
rystycznych – Kostrzanie, 
Goczałkowianie, Olszaniacy, 
zespołów zaprzyjaźnionych – 
„ Rozmaryn” z Bogatyni, dzie-
sięcioosobowa kapela „Smyki” 
z Oleśnicy, kapela romska, 
grupa Zumba ze Strzegomia. 
Dużą radość wywołała biesia-
da z Grzegorzem Stasiakiem 

i zabawa z zespołem Rasputin 
do późnych godzin wieczor-
nych. Atrakcji dożynkowych 
dla dorosłych było wiele, ale 
nie zapomniano jak zwy-

kle o dzieciach, dla których 
przygotowano do zabawy 
dmuchane zamki. 

GK
Więcej na stronach 6 i 7 oraz 12.

Kontrola w zakresie rzeczowo-
finansowej realizacji projektu, 
w tym prawidłowości udzielania 
zamówień publicznych, wykazała 
dwa istotne naruszenia w postę-
powaniu na roboty budowlane. 
Polegały one na niezgodności 
działań beneficjenta (gminy 
Strzegom) z obowiązującymi 
przepisami - ustawą o zamówie-
niach publicznych. 

Według kontrolujących, na-
ruszenie polegało na umiesz-

czeniu w dokumentacji pro-
jektowej (stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia) 
nazw, marek handlowych ma-
teriałów budowanych oraz 
wskazanie krajów pochodze-
nia materiałów budowlanych, 

które należało zastosować 
podczas wykonania robót 
budowlanych. 

Dla obu wskazanych naru-
szeń wyznaczono wysokość 
korekty finansowej w wy-
sokości 335.730,99 zł plus 
odsetki. Te pieniądze Gmina 
musiałaby oddać. 

W toku postępowania po-
kontrolnego wskazano insty-
tucji kontrolującej elementy 
dokumentacji  technicznej 
opisującej przedmiot zamó-
wienia, które potwierdzają, 
że przedmiot zamówienia 

nie został opisany w sposób 
dyskryminacyjny, ponieważ 
dopuszczał użycie materiałów 
spełniających odpowiednie 
wymagania i normy, bez wska-

zywania znaków towarowych 
lub handlowych, tj. materiałów 
równoważnych. Kontrolujący 
nie uznał tych argumentów.
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Gminne Dożynki za nami!

Gmina straci pół miliona? 

Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale i dziękować za plony strzegomskiej ziemi. Tak było w tym roku… 

Kontrola wykazała błędy w przetargu rozstrzygniętym w poprzedniej kadencji na remont klasztoru. Teraz gmina poniesie konsekwencje

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju rolnictwa, wsi i rynków rolnych 
w toku uroczystości - na wniosek burmistrza Strzegomia - przyznano zasłużonym 
rolnikom Honorową Odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”, którą otrzymali: Adam 
Andreasik (Granica), Zdzisław Kudyba (Strzegom), Aleksander Kaszczyszyn 
(Tomkowice), Grzegorz Konarski (Żółkiewka), Stanisław Wójcik (Modlęcin), 
Helena Sołowij i Stanisława Górska (Olszany), Andrzej Kulasa (Rogoźnica), 
Wiesław Wieszewski (Stawiska), Michał Marciniszyn (Goczałków Górny), 
Stanisław Krupnik (Godzieszówek) i Krzysztof Kowalczyk (Jaroszów). 
Odznaczenia wręczali: Monika Wielichowska, Anna Zalewska, Izabela Ka-
tarzyna Mrzygłocka - posłanki na sejm RP, Wiesław Kilian, senator RP oraz 
Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. 

W związku z powyższym burmistrz Strzegomia nie podpisał informacji 
pokontrolnej i będzie się starał o zmniejszenie kwoty kary. Sprawa znajdzie 
finał na drodze postępowania administracyjnego, jeżeli zajdzie taka potrzeba 
również w sądzie. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
skontrolował dokumenty dotyczące projektu „Rewitaliza-
cja centrum miasta Strzegomia - Przebudowa ze zamianą 
sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. 
Kościuszki w Strzegomiu”. Inwestycja była realizowana 
w poprzedniej kadencji, w 2010 roku. Kontrola wykazała 
nieprawidłowości, przez które Gmina może stracić niemal 
0,5 mln zł. 
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Numery telefoNów urzędu 
MiejsKieGo w strzeGoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz Gminy – (74)8560-
503
skarbnik Gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i zamó-
wień Publicznych – (74)8560-
553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – (74)8560-
505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
referat Inicjatyw Gospodar-
czych – (74)8560-547
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – (74)8560-
517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – (74)8560-
514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole w Sta-
nowicach – (74)855 77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole św. 
Jadwigi w morawie – (74)854 
97 34 
Punkt Przedszkolny „ Słonecz-
na Kraina” – 783 758 395
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im. mikołaja Koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie – (74)855 85 24

Ważne telefony
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardyna-
ła Stefana wyszyńskiego Pry-
masa tysiąclecia – (74)649 
25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Przychodnia zdrowia ul. armii 
Krajowej 23 – (74)649 44 21, 
(74)649 44 24
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz Gravit Przychodnia Me-
dycyny Pracy, ul. Kościuszki 8, 
tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. le-
gnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dąbrow-
skiego 2 – tel. (74)855 17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 
ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77
Straż miejska Gminy Strze-
gom – (74)64 91 294
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

Ważne telefony
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Firma Berger Surowce zbu-
dowała drogę dojazdową 
o długości 700 m, z ko-
palni granitu „Wieśnica” 
w Goczałkowie do bocznicy 
kolejowej. Koszt inwesty-
cji zamknął się w kwocie  
1 mln 300 tys. zł. Na budo-
wę drogi, która rozwiązała 
problemy mieszkańców nie 
tylko Goczałkowa, ale i Ro-
goźnicy, firma zużyła 70 tys. 
ton materiału.

Uroczyste otwarcie drogi omi-
jającej wieś odbyło się 14 wrze-
śnia br. w asyście Zbigniewa Su-
chyty, burmistrza Strzegomia, 
władz spółki, zaproszonych gości 
i pracowników firmy z Wrocła-
wia i Strzegomia. Poświęcenia 
zakładu i nowej drogi dokonał 
ks. proboszcz Krzysztof Zie-
liński z Goczałkowa. Długo 
oczekiwana inwestycja urzeczy-
wistniła marzenia mieszkań-
ców Goczałkowa, skarżących 
się jeszcze tak niedawno na 
wzmożony ruch samochodów 
ciężarowych, przejeżdżających 
przez wieś, hałas komunikacyjny 
i zapylenie. Podczas uroczystości 
otwarcie padło wiele życzliwych 
słów. Wyraźnie zaznaczyła się 
współpraca między samorządem 
lokalnym, reprezentowanym 
przez burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchytę, z władzami 
spółki i mieszkańcami wsi, co 
stwarza optymistyczne prze-
słanki na przyszłość. - Cieszę 
się, że prezes Berger Surowce, 
Manfred Weiss jest słowny 
i sfinalizował tę inwestycję – 
mówi burmistrz Strzegomia. 
– Wpłynie ona na poprawę 
warunków życia mieszkańców 
na terenie Goczałkowa i Rogoź-
nicy i zapewni bezpieczeństwo 

użytkowników dróg. Firma nie 
tylko eksploatuje granit, ale 
uważnie wsłuchuje się w potrze-
by mieszkańców. - Pierwszym 
optymistycznym działaniem 
spółki Berger Surowce było 
zbudowanie drogi o długości 
150 m przy budynkach ul. Bocz-
nej. Mieszkańcy również mogą 
z niej korzystać. Kiedyś ponad 
100 samochodów jeździło przez 
wieś w ciągu dnia, teraz to się 
zmieniło. Obydwie miejscowości 
Rogoźnica i Goczałków zostały 

odciążone. Cieszę się z dobrej 
współpracy między zakładem 
i sołectwem. Firma dużo robi 
dla wsi. Udzielała pomocy ma-
terialnej przy odbudowie drogi 
po kanalizacji wsi, na co prze-
znaczyła nieodpłatnie 200 ton 
kruszywa oraz 80 m kw. puzzli 
na budowę chodnika. W każdej 
chwili możemy liczyć na ich 
pomoc – komentuje Stefan Du-
dyk, sołtys Goczałkowa. Spółka 
Berger Surowce utożsamia się 
z miejscowością, w której prowa-

dzi produkcję, wykazuje dużą ak-
tywność w działaniach na rzecz 
wsi i środowiska naturalnego. 
- Zbudowaliśmy wały wokół 
kopalń, wykonaliśmy nasadze-
nia zieleni w ilości kilku tysięcy 
sztuk i zamontowaliśmy instala-
cję odpylającą - mówi Manfred 
Weiss, prezes Berger Surowce 
Sp. z o. o. - Dzisiejszy dzień – jak 
zaznaczył Józef Starak, radny 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
- jest zwieńczeniem naszych 
wspólnych działań w zakresie 
poprawy życia mieszkańców wsi 
i ochrony środowiska. Manfred 
Weiss z optymizmem patrzy 
w przyszłość. – Chciałbym, aby 
nasza współpraca z mieszkańca-
mi i władzami samorządowymi, 
jak i życie tutaj układały się 
w przyszłości tak samo dobrze, 
jak w tym momencie – mówił na 
zakończenie Manfred Weiss. 

GK

Burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, przedstawi-
ciele Fundacji „Bazalt” oraz 
strzegomskich przedsiębior-
ców działających w branży 
kamieniarskiej spotkali się 18 
września br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego z członkiem 
zarządu - Jerzym Tutajem 
oraz dyrektorem Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego - 
Agatą Zemską.  

Było to kolejne spotkanie do-
tyczące prac nad utworzeniem 
w Strzegomiu klastra kamieniar-
skiego. Idea powołania klastra 
wspierana jest przez władze 
samorządowe województwa 
i gminy, lokalnych przedsię-
biorców, instytucje otoczenia 
biznesu oraz ośrodki naukowe. 
Na spotkaniu podkreślono, że 
klaster kamieniarski jest ogromną 
szansą rozwoju dla branży. Będzie 

inicjował i wspierał integrację 
środowiska, a co za tym idzie 
przepływ wiedzy i doświadczenia. 
Kontakt z ośrodkami badawczo-
rozwojowymi powinien skutko-

wać wdrażaniem innowacji, co 
przełoży się na wzrost konku-
rencyjności i rozwój gospodarczy.  
- Korzyści z utworzenia klastra 
są ogromne - podkreślił Jacek 

Major, wiceprezes Fundacji 
„Bazalt”. - Daje szansę rozwoju 
branży, który nie jest możliwy na 
taką skalę w żaden inny sposób. 
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Droga ominie wieś

Klaster kamieniarski w Strzegomiu

Długo oczekiwana inwestycja stała się faktem. Nowa droga poprawi warunki życia mieszkańców

To integracja środowiska kamieniarskiego, nowe doświadczenia i innowacyjne rozwiązania

Spółka Berger Surowce, należąca do ogólnoeuropejskiego Holdingu BERGER, 
jednego z najprężniejszych przedsiębiorstw w sferze budowlanej, działa 
w gminie Strzegom od roku 2006. Na terenie Polski funkcjonuje już od 20 lat. 
Wiodącą dziedziną jej działalności jest budownictwo. Wydobycie kruszywa to 
jedna z wielu form aktywności spółki. 99,5% produkcji przeznaczona jest na 
rynek krajowy. Spółka Berger Surowce produkuje kruszywo do budowy dróg, 
mieszanki, grysy do produkcji betonu i asfaltu oraz kamień hydrotechniczny 
do umocnienia wałów i skarp rzek. W ostatnim czasie firma zdobywa inne 
rynki zbytu, czego przykładem jest Litwa. Inwestycje, które spółka wykonała 
w gminie Strzegom osiągają już kwotę 50 mln zł.
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Wrzesień / październik 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Nr tel.

22.09 – 28.09 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

29.09 – 05.10 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36 

tel. 74/851-
60-73

06.10 – 12.10 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6 

tel. 74/649-
12-20

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

święta i inne dni wolne od pracy na 
okres do 12 października 2013 roku 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wyjątkiem 

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

20.00
3) w niedziele, święta i inne dni wolne 

od pracy od godziny 9.00-20.00

25 września o godz. 15.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędzie się XLIV 
Sesja Rady Miejskiej w Strzego-
miu kadencji 2010-2014.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2.  Wręczenie odznaczenia.
3.  Przedstawienie porządku ob-

rad.
4.  Wybór sekretarza obrad.
5.  Wybór Komisji Wniosko-

wej.
6.  Przyjęcie protokołu z XLIII 

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

7.  Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach wice-
przewodniczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian wieloletniej progno-

zy finansowej gminy Strze-
gom na lata 2013-2022, 

b) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2013 rok.

10. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

11. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad.

red

Badanie mammograficzne 
(prześwietlenie piersi) to najsku-
teczniejsza metoda wykrywania 
wczesnych objawów raka piersi. 
Już niebawem takie badanie 
znów można będzie wykonać 
w mammobusie FADO Cen-
trum Usług Medycznych, na-
leżącym do grupy LUX MED, 
który odwiedzi powiat świdnic-
ki. W Strzegomiu będzie 6 paź-
dziernika przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, ul. Mickiewicza 2. 
- Prosimy o wcześniejszą reje-
strację telefoniczną lub poprzez 
stronę internetową. Call Center 
czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 

666 2 444, 801 080 007, www.
fado.pl. – proszą organizatorzy. 
Paniom, które ukończyły 50. 
rok życia (do 69 lat) przysługuje 
bezpłatne badanie w ramach 
Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi, 
finansowanego przez NFZ. 
Mammografia trwa jedynie kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 
zdjęć rentgenowskich - dwóch 
projekcji każdej piersi. Badania 
nie należy się obawiać, ponieważ 
promieniowanie, które emituje, 
jest nie większe niż przy RTG 
zęba. 

red

Kolejna piękna uroczystość 
odbyła się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu. 
Tym razem „złote gody” mał-
żeńskie obchodzili Państwo 
Wiesława i Jan Bosakiewi-
czowie. 

W uroczystości wziął udział 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, który przekazał 
Jubilatom medale za długoletnie 

pożycie małżeńskie przyzna-
ne przez prezydenta RP oraz 
okolicznościowe upominki. Pani 
Wiesława urodziła się w roku 1945 
w miejscowości Hellbronn, jako 
najstarsza z pięciorga dzieci Jana 
i Józefy Herbeciów. Natomiast 
Pan Jan urodził się w roku 1941 r. 
w miejscowości Reda, jako najstar-
szy syn z piątki dzieci Państwa Ma-
rii i Wawrzyńca Bosakiewiczów. 
Pan Jan wraz z rodzicami i rodzeń-
stwem do Strzegomia przyjechał 

w roku 1951 z ziemi lubelskiej. Po 
uzyskaniu pełnoletniości podjął 
pracę w Jaroszowskich Zakła-
dach Materiałów Ogniotrwałych, 
a następnie w Strzegomskich Ka-
mieniołomach „Granit” na stano-
wisku ślusarz – mechanik. Jubilaci 
doczekali się trójki dzieci: córki 
Agaty, synów Tomasza i Marcina 
oraz jednego ukochanego wnuka 
Konradka. Obecnie przebywają na 
zasłużonych emeryturach. 

red

50 lat temu, 7 września 1963 r., w USC w Strzegomiu Pani Wiesława i Pan Jan związali się węzłem małżeńskim. Do dzisiaj się bardzo kochają 

Gmina Strzegom podejmuje 
wiele działań by pomóc bezro-
botnym. Na 16 września 2013 r. 
w jednostkach organizacyjnych 
gminy Strzegom pracuje 151 osób 
bezrobotnych w kilku formach 
zatrudnienia. 80 miejsc pracy do-
finansowywano przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Świdnicy, w tym 
40 miejsc pracy to prace społecz-
nie użyteczne. 42 miejsca pracy 
to staże dla osób bezrobotnych. 
Stażyści za pracę otrzymują sty-
pendium w całości finansowane 
przez urząd pracy. Koszty organi-
zacji pozostałych 29 miejsc pracy 
pokrywane są w całości z budżetu 

gminy. Są to przede wszystkim 
miejsca pracy wynikające z za-
wartych umów z urzędem pracy 
oraz miejsca pracy opiekunek 
dzieci i młodzieży na przejściach 
dla pieszych i opiekunek w czasie 
przewozu do szkół. Miejsca pracy 
opiekunek dzieci i młodzieży 
zorganizowane zostały w ramach 
środków gminy, gdyż urząd pracy 
nie dysponował już środkami na 
organizację prac interwencyjnych 
czy robót publicznych. W lipcu 
2013 r. stopa bezrobocia wyliczona 
przez GUS dla powiatu świdnic-
kiego wynosiła 13,8%. 

red

Co robi Gmina dla bezrobotnych?

10 września br. w Strzego-
miu uroczyście otwarto jeden 
z najnowocześniejszych za-
kładów piekarniczych w Eu-
ropie - FSB Piekarnia Strze-
gom, którego właścicielem 
jest trzecia co do wielkości 
firma piekarnicza na świecie 
ARYZTA. Wartość inwe-
stycji to ponad 45 mln euro, 
już planowany jest jej rozwój 
i uruchomienie kolejnych linii 
produkcyjnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
zakładu FSB Piekarnia Strzegom 
dokonali w obecności setki gości: 
Hilliard Lombard (chief operating 
officer ARYZTA Europe), JP 
McGrath (managing director 
ARYZTA Bakeries Continental 
Europe), Karl Fritz (chief 
supply chain officer McDonald’s 
E u ro p e , Kr istof  Hanko 
(general manager McDonald’s 
Polska), burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta oraz prezes 
WSSE „Invest-Park” - Barbara 
Kaśnikowska. W ceremonii 
udział wzięli także: poseł na 
Sejm - Monika Wielichowska, 
senator RP - Wiesław Kilian, 
wo jewoda  do lnoś lą sk i  - 
Aleksander Marek Skorupa, 
członek zarządu województwa 
dolnośląskiego - Jerzy Tutaj, 
starosta powiatu świdnickiego 
- Zygmunt Worsa, proboszcz 
parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu - ks. prałat Marek 
Babuśka, proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej - ks. 
Marek Żmuda, liczni partnerzy 
biznesowi, podwykonawcy 
inwestycji w Strzegomiu, a także 

pracownicy nowo otwartego 
zakładu. Podstawową działal-
nością strzegomskiego zakładu 
jest produkcja różnych rodzajów 
pieczywa, rozpoczęta w kwietniu 
tego roku. Piekarnia dysponuje 
najnowszą technologią wypieku 
pieczywa, tortilli czy rogalików 
francuskich. Dzięki trzem liniom 
produkcyjnym, w tym jednej 
z najnowocześniejszych w Euro-
pie linii do wypieku bułek, zakład 
w Strzegomiu może zaopatrywać 
rynki krajów Europy Centralnej, 
Skandynawii usprawniając przy 
tym dystrybucję na terenie Polski, 
Czech i Niemiec. Dziś każdego 
dnia zakład strzegomski wytwarza 
prawie milion bułek, zużywając na 
ten cel ponad 30 ton mąki. 

– Dziś zakład zatrudnia ponad 
120 osób. Chcę podkreślić, że to 
dwukrotnie więcej od naszych 
początkowych deklaracji. Aby 
sprostać wysokiej automatyzacji 
procesów produkcji, część z nich jest 
po kilkumiesięcznych praktykach 
w zakładach ARYZTA za granicą. 
Wartość inwestycji przekroczyła 
45 milionów euro – tłumaczy 

Waldemar Topolski, dyrektor 
zarządzający ARYZTA Poland. 
Od początku swojej obecności 
w regionie, zakład aktywnie 
uczestniczy w życiu społeczności 
lokalnej, współpracując z Urzędem 
Miejskim w Strzegomiu. - Wi-
dzimy i doceniamy, jak ważna 
jest dla firmy współpraca ze 
środowiskiem lokalnym i kształ-
cenie kadr tutaj, w Strzegomiu 
- świadczy o tym na przykład 
porozumienie z Zespołem Szkół 
dotyczące powstania klasy o pro-
filu piekarniczym czy organizacja 
badań profilaktycznych dla dzieci 
wspólnie z fundacją RMHC – 
podkreśla Zbigniew Suchyta. Rok 
temu przy okazji wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę 
przekazano 10 tysięcy złotych 
na potrzeby Stowarzyszenia 
Wspierania Kultury w Gminie 
Strzegom „Akcja”. Obecnie firma 
zaangażowana jest w budowę 
placu zabaw przy ulicy Bazaltowej 
w Strzegomiu. Prowadzone 
są prace projektowe oraz 
poszukiwania współfundatorów 
tego przedsięwzięcia. Szacowana 

wartość wyposażenia to 50 
tysięcy złotych, a planowany 
termin realizacji tej inwestycji 
to pierwszy kwartał 2014 
roku. Natomiast w ramach 
porozumienia z Zespołem Szkół 
w Strzegomiu, w odpowiedzi 
na potrzeby lokalnego rynku 
oraz piekarni, powstaje od tego 
roku szkolnego półoddział 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
kształcący w zawodzie piekarza 
(16 uczniów klasy I). 3-letni cykl 
nauczania obejmie kształcenie 
teoretyczne i praktyczne – 
także w samym zakładzie FSB 
Piekarnia Strzegom. Dzięki 
zaangażowaniu zarządu piekarni 
oraz burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, w szkole powstaje 
specjalistyczna pracownia 
piekarska, wyposażona zgodnie 
z wymaganymi standardami. 
Koszt remontu i przystosowania 
pomieszczenia na potrzeby 
funkcjonowania klasy poniesie 
piekarnia, zakup wyposażenia 
sfinansuje natomiast Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy.

GK

FSB oficjalnie otwarte 
Piekarnia funkcjonująca na strzegomskiej podstrefie ekonomicznej upiecze rocznie 700 mln sztuk pieczywa

„Nowe Możliwości” 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizuje projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ”Nowe 
Możliwości”, który skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Celem projektu jest 
zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na 
rynku pracy, nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród 
osób będących klientami Ośrodka. Uczestnicy projektu od maja do sierpnia 
korzystali z różnorodnych form wsparcia m.in.: warsztatów z komunikacji 
interpersonalnej i autoprezentacji, których celem było zrozumienie istoty 
komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik 
aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, 
rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej, warsztatów 
kompetencji społecznych pomagających w powrocie na rynek pracy, nabycie 
umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego 
poprzez umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, indywidualnych 
konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Złote Gody p. Bosakiewiczów
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Rozpoczyna się końcowy 
etap renowacji cmenta-
rza żydowskiego w Strze-
gomiu. 15 wr z eśnia br. 
prz yjechała do Morawy 
trzecia już grupa młodych 
bezrobotnych z powiatu 
Barnim pod opieką Mario 
Hellmicha, kierownika 
robót w Strzegomiu. 

Młodzi ludzie z Niemiec 
wraz z młodzieżą z Zespo-
łu Szkół w Strzegomiu pod 
opieką Doroty Sozańskiej, 
zastępcy dyrektora, zakończą 
prace renowacyjne na cmen-
tarzu żydowskim. W zakresie 
wykonywanych prac prze-
widziano sprzątanie cmen-
tarza i wykonanie nakrywy 
granitowej na murze wokół 
cmentarza. Wsparcie mate-
riałowe z ramienia Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
udziela uczestnikom projektu 
ZUK Sp. z o. o. Na tere-
nie cmentarza żydowskiego 
w ciągu dwóch lat pracowały 
trzy grupy młodych bezro-
botnych z Niemiec w ramach 
dwóch projektów z budżetu 
regionalnego V – pod nazwą 
„W dobrej formie dla MOL” 
z powiatu Maerkisch - Ode-
rland i „Droga do przyszłości” 
z powiatu Barnim. Partnerem 
projektu ze strony polskiej 
jest Zespół Szkół w Strzego-

miu. Projekty wspiera Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Gmina 
Wyznaniowa Żydowska i Fun-
dacja Ochrony Dziedzictwa  
Żydowskiego. Celem projektu 
jest rozszerzenie kompetencji 
międzykulturowych, poprawa 
umiejętności zawodowych 
i relacji interpersonalnych, 
doskonalenie umiejętności 
językowych i praca w zespole. 
Efekty dotychczasowych prac 
są widoczne. Grupa I z MOL 
pracowała na cmentarzu w ter-
minie 15.9 - 13.10.2012 r. 
W ramach wykonywanych prac 
skutecznie oczyściła cmentarz 
z zieleni, krzaków, rozpoczęła 
budowę muru otaczającego 
cmentarz i nawiązała kontakty 
z młodzieżą z Zespołu Szkół. 
Grupa II z Barnim w marcu 
2013 r. przy dość dużym mrozie 
zakończyła prace budowlane 
muru, rozszerzyła kompetencje 
językowe i zacieśniła kontakty 
z Zespołem Szkół. W terminie 
15 - 27 września 2013 r. pracuje 
grupa III z Barnim. Czworo 
młodych ludzi pod fachową 
opieką Mario Hellmicha wraz 
z młodzieżą z Zespołu Szkół 
wykona nakrywę granitową 
na murze (tzw. „czapkę”) i za-
kończy prace porządkowe na 
cmentarzu. Warto zaznaczyć, 
że projekt renowacji cmentarza 
żydowskiego w Strzegomiu 
opracował Guenter Gruetzner, 
kierownik projektów Stowa-

rzyszenia na Rzecz Wspierania 
Zatrudnienia i Kwalifikacji Za-
wodowych w Bad Freienwalde. 
Projekt został sfinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Socjalnego. Stowa-
rzyszenie na Rzecz Wspierania 
Zatrudnienia i Kwalifikacji 
Zawodowych (Verein zur Fo-
erderung von Beschaeftigung 
und Qualifizierung) istnieje 
od 10 stycznia 1992 r. i działa 
w regionie Eberswalde i Bad 
Freienwalde. Stowarzyszenie 
prowadzi dużą ilość projektów 

wspierania pracy i edukacji 
młodych bezrobotnych, ko-
rzystając z szerokiej sieci part-
nerów gospodarczych. Celem 
stowarzyszenia jest społeczne 
i bezinteresownie wspiera-
nie kształcenia zawodowego 
i ogólnego dla bezrobotnych 
oraz bezinteresowna i do-
broczynna pomoc dla bezro-
botnych w znalezieniu pracy. 
Istotą jest popieranie pracy 
w kooperacji z niemieckimi 
i polskimi partnerami. 

GK

Pamięć o zmarłych   
Na terenie cmentarza żydowskiego w ciągu dwóch lat pracowały trzy grupy młodych bezrobotnych z Niemiec

Kapituła Programu Naj-
wyższa Jakość QI 2013, re-
alizowanego pod patronatem 
Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Polskiego Forum ISO 
9000 doceniła i nagrodziła 
starania Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, związane 
z wdrażaniem, a także pro-
mowaniem idei jakości we 
wszystkich aspektach dzia-
łalności Urzędu. 

Urząd Miejski w Strzego-
miu zdobył tytułu Laureata QI 
2013 w kategorii: QI Services 
- usługi najwyższej jakości. 
Warto podkreślić, że tytuł lau-

reata i złoty medal QI Urząd 
otrzymał już po raz czwarty. 
W 2012 roku przyznano na-
grodę Perła QI, najwyższe 
wyróżnienie w tej kategorii 
po trzykrotnym przyznaniu 
złotego medalu. Najwyższa 
Jakość QI to projekt, które-
go celem jest promowanie 
w firmach i instytucjach sku-
tecznych metod zarządzania 
jakością. To także promocja 
tych firm i instytucji, które 
reprezentują najwyższe stan-
dardy, gwarantujące klientom 
i konsumentom otrzymanie 
produktu lub usługi na naj-
wyższym poziomie.
 GK

Najwyższa Jakość QI 2013  
dla strzegomskiego Urzędu 

5 października br. w auli 
strzegomskiego LO od-
będzie się trzecia edycja 
Festiwalu Subkultur. Go-
ściem specjalnym będzie 
J u n i o r  S t r e s s , k t ó r e g o 
utwory cieszą się w Inter-
necie ogromną popular-
nością. Utwór „Znam ten 
stan” obejrzało ponad 5 
mln internautów! Junior 
Stress jest wokalistą zwią-
zanym ze sceną muz yki 
reggae i dancehall. 

Imprezę poprowadzi DJ 
Shanti Dub, który wprowa-
dzi uczestników w muzyczne 
i taneczne klimaty klubowe. 
Najważniejszym aspektem fe-
stiwalu jest jednak część kon-
kursowa. Festiwal Subkultur 
skierowany jest do młodych, 
amatorskich zespołów z gmi-
ny Strzegom i okolic, a także 
osób, które muzykują indy-
widualnie. Idea konkursu 
związana jest z promowaniem 
umiejętności muzycznych 
młodych ludzi, bez względu 
na rodzaj wykonywanej mu-
zyki, integracją środowiska 
muzycznego (zero podzia-
łów), wymianą doświadczeń. 
Zwycięzcy otrzymają 1.500 zł. 
Natomiast za zajęcie II i III 
miejsce uczestnicy otrzymają 
500 zł. Regulamin konkursu, 
a także kartę zgłoszeniową 
można pobrać na stronie 
www.lo.strzegom.pl. 

Startuje III Festiwal Subkultur!
Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie wokalista Junior Stress! Są pojemniki 

na odpady 
komunalne 

Zgodnie z nową ustawą o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach właści-
ciel lokalu (wspólnoty) ma 
obowiązek wyposażyć nie-
ruchomość w pojemniki na  
śmieci. Gmina ma obowiązek 
wyposażyć w pojemniki tylko 
gniazda. Pojemniki moż-
na kupić lub wydzierżawić. 
Informujemy, że w chwili 
obecnej ZUK Sp. z o. o. ma 
wolne kontenery.

Kw

Będą konsultacje ws. 
ul. Dąbrowskiego

Burmistrz Strzegomia za-
prasza w dniu 24 września br. 
(początek o godz. 16.00) miesz-
kańców na konsultacje w spra-
wie przedstawienia propozycji 
nowej organizacji ruchu ulicy 
Dąbrowskiego w Strzegomiu.

Na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu - Rynek 38, 
został wywieszony na okres 

21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gmi-
ny Strzegom przeznaczonych 
do  oddania w dzier ż awę 
zgodnie  z  Zarządzeniem 
Nr 244/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 17 wrze-
śnia 2013 r.

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE

Piątek  27.09.2013  
9:00 

16:00 

„Techniki walki ze stresem” szkolenie w ramach cyklu „Profesjonalizacji 3 Sektora” 
— projekt Stowarzyszenia Euro-Concret  
Prowadzący: dyplomowany psycholog, sala  konferencyjna CAS — I piętro 

Recital Małgorzaty Mach — część artystyczna  

Sobota 28.09.2013  

10:30 
Oficjalne otwarcie II Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
„Ludzie z Pasją” 

10:45 Program współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi  na 
lata 2014-2015,wyniki współpracy za lata 2012 i 2013 
— Wydział Funduszy Europejskich 
Relacja z pierwszych wizyt studyjnych strzegomskich organizacji  
pozarządowych — Strzegomskie Centrum Kultury 

11:00 

11:30 Aspekty pozyskiwania środków z FIO  
— Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie,  
— Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy Sosny”  

12:30 Przerwa kawowa 

Inicjatywy społeczne Stowarzyszenia „Piława Dolna”  13:00 

13:30 Konkurs „Lider NGO 2013” — inicjatywy strzegomskich organizacji  
— Wydział Funduszy Europejskich 

14:30 Wręczenie nagrody Burmistrza Strzegomia „Lider NGO 2013” 
Wspólna fotografia mieszkańców Strzegomia przy pomniku Św. Anny  15:00 

Magiczny Strzegom — pokaz iluzji 16:00 

PATRONI MEDIALNI: 

Cieszę się, że Urząd Miejski w Strzegomiu znajduje się w gronie 
tych instytucji. Gratuluję wszystkim pracownikom zaangażo-
wanym w projekt, bo to ich codzienna praca stanowi produkt 
najwyższej jakości – komentuje Iwona Zabawa – Budziszyn, 
sekretarz gminy Strzegom. Uroczyste podsumowanie Programu 
Najwyższa Jakość QI 2013 wraz z galą wręczenia grawerowa-
nych Medali Laureatów QI 2013 odbędzie się 18 października 
br. w Poznaniu.

Partnerami Festiwalu Subkultur są: 
W ramach projektu „Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta 
i Gminy Strzegom” – burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta, TPD oddział 
w Strzegomiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Strze-
gomiu, Strzegomskie Centrum Kultury. Festiwal Subkultur objęła honorowym 
patronatem posłanka na Sejm RP - Monika Wielichowska. Zapraszamy 
serdecznie! Wstęp wolny!

Wydział Gospodarki Odpa-

dami Komunalnymi infor-

muje, że wysłane zostaną 

kolejne upomnienia (wyno-

szące 8,80 zł) do tych osób, 

które do dnia 10 sierpnia br. 

nie uregulowały należności 

za odpady.
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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: 

Hanna: czy jest możliwość, 
na dzień dzisiejszy (zanim po-
wstanie nowe przedszkole z od-
działem żłobkowym), otwarcia 
oddziału żłobkowego w którymś 
z przedszkoli? Problem jest 
ogromny, matki chcąc powrócić 
do pracy, nie mają z kim zostawić 
swojego dziecka, a na opiekunkę 
niestety nie wszystkich stać. 
Proszę rozważyć ten problem, 
zainteresowanie naprawdę jest 
duże. z góry dziękuję

Rozpoczynamy projektowanie 
przedszkola z dwoma oddziała-
mi żłobkowymi. W przedszkolu 
nr 2 mamy oddział żłobkowy, 
w którym przyjmowane są 
dzieci od 2. roku życia.

sebastian: witam Panie Burmi-
strzu. nie jestem mieszkańcem 

gminy (jeszcze), ale posiadam 
pewne środki finansowe. w pla-
nie na najbliższe 5 lat mam 
zamiar je zainwestować we wsi 
rusko. moje pytanie dotyczy 
(ciekawi?) planów zagospo-
darowania przestrzennego, 
a właściwie ich zmian ogłoszo-
nych 30 sierpnia br. w uchwale 
rady miasta nr 67/13.wy-
mienione są wsie sąsiednie, ale 
nie rusko. wzbudziło to mój 
niepokój, czyżby nie planowano 
rozwoju tegoż skrawka gminy? 
nie wiem w tej sytuacji czy 
inwestować swój kapitał... sta-
re plany z 2004 r., są już nieco 
zdezaktualizowane, natomiast 
mnie interesuje przyszłość. 
z góry dziękuję za odpowiedź 
i pozdrawiam!

Staramy się otwierać pla-
ny zmiany przestrzennego 
zagospodarowania gminy. 
Gmina podzielona jest na 27 
obrębów: 5 obrębów miasta 
Strzegom oraz 22 obręby wiej-
skie. W chwili obecnej mamy 
otwarte plany: dla obrębu 
w Żółkiewce, dla obrębu nr 2 
i 5 w Strzegomiu, dla terenów 
górniczych w Kostrzy i Gra-
nicznej, dla obrębu wsi Olsza-
ny, Jaroszów i Bartoszówek. 
W bieżącym roku zostały za-
kończone procedury i uchwa-
lone plany dla obr. 3 miasta 
Strzegom (z wyłączeniem ob-
szaru staromiejskiego) oraz dla 
obr. Wsi Grochotów. W roku 
2012 dokonano zmiany planu: 
dla obszaru położonego przy ul. 
Strzegomskiej w Goczałkowie; 
dla obszaru położonego w obr. 

wsi Rusko – działka 1/29; dla 
obszaru położonego w obr. wsi 
Jaroszów (orlik + tereny przy-
ległe). W roku 2011 dokonano 
zmiany planu: dla obszaru po-
łożonego przy ul. Aleja Wojska 
Polskiego w Strzegomiu; dla 
obszaru położonego w obr. 
wsi Stawiska; dla obszarów 
położonych w Obr. wsi Stano-
wice; dla obszaru położonego 
w Strzegomiu przy ulicy Le-
gnickiej. W miesiącu paździer-
niku bieżącego roku zostanie 
przedłożony Radzie Miejskiej 
w Strzegomiu projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do 
zmiany planu dla obszarów 
położonych w obr. 1 miasta 
Strzegom. Otwarcie kolejnych 
planów będzie możliwe po 
zakończeniu otwartych, co 
czynimy sukcesywnie. Duże 
znaczenie w otwarciu planu 
ma ilość wniosków złożonych 
w Urzędzie Miejskim. Z ob-
rębu wsi Rusko zarejestrowa-
nych jest 8 wniosków. Należy 
podkreślić, że samo złożenie 
wniosku nie gwarantuje, iż 
dla wskazanego we wniosku 
terenu będzie można dokonać 
zmiany planu, gdyż jest to uza-
leżnione od wielu czynników, 
a najważniejszym z nich jest 
uzyskanie wszystkich pozy-
tywnych uzgodnień w trakcie 
procedury.

max: Piękna sprawa Panie 
Burmistrzu - ma Pan, widzę, 
teraz maraton w otwieraniu 
otwartych inwestycji. naj-
pierw kolejny raz ogrzał się Pan 

w blasku pieca Piekarni, który 
działa już jakiś czas, a teraz 
otwiera Pan użytkowaną już 
długo drogę z kamieniołomów 
na bocznicę w goczałkowie. 

Szanowny Panie, nie ukry-
wam, że bardzo się cieszę, że 
zostałem zaproszony na te 
dwie uroczystości, z których 
pierwszą organizowała FSB 
Piekarnia Strzegom, a drugą 
prezes Manfred Weiss- Berger 
Surowce. Wybudowanie FSB 
Piekarni Strzegom uważam za 
wielki sukces strzegomskiego 
samorządu. Druga inwestycja 
to dowód na to, że potrafimy 
współpracować z przedsię-
biorcami. Oba zdarzenia służą 
ludziom bez względu na to, czy 
Panu się to podoba czy nie.

Przyjezdna: Panie Burmistrzu, 
piszę do Pana jako przedstawi-
ciela władzy, jak mi wiadomo, 
byłego nauczyciela i dyrektora 
ogólniaka. co roku w wakacje 
przyjeżdżam do strzegomia. 
już jako dziecko spacerowałam 
nad rzekę z rodzicami ul. rybną 
i 3 maja. w tym roku przeży-
łam szok. idąc tak przez ulicę, 
która ma takie duże znaczenie 
w naszej historii i jak poda-
ją historycy, jest to Pierwsza 
konstytucja w europie „3 maj 
1791”. cała Polska obchodzi ten 
dzień bardzo uroczyście. Pan 
wraz z mieszkańcami również, 
ale o ulicy z nazwą 3 maja, Pan 
i zarząd miasta zapomniał. 

Ni e  z a p o m n i a ł e m , b o 
w ostatnim czasie wykonano 
projekt remontu drogi. Kata-

strofalny stan dróg, szczególnie 
na obrzeżach miasta powo-
duje, że wykonujemy w tej 
chwili remonty dróg, na które 
otrzymujemy dotacje, czego 
przykładem jest ul. Szarych 
Szeregów. Ulica 3 Maja czeka 
w kolejce. 

gość: Panie Burmistrzu, czy jest 
szansa na dostanie mieszkanie 
od gminy?

Zgodnie z uchwałą RM 
Gmina przekazuje mieszkanie 
na rzecz osób pozostających 
w trudnej sytuacji mieszkanio-
wej i materialnej. O szczegóły 
należy pytać w Wydziale Lo-
kalowym Urzędu Miejskiego 
oraz u zarządcy ZGM Sp. 
z o.o. Dodatkowo informuję, 
że w sprawach lokalowych 
przyjmuję interesantów w każ-
dy wtorek, wspólne z zastępcą 
w godz. 11.30 -17.30.

waldemar t: Panie Burmi-
strzu! chińskie płytki grani-
towe 60x30x1 cm na allegro 
sprzedawane są za 66zł brutto 
/1m2. jak Pan myśli, któr y 
zakład kamieniarski w strze-
gomiu jest w stanie przebić tę 
cenę? odpowiem - żaden!!! 
jeśli nic nie zrobimy w sprawie 
wprowadzenia większych ceł na 
wyroby granitowe z chin, to my 
kamieniarze długo nie pocią-
gniemy!!! A jeśli my zaczniemy 
padać jak muchy to pieniędzmi 
z „Bułek” i „mc donalda” nie 
utrzyma Pan gminy!!! wiem, 
że były podejmowane pewne 
działania w tej sprawie, ale to 

za mało! temat trzeba drążyć 
bez ustanku!!! i proszę nas in-
formować na bieżąco „co i jak”. 
rozumiem, że ma Pan wiele 
innych kłopotów na głowie, ale 
pomoc kamieniarzom powinna 
stać zawsze na pier wszym 
planie !

Szanowny Panie. Rozmawiam 
z branżą na temat powstania 
klastra kamieniarskiego, który 
będzie bronił interesów branży 
kamieniarskiej, a także szukał 
wspólnych kierunków rozwoju. 
Już w październiku odbędzie 
się spotkanie założycielskie 
klastra kamieniarskiego. Spra-
wa ceł zaporowych to szcze-
bel Unii Europejskiej. Tylko 
mocna, zjednoczona grupa 
przedsiębiorców może walczyć 
o tę sprawę, tak jak zrobiła to 
branża ceramiczna. Gmina 
wspiera organizacyjnie powsta-
nie klastra kamieniarskiego. 
Merytorycznie pomaga Urząd 
Marszałkowski. 

mieszkanka: witam Panie 
Burmistrzu! ja, jako miesz-
kanka zapytuje Pana za co mają 
płacone pracownice, które nie 
sprzątają wioski tylko siedzą so-
bie do godz. 9.00 i idą do domu. 
dwie Panie, które tu pracują to 
mają to gdzieś, aby tylko brać 
kasę za nieposprzątanie. z góry 
dziękuję. Pozdrawiam

Praca osób bezrobotnych 
zatrudnionych przez gminę do 
prac porządkowych na terenie 
wsi, nadzorowana jest przez 
ZUK Sp. z o.o. i tam przeka-
załem Pani uwagi.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

W wydatkach gminy zna-
cząca kwota to wydatki 
z w i ą z a n e  z  u t r z y m a -
niem Urzędu Miejskiego, 
a w tym największa kwota 
to wydatki na płace i po-
chodne płac pracowni-
ków. 

W bieżącej kadencji samo-
rządu w urzędzie dokonano 
wielu reorganizacji, przede 
wszystkim zmniejszając licz-
bę osób funkcyjnych (na-
czelników, samodzielnych 
stanowisk). Dokonano także 
l ikwidacj i  Biura Obsługi 
Szkół Samorządowych, gdzie 
pracowało 13 osób, a do Urzę-
du Miejskiego przeszło 9 
osób. W marcu 2013 roku 
zlikwidowano Straż Miejską, 
z której 3 osoby przeszły do 
pracy w Urzędzie Miejskim 
(jedna do Wydziału Gospo-
darki Odpadami Komunal-
nymi i dwie do Wydziału 
Komunalnego). Likwidacje 
tych 2 jednostek budżeto-
wych to oszczędności przede 
wszystkim na stanowiskach 
kierowniczych i obsługi tych 
jednostek. Z dniem 1 marca 
2013 roku, gmina zobowią-
zana została do zorganizo-
wania Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi, do 
którego przeszły 3 osoby z in-
nych stanowisk w Urzędzie 
i jedna ze Straży Miejskiej. 

Obok etatowych urzędników, 
w Urzędzie Miejskim zatrud-
nieni są bezrobotni i osoby 
na zastępstwo za tych, którzy 
przebywają na urlopach wy-
chowawczych czy długotrwa-
łych zwolnieniach lekarskich. 
Wszystkie przedstawione 
działania ukierunkowane są 
na ograniczenie wydatków 
w związku z utrzymaniem 
administracji samorządowej. 
W niektórych gminach wiele 

działań – jak oświata, utrzy-
manie czystości i porządku, 
przesuwane są do jedno-
stek, co daje wrażenie niż-
szych kosztów administracji. 
W rzeczywistości utrzyma-
nie jednostek z dyrektorem, 
księgową i kadrową znacznie 
podwyższa koszty w skali 
całego budżetu. W załączeniu 
przedstawiam stan zatrudnie-
nia w Urzędzie Miejskim.

zbigniew Suchyta

Ile osób zatrudnia Urząd?
Obok etatowych urzędników, w Urzędzie zatrudniani są bezrobotni 

W chwili obecnej wykonawca 
opracował projekt organizacji 
ruchu na czas trwania robót, 
który uzyskał pozytywną opi-
nię Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu. Projekt 
został złożony do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego celem jego 
zatwierdzenia. Po uzyskaniu 
niezbędnych uzgodnień wy-

konawca rozpocznie roboty 
budowlane. Planowany termin 
ich zakończenia to 15 listopada 
br. Gmina Strzegom realizuje 
zadanie na podstawie podpi-
sanego w dniu 03.06.2013 r. 
porozumienia z Wojewódz-
twem Dolnośląskim w sprawie 
powierzenia gminie Strzegom 
realizacji zadania „Budowa 
zatoki autobusowej w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 374 ul. 
Świdnicka w m. Strzegom”. 

Warto dodać, że w grudniu 
ubiegłego roku została pod-
pisana umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowej na 
zadanie pod nazwą „Montaż 
kontenera sanitarnego” na ul. 
Leśnej w Strzegomiu (wizuali-
zacja na zdjęciu) z firmą PPHU 
Invent – Projekt ze Strzegomia. 
Firma ma wykonać dokumen-
tacje projektową do dnia 15 
listopada br. W chwili obecnej 
dokumentacja została złożona 
w Starostwie Powiatowym 
w Świdnicy celem uzyskania 
pozwolenia na budowę. Zadanie 
będzie realizowane w 2014 r.

red

Dla wygody pasażerów
Będzie zatoka autobusowa przy LIDL-u, a poczekalnia i toalety na ul. Leśnej

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

Etatowi urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim:
31.12.2010 r. – 114 osób
31.12.2011 r. – 121 osób (zmiany organizacyjne, w tym przejęcie 9 
pracowników BOSS z dniem 01.07.2011 r.)
31.12.2012 r. – 118 osób
30.04.2013 r. – 121 osób (przejęcie 3 pracowników Straży Miejskiej 
z dniem 01.04.2013 r.)
30.06.2013 r. – 120 osób

Stan zatrudnienia na dzień 15.01.2013 r.:
178 osób, w tym:
117 – etatowi urzędnicy
5 osób – umowa na zastępstwo
56 osób – osoby bezrobotne zatrudnione w ramach prac interwen-
cyjnych i robót publicznych

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

W lipcu br. gmina Strzegom ogłosiła przetarg nieogra-
niczony na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Świdnicka w m. Strze-
gom”. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca 
robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„STAŃCZYK” Spółka Jawna, ul. Jeleniogórska 52, 58-
160 Świebodzice. Wykonawca za wykonanie przedmiotu 
zamówienia zaproponował kwotę brutto 97 170,00zł. 
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Stoiska dożynkowe naszych wsi
Każdego roku stoiska do-

żynkowe zachwycają inwencją 
twórczą, wspaniałą kolorystyką 
i ciekawymi pomysłami. Tak 

było i w tym roku. Sołectwa 
włożyły w nie wiele pracy i za-
angażowania. Oto prezentacja 
wieńców, chlebów i stoisk, 

które przeszły oczekiwania 
wszystkich. Spośród 23, ko-
misja konkursowa przyznała 
trzy równorzędne nagrody 

Jaroszów

Bartoszówek

Godzieszówek

Kostrza

Goczałków Górny

Graniczna

Żelazów

Goczałków 

Grochotów

międzyrzecze

Granica
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Stoiska dożynkowe naszych wsi
w wysokości 2 000 zł dla 
sołectw: Jaroszów, Granica 
i Żółkiewka. Pozostałe sołec-
twa otrzymały także stosowne 

nagrody pieniężne, które wrę-
czył Zygmunt Worsa, starosta 
świdnicki.

red

Morawa

rogoźnica

Żółkiewka

Sołectwo Strzegom

modlęcin

rusko

stanowice

olszany

tomkowice

Skarżyce

wieśnica

stawiska
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Światowy „Dzień Sybiraka” 
obchodzony jest rokrocz-
nie 17 września. Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 4 
w Strzegomiu, w tym dniu 
dla zaproszonych gości, 
przygotowała specjalną uro-
czystość.

Na wydarzeniu pojawili się 
m. in. ksiądz prałat Marek 
Babuśka, prezes Koła Związ-
ku Sybiraków w Strzegomiu 

- Jerzy Orabczuk, Sybiracy, 
przedstawiciele Rady Rodziców, 
uczniowie, nauczyciele, pracow-
nicy szkoły. – Dzień Sybiraka 
jest zawsze w naszej szkole 
świętem. To bardzo ważne dla 
nas, że przedstawiciele Związku 
Sybiraków tak chętnie uczestni-
czą w życiu naszej szkoły. Cie-
szymy się i czujemy się wyróż-
nieni tym, że co roku możemy 
w progach naszej szkoły gościć 
tak znakomitych przyjaciół. 
Drodzy Sybiracy, darzymy Was 

ogromnym szacunkiem. Prze-
szliście drogę cierpienia i bólu. 
Przeżyliście wiele lat tułaczki, 
niedoli, głodu i samotności. 
Pamięć o męczeństwie Sybi-
raków będzie przekazywana 
w naszej szkole z pokolenia na 
pokolenia - mówiła dyrektor 
PSP nr 4 w Strzegomiu, Janina 
Klonowska. Program artystycz-
ny, który u widzów wywołał 
poruszenie i zadumę nad losami 
Sybiraków, z pomocą nauczycieli 
przygotowali uczniowie klasy 

V c. – Cieszę się niezmiernie, 
że młodzież kultywuje „Dzień 
Sybiraka”. Jest to bardzo ważne, 

ponieważ dzięki temu pamięć 
o tych ludziach nigdy nie zginie 
i będzie przekazywana z pokole-

nia na pokolenia - kontynuował 
Jerzy Orabczuk.
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Akcja „Alkohol nie pomaga - 
postaw na życie”, w ramach której 
odbył się festyn, cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem nie tylko 
wśród uczniów szkół, ale także 
mieszkańców gminy Strzegom. 
Podczas imprezy można było 
spotkać się z kierowcą szkolenio-

wego samochodu ciężarowego, 
jak również z przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Policji. – 
Temat akcji dotyczył promocji 
szkoły, a dokładniej powstania 
nowego kierunku związanego 
z przyuczeniem młodzieży do 
zawodu kierowcy - mechani-

ka. Aby wykonywać transport 
drogowy, kierowca musi odbyć 
szkolenia zwane „kwalifikacją 
wstępną”. Do tego celu służy 
właśnie ten mobilny symulator. 
Zainteresowanie akcją było duże. 
Uczestnicy mogli wsiąść do 
auta, zobaczyć jak wygląda świat 
z pozycji kierowcy. Opinie były 
bardzo pozytywne- mówił Paweł 
Kobylański, instruktor techniki 
jazdy w Ogólnopolskim Związku 
Pracodawców Transportu Dro-

gowego. - Od wielu lat zabiegamy 
o to, żeby kształcenie mechanika 
pojazdów samochodowych było 
związane bezpośrednio z przyszłą 
pracą naszych uczniów. Dlatego 
zdecydowaliśmy się przystąpić 
do projektu, w ramach którego 
udostępniono nam symulator. 
Zarówno uczniowie, jak i miesz-
kańcy gminy mogli z niego sko-
rzystać. Oprócz tego, dla naszych 
uczniów przygotowaliśmy zajęcia 
w firmach spedycyjnych. Ponad-
to nasi uczniowie mają wielką 
szansę znaleźć pracę w serwisach 
Volvo czy Renault, mieszczących 
się w Pietrzykowicach, bo jak 

wiadomo pracodawcy potrzebują 
wykształconych i wykwalifiko-
wanych kierowców- mechaników 
- mówił dyrektor Zespołu Szkół 
w Strzegomiu, Roman Ehlert. - 
Każdy miał okazję zobaczyć, że 
wcale nie jest tak łatwo kierować 
pojazdem ciężarowym. Siedząc 
w symulatorze miałem wrażenie, 
jakbym prowadził pojazd w nor-
malnych warunkach drogowych. 
Symulator ma na celu pokazać, 
na czym tak naprawdę polega 
praca kierowcy. Zachęcamy do 
kształcenia się w tym zawodzie. 
Gmina Strzegom dofinanso-
wała to przedsięwzięcie kwotą 

5.000 zł - komentował Wiesław 
Witkowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia. Celem festynu było 
zachęcenie młodych ludzi do 
kształcenia się na kierunku kie-
rowcy - mechanika w Zespole 
Szkół w Strzegomiu. - Klasy 
tego typu były u nas od zawsze, 
aczkolwiek teraz gwarantujemy 
zupełnie inną jakość w kwestii 
zdobywania wiedzy w tym kie-
runku - kontynuował dyrektor 
ZS. Warto dodać, że w Europie 
jest pięć takich symulatorów, 
z tego dwa są w Polsce i jeden 
w Strzegomiu.
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„Dzień Sybiraka” w Czwórce

Ciężarówką po Strzegomiu 

Drodzy Sybiracy, darzymy Was ogromnym szacunkiem. Przeszliście drogę cierpienia, bólu, tułaczki, niedoli i głodu – mówiła dyrektor Janina Klonowska 

Aby pracować w transporcie drogowym, kierowca musi odbyć szkolenia zwane „kwalifikacją wstępną”. Do tego celu służy mobilny symulator 

Poniżej podajemy liczbę postępowań kwalifikacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu 
zawodowego w roku 2013. W 2013 r. w chwili obecnej nie 
odbyło się żadne postępowanie egzaminacyjne na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczy-
ciele mogą jeszcze złożyć wnioski o podjęcie odpowiednio 
postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 
dnia 31 października 2013 r.

Nauczyciele awansują

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Stanowicach to placówka 
o wieloletniej tradycji. Swoją 
działalność oświatową roz-
poczęła tuż po wojnie, we 
wrześniu 1945 roku, w jed-
nym, zniszczonym budynku. 
W ciągu następnych, blisko 
siedemdziesięciu lat, zmieniała 
swoje oblicze. Dzięki stara-
niom kolejnych dyrektorów 
wzbogacano bazę dydaktycz-
ną, wdrażano innowacyjne 
przedsięwzięcia, pozyskiwano 
wykształconą kadrę peda-
gogiczną, oddano do użytku 
drugi wyremontowany budy-
nek szkolny. 

Prawdziwy przełom w funkcjo-
nowaniu placówki nastąpił w roku 
1999. Z mojej inicjatywy i przy 
wydatnej pomocy ówczesnego 
kierownika Referatu Wydziału 
Oświaty w Strzegomiu, Lilii Ki-
lian, doszło do utworzenia drugie-
go w województwie wrocławskim, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
To w głównej mierze dzięki mo-
jej pasji i zaangażowaniu szkoła 
stawała się nowoczesną, idącą 

z duchem czasu, placówką. Mając 
do dyspozycji grono pedagogiczne, 
gotowe do coraz to nowych wy-
zwań, z powodzeniem wprowadza-
łem w świat szkolnej codzienności 
ciekawe, nowatorskie idee. Dbałem 
o to, aby uczniowie mieli dostęp do 
nowoczesnych technologii, aby nie 
czuli się gorsi od swoich rówieśni-
ków ze szkół miejskich. Czynię to 
po dziś dzień. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Stanowicach to 
„Szkoła z Klasą”. Uczy i wycho-
wuje, zapewnia bezpieczeństwo 
wszystkim uczniom. Mogą oni 
rozwijać swoje pasje i zamiłowania 
poprzez uczestnictwo w różnych 
zajęciach pozalekcyjnych i kołach 
zainteresowań, m.in. matematycz-
nym, historycznym, przyrodni-
czym, plastycznym. Dzięki temu 
osiągają sukcesy w konkursach 
międzyszkolnych, gminnych, re-
gionalnych. W procesie nauczania 
ogromny nacisk kładziemy na na-
ukę języka angielskiego. Ucznio-
wie korzystają z bogatej, ciągle 
wzbogacanej o nowe pomoce bazy 
dydaktycznej, m.in. doskonale 
wyposażonej pracowni informa-
tycznej, tablic interaktywnych, 
biblioteki multimedialnej, sprzętu 
audiowizualnego. Szkoła uczestni-

czy w ciekawych projektach edu-
kacyjnych i programach unijnych, 
które pozwalają na pozyskiwanie 
dodatkowych środków finanso-
wych dla placówki i jej doposaże-
nie. Ogromnym przedsięwzięciem 
organizacyjnym, wychowawczym 
i dydaktycznym, jakiego podjęła 
się cała szkolna społeczność Sta-
nowic w tym roku szkolnym, jest 
nadanie Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Stanowicach imienia 
Jana Brzechwy. Uroczystość, która 
odbędzie się w październiku, 
zwieńczy wielomiesięczne przy-
gotowania i umocni przywiązanie 
do „małej ojczyzny”, jaką z całą 
pewnością jest dla mnie, moich 
uczniów i kadry nauczycielskiej 
nasza szkoła.

red

PSP Stanowice - „Szkoła z Klasą”
O swojej pracy opowiada Marek Wiśniowski, dyrektor z powołania Angielski  

dla przedszkolaków  
za złotówkę

Od 1 października br. rozpoczną 
się w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych zajęcia z języka 
angielskiego dla sześcio- i pię-
ciolatków. W ubiegłych latach 
rodzice opłacali dodatkowo naukę 
języka angielskiego w kwocie 
około 30 złotych miesięcznie, 
od 1 października rodzic zapłaci 
za 2 lekcje w tygodniu 4 złote 
miesięcznie. Przyznana z budżetu 
państwa dotacja i zmiany w usta-
wie o systemie oświaty powodują, 
że opłaty pobierane od rodziców 
za każdą dodatkową godzinę po-
wyżej pięciu godzin nie mogą być 
wyższe niż 1 zł. Biorąc pod uwagę 
powyższe, burmistrz Strzegomia 
podjął decyzję o przyznaniu do-
datkowych godzin dla przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach z przeznaczeniem na 
zatrudnienie nauczycieli języka 
angielskiego i uruchomienie z 
dniem 1 października 2013 roku 
zajęć języka angielskiego dla dzieci 
przedszkolnych. Efektem tej 
decyzji jest to, że rodzice w naszej 
gminie nie muszą się martwić, w 
jaki sposób finansować dodatkowe 
zajęcia z języka angielskiego. 

red

16 września br. w siedzibie Polskiego Radia Wrocław odbyły się tradycyjne uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, pod-
czas których wicewojewoda dolnośląski – Ewa Mańkowska wręczyła zasłużonym Sybirakom medale nadane przez 
prezydenta RP. 
Podczas gali nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu VI edycji „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”. 
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie zorganizowanym przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 
i Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej Odział Wrocław 
zajął uczeń PSP nr 4 w Strzegomiu - Jakub Nejman. Przygotował on pracę zatytułowaną „Ludzkie sprawy na nieludzkiej 
ziemi - z życia Sybiraka. Kronika rodzinna Pana Jerzego Orabczuka”. Jak podkreśla autor nagrodzonej pracy, nigdy nie 
udałoby się jej przygotować w tak bogatej formie, gdyby nie ogromnego zaangażowanie i pomoc Jerzego Orabczuka, 
który udostępnił wiele fotografii z prywatnego archiwum, wycinków prasowych i materiałów źródłowych. Organizatorzy 
konkursu wyróżnili również - Dorotę Bielawską, nauczycielkę PSP nr 4, która sprawowała opiekę merytoryczną nad 
pracą. Dyplomy uznania Dolnośląski Kurator Oświaty - Beata Pawłowicz przekazała na ręce dyrektor PSP nr 4 - Janiny 
Klonowskiej. Serdecznie gratulujemy! 

red

Ten, kto chciałby w przyszłości zostać zawodowym kierowcą 
samochodu ciężarowego, mógł od 13-14 września br. spró-
bować swoich sił w nowoczesnym, mobilnym symulatorze, 
który stanął przed Zespołem Szkół w Strzegomiu.

Lp. NAZWA PLACÓWKI liczba postępowań 
kwalifikacyjnych 
na stopień awansu 
zawodowego 
nauczyciela 
kontraktowego

liczba postępowań 
kwalifikacyjnych 
na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego

1. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2

0 3  
(informatyka, matematyka; 
informatyka, matematyka, 
przyroda; obowiązki 
nauczyciela bibliotekarza)

2. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3

0 0

3. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4

0 0

4. Zespół Szkół w 
Goczałkowie

0 0

5. Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Stanowicach

0 0

6. Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Jaroszowie

0 0

7. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Kostrzy

0 0

8. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Olszanach

0 0

9. Gimnazjum Nr 1 1 (religia) 0
10. Gimnazjum Nr 2 1 (religia) 1  

(informatyka, matematyka)
11. Publiczne Przedszkole 

Nr 2 w Strzegomiu
0 0

12. Publiczne Przedszkole 
Nr 3 w Strzegomiu

0 1  
(wychowanie przedszkolne)

13. Publiczne Przedszkole 
Nr 4 w Strzegomiu

0 0
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Nowy odcinek drogi  nr 
2933 D w miejscowości Skar-
życe został oddany do użytku 
6 września. To już kolejny, 
wyremontowany odcinek dro-
gi powiatowej, której remont 
przeprowadzono ze środków 
Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji oraz środków 
powiatu świdnickiego. 

Wyremontowany odcinek 
w Skarżycach ma długość 
około pół kilometra. Remont 
obejmował m. in. wykonanie 
warstwy ścieralnej, frezowa-
nie nawierzchni, odmulenie 
rowów, ścięcie i uzupełnienie 

poboczy. Wartość zadania wy-
niosła ponad 350 tys. złotych, 
a prace wykonała firma BI-
SEK-Asfalt z Kostomłotów. 
W odbiorze uczestniczyli: 
Sabina Cebula- przedsta-
wiciel powiatu, dyr. Marek 
Olesiński - ze Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego, 
przedstawiciel wykonawcy - 
Dominik Pietrzykowski, za-
stępca Burmistrza - Wiesław 
Witkowski oraz naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony Środowiska 
i Wsi Ewelina Kowalska.

red

Skarżyce są niewielką, malow-
niczą i atrakcyjną turystycznie 
wsią, leżącą w gminie Strzegom. 
Liczba jej mieszkańców obecnie 
nie przekracza 60 osób. – Sołty-
sem Skarżyc, które zamieszkuję 
od 1959 roku, jestem już drugą 
kadencję - mówi Janusz Kaź-
mierczak. - Przez pierwsze 4 
lata mojego sołtysowania udało 
mi się doprowadzić do tego, że 
nasza wieś została zwodocią-
gowana. Ponadto ulepszyliśmy 
drogę biegnącą przez Skarżyce. 
W ubiegłym roku nasadziliśmy 
przepiękną Aleję Lipową, która 
jest jeszcze bardzo młoda, ale za 
parę lat, gdy te drzewa trochę 
urosną, widok będzie niesamo-
wity - kontynuował. – Ponadto 
udało nam się wykonać uchwyty 
na kwiaty, dzięki czemu nasza 
wieś stała się niezwykle okazała. 
Dodatkowo planowana jest 
budowa placu zabaw z altaną. 
Powstanie miejsce, gdzie ludzie 
będą mogli spędzać swój wolny 
czas. W Skarżycach istnieje 
stadnina koni, do której ludzie 
chętnie zaglądają. Stadnina 
ta stała się jednocześnie na-
szą wizytówką, dzięki której 
staliśmy się rozpoznawalni. 
Moim marzeniem jest to, aby 
odnowić przystanek autobuso-
wy, jak również doprowadzić 
do skanalizowania wsi - in-
formuje Janusz Kaźmierczak. 
– Staramy się jak najczę-
ściej organizować imprezy 
integracyjne dla mieszkańców: 
ogniska, dożynki, zabawy ta-
neczne na świeżym powietrzu. 

Dodatkowo pragnę, aby dzieci 
z naszej wsi miały trochę roz-
rywki, dlatego organizujemy 
różnego rodzaju wycieczki. 
W ubiegłym roku zorganizo-
waliśmy wycieczkę do Wro-
cławia. Zwiedziliśmy ZOO, 
Ostrów Tumski, pływaliśmy 
statkiem po Odrze. Dzieci 
były bardzo szczęśliwe. W tym 
roku odwiedziliśmy Kotlinę 
Kłodzką, gdzie zwiedzali-
śmy Jaskinię Niedźwiedzią 
oraz Wambierzyce. Pieniądze 
z funduszu sołeckiego w przy-
szłym roku chcemy przezna-
czyć na wystrój wsi, a resztę na 
zagospodarowanie działki, na 
której powstanie plac zabaw. 
Chciałbym także, aby na Alei 
Lipowej powstała pamiątkowa 
tabliczka, na której uwiecznio-
na będzie data inicjatywy oraz 
jej pomysłodawca, którym 
byłem ja – kończy sołtys. 
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Skarżyce bezpieczniejsze

Prezentujemy sołtysów: 
Janusz Kaźmierczak ze Skarżyc

Rozpoczął się remont drogi 
wojewódzkiej nr 374 o dłu-
gości 3,4 km, na odcinku 
od skrzyżowania z drogą 
382 (w pobliżu Stanowic), 
w stronę Świebodzic. 

Część tej drogi znajduje się 
na terenie gminy Strzegom. 
Roboty drogowe wykonuje 
„Bisek- Asfalt” Michał Bisek 
z Kostomłotów. Firmę wyło-
niono w wyniku przetargu 
nieograniczonego ogłoszone-
go przez Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei we Wrocławiu. 
Koszt przedsięwzięcia wynosi 
ponad 3,6 mln zł. Termin 
realizacji zadania został wy-
znaczony na 15.10.2013 r. 
Na odcinku pozamiejskim 
zaprojektowano wzmocnienie 
krawędzi jezdni podbudo-
wą asfaltową oraz ułożenie 
trzech warstw asfaltowych 
o łącznej grubości 18 cm. Po-
bocza jezdni zostaną wyrów-
nane i wzmocnione frezowiną 
asfaltową. Celem zwiększenia 
nośności drogi zostanie wy-
mieniona jej  konstrukcja, 
obejmująca między innymi: 
wykonanie podbudowy z kru-
szyw kamiennych o frakcji 
przewidzianej w projekcie 
budowlanym, stabi l izację 
cementową oraz położenie 
trzech warstw asfaltowych 
o łącznej grubości 21 cm. 

Przewidziano także remont 
chodnika biegnącego wzdłuż 
wsi, który zostanie wykonany 
z kostki betonowej. Nastąpi 
także wymiana studzienek be-
tonowych i regulacja urządzeń 
infrastruktury technicznej nie 
związanej z potrzebami za-
rządzania drogami. 

Nowy asfalt, wzmocnienie 
poboczy, wycinka krzaków, 
wymiana przepustów, odmu-
lenie dna rowów i wreszcie 
długo oczekiwany chodnik 
w Grochotowie zmieni wi-

zerunek kolejnej drogi woje-
wódzkiej w gminie Strzegom. 
Z wykonywanych prac cieszą 

się mieszkańcy Grochoto-
wa. 

GK

Gmina Strzegom udzieliła 
pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej powiatowi 
świdnickiemu, w zakresie 
realizacji zadań związanych 
z budową chodników przy 
drogach powiatowych na 
terenie gminy. Zadania re-
alizowane są przez powiat, 
w imieniu którego działa 
Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego. 

W wyniku przetargu nieogra-
niczonego wyłoniono wyko-
nawcę robót chodnika w Tom-
kowicach, jakim jest PPHU 
DROG-ART. - Arkadiusz Rat-
kowski. Umowa została zawarta 
na kwotę 78.900,00 zł brutto. 
– W ubiegłym tygodniu przy 
drodze powiatowej rozpoczęła 
się budowa chodnika. Mieszkań-

cy z niecierpliwością oczekują na 
zrealizowanie powyższego zada-
nia. Warto nadmienić, że nasza 

wieś jest w pełni skanalizowana 
(kanalizacja jest podłączona do 
sieci miejskiej), dzięki czemu 
można przystąpić do inwestycji, 
która wiąże się nie tylko z po-
prawą bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności, ale także estetyką 
miejscowości - mówi sołtys, An-
drzej Szczepanik. – Inwestycja ta 
nie tylko usatysfakcjonuje samych 

mieszkańców, ale także władze 
gminy Strzegom. A dodatkowo 
dobra współpraca ze Starostwem 
Powiatowym w Świdnicy daje 
możliwość optymistycznego 
spojrzenia na realizację zada-
nia - kontynuuje sołtys. Termin 
zakończenia prac przewidziany 
jest na 21.10.2013 r.

Kw

Droga dla Grochotowa

Gmina wciąż inwestuje

Termin realizacji zadania został wyznaczony na 15.10.2013 r. Koszt to ponad 3,6 mln zł

Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują na zrealizowanie nowych chodników przy drogach powiatowych

Firma PPHU DROG-ART Arkadiusz Ratkowski będzie także wykonawcą 
chodnika w Żelazowie. – Budowa nowego chodnika jest bardzo potrzebna 
mieszkańcom, ponieważ przede wszystkim będzie bezpieczniej. A jak wia-
domo, droga biegnąca przez Żelazów jest niezwykle ruchliwa, co znacznie 
utrudnia swobodne poruszanie się mieszkańców. Aktualnie trwa realizowanie 
drugiego etapu inwestycji. Termin wykonania prac przewidziany jest na połowę 
października - mówił sołtys Żelazowa, Sebastian Czerniawski. Wartość robót 
wyniesie 92.479,65 zł brutto. 

- Nowa nawierzchnia drogi i chodnik są bardzo potrzebne na wsi. Stary 
chodnik był bardzo zniszczony. Połamane płyty i uskoki stwarzały zagrożenie. 
Cieszy nas nowy chodnik, bo przy takim natężeniu ruchu jakie jest trudno się 
poruszać, a przejście wózkiem spacerowym, czy przejazd rowerem graniczy 
z cudem. Po remoncie drogi poprawi się bezpieczeństwo pieszych, a poza 
tym wioska będzie bardzo ładnie wyglądać. Wieś jest rozwojowa, pięknieje 
i ma coraz więcej mieszkańców. Serdecznie dziękuję pracownikom Dolno-
śląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu za dotychczasową współpracę 
z sołectwem Grochotów i podjętą inwestycję - komentuje Renata Podkówka, 
sołtys Grochotowa. 
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Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomo-
ściami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 
102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego  w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiące własność 

gminy Strzegom prze-
znaczonych do:

- sprzedaży - zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 246/
B/2013, Nr 247/B/2013, 
Nr 248/B/2013, 

Nr 249/B/2013, Nr 250/
B/2013, Nr 251/B/2013, 
Nr 252/B/2013, Nr 253/
B/2013, Nr 254/B/2013, 

Nr 255/B/2013 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 
18 września 2013 r.

Udział w maratonie to wielkie wyzwanie logistyczne. Trzeba się do tego przygotować

sPort

Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu po raz 
czwarty był organizato-
rem Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Premiera Donalda 
Tuska. W zawodach, które 
odbyły się w dniach 10 – 11 
września br., uczestniczy-
ły szkoły z terenu gminy 
Strzegom.

Turniej odbył się na obiek-
tach OSiR-u: Orlik 2012 oraz 
„Blisko-Boisko” w dwóch kate-
goriach wiekowych: 10 – 11 lat 
oraz 12 – 13 lat. W pierwszym 

dniu turnieju (10.09) rywali-
zacja przebiegała wśród dzieci 
10-11 letnich. Zwycięstwo za-
pewniła sobie drużyna PSP nr 
4 w składzie: Gracjan Potyra-
ła, Wiktor Strzyżewski, Alan 
Prucnel, Jakub Lamka, Jakub 
Zator, Mateusz Lesiński, Fi-
lip Sarama, Miłosz Wójtowicz 
i Kacper Strzelecki. Kolej-
ne miejsca przypadły Szkole 
Podstawowej w Jaroszowie 
(II) oraz Szkole Podstawowej 
w Stanowicach (III). Poza 
drużynami, które znalazły się 
na podium w zawodach udział 
wzięły jeszcze: PSP 2, PSP 

3, PSP w Olszanach i PSP 
w Goczałkowie. Dzień później 
wyłoniono zwycięzców wśród 
chłopców 12–13 letnich. 
Końcowe wyniki wyglądały 
następująco: Gimnazjum nr 
1 – 1. miejsce (skład: Marcin 
Obidowski, Andrzej Buczyk, 
Patr yk Śmierciak, Patr yk 
Kuczma, Mateusz Bochenek, 
Kamil Lesiński, Jakub Bur-
kiewicz, Jakub Żarczyński, 

Wiktor Mikołajczyk, Paweł 
Pitura), Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 zajęła 2. 
miejsce, a PSP nr 4 – trzecią 
lokatę. Wystartowały jeszcze 
szkoły z Goczałkowa, Olszan, 
Jaroszowa i PSP nr 3 w Strze-
gomiu. OSiR w Strzegomiu 
dziękuje wszystkim opieku-
nom za udział oraz pomoc 
w organizacji turnieju.

red

Do grona posiadaczy pre-
stiżowej Odznaki „Korona 
Maratonów Polskich” dołączyło 
ostatnio troje strzegomian: Ju-
styna i Edward Fedyczkowscy 
oraz Grzegorz Sulima. – Dla 
nas wszystkich, obok uzyska-
nego wyniku, ważny, a może 
najważniejszy, jest sam udział 
w maratonach – wyjaśnia Grze-
gorz Sulima. - Biegamy dla 
przyjemności. Traktujemy to 
jako frajdę i zabawę. Chcemy 

pokazać, że mimo 
wielu obowiązków 
dnia codziennego, 
można jeszcze wygo-
spodarować czas na 
rekreację – podkreśla 
Edward Fedyczkow-
ski. – W naszej rodzi-
nie wszyscy biegamy, 
naszym dzieciom też 
zaszczepiliśmy tę pa-
sję – mówi Justy-
na Fedyczkowska. 

Odznaka jest przy-
znawana osobom, 
które w ciągu 2 lat, 
licząc od daty pierw-
szego ukończonego 
maratonu, dotrą do 
mety 5 biegów ma-
ratońskich: Mara-
ton Dębno, Cracovia 
Maraton, Maraton 
Warszawski, Mara-
ton Poznański i Ma-
raton Wrocław. 

Młodzi mistrzowie

Strzegomianie z prestiżową odznaką

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska wygrały: drużyna PSP nr 4 oraz Gimnazjum nr 1

AKS Granit Strzegom S. 
A. lekki kryzys formy z po-
czątku sezonu ma już za sobą. 
W dwóch ostatnich spotkaniach 
strzegomianie zdobyli 4 punkty 
i zamierzają krok po kroku 
odrabiać poniesione wcześniej 
straty punktowe. Przełomowym 
momentem dla naszej drużyny 
była … 94. minuta meczu AKS 
– Orkan Szczedrzykowice (6. 
kolejka, 7 września), kiedy to 
Marcin Buryło zdecydował 
się na strzał, który zapewnił 
gospodarzom 1 punkt. Emo-
cjonujący mecz zakończył się 
remisem 3:3. - Choć w tym 
meczu dalej popełnialiśmy pro-
ste błędy w defensywie, udało się 
w końcu zdobyć punkt. Szkoda, 
że wszystkie gole straciliśmy ze 
stałych fragmentów gry. Wierzę 
mocno, że ten mecz będzie dla 
nas przełomowy i już niedługo 
zaczniemy wygrywać. Ogrom-
ny szacunek dla chłopaków, że 
zagrali bardzo ambitnie i odro-
bili dwubramkową stratę – sko-
mentował mecz trener AKS-u, 
Jarosław Krzyżanowski. W 7. 
kolejce AKS zagrał w spotkaniu 
wyjazdowym z Granicą Bogaty-
nia (14 września). Do przerwy 
było 0:0, choć AKS miał bram-
kowe sytuacje. Gole padły za to 
po zmianie stron. Gospodarze 

objęli prowadzenie w 56 minu-
cie, po bezpośrednim uderzeniu 
z rzutu wolnego z ok. 20 m. Na 
szczęście goście ze Strzegomia 
szybko wyrównali za sprawą 
świetnie dysponowanego Mar-
cina Buryło (60 minuta). Sześć 
minut później ten sam zawodnik 
wyprowadził przyjezdnych na 
prowadzenie. W 77’ strzego-
mianie wykorzystali rzut karny 
(jedenastka odgwizdana po faulu 
na wychodzącym „sam na sam” 
Marcinie Traczykowskim), 
a jego pewnym wykonawcą był 
Robert Borkowski, dla którego 
była to 3 bramka w sezonie. 
- Nareszcie! - powiedział po 
meczu trener Krzyżanowski. 
AKS Granit Strzegom rozegrał 
także spotkanie w ramach 1/16 
Pucharu Polski na szczeblu 
okręgowym (18.09), w którym 
pokonał na wyjeździe Stal Świd-
nicę 4:0 (2:0). Kolejnym rywa-
lem strzegomian (02.10) – na 
własnym boisku – będzie Lechia 
Dzierżoniów (III liga).

tw

AKS wraca na właściwą drogę

Burmistrz Strzegomia informuje

drugi przetarg ustny, nieograni-
czony
na oddanie w najem lokalu użyt-
kowego, o pow. 739,60 m2, poło-
żonego w granicach działki nr 768, 
AM-11, obr-3, w Strzegomiu przy 
ul. Armii Krajowej 23 z przezna-
czeniem na podstawową opiekę 
zdrowotną z możliwością świad-
czenia usług specjalistycznych 
jako prowadzenie działalności 
uzupełniającej.
Oddanie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 24 paździer-
nika 2013 roku, o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 3 czerwca 2013 roku za-
kończył się wynikiem negatywnym 
z uwagi na brak oferentów.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na kwotę 
3,28 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowią-
zujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 zł.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium w wy-
sokości 3.000 zł w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O / Strze-
gom nr 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 21 października 
2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg 
zalicza się na poczet czynszu za 
najem lokalu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca się 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Ustalony czynsz podlegać będzie 
waloryzacji w oparciu o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu cen i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Główny Urząd Statystyczny za 
każdy kolejny rok w Monitorze 
Polskim.
Lokal jest wyposażony w Aparat 
RTG ”Filips Duo Diagnost”.
Najemca lokalu może otrzymać 
wyżej wymieniony aparat w dzier-
żawę na odrębnych warunkach, 
które zostaną określone odrębnym 
postępowaniem negocjacyjnym.
Lokal jest obciążony umową najmu 
do 30 września 2013 roku.
Najemca będzie zo-
bowiązany wnosić 
opłaty Wynajmujące-
mu oprócz wylicyto-
wanego czynszu za: 
energię elektryczną, 
centralne ogrzewanie, 
zużycie wody. 
Uchylenie się od za-
warcia umowy w przy-
padku wygrania prze-
targu powoduje prze-
padek wadium.
Dla zainteresowa-
nych osób, lokal udo-
stępniony będzie do 
oglądania w dniu 21 
października 2013 
roku, w godzinach od 
1000 do 1030. 

Szkic rozmieszczenia poszczególnych 
pomieszczeń lokalu oraz szczegółowe 
informację związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34, II p. lub telefonicznie 
dzwoniąc pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
Zapraszamy!

Burmistrz Strzegomia ogłasza
Wykaz przetargów ogłoszonych na 
najbliższe miesiące
WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZE-
TARGÓW NA PAŹDZIERNIK 2013:
- na dzień 03.10.2013 r. ogłoszono 
przetargi na sprzedaż:
*godz.  1000 -  dz ia łk i  ro lnej  nr 
164/4, o pow. 0,1600 ha, w Ja-
r o s z o w i e ,  c e n a  w y w o ł a w c z a  
5 300,00 zł;
*  godz .  10 30 dz ia łk i  ro lne j  n r 
109/1, o pow. 0,3300 ha, w Mo-
d l ę c i n i e ,  c e n a  w y w o ł a w c z a  
10 900,00 zł;
*  godz .  11 00 dz ia łk i  ro lne j  n r 
134/1, o pow. 0,1300 ha, w Żół-
k i e w c e ,  c e n a  w y w o ł a w c z a  
3 951,00 zł;
*  godz .  11 30 dz ia łk i  ro lne j  n r 
134/2, o pow. 0,1200 ha, w Żół-
k i e w c e ,  c e n a  w y w o ł a w c z a  
3 632,00 zł;
* godz. 1200 lokalu użytkowego nr 
1, o pow. 129,75 m², położonego 
w Kostrzy przy ul. M. Kopernika 8, 
cena wywoławcza 187 850,00 zł; 
(była biblioteka i ośrodek zdrowia w 
Kostrzy),
*godz .  12 30 l oka lu  m ieszka l -
nego nr 11 o pow. 15,60 m² po-
ł o ż o n e g o  w  b u d y n k u  p r z y  
ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Kostrzy, 
cena wywoławcza 26 300,00 zł; 
* godz. 1300 działki rolnej nr 193/2, 
o pow. 7.700 m² oraz działki rolnej z 
możliwością zabudowy siedliskowej 
nr 192/3 pow. 8.300 m² w Granicznej, 
cena wywoławcza 81 800,00 zł;

PLANOWANY PRZETARG NA 
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – 
DRUGA POŁOWA PAŹDZIERNIKA: 
* działka rolna nr 365/1, o pow. 1,4100 
ha w Rogoźnicy, cena wywoławcza 
38 172,00 zł;
P L A N O W A N E  P R Z E T A R -
G I  N A  S P R Z E D A Ż  D Z I A -
Ł E K  P R Z Y  U L .  K R Ó T K I E J  
(„PO OGRODACH”), KONIEC PAŹ-
DZIERNIKA – POCZĄTEK LISTOPA-
DA – działki przeznaczone pod zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną i 
jednorodzinną:
* działka nr 1856/2, pow. 2.709 m², 
cena wywoławcza 282 100,00 zł; 
* działka nr 1857/2, pow. 1.726 m², 
cena wywoławcza 189 000,00 zł; 
* działka nr 1858/2, pow. 1.590 m², 
cena wywoławcza 171 800,00 zł; 
* działka nr 1865/1, pow. 900 m², cena 
wywoławcza 89 900,00 zł; 
* działka nr 1865/2, pow. 891 m², cena 
wywoławcza 89 000,00 zł;
* działka nr 1865/3, pow. 949 m², cena 
wywoławcza 94 800,00 zł;
* działka nr 1865/4, pow. 878 m², cena 
wywoławcza 84 100,00 zł;
PLANOWANY PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 
DZIAŁKI PRZY UL. PARKOWEJ 
(„PO OGRODACH”) , KONIEC LI-
STOPADA – POCZĄTEK GRUD-
NIA– działka przeznaczona pod za-
budowę mieszkaniową wielorodzinną  
i jednorodzinną:
* działka nr 1871/2, pow. 9.924 m², 
cena wywoławcza 799 600,00 zł; 

Wykaz przetargów ogłoszonych 
na najbliższe miesiące

Szkółka piłkarska AKS-u ogłasza 
nabór!
Szkółka piłkarska AKS-u Strzegom 
ogłasza nabór dzieci (rocznik 2007 
i młodsze) na zajęcia piłkarskie, 
które będą odbywać się w każdy 
wtorek w godzinach 17.15 - 18.30 
na obiektach strzegomskiego OSiR
-u. Zajęcia będzie prowadził Jarosław Krzyżanowski - w przeszłości trener 
młodszych grup wiekowych w Wiśle Płock i Victorii Świebodzice, zawodnik 
młodzieżowych reprezentacji Polski, gracz m. in. Zagłębia Lubin i Wisły Płock, 
posiadacz uprawnień trenerskich UEFA A/ II klasy. Serdecznie zapraszamy!
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na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu (kolor 
zielony). 
1. działka niezabudowana nr 
1856/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 2.709 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
282.100,00 zł
Wadium - 30.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom, nieruchomość 
oznaczona jest symbolem K.24.
MW/MN - tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i jednoro-
dzinnej.
2. działka niezabudowana nr 
1857/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 1.726 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
189.000,00 zł
Wadium - 20.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom, nieruchomość 
oznaczona jest symbolem K.24.
MW/MN - tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i jednoro-
dzinnej.
3. działka niezabudowana nr 
1858/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 1.590 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-

dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
171.800,00 zł
Wadium - 18.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom, nieruchomość 
oznaczona jest symbolem K.23.
MW/MN - tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i jednoro-
dzinnej.
Dostęp działek nr 1856/2, nr 1857/2 
i nr 1858/2, AM -15, Obr. 3 do drogi 
publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę nr 1869, AM – 14, 
Obr. 3 i działkę nr 1867, na których 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz każ-
doczesnego właściciela działek nr 
1856/2, nr 1857/2 i nr 1858/2, AM 
-15, Obr. 3. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium, w kwocie wy-
mienionej przy odpowiedniej działce 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25.10.2013 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 uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 

przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.

Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu (kolor 
żółty):
1. działka niezabudowana nr 
1865/1, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 900 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
89.900,00 zł
Wadium - 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
1865/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 891 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
89.000,00 zł
Wadium - 9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana nr 
1865/3, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 949 m2, położona  

w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
94.800,00 zł
Wadium - 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. działka niezabudowana nr 
1865/4, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 878 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
84.100,00 zł
Wadium - 9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.10.2013 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom, przedmioto-
we nieruchomość oznaczone są 
symbolem K.25.MW/MN - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i jednorodzinnej.
Dostęp działek nr 1865/1, nr 
1865/2, nr 1865/3 i nr 1865/4, AM 
-15, Obr. 3 do drogi publicznej od-
bywać się będzie poprzez działkę 
nr 1869, AM – 14, Obr. 3 i działkę 
nr 1867, na których ustanowiona 
będzie służebność przejścia i prze-
jazdu na rzecz każdoczesnego 
właściciela działek nr 1865/1, nr 
1865/2, nr 1865/3 i nr 1865/4, AM 
-15, Obr. 3. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na kon-
to gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25.10.2013 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102 poz. 651 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania najem ( dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 213/B/2013, 214/B/2013, 
215/B/2013, 216/B/2013, 

217/B/2013, 218/B/2013, 
219/B/2013, 220/B/2013, 
221/B/2013, 222/B/2013, 
223/B/2013, 224/B/2013, 
225/B/2013, 226/B/2013, 
227/B/2013, 228/B/2013, 
229/B/2013, 230/B/2013, 
231/B/2013, 232/B/2013, 
233/B/2013, 234/B/2013, 
235/B/2013, 236/B/2013, 
237/B/2013, 238/B/2013, 
239/B/2013, 240/B/2013, 
241/B/2013, 242/B/2013, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 
16 wrzesnia 2013 roku,

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE

Na podstawie art. 92 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907) 
gmina Strzegom informuje, że  
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego pn.:
Opracowanie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu Olszany, 
gmina Strzegom oraz obszarów 
położonych w obrębie 2 miasta 
Strzegom jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 2 
REGIOPLAN Sp. z o.o., Al. Kaszta-
nowa 18-20 m. 34, 53-125 Wrocław

Zadanie 1
Cena : 36 900,00 zł brutto
Zadanie 2
Cena : 19 680,00 zł brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 
91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta 
z najniższą ceną. 
W postępowaniu złożono oferty 
następujących Wykonawców: 
SABO DESIGN Sabina Gontare-
wicz, ul. Lelewela 4 lok. 317, 
53-505 Wrocław
Zadanie 1 – -------------------- Za-
danie 2 – 22 090,80 zł brutto
REGIOPLAN Sp. z o.o., Al. Kasz-
tanowa 18-20 m. 34, 53-125 
Wrocław 

Zadanie 1 – 36 900,00 zł brutto, 
Zadanie 2 – 19 680,00 zł brutto
J e l e n i o g ó r s k i e  B i u r o  P l a -
nowania i  Projektowania Sp. 
z  o .o . ,  u l .  M ick iew icza  26 ,  
58-500 Jelenia Góra
Zadanie 1 – 60 000,00 zł brutto, 
Zadanie 2 – 74 000,00 zł brutto
BUDPLAN Sp. z o.o., ul. Kickiego 
26b/10, 04-390 Warszawa

Zadanie 1 – 83 609,00 zł brutto, 
Zadanie 2 – 68 496,00 zł brutto
Projektowanie Urbanistyczne mgr 
Fabian Jaskólski, ul. Kasztelań-
ska 50/10, 58-316 Wałbrzych
Zadanie 1 – -----------------------, 
Zadanie 2 – 30 000,00 zł brutto 
Ofertom przyznano następującą 
punktację w kryterium oceny ofert 
– cena 100%:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

oferta Zadanie 1 - punkty Zadanie 2 - punkty

1 - Oferta odrzucona nie podlega ocenie

2 100,00 100,00

3 61,50 26,59

4 44,13 28,73

5 - 65,60
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