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StrzeGom
Rosjanki były 
w Strzegomiu

Trzyosobowa delegacja 
z gminy Wołosowo z obwo-
du leningradzkiego z Rosji 
gościła w  Strzegomiu. Jak 
był cel ich wizyty? 

 str.3

StrzeGom
Wielki teatr  
na deskach LO

Profesjonalni aktorzy,  
VIP-y, nauczyciele i ucznio-
wie wspólnie  odegral i 
„Upiora w operze”. Miejsca 
na widowi wypełnione były 
po brzegi.  str.7

StrzeGom
Jest świetlica 
dla Tomkowic

Oficjalnie otwarto wyre-
montowaną świetlicę wiej-
ską w Tomkowicach. Co się 
w niej zmieniło? 

 str.8
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13 listopada br. odbył się 
odbiór końcowy robót dla 
zadania inwestyc yjnego 
pod nazwą „Pr z ebudo-
wa drogi gminnej ul. Ko-
sz arowej w  S trz egomiu 
wraz z  budową drobnej 
infrastruktury przestrze-
ni publicznej na terenach 
powojskowych” – ETAP 
I  „Przebudowa odcinka 
ul. Koszarowej w Strzego-
miu”. Roboty budowlane 
trwały od 21 marca do 31 
października.

Wykonawcą robót była fir-
ma P.H.U.N. „STAL-LOK” 
Jadwiga Rypan z  Żarowa, 
wyłoniona w drodze przetar-
gu nieograniczonego. Podwy-
konawcą w zakresie dotyczą-
cym wykonania nawierzchni 
z  asfaltobetonu było z  kolei 
Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. Zakres robót obejmował 
między innymi rozebranie 
istniejących nawierzchni, 
przygotowanie terenu pod bu-
dowę, wykonanie nawierzchni 
jezdni z asfaltobetonu, wyko-
nanie nawierzchni chodnika 
i zjazdów na posesje z kostki 

betonowej wibroprasowanej, 
wykonanie nowych oraz wy-
mianę istniejących wpustów 
drogowych przykrawężni-
kowych. Warto dodać, że 
w  ramach inwestycji część 
prac prowadzona była na te-
renie stanowiącym własność 
PKP S.A. – Realizacja tego 
zadania inwestycyjnego była 
bardzo ważna – podkreśla 
Ewelina Kowalska, naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony Środowiska 
i  Wsi w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. – Dzięki prze-
budowie ul. Koszarowej za-
równo osoby zmotoryzowane, 
jak i  piesi będą mogli dużo 
szybciej i  łatwiej przedostać 
się z ul. Al. Wojska Polskiego 
na ul. Armii Krajowej. Pozwoli 
to na pewno zaoszczędzić 
sporo czasu – dodaje Ewelina 

Kowalska. Długość zmoderni-
zowanej drogi wynosi 0,29 km, 
zaś nośność drogi po moder-
nizacji osiągnęła wielkość 100 
kN/oś. Całkowity koszt reali-
zacji inwestycji - z  uwzględ-
nieniem robót budowlanych, 
opracowaniem dokumentacji 
projektowej i nadzorem inwe-
storskim - wyniósł 604 226,04 
zł brutto.
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Koszarowa jak nowa! 
Zakończenie przebudowy tej ulicy było jednym z najważniejszych zadań w 2013 r. Ul. Dworcowa do nikąd ma przedłużenie

Już 20 grudnia br. nastąpi 
otwarcie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla osób niepeł-
nosprawnych z terenu nie tyl-
ko Strzegomia, ale i sołectw 
naszej gminy. Zapraszamy 
do udziału w  bezpłatnych 
zajęciach warsztatowych, 
gdzie uczestnicy będą mieli 
zapewnione warunki do 
pełnej realizacji programu 
rehabilitacji i terapii. 

Warsztat będzie realizował 
zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej i  zawodowej zmie-
rzającej do ogólnego rozwoju 
i poprawy sprawności każdego 
uczestnika, a także do możliwie 
samodzielnego i  aktywnego 
życia w  środowisku, na miarę 
indywidualnych możliwości. 
Zgłoszenia kandydatów przyj-

muje codziennie w  godzinach 
od 7.30 do 15.30 Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Strzegomiu 
przy ul. Armii Krajowej 23. 

Kandydat na uczestnika winien 
przedłożyć podanie i orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności.

red

Nabór na Warsztat Terapii Zajęciowej
Do zapisania się na bezpłatne zajęcia potrzebne jest m.in. orzeczenie 

Po raz trzeci z rzędu miesz-
kańcy gminy Strzegom będą 
mogli korzystać z  lodowiska 
zlokalizowanego na terenie 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji, 
przy ul. Mickiewicza. Jeżeli 
warunki pogodowe pozwolą, 
to pierwsze ślizgi na „Białym 
Orliku” odbędą się 6 grudnia, 
a  więc w  niezwykle lubiane 
przez dzieci Mikołajki. 

Aktualnie trwają prace zwią-
zane z  montażem lodowiska 
na boisku do koszykówki. – 
Kończymy właśnie układać 
konstrukcję „Białego Orli-

ka”. Później pozostanie nam 
sprawdzenie, czy wszystko 
będzie odpowiednio funk-
cjonować i już za niecałe trzy 
tygodnie zaproszamy ama-
torów jazdy na łyżwach na 
nasz obiekt – mówi dyrektor 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu, Grzegorz Lu-
szawski. Najważniejszą infor-
macją jest to, że w porównaniu 
z  ubiegłym rokiem cennik 
korzystania z  lodowiska jest 
niezmieniony. 

TW

Kiedy otwarcie lodowiska? 

Cennik na lodowisko (cena za 
45 min)
1. dzieci do 7 lat - bezpłatnie
2. dzieci od lat 7, młodzież i studen-
ci do 25. roku życia - 1 zł
3. dorośli - 5 zł
Wypożyczalnia łyżew - 3 zł/godz.
ostrzenie łyżew - 5 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 za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514
SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24

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 Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70

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

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

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

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

Ważne telefony
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Prezes Koła Związku Sybi-
raków w Strzegomiu - Jerzy 
Orabczuk otrzymał w  pią-
tek, 8 listopada br. tytuł 
i  odznakę „Honorowego 
Obywatela Strzegomia”. To 
już 10 osoba w tym zacnym 
gronie zasłużonych miesz-
kańców naszego miasta.

Uroczysta Sesja Rady Miej-
skiej w Strzegomiu zgromadzi-
ła wielu przyjaciół niezwykle 
cenionego i lubianego Jerzego 
Orabczuka. Byli wśród nich 
zarówno starsi mieszkańcy 
Strzegomia, jak też młodsi, 
dla których Pan Jerzy jest 
prawdziwą skarbnicą wiedzy 
o  historii naszej Ojczyzny. 
Wśród zaproszonych gości 
była oczywiście najbliższa 
rodzina „Honorowego Oby-
watela Strzegomia”, koledzy 
i  koleżanki z  Koła Związku 
Sybiraków w Strzegomiu, de-
legacje ze szkół gminy Strze-
gom wraz ze sztandarami oraz 
wiele innych osób pragnących 
być świadkami tego wydarze-
nia. Burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta w  swoim 

przemówieniu nawiązał do po-
przedników Jerzego Orabczuka 
– Są w tym gronie osoby, które 
szczególnie rozwinęły swój 
talent i służą nie tylko miesz-
kańcom Strzegomia, ale też 
ludziom w całej Polsce. Są to: 
prof. Stanisław Nicieja, prof. 
Jan Chmura, a także wspaniały 
sportowiec – Andrzej Stel-
mach. Są także osoby, które 
promują albo promowały nasze 
miasto: abp Francesco Pio 
Tamburrino, czy śp. generał 
Stanisław Targosz. Ale są też 
tacy, którzy szczególnie umi-
łowali naszą małą Ojczyznę 
i dla niej służyli całe życie: są 
to śp. prałat Stanisław Siwiec, 
śp. Walenty Wyrwa, czy śp. 
Edward Brzegowy. Jest dzi-
siaj wśród nas kolejny wielki 
człowiek Strzegomia – Edward 
Forski – mówił Zbigniew 
Suchyta. Zwracając się do 
Jerzego Orabczuka włodarz 
miasta powiedział – Dzięku-
jemy, Panie Jerzy, za wielki 
patriotyzm i  za ciągłą lekcję, 
którą pan prowadzi. Cieszę 
się z tego, że tematem tej lek-
cji jest wolność, bo przecież 
smak wolności czują szczegól-

nie Sybiracy. Uhonorowanie 
Pana Jerzego Orabczuka jest 
wielkim ukłonem w  stosun-
ku do wszystkich Sybiraków 
i  podziękowaniem za to, że 
wolność, godność i patriotyzm 
zawsze były podstawowym 
elementem Waszego działania 
w naszym środowisku i w całej 
Polsce. O tym, jak wiele przeżył 
w  trakcie swojego życia Jerzy 
Orabczuk, o  jego powrocie 
do Polski, a także wielorakich 
działaniach na rzecz Sybira-
ków traktowała prezentacja 
multimedialna przygotowana 
przez Publiczną Szkołę Pod-
stawową nr 4 w  Strzegomiu, 
którą przedstawiła Janina 
Klonowska – dyrektor pla-
cówki. Z  kolei akt nadania 
i  uzasadnienie do uchwały 
nadającej tytuł „Honorowego 
Obywatela Strzegomia” od-
czytała wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej – Maria Mi-

chalec. Niezwykle wzruszony 
Jerzy Orabczuk podziękował 
za wspaniałe wyróżnienie i za 
to, że może być w gronie tak 
ważnych osobistości. – Jestem 
niezmiernie dumny z tego, że 
otrzymałem ten tytuł. Nadanie 
go mojej skromnej osobie jest 
podkreśleniem roli, jaką od-
grywają Sybiracy w dzisiejszej 
rzeczywistości – skomentował. 
Wielką niespodzianką dla 
niego był występ szkolnego 
chóru z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w  Strze-
gomiu (pod kierownictwem 
Marcina Ruta), który wykonał 
piękny i  wzruszający Hymn 
Sybiraków. Po elemencie mu-
zycznym przyszedł czas na 
składanie życzeń i  gratulacji 
Jerzemu Orabczukowi. Całość 
zakończyła wspólna fotografia 
z nowym „Honorowym Oby-
watelem Strzegomia”. 

TW

Misja, powołanie i służba dru-
giemu człowiekowi, udzielanie 
pomocy w trudnych sytuacjach 
życiowych - to zadania spo-
czywające na nieutrudzonej 
kadrze pracowników socjal-
nych OPS. 

14 listopada br. w  sali Teatru 
Miejskiego w Świdnicy odbyła się 
konferencja „Projektowanie zmian 
w pomocy społecznej” połączona 
z  II Powiatowymi Obchodami 
Dnia Pracownika Socjalnego. 
Bohaterami dnia byli pracownicy 
socjalni powiatu świdnickiego, 
w stronę których popłynęły do-
bre życzenia i  podziękowania. 
Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością posłowie na Sejm RP, 
władze samorządowe różnych 
szczebli na czele z Wojciechem 
Murdzkiem, prezydentem Świd-
nicy. W  imieniu mieszkańców 
gminy Strzegom podziękowania 
za pracę i życzenia na ręce Bo-
żeny Brańki, kierownika OPS 
w Strzegomiu złożył burmistrz 

Strzegomia - Zbigniew Suchyta. 
- Wszystkim Państwu - powie-
dział - życzymy satysfakcji z pracy, 
z kontaktów z drugim człowie-
kiem, życzymy wytrwałości, zdro-

wia i pomyślności oraz zwykłej 
ludzkiej wdzięczności ze strony 
osób, którym udzielacie wsparcia. 
Wasza misja niesienia pomocy 
niech będzie źródłem nowych sił, 

radości i zadowolenia, a podziw 
i podziękowanie niech wam towa-
rzyszy w waszej codziennej pracy 
dla dobra człowieka. 

red

Honorowy Obywatel

Pracownikom socjalnym w podzięce

Uhonorowanie Pana Jerzego Orabczuka był ukłonem w kierunku wszystkich Sybiraków

Na co dzień są oni niewidoczni, ale zawsze starają się być blisko ludzi będących w potrzebie…

11 listopada br., w  trakcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
w Strzegomiu, Kapituła Odznaki 10 Brygady Logistycznej w Opolu nadała 
dla Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu Plakietkę Honorową płk. Piotra 
Wysockiego, którą odebrał Jerzy Orabczuk.
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LISTOPAD 2013 / GRUDZIEŃ 2013
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

17.11 – 23.11 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2 

tel. 74/855-
17-75

24.11 – 30.11 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

01.12 – 07.12 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki z terenu gminy Strze-

gom pełnią dyżury obejmujące 
dni powszednie, soboty, nie-
dziele, święta i  inne dni wolne 
od pracy w okresie do 7 grudnia 
2013 roku w  następujących 

godzinach: w dni powszednie, 
z wyjątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00, w soboty od godzi-
ny 14.00-20.00, a w niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy 
od godziny 9.00-20.00. 

Dwa Klaudiusze i  wyróż-
nienie znalazły się w rękach 
strzegomskich firm kamie-
niarskich podczas zakończo-
nych 9 listopada br. Targów 
Kamień-Stone, organizowa-
nych przez Międzynarodowe 
Targi Poznańskie i  firmę 
Geoservice-Christi. 

Rywalizacja o statuetkę Klau-
diusza, prestiżową nagrodę 
przyznawaną podczas Targów 
Kamień-Stone przez specjali-
stów z  branży kamieniarskiej, 
odbywała się w  trzech kate-
goriach: Najlepszy Produkt – 
Kamień Naturalny, Najlepszy 
Produkt – Narzędzia, Urządze-
nia i  Maszyny i  Najładniejsze 
Stoisko. Strzegomska branża 
kamieniarska mocno zaakcento-
wała swoją obecność na targach. 
Główną nagrodę tegorocznych 
Targów czyli Klaudiusza 2013 

w kategorii - Najlepszy Produkt 
– Kamień Naturalny przyznano 
FUNDACJI BAZALT za Gra-
nitową Kolekcję. - Główny trzon 
kolekcji tworzy prezentowana 
już w  Strzegomiu granitowa 
biżuteria – małe delikatne ele-
menty, łączone z  niezwykłą 
precyzją i wyczuciem materiału, 
w  taki sposób, aby w całej ko-
lekcji kamień naturalny nie był 
jedynie tłem, ale aby odgrywał 
pierwszoplanową rolę. Na ko-
lekcję składają się również nie-
wielkie przedmioty wykonane 
z granitu strzegomskiego – misy, 
świeczniki, wazony i  tak nam 
bliskie granitowe serca - komen-
tuje Krzysztof Skolak, prezes 
Fundacji Bazalt. W  tej samej 
kategorii wyróżnienie otrzymała 
spółka Granex za „Kamienny 
stolik 3w1”. - Innowacyjność 
w obróbce, nowoczesny design 
oraz ekologiczne podejście do 
wykorzystania kamienia - za-

znacza Krzysztof Skolak - to 
cechy wyróżniające projekt Gra-
nexu. Na uwagę również zasłu-
guje elektrycznie podgrzewane 
siedzisko wchodzące w  skład 
zestawu. Kolejnego Klaudiusza 
otrzymała firma GRANIRO 
Narzędzia Diamentowe w ka-
tegorii - Najładniejsze Stoisko. 
- Dbałość o wizerunek, czytel-
ność, prostota i elegancja ekspo-
zycji sprawiły, że jury wskazało 
GRANIRO jako zwycięzcę 
w tej kategorii – mówi Krzysztof 
Skolak. W kategorii - Najlepszy 
Produkt – Narzędzia, Urządze-
nia i Maszyny Klaudiusz trafił 
do GMM S.p.A. za piłę mosto-
wą EGIL CNC. Nadmieńmy, 
że Targi KAMIEŃ-STONE 
w Poznaniu to jedyne tak wielkie 
wydarzenie dla branży kamie-

niarskiej w Polsce i największe 
w  Europie Środkowowschod-
niej, które stwarza wystawcom 
okazję do zaprezentowania swo-
ich produktów oraz możliwość 
zapoznania się z  kierunkami 
i  trendami rozwoju branży ka-
mieniasrkiej. W roku bieżącym 
ekspozycję około 170 wystawców 
z różnych stron świata obejrzało 
ponad 6 tysięcy zwiedzających. 
Oprócz stoisk wystawowych, du-
żym zainteresowaniem cieszyły 
się debaty, wykłady, warsztaty 
kamieniarskie, warsztaty mo-
zaikowe Lubosza Karwata oraz 
Giełda Minerałów i  Kamieni 
Szlachetnych. Kolejna edycja 
targów KAMIEŃ-STONE 
odbędzie się w  terminie 5 - 8 
listopada 2014 r. 
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Sukces strzegomian 
Targi KAMIEŃ-STONE w Poznaniu to jedyne tak wielkie wydarzenie dla branży kamieniarskiej w Polsce

W  dniach 9-11 listopada 
br. w  Strzegomiu gościła  
3-osobowa delegacja z gminy 
Wołosowo z obwodu lenin-
gradzkiego z Rosji. W skład 
delegacji wchodziły przed-
stawicielki zarówno Urzędu 
Obwodu Leningradzkiego, 
jak i  samorządu lokalnego 
Regionu Wołosowskiego. 

Gośćmi samorządu strzegom-
skiego były: Swietłana Sido-
renko Tichonowna - zastępca 
dyrektora Departamentu Kształ-
cenia Ogólnego, Uzupełniające-
go i Profesjonalnego Obwodu 
Leningradzkiego, Marina Lew-
czenko Nikołajewna - zastępca 
szefa Regionu Wołosowskiego 

Obwodu Leningradzkiego oraz 
Tatiana Falewa Walentinowna 
- dyrektor Departamentu Edu-
kacji Regionu Wołosowskiego 
Obwodu Leningradzkiego. Sa-
morząd Obwodu Leningradz-
kiego od dawna współpracuje 
z  Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. 

Obydwa samorządy wyraziły 
wolę rozszerzenia wzajemnej 
współpracy o włączenie do niej 
swoich samorządów lokalnych. 
Tak też się stało i wolę współ-
pracy wyraziła gmina Wołosowo 
z obwodu leningradzkiego oraz 
gmina Strzegom z województwa 
dolnośląskiego. Pierwsza robocza 

wizyta przedstawicieli obu gmin 
odbyła się w Strzegomiu. Pod-
sumowując rozmowy, burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
z  zadowoleniem stwierdził, że 
nasze gminy funkcjonują na 
podobnych płaszczyznach i wiele 
je łączy, co w przyszłości będzie 
miało wpływ na udaną współ-
pracę partnerską. Termin rewi-
zyty przedstawicieli samorządu 
strzegomskiego ustalono na 
czerwiec 2014 r. Wstępnie strona 
rosyjska zaprosiła również kilku 
zdolnych uczniów do udziału 
w  spotkaniach młodzieżowych, 
które odbędą się w Wołosowie 
wiosną 2014 r. Swietłana Sido-
renko Tichonowna, uczestnicząc 
w poniedziałkowych obchodach 
Narodowego Święta Niepod-

ległości, była pełna podziwu 
dla ich przebiegu, zauroczyła ją 
strzegomska Bazylika oraz ra-
dość i serdeczność mieszkańców 
Strzegomia. Jednak największe 
wrażenie wywarły na niej strze-
gomskie dzieci i młodzież, ich 
patriotyczna postawa i szczerość 
przeżywania uroczystości. Wola 

nawiązania partnerskich kon-
taktów oraz przełamania barier, 
towarzyszyła całej wizycie dele-
gatek z Rosji w Strzegomiu, była 
też przyczynkiem do zaproszenia 
przedstawicieli gminy Strze-
gom do Wołosowa w przyszłym 
roku.
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Goście z Rosji w Strzegomiu
Wizyta przedstawicieli strony rosyjskiej połączona została z ich udziałem w strzegomskich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości

Korekta w deklaracji
Mieszkaniec, który chce wpro-

wadzić zmianę danych w deklaracji 
o gospodarowaniu odpadami ko-
munalnymi (punkt G w deklaracji), 
powinien bardziej szczegółowo 
je uzasadnić. - Chodzi nie tylko 
o podanie zmiany liczby osób za-
mieszkujących daną nieruchomość, 
ale także należy wskazać różnicę 
osób zamieszkałych obecnie, jak 
również, dokąd osoby te wyjechały 
– wyjaśnia Kazimierz Chajduga, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu.
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Piękne balkony są wizytówką 
naszych mieszkań. W tym roku 
wiele z nich przykuwało wzrok 
zwykłych przechodniów, jak 
i  gości przyjeżdżających do 
Strzegomia. Niektóre wręcz 
zadziwiały swoją estetyką 
i  schludnym wyglądem. Bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta i  przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– Tadeusz Wasyliszyn skła-
dają serdeczne podziękowania 
mieszkańcom naszego miasta, 
którzy w  ten sposób upięk-

szali nasze ulice. 
– Zwracamy się 
ponadto z  gorą-
cym apelem, aby 
w przyszłym roku 
kolejne osoby po-
szły tym śladem. 
W  ten sposób 
Strzegom będzie 
jeszcze piękniej-
sz y  i   bardz ie j 
przyjazny – mó-
wią jednym gło-
sem. 
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Podziękowania za piękne balkony

Strzegomscy projektanci 
w  kamieniu osiągają sukcesy 
na międzynarodowych targach. 
Innowacyjność, prostota i  ele-
gancja ich projektów wyróżnia 
je spośród innych. 

Firma GRANEX, specjal-
nie na targi Kamień-Sto-
ne 2013, które odbyły się  
w Poznaniu, przygotowała ka-
mienne stoliki „3w1”. Dlaczego 
„3w1”? - Elementem docelo-
wym miał być jeden stolik wy-
konany z wapienia VRATZA, 
który zamierzano wyciąć przy 
pomocy liny diamentowej. Ra-
cjonalne wykorzystanie kamien-
nego bloku nasunęło myśl, aby 
wrysować dwa mniejsze stoliki, 
które utworzyły swoistego ro-
dzaju matrioszkę. Dzięki tej idei 
zamiast jednego elementu otrzy-
mano aż trzy – mówi Katarzyna 
Zych – Głuszyńska, autorka 
projektu. Wapień VRATZA 
jest eleganckim materiałem, 
ale nietypowa jest także forma 

stolików. - Naszym zamiarem 
było zaprezentowanie takiej 
formy, która mogłaby być in-
spiracją i bodźcem dla pewnych 
grup odbiorców, szczególnie dla 
projektantów. Nowoczesna tech-
nologia obróbki obecnie daje 
nieograniczone możliwości i jest 
w stanie zrealizować najśmielsze 
wizje, pomysły współczesnych 
projektantów – wyjaśnia projek-
tantka. I dodaje: - Działanie to 
dowiodło, że kamień mimo swej 
twardości potrafi być niezwykle 
plastyczny. Dzięki układom ob-
róbczym najnowszej generacji 
można uzyskać formy lekkie 
i ażurowe. Zabieg ten wyraźnie 
pokazuje, że można, a  wręcz 
należałoby łamać funkcjonujące 
stereotypy. Brawo! Projektantce 
udało się złamać stereotypy 
i  pobudzić naszą wyobraźnię. 
Życzymy kolejnych sukcesów 
w  promocji kamienia natural-
nego.
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Złamać funkcjonujące stereotypy
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Kolejny piękny jubileusz po-
życia małżeńskiego odbył się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu. 26 października 
br. swoje złote gody świętowali 
Państwo Czesława i Wacław 
Filipek z Olszan.

Wraz z Jubilatami i ich rodziną 
w uroczystości udział wzięli bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, wicerzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Strzegomiu - 
Maria Michalec oraz kierownik 
USC w Strzegomiu - Beata Nej-
man. Uroczystość miała niezwy-
kle podniosły charakter. Zostały 
wręczone medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie, upominki 
i dyplomy okolicznościowe. A o to 
krótka notatka z życia Jubilatów: 
Pan Wacław Filipek – syn Fer-
dynanda i Felicji, urodził się 31 
marca 1936 roku w miejscowości 
Kolbuszowa, gdzie spędził okres 
wczesnego dzieciństwa. Po wojnie 
wraz z rodzicami i rodzeństwem 
przybył na Dolny Śląsk. Najpierw 
do Jawora, gdzie tato był urzęd-
nikiem skarbowym, a później do 
Kamiennej Góry. Tu dzieci zdo-
były wykształcenie. Pan Wacław 
ukończył liceum ogólnokształcące 
i zdał maturę. Rodzina Państwa 
Filipek wróciła do rodzinnej miej-
scowości w byłym województwie 
rzeszowskim. Pan Wacław odbył 
służbę wojskową w  jednostce 
radiotechnicznej w Warszawie. 
Stamtąd ponownie przyjechał 

na Dolny Śląsk w poszukiwaniu 
pracy. Trafił do Świebodzic i  tu 
znalazł zatrudnienie w Zakładach 
Metalowych ZEGARY, obecnie 
Termet. Po kilku latach podjął 
pracę w  Dziale Technicznym 
w  Zakładzie MERA - REFA 
w Świebodzicach, gdzie pracował 
do emerytury. Pani Czesława 
z domu Kowalczyk urodziła się 25 
lipca 1942 roku w miejscowości 
Sompolno (obecne województwo 
wielkopolskie), jako najstarsza 
córka Janiny i  Józefa. Tato Pani 
Czesławy uczył w  szkole rol-
niczej, a  mama zajmowała się 
wychowywaniem dzieci i  pro-
wadzeniem domu. Po wojnie 

rodzina Kowalczyków osiedliła 
się w Gorzowie Wielkopolskim. 
Tato podjął pracę instruktora 
w szkole rolniczej. Przez kolejne 
lata Państwo Kowalczykowie 
kilkakrotnie zmieniali miejsce 
zamieszkania, z uwagi na prze-
niesienia służbowe Pana Józefa. 
W końcu dotarli do Świebodzic, 
gdzie osiedli się na stałe. W Świe-
bodzicach Pani Czesława poznała 
swojego przyszłego męża Wacła-
wa, z  którym zawarła związek 
małżeński 26 października 1963 
r. w miejscowym urzędzie stanu 
cywilnego. Pani Czesława podjęła 
pracę w księgowości w „Śnieżce” 
i  stamtąd odeszła na emeryturę. 

Państwo Filipek doczekali się 
dwóch synów oraz pięciorga 
wnuków. Pani Czesława i Pan 
Wacław po wielu latach miesz-
kania w bloku, zapragnęli ciszy 
i  spokoju. Dlatego też zdecydo-
wali się zamieszkać w przytulnym 
domku w malowniczej okolicy wsi 
Olszany. Wolny czas lubią spędzać 
na ogródku lub w przydomowym 
sadzie. Wspólnym hobby Państwa 
Filipek są podróże, te duże i  te 
małe. Starają się wykorzystać 
każdą chwilę i nacieszyć się sobą 
i pięknem otaczającego świata. 
Jubilatom życzymy dużo zdrowia 
i samych pięknych chwil w życiu.
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Już 50 lat razem
Wspólnym hobby Państwa Filipek są podróże, te duże i te małe. Starają się wykorzystać każdą chwilę 

Nie daj się 
przemocy!

Przemoc w  rodzinie  to 
zamierzone i wykorzystujące 
przewagę sił działanie prze-
ciw członkowi rodziny na-
ruszające prawa i dobra oso-
biste, powodujące cierpienie 
i szkody. Przemoc w rodzinie 
łamie Twoje prawa! Przemo-
cy nic nie usprawiedliwia! 
Przemoc to przestępstwo ści-
gane przez prawo! Nie trzeba 
mieć siniaków i połamanych 
kości, by być ofiarą przemo-
cy- wyzwiska i   poniżanie 
bolą tak samo jak bicie.

Przemoc w  rodzinie nie 
jest  sprawą pr ywatną, do 
której nikt nie powinien się 
wtrącać. Nieprawdą jest to, że 
jeśli ktoś jest bity to znaczy, 
że sobie na to zasłużył. Nie-
prawdą jest to, że incydent 
może się nigdy nie powtó-
rzyć. Dlatego w Strzegomiu 
powstał Zespół do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie. Jest to grupa 
profesjonalistów, która zaj-
muje się diagnozowaniem 
problemu przemocy w  ro-
dzinie, podejmuje działania 
w  środowisku zagrożonym 
przemocą, podejmuje inter-
wencje w środowisku, a tak-
że monitoruje zachowania 
sprawcy. Jeżeli jesteś ofiarą 
przemocy lub jej świadkiem- 
nie zwlekaj! Zadzwoń lub 
osobiście przekaż informację 
w siedzibie OPS, komisaria-
cie policji bądź pedagogowi 
w szkole, do której uczęszcza 
Twoje dziecko.
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W  środę, 13  l istopada 
w  Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej w  Krzeszowie 
odbyło się kolejne spotkanie 
przedstawicieli stacji oraz 
partnerów szlaku turystycz-
nego „Via Sacra”.

Organizatorem spotkania 
było Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz – Niederschlesien 
mbH w Bautzen (Towarzystwo 
Marketingowe Górnych Łu-
życ i Dolnego Śląska). Wśród 
uczestników spotkania znaleźli 
się przedstawiciele 16 sta-
cji i  15 partnerów Via Sacra 
z  Polski, Niemiec i  Czech. 
Gminę Strzegom reprezento-

wały: Wioletta Urban - naczel-
nik Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu oraz Thesi von 
Werner z Fundacji Św. Jadwigi 
w Morawie. Głównymi tema-
tami spotkania było omówie-
nie działalności Towarzystwa 
Marketingowego Górnych 
Łużyc i Dolnego Śląska w roku 
2013, podsumowanie wystawy 
objazdowej „Spotkania, które 
poruszają…”, komunikacja 
marketingowa i sposoby więk-
szego upowszechniania Via 
Sacra w Polsce oraz prezentacja 
muzeum sakralnego św. Anny 
w  Kamenz. Uczestnicy spo-
tkania położyli główny nacisk 

na promocję trasy Via Sacra 
wśród dzieci i  młodzieży, po-
przez czynną współpracę z pla-
cówkami oświatowymi oraz 
młodzieżowymi biurami tury-
stycznymi w  Polsce. Bazylika 
Mniejsza w Strzegomiu została 
zaproponowana, jako doskonałe 
miejsce, do zorganizowania ko-
lejnej serii wystawy objazdowej 
w roku 2014: „Spotkania, które 
poruszają…”. Kolejne spotka-
nie przedstawicieli stacji oraz 
partnerów szlaku turystycz-
nego „Via Sacra” odbędzie się 
wiosną 2014 roku w  muzeum 
sakralnym św. Anny w Kamenz 
w Niemczech.
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Spotkanie Via Sacra
Uczestnicy położyli główny nacisk na promocję trasy Via Sacra wśród młodych 

Osoby, które są w  trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej, 
posiadające długi wobec gminy 
przekraczające kwotę 1000 zł, 
nie muszą się obawiać, ponie-
waż istnieje możliwość odpra-
cowania zadłużenia w  formie 
świadczenia rzeczowego jeden 
raz na pięć lat kalendarzowych. 
Warunkiem jest bieżące opła-
canie czynszu za najem.

Osoby takie mogą złożyć 
wniosek, w  którym uzasad-
nią swoją trudną sytuację 
materialną i  życiową. Na-
stępnie dokumenty te trafią 
do burmistrza Strzegomia 
lub jego zastępcy. Pozytywne 
rozpatrzenie sprawy następuje 
na podstawie zapotrzebowań 
zgłaszanych przez naczelni-
ków i kierowników jednostek 
organizacyjnych. - Wniosek 
o odpracowanie może składać 
zarówno główny najemca/
użytkownik lokalu, jak rów-

nież pozostałe osoby pełnolet-
nie, które wraz z dłużnikiem 
wspólnie zamieszkują lokal, 
gdyż za zapłatę czynszu i in-
nych należnych opłat odpo-
wiadają solidarnie z najemcą, 
stale zamieszkujące z  nim 
osoby pełnoletnie – tłumaczy 
Renata Słowińska, zastępca 
naczelnika Wydziału Go-
spodarki Lokalowej. Świad-
czenie rzeczowe polega na 
wykonywaniu na rzecz gminy 
różnych prac usługowych, 
porządkowych i  biurowych, 
w  zależności od aktualnych 
potrzeb. Wnioski dostępne są 
w  Wydziale Obsługi Intere-
santów (pokój nr 15, parter). 
Aktualnie dłużnicy odpra-
cowują dług głównie w  Za-
kładzie Usług Komunalnych. 
Wartość wykonanych już prac, 
w  ramach umów, wyniosła 
348 262 zł. 
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Mieszkańc y  budy nków 
wspólnot mieszkaniowych 
Rynek 22-23 mają powody 
do radości. Już niedługo bloki, 
w  których mieszkają, będą 
miały ładniejszą elewację.

Wykonawcą remontów jest 
firma PPHU „PORTAL” ze 
Strzegomia. – Od co najmniej 
20 lat nie było tutaj prze-
prowadzanych żadnych prac 
związanych z  odnowieniem 
elewacji – mówi Zdzisław 
Szpak, mieszkaniec wspól-
noty Rynek 23. – Jestem 
mocno zbudowany faktem, 

że obydwie wspólnoty zaan-
gażowały się w realizację tego 
remontu. Już się nie możemy 
doczekać zakończenia prac, 
a nastąpi to już dosłownie na 
dniach.
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Zadłużenie można odpracować!

Budynki w Rynku pięknieją 

Ponad dwustu przedsię-
biorców, samorządowców 
i polityków z Dolnego Śląska 
zgromadziła Gala Plebiscytu 
Gospodarczego Sudeckie 
Kryształy 2013. Druga edycja 
to ponad 70 firm i instytucji, 
spośród których najlepszych 
musiała  wybrać kapituła . 
Nagrody przyznano w 6 ka-
tegoriach.

Wśród wielu nagród i wy-
różnień warto odnotować, 
że w kategorii „najlepsza in-
westycja” kapituła przyznała 
dwie równorzędne statuetki: 
d la  f i rmy FSB Piekarnia 
Strzegom oraz d la spółki 
Aqua-Zdrój w Wałbrzychu za 
budowę centrum rekreacyjno- 
sportowego. Drugie miejsce 

zajął Średniowieczny Park 
Techniki w  Złotym Stoku, 
a  trzecie Stronie Śląskie za 
zagospodarowanie zbiornika 
w Starej Morawie.

Wspaniała gala, podczas 
której wystąpili Małgorzata 
Kuś, „Me, Myself and I” oraz 
Zbig nie w Wodec ki , by ła 
okazją do spotkania i promo-
cji przedsiębiorców, ale także 
promocji Dolnego Śląska. 

Plebiscyt cieszył się szero-
kim zainteresowaniem ogól-
nopolskich mediów. Galę 
relacjonowały m. in. Polskie 
Radio oraz Telewizja Polska, 
a  także Gazeta Wyborcza 
i  Polska The Times, które 
patronowały imprezie.

red

Kryształ dla FSB Piekarnia
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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: 

Janusz: Proszę o  informację 
nt. zakresu odtworzenia dróg 
i  chodników w  rogoźnicy. na 
kiedy planowane jest zakończenie 
odtworzenia? dlaczego przy 
głównej ulicy (świdnicka) nie 
zastosowano na chodnikach kost-
ki, a asfalt i jakieś stare kostki ze 
zrywki? dlaczego nie wymienio-
no krawężników na nowe, tylko 
użyto stare rozwalone niewy-
miarowe krawężniki? mizernie 
widzę jakość tej inwestycji, gdzie 
jest nadzór inwestorski?

Roboty odtworzeniowe dróg 
gminnych po budowie kanaliza-
cji sanitarnej w Rogoźnicy (w ul. 
Kolonijnej i Kościuszkowców) 
zakończą się w listopadzie br. Do 
wykonania pozostało ułożenie 
dwóch warstw asfaltu na ul. 
Kolonijnej, warstwy ścieralnej 

w  ul. Szkolnej oraz ułożenie 
kostki betonowej z  obrzeżami 
w ul. Kościuszkowców. Inwestor 
odtwarza drogi wg zatwier-
dzonych projektów i  decyzji 
zarządców dróg (Urząd Miej-
ski, Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu ). W ul. 
Świdnickiej (droga wojewódz-
ka) została odtworzona jezdnia 
i chodniki, w których budowana 
była kanalizacja. Wykonano, po 
lewej stronie drogi w kierunku 
na Jawor od skrzyżowania z ul. 
Gross-Rosen do ul. Ogrodo-
wej, nowy chodnik z  kostki 
betonowej o  długości 120 m. 
Przy ul. Świdnickiej (wjazd od 
Strzegomia, po prawej stro-
nie) odtworzono chodnik wraz 
z  krawężnikiem z  materiałów 
pochodzących w 75% z odzy-
sku oraz z nowych obrzeży (po 
drugiej stronie chodnika). Takie 
były założenia projektowe i taki 
zakres robót obejmował wnio-
sek o  dofinansowanie unijne. 
Inwestor, jako beneficjent do-
tacji unijnej, nie może zmieniać 
pierwotnych założeń, bo grozi to 
utratą unijnej dotacji. 

spor towiec: dzień dobr y, 
mam pytanie odnośnie naszego  
osir-u. czy jest możliwość 
uzupełnienia sprzętu na salce 
bokserskiej - worki są zniszczone, 
gruszki bokserskiej nie ma, ring 
też przydałoby się odnowić, jest 
duża grupa ludzi, którzy tam 
trenują i chcieliby trenować z do-
brym sprzętem. liczę na Pana, 
mam nadzieję, że gmina pomoże 
uzupełnić sprzęt.

Dyrektor OSiR-u  zgłaszał 
problem. Postaram się choć czę-
ściowo doposażyć salkę w sprzęt 
z budżetu na 2014 r.

mieszkanka: Witam serdecznie, 
kilka dni temu w naszej miejsco-
wości tzn. w Goczałkowie Gór-
nym firma, która wygrała prze-
targ, wykonywała podłączenie 
kanalizacyjne od studzienki do 
mojego budynku. Byłam bardzo 
zaskoczona, bo w ciągu jednego 
dnia firma zrobiła kawał dobrej 
roboty. Jestem bardzo pozytywnie 
zaskoczona. Po wykonaniu prac, 
wyrównali teren, położyli kostkę 
tak jak była wcześniej, a nawet 
posadzili krzewy w  miejscu, 
w którym były wcześniej. chcia-
łabym i to bardzo, aby wszystkie 
firmy wykonywały swoją pracę 
tak jak ta w Goczałkowie Gór-
nym. dziękuję serdecznie i proszę 
przekazać właścicielom gratula-
cje tak fachowych pracowników 
i  tak rzetelnego wykonywania 
swoich obowiązków. Pozdra-
wiam.

Bardzo nas to cieszy. Zadanie 
wykonała firma Drog-Ziem ze 
Stanowic.

iza: Panie Burmistrzu - kiedy 
w  strzegomiu pojawi się \"si-
łownia pod chmurką\"? chodzi 
o kilkanaście urządzeń do ćwi-
czeń dostępnych dla wszystkich. 
świdnica, Bielawa, dzierżo-
niów - od dawna mają takie 
siłownie przy parkach, placach 
zabaw. Promuje Pan zdrowie 
i sport w gminie, ale jak widać 
baaardzo wstecznie...

Strzegom ma już „siłownię 
pod chmurką” na osiedlu Ko-
chanowskiego. Fajne urządze-
nie zostało zamontowane na 
placu zabaw w  Granicznej. 5 
urządzeń siłowych i 5 zabawek 
zostanie zamontowanych na 
nowo powstałym placu zabaw 
na ul. Bazaltowej. Jest już pro-
jekt na urządzenie (te prace 
sfinansuje gmina), sponsorzy 
zakupią zabawki (FSB Piekarnia 
Strzegom), a urządzenia siłowe 
- Słodownia Strzegom. Obiekt 
zostanie uruchomiony wiosną 
2014 r.

ewa: Pięknie odnowiono (po 
raz kolejny) pomnik żołnierzy 
radzieckich, dziękujemy ! mam 
tylko pytanie - kiedy cywilne 
ofiary tych żołnierzy doczekają 
się swojego pomnika?

Proponuję tutaj powołać ko-
mitet budowy takiego pomnika. 
Myślę, że razem uda się nam 
zrealizować Pani pomysł.

strzegomianka: Witam Pana. 
tak szczycicie się sukcesami kuby 
rajtara, brawo dla chłopaka. Ale 
trzeba pamiętać, że póki treno-
wał w Aks…

Słuszna uwaga, informacje 
przekazałem osobie zajmującej 
się w Urzędzie Miejskim redago-
waniem artykułów sportowych.

kasia: Witam serdecznie, mam py-
tanie: czy jest możliwość wymiany 
mojego dowodu osobistego przez 
moją mamę, ponieważ obecnie 
nie mieszkam w Polsce i osobiście 
nie mam jak, ponieważ jest on 

nieważny, a do tego jestem wymel-
dowana z rodzinnego domu?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 
kwietnia 1974 r. o  ewidencji 
ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
993, z późn. zm.) oraz rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie 
wzoru dowodu osobistego oraz 
trybu postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobistych, 
ich unieważnienia, wymiany, 
zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 
r. Nr 47, poz. 384) wniosek 
o wydanie dowodu osobistego 
składa się do organu gminy wła-
ściwego ze względu na miejsce 
pobytu stałego, a w przypadku 
braku takiego miejsca do organu 
gminy właściwego ze względu na 
ostatnie miejsce pobytu stałego. 
Przedmiotowy wniosek składa 
się osobiście, odbioru dowodu 
dokonuje się również osobiście. 
Wobec powyższego informuję, że 
Pani Mama nie może złożyć za 
Panią wniosku dowodowego, ani 
odebrać dowodu osobistego. 

Anna: Witam. kiedy będzie re-
montowany blok przy Al. Wojska 
Polskiego 8?

Budynek położony w Strzego-
miu przy ul. Al. Wojska Polskie-
go 8 stanowi własność wspól-
noty mieszkaniowej, w  której 
gmina Strzegom występuje tylko 
jako właściciel dwóch spośród 
siedmiu lokali mieszkalnych 
i współwłaściciel części wspól-
nych w udziale 12,9%. Nie ma 
więc możliwości sama decy-
dować o  zakresie i  terminie 

realizowanych prac. Decyzje 
dotyczące spraw remontowych 
we wspólnotach mieszkanio-
wych, również takich z udziałem 
gminy Strzegom, są podejmo-
wane i finansowane przez ogół 
właścicieli danej nieruchomości, 
na podstawie przyjętego do 
realizacji planu gospodarczego 
ustalonego na zebraniu właści-
cieli lub w drodze indywidualne-
go zbierania głosów w uchwale 
wspólnoty.

michał: Panie Burmistrzu, pi-
szę w sprawie muru cmentarza 
na ul. świdnickiej. od strony 
ronda, zjazdu z  obwodnicy czy 
rzeki- stan jest fatalny, odra-
pany, zagrzybiały, części muru 
odpadają. A  to jest pierwsza 
wizytówka jaką się widzi na 
prawo, jak się wjeżdża do miasta. 
Proszę o interwencję. skucie tych 
resztek tynku i położenie nowego 
nie będzie drogą inwestycją, a na 
pewno wpłynie pozytywnie na 
wygląd przy wjeździe oraz na 
szacunek dla tych, którzy za tym 
murem spoczywają. Pozdra-
wiam

Mamy już zrobiony projekt 
renowacji muru cmentarza, 
uzgodniony z  konserwatorem 
zabytków. Koszt remontu to 
kwota 308 000 zł. Zdecydowa-
nie zgadzam się z  Panem, co 
do estetyki tego miejsca, ale nie 
możemy wykonać tego remontu 
własnymi siłami, bo jest to bu-
dowla objęta ochroną konser-
watorską. Jeśli tylko pojawią się 
możliwości finansowe, na pewno 
podejmiemy temat.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Ta posesja w Olszanach usytu-
owana jest w jednym z najniż-
szych punktów miejscowości, 
poniżej przyległej drogi po-
wiatowej. Padające deszcze, 
roztopy wiosenne wlewające 
się na jej teren nie znajdowały 
ujścia kanałami burzowymi, 
ponieważ rów kryty przy szosie 
był prawdopodobnie całkowi-
cie niedrożny. 

Właściciele od kilkunastu lat 
interweniowali u różnych władz, 
niestety bezskutecznie. Jesienią 
2012 roku pismo w tej sprawie 
zostało skierowane do Starostwa 
Powiatowego w  Świdnicy na 
ręce Sabiny Cebuli - etatowego 
członka Zarządu Powiatu Świd-
nickiego. Podczas zwołanej przez 
nią wizji w terenie w końcu listo-
pada 2012 roku, w której uczest-
niczyli przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickiego, 
Starostwa Powiatowego, Zarządu 
Gminnej Spółki Wodnej „Strze-
gom” oraz przedstawiciele wioski, 
ustalono, że nie wystarczy udroż-
nienie zakrytego odcinka rowu 
przy drodze. Należy wykonać całe 
zadanie od początku zakrytego 
rowu aż do jego ujścia do Potoku 
Olszańskiego, gdyż działanie na 
jednym odcinku wywoła ujem-
ne skutki na dwóch posesjach 
położonych jeszcze niżej (przez 
które ów rów przebiega). Łatwo 
powiedzieć, trudniej zrobić. Dla-

czego? Rów przy drodze powia-
towej należy do Służby Drogowej, 
przechodzi pod drogą gminną 
i wraz z przekroczeniem granicy 
następnej działki siedliskowej, 
jest już rowem melioracyjnym 
Spółki Wodnej i  łączy się z  in-
nym rowem, znajdującym się na 
tej samej, niewielkiej działce. Ów 
drugi rów ma długość 720 mb, 
biegnie pomiędzy zabudowaniami 
a polami, jest głęboki i  szeroki 
tzn., że zbiera wodę z urządzeń 
drenarskich z dużego obszaru. Po 
przekroczeniu granicy tej działki 
siedliskowej jest już rowem Skar-
bu Państwa i takim pozostaje, na 
tej i następnej posesji aż do ujścia 
w Potoku Olszańskim (właściciel 
- DZMiUW we Wrocławiu O. 
Świdnica). Trzeba dodać, że rowy 
Skarbu Państwa są własnością wo-
jewody, a pozostają w Zarządzie 
Starostwa Powiatowego. Jednakże 
to wojewoda daje, albo nie, pienią-
dze na konserwację. W 2013 roku 
burmistrz Strzegomia, Służba 
Drogowa Powiatu Świdnickiego 
i Zarząd Gminnej Spółki Wodnej 
zabezpieczyli w swoich budżetach 
środki finansowe niezbędne do 
wykonania zadania proporcjonal-
nie do długości swoich odcinków 
rowu. Najdłużej trwało, i  było 
najtrudniejsze, zdobycie pienię-
dzy od wojewody. Determinacja 
i dobrze uzasadnione pisma ze 
Starostwa Powiatowego skłoniły 
adresata do przekazania pienię-
dzy na swoją część rowu. Można 
było przystąpić do działania. 

Pracami kierowały: Maria Ba-
jerska - inspektor nadzoru Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickiego 
i  Joanna Michalak - kierow-
nik Gminnej Spółki Wodnej. 
Podczas sporządzania projektu 
szczegółowego, najtrudniejsze 
okazało się odnalezienie ostatnie-
go, zakrytego odcinka tego cieku 
wodnego. Wskazania na mapach 
nie pokrywały się z rzeczywisto-
ścią w terenie. W poszukiwaniu 
prawdy, Joanna Michalak odna-
lazła w Internecie przedwojenne 
mapy Olszan i wraz z Zenonem 
Sozańskim z Urzędu Miejskiego 
analizowali mapy wysokościowe, 
wykonawca - Jan Marciniszyn 
szukał za pomocą przyrządów. - 
Przeprowadziliśmy również wiele 
rozmów z mieszkańcami tymi 
starszymi i najstarszymi, za które 
bardzo serdecznie wszystkim 
dziękujemy – informuje Stani-
sława Górska, sekretarz Gminnej 
Spółki Wodnej „Strzegom”. - Po 
analizie zebranych informacji 
i wielokrotnym obejrzeniu terenu, 
ustaliliśmy przebieg poszuki-
wanego odcinka - na mapie nie 
zaznaczonego - i  zakres prac. 
Firma Jana Marciniszyna mogła 
przystąpić do wykonania zadania 
w październiku br. Nie było to 
łatwe. Nie dość, że teren trudny 
(bardzo małe różnice wysokości, 
a to one decydują czy woda płynie 
czy też tworzą się zastoiska), to 
i mieszkańcy patrzący bez prze-
rwy na ręce. I słusznie, ponieważ 
niewielki błąd wyżej skutkuje 

wylewami niżej i odwrotnie, błąd 
przy ujściu powoduje ujemne 
skutki wyżej. Zrobiono wszystko, 
co konieczne: wymieniono nie-
drożne w 100% kręgi, załamany 
przepust pod drogą gminną, 
wyprofilowano odkryty odcinek 
i wyłożono kratkami, wybudo-
wano studzienki.  Jedną z nich w 
miejscu, gdzie firmy kanalizujące 
wieś przed laty połączyły kręgi o 
szerokości 55 cm rurką o średnicy 
20 cm, a resztę zasypały ziemią. Na 
koniec dokładnie przeczyszczono 
wszystkie pozostałe, zakryte części 
rowu specjalistycznym sprzętem 
– dodaje Stanisława Górska. 
Realizacja tego przedsięwzięcia 
pozwoliła również na spraw-
niejszy odbiór wody z  innych 8 

posesji, których kanały burzowe 
znajdują swoje ujście w różnych 
miejscach tego rowu, a  także ze 
wspomnianego rowu melioracyj-
nego o długości 720 m. Podczas 
wspomnianej wizji w listopadzie 
2012 roku okazało się również, że 
woda deszczowa z drogi powiato-

wej zalewa posesję, przy której nie 
ma już rowu ani żadnych innych 
urządzeń do jej odprowadzenia. 
Już na wiosnę 2013 roku Służba 
Drogowa wybudowała studzienki 
oraz kanał ściekowy podłączony 
do rowu melioracyjnego. Właści-
ciel jest bardzo zadowolony.

„Prosta” historia jednego rowu w Olszanach
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła również na sprawniejszy odbiór wody z innych 8 posesji. Najtrudniejsze było zdobycie pieniędzy od wojewody 

- W całym przedsięwzięciu uczestniczyłam aktywnie od początku do końca. 
Jestem mieszkanką Olszan i jednocześnie sekretarzem Zarządu GSW i dlate-
go mogę stwierdzić, że jego realizacja, po wielu latach starań, była możliwa 
dzięki współpracy instytucji, współfinansowaniu poszczególnych odcinków 
tego cieku wodnego przez te instytucje oraz, a przede wszystkim, dzięki 
dobrej woli i zaangażowaniu ludzi. Mieszkańcy Olszan serdecznie dziękują: 
Sabinie Cebuli, Zbigniewowi Suchycie – burmistrzowi Strzegomia, Markowi 
Olesińskiemu i Renacie Bajerskiej ze Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, 
Joannie Michalak i Zenonowi Sozańskiemu oraz Janowi Marciniszynowi i jego 
pracownikom – podsumowuje Stanisława Górska.
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Huśtawki, tuby, kładki, 
mostki, równoważnie, bu-
jaki, zestawy zabawowe 
i sprawnościowe oraz inne 
a t r a k c y j n e  u r z ą d z e n i a 
znajdują się już na pla-
cach zabaw w Stanowicach, 
Kostrzy, Jaroszowie i  przy 
Szkole Podstawowej Nr 4 
w Strzegomiu.

 
Na budowę szkolnych pla-

ców zabaw w  powyższych 
miejscowościach gmina Strze-
gom pozyskała środki finan-
sowe w wysokości 303 150 zł 
z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, w ramach programu 
rządowego „Radosna Szkoła”. 
Drugie tyle, czyli 50% cało-
ści zadania gmina Strzegom 
dołożyła z własnych środków 
budżetowych. - Urządzenie 
placów zabaw przy szkołach 
umożliwi młodszym dzie-
ciom podejmowanie aktyw-
ności fizycznej oraz pozwoli 
na prowadzenie z  dziećmi 
różnych form zajęć rucho-
wych. Szkolny plac zabaw jest 
przede wszystkim bezpieczny. 
Zastosowano tu nowocze-
sną, bezpieczną nawierzchnię 
pod urządzeniami, właściwe 
rozmieszczenie sprzętu znaj-
dującego się na placu zabaw 
oraz przyjazne zagospodaro-
wanie terenu zielenią – mówi 
Urszula Podsiadły-Szubert, 
naczelnik Wydziału Oświaty 
UM w  Strzegomiu. - Place 
zabaw ze względu na walory 

edukacyjne, rekreacyjne oraz 
ruchowe stają się miejscem 
spotkań rodzinnych, pozwala-
jąc jednocześnie na kreowanie 
właściwego sposobu spędzania 
czasu wolnego przez dzieci 
i  dorosłych. Zachęcam do 
umożliwienia dzieciom ko-
rzystania z  placu zabaw po 
zakończeniu zajęć szkolnych 
oraz w soboty i niedziele, pod 
opieką rodziców lub opie-
kunów. Dodatkowym atu-
tem jest miejsce usytuowania 
szkolnego placu zabaw w są-
siedztwie boiska lub bieżni. 
Stwarza to możliwość wyko-
rzystywania tych obiektów 
do prowadzenia zabaw i gier 
ruchowych. Powoli w naszych 
sołectwach tworzą się kom-
pleksy edukacyjne i rekreacyj-
no – sportowe, organizujące 
społeczność wiejską wokół 

siebie – komentuje Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzego-
mia. Urządzenie szkolnego 
placu zabaw ma umożliwić 
młodszym dzieciom podej-
mowanie aktywności fizycz-
nej w  sposób pozwalający 
rozładować napięcia emocjo-
nalne i  fizyczne, wynikające 
z  możliwego ograniczenia 

spontanicznej aktywności 
w trakcie zajęć prowadzonych 
w klasach. Warto dodać, że w 
porozumieniu z burmistrzem 
Strzegomia dyrektor ZSP w 
Stanowicach – Marek Wi-
śniowski postanowił urządzić 
przy placu zabaw siłownię 
zewnętrzną dla dorosłych.
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Radość dla dzieci
Place zabaw ze względu na walory edukacyjne, rekreacyjne oraz ruchowe stają się miejscem spotkań rodzinnych

Termin składania wniosków 
stypendialnych - na okres od 
stycznia do czerwca 2014 r. - 
upływa 16 grudnia 2013 r.

Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 
Rady Miejskiej w  Strzegomiu 
z  dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie zasad udzielania sty-
pendiów za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 6 grudnia 2004 r. Nr 237, 
poz. 3655), stypendia przyzna-
wane są szczególnie uzdolnio-
nym uczniom i  studentom do 
25. roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 
w  konkursach i  olimpiadach 

ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczą-
ce laureatów jak i  finalistów 
a  także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w  dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność na 
rzecz lokalnego środowiska, jak 
i inne specyficzne okoliczności 
istotne dla oceny kandydata do 
wyróżnienia finansowego. Ce-
lem stypendiów jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów, 
pomoc finansowa i  promocja 
najzdolniejszych uczniów i stu-
dentów.

6  l i s t opada  b r. 
w  Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu odbyły 
się tzw. „otrzęsiny” klas 
czwartych, czyli uro-
czyste przyjęcie klas 
czwartych do grona 
nieco starszej społecz-
ności uczniowskiej.

Zabawę z konkursa-
mi zorganizował Sa-
morząd Uczniowski. 
Wzięły w niej udział wszystkie 
klasy czwarte wraz ze swoimi 
wychowawcami, które wcze-
śniej otrzymały harmonogram 
zadań. Oprócz haseł i transpa-
rentów dopingujących swoich 
reprezentantów, poszczególne 
klasy przedstawiły krótkie pro-
gramy artystyczne, ucznio-
wie odpowiadali w  konkursie 
wiedzy o  szkole, rywalizowali 
w  konkurencjach sportowo- 
zręcznościowych, wokalnych 

oraz plastycznych. Jak co roku 
impreza ta cieszy się wielką 
popularnością, a o  jej sukcesie 
świadczą pozytywne reakcje 
uczniów i wychowawców. - Im-
preza ta miała na celu: zintegro-
wanie klas czwartych w środo-
wisku szkolnym, integrację mię-
dzyklasową i wewnątrzklasową 
oraz doskonalenie umiejętności 
organizatorskich przez Samo-
rząd Uczniowski – informują 
organizatorzy.
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Stypendia za wybitne  
osiągnięcia i sukcesy 

„Otrzęsiny” w PSP nr 2

Publiczne Przedszkole Nr 
3 w  Strzegomiu ma swoją 
określoną wizję rozwoju. 
Systematycznie podnosi swą 
efektywność i  atrakcyjność 
dydaktyczno-wychowaw-
czą. 

1 września 2002 r. objęłam 
funkcję dyrektora przedszko-
la i  sprawuję ją do dzisiaj. 
Nadrzędnym celem naszego 
przedszkola jest wszechstron-
ny rozwój dziecka. Program 
jest ukierunkowany na pracę 
dydaktyczno-wychowawczą 
z  dziećmi w  wieku 3 - 6 lat. 
Realizujemy programy edu-
kacyjne, m.in. ”Będę przed-
szkolakiem”, ”Przedszkolak 
bezpieczny w domu, w przed-

szkolu i na ulicy”, „Przedszkolni 
ekolodzy.” Przedszkolaki biorą 
udział w  wielu konkursach 
plastycznych, spotkaniach in-
tegracyjnych zdobywając na-
grody i wyróżnienia. Do tradycji 
przedszkola należy konkurs pla-
styczny „Cztery pory roku” (je-
sień, zima, wiosna, lato). Nasze 
działania dają szanse rozwoju 
każdemu dziecku. Zapewniamy 
dzieciom szczególnie uzdol-
nionym możliwości rozwoju, 
stosując zasadę stopniowania 
trudności. Dzieci szczególnie 
uzdolnione biorą udział w kon-
kursach i festiwalach, zajmując 
czołowe miejsca. Maluchy z PP 
nr 3 uczestniczą w zdarzeniach 
muzyczno-plastycznych organi-
zowanych przez Strzegomskie 
Centrum Kultury. Dzięki wie-

loletniej współpracy z Bibliote-
ką Miejską nasze przedszkolaki 
uczestniczą m.in. w lekcjach bi-
bliotecznych. Spotkania z funk-
cjonariuszami Policji wdrażają 
je do bezpiecznego uczestnic-
twa w ruchu drogowym. W za-
kresie diagnozowania dziec-
ka, nauczyciele współpracują 
z  pedagogami i  psychologami 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Jestem zwolenniczką 
idei wychowania przez sztukę, 
toteż często organizowałam 
wyjazdy do teatrów, kin, opery. 
Aby osiągnąć wysoki poziom 
efektów mojej pracy współpra-
cuję z  wieloma osobami i  in-
stytucjami. Nasze przedszkole 
aktywnie współpracuje z senio-
rami zrzeszonymi w  Związku 
Emerytów i Rencistów, Związ-

ku Sybiraków, Stowarzyszeniu 
„Biała Laska”, Chórze „Retro”. 
Przedszkole bierze także udział 
w organizowaniu i wspieraniu 
akcji dobroczynnych. Każdego 
roku bierzemy udział w  akcji 
„Góra Grosza”. Przedszkole 
zaangażowało się w akcję „Na-
krętka” organizowaną przez 
Fundację „Na ratunek dzie-
ciom z chorobą nowotworową”. 
Uczestniczymy z występami na 
Festynie Parafialnym, Festynie 
Rodzin Zastępczych. W ramach 
realizacji programu ekologiczne-
go „Przedszkolaki miłośnikami 
przyrody” nasze dzieci przystąpi-
ły do ogólnopolskiej akcji zbiórki 
zużytych baterii, organizowanej 
przez REBA. Uczestniczymy 
w  międzyprzedszkolnym pro-
jekcie ekologicznym, pozyska-

liśmy dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu na kwotę 30 000 
zł. Wymienione przedsięwzię-
cia mogły zostać zrealizowane 
dzięki aktywnej i zaangażowanej 
postawie nauczycieli, którzy 
podnoszą swoje kwalifikacje 
i zdobywają kolejne stopnie na 
ścieżce awansu zawodowego. 
Wspólnie tworzymy rodzinną 
atmosferę sprzyjająca aktywno-
ści twórczej dzieci. Nauczyciele 
i pracownicy są wrażliwi na po-
trzeby dzieci. Dzięki współpracy 
z  władzami samorządowymi 
przedszkole nasze z roku na rok 
pięknieje. Na przestrzeni 10 lat 
zostały przeprowadzone grun-
towne remonty, tj. modernizacja 
kotłowni, remont dachu, wymia-

na okien, drzwi, malowanie sal 
zajęć, modernizacja placu zabaw 
w  ogrodzie przedszkolnym. 
W  efekcie nasze przedszkole 
jest w pełni przyjazną dla dzieci 
placówką.

Bo nasze przedszkole to jedna rodzina …
Alicja Niziołomska – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu: Wspólnie tworzymy rodzinną atmosferę sprzyjającą rozwojowi dzieci

W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” organy prowadzące 
szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe na: pomoce dydak-
tyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie moż-
liwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami 
rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca 
zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspoko-
jenie przez dziecko potrzeby ruchu, a tym samym w sprzęt spełniający 
funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę. Powinny być także 
wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, po-
mosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. 

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej:

http://bip.strzegom.pl

oraz w Wydziale Obsługi Interesantów-parter pokój nr 15 (szklane 

drzwi)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584
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Obchody 95. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę za nami. Strzegomianie 
– jak to wielokrotnie podkre-
ślano – wspaniale uczcili to 
święto i pokazali, jak należy 
godnie celebrować tę niezwy-
kle ważną datę w historii naszej 
Ojczyzny.

W strzegomskiej uroczystości 
wzięło udział wielu znakomi-
tych gości na czele z biskupem 
świdnickim – ks. Ignacym De-
cem oraz parlamentarzystami: 
posłankami – Moniką Wieli-
chowską, Agnieszką Kołacz – 
Leszczyńską, Izabelą Katarzyną 
Mrzygłocką i  Haliną Szymiec 
- Raczyńską, a  także senatorem 
– Wiesławem Kilianem. Na 
strzegomskich obchodach go-
ściliśmy również żołnierzy X 
Brygady Logistycznej z Opola 
oraz rosyjską delegację z miasta 
Wołosowo (obwód leningradzki), 
która w  tym czasie przebywała 
w naszym mieście. Obecni byli 
również strzegomscy radni po-
wiatowi, radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, przedstawiciele 
służb mundurowych, Sybiracy, 
kombatanci, delegacje szkolne, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i ugrupowań politycz-
nych z  terenu gminy Strzegom, 
przedstawiciele jednostek budże-
towych, harcerze i mieszkańcy. 
Nie mogło zabraknąć oczywiście 
władz samorządowych Strze-
gomia: burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, zastępcy – Wiesła-
wa Witkowskiego oraz prze-
wodniczącego RM – Tadeusza 
Wasyliszyna. Wagę tego dnia 
w szczególny sposób podkreśliła 
msza św., którą odprawił biskup 
świdnicki – ks. Ignacy Dec w Ba-
zylice Mniejszej w Strzegomiu 

w asyście Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego – X Brygady 
Logistycznej z Opola. Okolicz-
nościowe nabożeństwo nasycone 
było elementami patriotycznymi 
i modlitwą w intencji naszej Oj-
czyzny. Ordynariusz diecezji świd-
nickiej w kazaniu przypomniał 
najważniejsze fakty związane 
z przejęciem władzy przez Józefa 
Piłsudskiego, odradzającym się 
po 123 latach państwem i skupił 
swoją uwagę na aspekcie niepod-
ległości – politycznej i  ekono-
micznej naszego kraju. Mszę św. 
zakończyło wspólne odśpiewanie 
pieśni patriotycznej „Boże coś 
Polskę”. Bardzo ważnym mo-
mentem obchodów był przemarsz 
uczestników uroczystości ulicami 
Strzegomia pod pomnik Ignacego 
Jana Paderewskiego – jednego 
z  bohaterów wydarzeń sprzed 
blisko 100 lat. Wszystkich pro-
wadziła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, która grała patriotyczne 
pieśni i melodie. W swoim oko-
licznościowym przemówieniu 
burmistrz Zbigniew Suchyta 
powiedział m. in.: - Tradycyjnie 
spotykamy się w tym miejscu, aby 
wspólnie złożyć hołd wszystkim 
Polakom, którzy niepodległości 
służyli z najwyższym oddaniem, 
nie szczędząc trudu i krwi, a także 

ofiar z własnego życia. To właśnie 
11 listopada czujemy najmocniej, 
że słowo Polska oznacza wolność 
i niepodległość. O takiej Polsce 
marzyli i  taką Polskę budowali 
wielcy architekci niepodległości 
w roku 1918. Niepodległość zo-
stała wywalczona krwią, uporem 
i pracę wielu polskich pokoleń 
(…). Niepodległość musimy pie-
lęgnować, tak samo jak patriotyzm 
i wolność! W imieniu parlamen-
tarzystów głos zabrała posłanka 
Monika Wielichowska – Patriotą 
nie jest się tylko podczas wielkich 
zagrożeń, ale również na co dzień, 
wtedy gdy szanuje się symbole 
narodowe, kiedy pamięta się 
o ważnych wydarzeniach i roczni-
cach. Obchody dzisiejszego święta 
są tego najwyższym przykła-
dem. Pielęgnujmy w sobie dumę 
z  faktu, że jesteśmy Polakami, 
służmy jeden drugiemu, czyńmy 
bliźniemu tak, jakbyśmy chcieli, 
aby nam czyniono – podkreślała 
Monika Wielichowska. Po oko-
licznościowych przemówieniach 
przyszedł czas na uroczysty 
Apel Pamięci, Salwę Honorową 
w wykonaniu żołnierzy z Opola 
oraz złożenie wieńców i kwiatów 
pod pomnikiem Paderewskiego 
przez poszczególne delegacje 
zgromadzone na terenie skweru. 

O godz. 13.00 w Sali Balowej 
SCK II odbył się okoliczno-
ściowy, patriotyczny program 
słowno - muzyczny oraz pre-
zentacje zespołów ludowych. Na 
scenie mogliśmy ujrzeć: Józefa 
Kuźmę, zespół „Retro”, uczniów 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4, ZF Kostrzanie, ZF Olsza-
niacy, ZF Goczałkowianie, ZF 
Echo Bukowiny z Lubania, ZF 
Podolanki z Nowej Wsi Lubiń-
skiej, ZF Stokrotki z  Lutomi 
i  ZF Kądziołeczka z  Osiecka. 
Do wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych zachęcała nas 
Małgorzata Majeran - Kokott 
z  Polskiego Radia Wrocław. 
A  tuż po godz. 15.00 swoimi 
wokalnymi umiejętnościami 
oczarował nas Adam Wolak. 
Wielką atrakcją był wieczorny 
koncert znanej i popularnej pio-
senkarki - Haliny Frąckowiak, 
która zaśpiewała swoje najwięk-
sze przeboje m. in. „Anna już nie 
mieszka tu” czy „Tam, gdzie lekki 
wieje wiatr”. Tegoroczne Święto 
Niepodległości było nie tylko 
momentem zadumy narodowej, 
ale przede wszystkim chwilą, 
podczas której każdy Polak mógł 
poczuć się szczęśliwy, że żyje 
w wolnym kraju.

Kw/ tw

Rokrocznie w  przedsta-
wieniach tych biorą udział 
nie tylko uczniowie i  na-
uczyciele z  naszego liceum, 
ale również władze Strzego-
mia, powiatu świdnickiego, 
księża, dyrektorzy placówek 
kulturalno – oświatowych 
oraz znani i  lubiani aktorzy, 
których na co dzień możemy 
podziwiać w  serialach tele-
wizyjnych. Tym razem swoją 
obecnością zaszczycili nas: 
Katarzyna Glinka (znana m. 
in. z „Barw Szczęścia”), która 
wcieliła się w  rolę Christine, 
Agnieszka Kawiorska (znana 
z „Pierwszej Miłości”), grająca 
Carlottę, Łukasz Płoszajski 
(z serialu „Pierwsza Miłość”), 
który wystąpił jako Upiór 
oraz Krzysztof Kwiatkowski 
(z  serialu „Hotel 52”), który 
zagrał Raoula. 

„Upiór w  operze” to histo-
ria pięknej i  utalentowanej 

sopranistki - Christine Daae, 
która staje się obsesją geniusza 
muzycznego - Upiora Opery, 
postaci, która dostarczyła 
widzom nie tylko swoistego 
rodzaju strachu, ale również 
współczucia. To sprawiło, że 
z  wielkim zaangażowaniem 

wpatrywali się w to, co działo 
się na scenie. Wielkim atu-
tem andrzejkowego przed-
stawienia była także aura 
tajemniczości, która wywarła 
naprawdę wielkie wrażenie. 
Wszyscy aktorzy, biorący 
udział w  spektaklu, spisali 
się na medal. To ich ciężka 
praca sprawiła, że spektakl 
na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Warto wspomnieć, że 
przedstawienie cieszyło się tak 
wielkim zainteresowaniem, 

iż wszystkie miejsca były 
zajęte! Zatem można śmiało 
stwierdzić, że w tym roku padł 
rekord oglądalności widowisk 
teatralnych wystawianych 
przez strzegomskie liceum.
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Strzegomianie patriotycznie 
Święto Niepodległości było chwilą, podczas której każdy Polak mógł poczuć się szczęśliwy, że żyje w wolnym kraju. W Strzegomiu świętowały tłumy 

Wszyscy aktorzy, biorący udział w spektaklu, spisali się na medal. To ich ciężka praca sprawiła, że spektakl na długo pozostanie w naszej pamięci

Tradycyjnie, już 9 raz z  rzędu, w  strzegomskim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących odbyło się przedstawienie 
andrzejkowe. Tym razem, 16 listopada br., widzowie mieli 
okazję podziwiać spektakl „Upiór w Operze”, którego sce-
narzystą i reżyserem był Tomasz Marczak - dyrektor LO. 

Upiornie w strzegomskim LO!
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Ponad miesiąc temu oddano 
do użytku świetlicę wiejską 
w Stanowicach. Tym razem 
przyszedł czas na oficjalne 
otwarcie podobnego obiektu 
w  Tomkowicach. Piątek, 
15 listopada 2013 r. to data, 
którą na pewno na długo 
zapamiętają mieszkańcy tej 
wsi i jej gospodarz – Andrzej 
Szczepanik.

Uroczystość zgromadziła wie-
lu uczestników: m. in. Pawła 
Czyszczonia – dyrektora Wy-
działu Obszarów Wiejskich 
w  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, 
Teresę Olkiewicz – wiceprezesa 
stowarzyszenia LGD „Szlakiem 
Granitu” i  jednocześnie wójta 
gminy Udanin, lokalne władze 

samorządowe, radnych Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu, ks. 
Tomasza Gwizdka z  Bazyliki 
Mniejszej, sołtysów i przedsta-
wicieli Rad Sołeckich, a  także 
samych tomkowiczan. W swoim 
przemówieniu burmistrz Strze-

gomia Zbigniew Suchyta po-
wiedział - Tomkowice są kolejną 
wsią, na terenie której została 
wyremontowana świetlica ze 
środków unijnych. Staramy się 
jako samorząd inwestować na 
terenach wiejskich, bo zależy 

nam na zmianie wizerunku 
gminnej wsi i poprawie warun-
ków życia mieszkańców. Odre-
montowany budynek z pewno-
ścią będzie służył wszystkim, 
a w szczególności miejscowemu 
stowarzyszeniu, które bardzo 
prężnie działa – mówił bur-
mistrz Strzegomia. Włodarz 
gminy Strzegom podkreślając 
rolę i wkład Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego wręczył Pawłowi 
Czyszczoniowi Granitowe Serce 
Polski – symbol Strzegomia oraz 
granitowy długopis. Dziękując 
za zaproszenie, przedstawiciel 

UMWD stwierdził m. in. – Nie-
zmiernie się cieszę, że mogę być 
w tym dniu z Państwem. Świe-
tlica wygląda pięknie i szczerze 
Wam – drodzy mieszkańcy 
Tomkowic - gratuluję. Ważnym 
punktem piątkowej uroczystości 
było symboliczne przecięcie 
wstęgi i  poświęcenie świetlicy 
przez ks. Tomasza Gwizdka. 
Zaproszeni goście mieli również 
okazję zwiedzić obiekt, zwraca-
jąc szczególną uwagę na nowo-
czesną kotłownię wyposażoną 
w pompę ciepła, która ogrzewa 

cały budynek. Dodajmy jeszcze, 
że w  piątek w  Tomkowicach 
rozstrzygnięto tegoroczną edy-
cję konkursu „Estetyka zagrody 
wiejskiej i ogródków przydomo-

wych położonych na terenach 
wiejskich gminy Strzegom” oraz 
podsumowano Dożynki 2013, 
które odbyły się w Granicy.

TW

Tomkowice już mają świetlicę
Ważnym punktem piątkowej uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie świetlicy przez ks. Tomasza Gwizdka. Goście zwiedzili też cały obiekt 

OLSZANY
22.11.2013, godz. 15.00 – Po-
południe z poezją jesienną
28.11.2013, godz. 15.00 – 
Jesienne bukiety – zajęcia 
plastyczne
29.11.2013, godz. 18.00 – 
Wieczór wróżb Andrzejko-
wych
MODLĘCIN
23.11.2013, godz. 15.00 – Je-
sienne kompozycje – zajęcia 
plastyczne
25.11.2013, godz. 15.00 – 
Rozgrywki planszowe
TOMKOWICE
19.11.2013, godz. 17.00 – 
Kodeks  drogowy małego 
pieszego – łamigłówki, ko-
lorowanki
20.11.2013, godz. 17.00 – Ku-
linarne popołudnie – konkurs 
na kolorową kanapkę
22.11.2013, godz. 17.00 – 
Maraton gier zapomnianych
30.11.2013, godz. 17.00 – 
Andrzejkowe szaleństwo – 
wróżby i zabawy
MIĘDZYRZECZE
20.11.2013, godz. 15.00 – 
Zgaduj zgadula dla dzieci
21.11.2013, godz. 16.00 – 
Rozgrywki szachowe i  war-
cabowe
27.11.2013, godz. 16.00 – Je-
sienne bukiety – kompozycje 
z suchych kwiatów
29.11.2013, godz. 18.00 – 
Zabawa Andrzejkowa dla 
dzieci
JAROSZÓW
25.11.2013, godz. 16.00 – 
Turniej warcabowy dla naj-
młodszych
29.11.2013, godz. 18.00 – 

Andrzejki – wróżby i  zwy-
czaje
GRANICA
20.11.2013, godz. 16.00 – Kim 
będę jak dorosnę – zajęcia 
plastyczne
29.11.2013, godz. 16.00 – An-
drzejkowe wróżby
GOCZAŁKÓW
19.11.2013, godz. 14.30 – 
Kolorowe zwierzątka – zajęcia 
plastyczne techniką orgiami
25.11.2013, godz. 14.00 – Za-
bawy i wróżby Andrzejkowe
STANOWICE
19.11.2013, godz. 16.00 – 
Znam swoje prawa i obowiąz-
ki – pogadanka
21.11.2013, godz. 16.00 – 
Turniej tenisa stołowego
26.11.2013, godz. 16.00 – 
Projekt herbu mojej miejsco-
wości – zajęcia plastyczne
28.11.2013, godz. 16.00 – 
Popisy kulinarne
ŚWIETLICA OSIEDLO-
WA GRABY
25.11.2013, godz. 15.00 – 
Mój ulubiony zwierzak – za-
jęcia plastyczne
26.11.2013, godz. 15.00 – 
Zwierzęta które znamy – za-
gadki, rebusy, krzyżówki
29.11.2013, godz. 16.00 – Za-
bawy i wróżby Andrzejkowe
ROGOŹNICA
19.11.2013, godz. 16.00 – 
Świetlicowy Mistrz – turniej 
warcabowy
26.11.2013, godz. 15.00 – 
Zajęcia plastyczne z  wyko-
rzystaniem masy solnej
29.11.2013, godz. 17.00 – 
Zabawa Andrzejkowa dla 
dzieci

Jakie zajęcia w świetlicach?

Zakończyła się 22. edycja 
konkursu „Estetyka za-
grody wiejskiej i ogródków 
prz ydomowych położo-
nych na terenach sołectw 
Gminy Strzegom” orga-
nizowanego przez Urząd 
Mie jski  w  S tr z egomiu, 
przy współudziale Powia-
towego Zespołu Doradców 
w  Świdnicy. Ogłoszenie 
wyników konkursu nastą-
piło w  dniu 8 listopada 
br., w  świetlicy wiejskiej 
w Tomkowicach.

Tegoroczny konkurs orga-
nizowany był na podstawie 
Zarządzenia Nr 105/B/2013 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
11 kwietnia 2013 r. oraz re-
gulaminu konkursu. - Jego 
celem było podniesienie wa-
lorów estetycznych, ekolo-
gicznych, ogólnego wyglą-
du zagród wiejskich oraz 
ogródków przydomowych. 
Konkurs miał zmobilizować 
mieszkańców sołectw gminy 
Strzegom do podejmowania 
prac porządkowych, remon-
towych i utrzymania czystości 
na terenach zagród wiejskich 
i  ogródków przydomowych 
– mówi W ioletta Urban , 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Sportu i  Promocji w  Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu. 
- Uczestnikami konkursu 
mogli być właściciele za-
gród wiejskich lub ogródków 

przydomowych położonych 
na terenach sołectw, którzy 
mogl i  współzawodnicz yć 
w  dwóch kategoriach: za-
groda wiejska lub ogródek 
przydomowy – dodaje. W tej 
pierwszej wzięło udział 22 
uczestników, w drugiej – 40. 
W  sumie 62 osoby z  12 so-
łectw naszej gminy. Komisja 
konkursowa dokonała oceny 
zagród wiejskich i ogródków 
przydomowych zgodnie z ce-
lami konkursu i według pięciu 
kryteriów. 

Przeglądu zgłoszonych do 
konkursu przedsięwzięć do-
konano w  trakcie  dwóch 
wizyt pracownika urzędu 
u  uczestników konkursu na 
wiosnę i  jesienią 2013 r. , 
gdzie oceniono zastały stan 
zagród i ogródków oraz wy-
konanie zadań zgłoszonych 
w tegorocznych kartach zgło-
szeniowych. Ocena ta doty-
czy stopnia zaangażowania 
uczestników w realizację zło-
żonych deklaracji. Komisja 
w  wyniku oceny wszystkich 
zakwalifikowanych do kon-
kursu zgłoszeń zdecydowała 
o  przyznaniu 3 nagród i  10 
wyróżnień w  każdej z  kate-
gorii oraz przyznać nagrody 
pocieszenia dla pozostałych 
uczestników konkursu (szcze-
góły w  ramce). Serdecznie 
gratulujemy uczestnikom 
konkursu i  zapraszamy do 
udziału w  następnych edy-
cjach.

red

Nagrodzono najładniejsze zagrody i ogródki!
Wyrażamy nadzieję, że w latach następnych nadal będzie tylu chętnych do udziału w konkursie

W ramach wykonywanych prac zrobiono odwodnienie terenu, wylano nowe 
fundamenty, założono nowe ogrzewanie, profesjonalnie docieplono dach. W re-
moncie przewidziano również przyszłościowe miejsce na punkt przedszkolny 
dla dzieci od 2 do 4 lat. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa małych 
dzieci, przebywających na terenie obiektu pod fachową, pedagogiczną opieką. 
Budynek na zewnątrz został ocieplony, odnowiono elewację i wykonano zada-
szenie nad wejściem do świetlicy. W ramach renowacji budynku wymieniono 
również drzwi oraz posadzkę w jednym z pomieszczeń. 

W kategorii: ZAGRODA WIEJSKA – nagrodzono:
miejsce – Edyta Dumińska (Tomkowice) - nagroda o wartości 700,00 zł brutto
miejsce – Andrzej Pawlica (Strzegom) - nagroda o wartości 600,00 zł brutto
miejsce – Józef Szerszeń (Tomkowice) - nagroda o wartości 500,00 zł brutto
Osoby wyróżnione otrzymały nagrodę pieniężną o wartości 300,00 zł brutto. 
Pozostali uczestnicy – 150 zł brutto.
W kategorii: OGRÓDEK PRZYDOMOWY – nagrodzono:
miejsce – Małgorzata Głuszczak (Kostrza) - nagroda o wartości 500,00 zł brutto
miejsce – Renata Wach (Modlęcin) - nagroda o wartości 450,00 zł brutto
miejsce – Wioletta Przybylak (Grochotów) - nagroda o wartości 400,00 zł brutto
Osoby wyróżnione otrzymały nagrodę pieniężną o wartości 300,00 zł brutto. 
Pozostali uczestnicy – 150 zł brutto.
Wszyscy uczestnicy, w ramach otrzymanej kwoty, mają możliwość zakupu: 
narzędzi i urządzeń ogrodniczych, krzewów i roślin ozdobnych oraz książek 
o tematyce ogrodniczej. Każdy nagrodzony w konkursie dokonuje samodziel-
nie zakupu przedmiotu/ów jak wyżej z własnych środków na kwotę równą 
lub mniejszą od wartości przyznanej nagrody, a następnie po przedłożeniu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, 
otrzymuje zwrot gotówki. 
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na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są dział-
ki położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 
627/5, AM -28, Obr. 2 o  po-
wierzchni 5,7433 ha, położona  
w  Strzegomiu przy ul. Aniele-
wicza. 
D la  n ieruchomośc i  urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00078336/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 168 900,00 zł
Wadium - 20 000,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w  dniu 
19.12.2013 r. o  godz. 1030 
w  siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu z  dnia 
10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP – 
uprawy rolne.
2. działka niezabudowana nr 
102/2, AM -22, Obr. 5 o  po-
wierzchni 1,4490 ha, położona  
w Strzegomiu przy ul. M. Konop-

nickiej. Dla nieru-
chomości urządzona 
jest księga wieczysta 
SW1S/00020749/4. 
Nieruchomość ob-
ciążona jest umo-
w a m i  d z i e r ż a w y 
na czas nieozna-
c z o n y,  z g o d n i e  
z art. 678§1 Kodeksu 
cywilnego nabyw-
ca nieruchomości 
wstępuje w stosunek 
dzierżawy na miejsce 
zbywcy nierucho-
mości.

Cena wywoławcza nierucho-
mości 299 200,00 zł
Wadium - 30 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w  dniu 
19.09.2013 r. o  godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w  Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
UR – rzemiosło produkcyjne.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w  kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 16.12.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 

przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w  drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W  razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z  przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W  przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny doku-

ment urzędowy okre-
ślający status prawny 
oferenta, sposób re-
prezentacji, a  także 
imiona i   nazwiska 
osób uprawnionych 
d o  r e p r e z e n t a c j i . 
W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, 
wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty 
winny być okazane 
Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed 
rozpoczęciem prze-
targu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z  podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w  Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i  Zago-

spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja  
o  przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta 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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) gmina 
Strzegom informuje, że w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa, 
rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej 
w Rusku. jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 12

REM-BUD Bożena Kurczak
ul. Akacjowa 20
59-225 Chojnów
Cena: 481 253,49 zł brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 

w/w ustawy – wybrano ofertę najkorzystniej-
szą - oferta z najniższą ceną. W postępowaniu 
złożono oferty następujących Wykonawców 
oraz przyznano im następującą punktację 
w kryterium oceny ofert – cena 100%: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
PONIEDZIAŁEK
Jaroszów + Osiedle Skarżyce.
Strzegom: 
Al. Wojska Polskiego - punktowo, 
Kościuszki punktowo, Mostowa, 
Sikorskiego, Parkowa 1-5, Pade-
rewskiego, Wolska, Kasztelańska 
6-10, 20, Legnicka punktowo, 
Czerwonego Krzyża, Ogrodowa 
1, Cicha, Osiedle Piast, Kalcytowa, 
Skalna, Kwarcowa, Ametystowa, 
Bazaltowa, Granitowa, Agatowa, 
Jaśminowa, Chopina, Niecała, 
Mickiewicza, Różana, Fiołkowa, 
Szarych Szeregów do nr 20 – obie 
strony, Morska, Św. Jadwigi, Ko-
szarowa, Armii Krajowej 7, 10, 16, 
25, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 
Dolna 28, Wyspiańskiego, Staffa, 
Kamienna.

WTOREK
Goczałków, Goczałków Górny, 
Godzieszówek. Graniczna, Gro-
chotów, Międzyrzecze.
Rogoźnica, Stanowice, Wieśnica.
Strzegom: 
Kamienna, Bankowa punktowo, 
Armii Krajowej od nr 2 do 12, 
Armii Krajowej za przejazdem 
do ul. Ceglanej, Bracka, Wspólna, 
Paderewskiego 29 za restauracją 
DALI, Legnicka 4.

ŚRODA
Granica, Jaroszów + Osiedle.
Modlęcin Duży, Modlęcin Mały, 
Olszany. Stawiska, Tomkowice.
Strzegom: 
Parkowa, Al. Woj. Polskiego 1,2-6 
9,44, 61-63 Kamienna, Legnicka 
4, Legnicka - od Żabki do nr 62, 
Kościuszki – punktowo, J. Matejki, 
Ofi ar Katynia, Chopina 2-4-6, 
Św. Anny - punktowo, Paderew-
skiego, Niepodległości, Świdnicka 
od nr 1 do 45, Cicha, Osiedle 
Piast, Kolejowa, Kasztelańska od 
Rybnej do Al. Woj. Polskiego, 
Wolska, Bracka, Ceglana.

CZWARTEK
Żelazów, Kostrza, Żółkiewka.

Strzegom: 
Rybna, 3-go Maja, Szarych Sze-
regów (od PPHU AGAT s.c. do 
ul. Morskiej), Zielona, Czarna, 
Świdnicka od 38 do 54, Polna, 
Wrzosowa, Lipowa, Piłsudskiego, 
Dembińskiego, Olszowa, Bema, 
Słoneczna, Brzozowa, Limanow-
skiego, Starzyńskiego, Andersa, 
Malinowa, Brzegowa, Al. Wojska 
Polskiego od ZUK do 2, Wałowa, 
Wesoła, Leśna, Rzeźnicza, Reja, 
Legnicka punktowo od świateł 
do 14, Legnicka 40, Kamienna, 
Kasztanowa, Bukowa, Dębowa, 
Klonowa + Sosnowa (2 pojemni-
ki), Św. Jadwigi, Wałowa, Cicha, 
Bukowa 1-5, Dębowa 1-5, M. 
Konopnickiej, Miodowa, Kaszte-
lańska od świateł do Rybnej, Ryb-
na 2-4, Niepodległości (BARCZ 
pojemniki), Puławskiego, Wolska, 
Kościuszki 33b.

PIĄTEK
Bartoszówek, Jaroszów punktowo 
+ Osiedle, Morawa, Rusko.
Strzegom: 
Dolna, Górnicza, Kopalniana, 
Wydobywcza, Jeleniogórska, 
Wałbrzyska, Szarych Szeregów: 
budynki wojskowe, Kamienna, 
Kasztelańska 20, Koszarowa, 
Armii Krajowej: 22, 25 oraz 2 
budynki wojskowe z pojemnikami 
V-110, Bohaterów Getta od nr 12, 
Chopina punktowo, Legnicka 3 
i  4, Wesoła, Świdnicka 31-33, 
Kościuszki punktowo, Ofi ar 
Katynia, Witosa, Paderewskiego 
punktowo, Bankowa, Al. Wojska 
Polskiego za obwodnicą oraz 1, 9, 
52 i 78, Parkowa: 1-5, Gronow-
ska, Winogronowa, Strzelnicza, 
Anielewicza, Agrestowa, Jago-
dowa, Kamienna, Mostowa, Św. 
Tomasza 1, Ogrodowa 1, Cicha, 
Osiedle Piast.

Jeżeli termin odbioru wypada 
w święto, dniu wolnym od pra-
cy, odbiór zostanie przesunięty 
o dzień.

Harmonogram wywozu  
śmieci - IV kwartał 2013 r.

Z ostatnich informacji pra-
sowych wynika, że Minister-
stwo Środowiska zdecydo-
wało się zaprzestać prac nad 
ustawą antyodorową, gdyż 
przepisy w  tym zakresie są 
już zamieszczone w  innych 
regulacjach prawnych. 

Zdaniem ekologów do-
tychczasowe uregulowania 
są nieskuteczne. Prace nad 
ustawą trwały od początku 
lat 90 ubiegłego wieku i miała 
ona uporządkować przepisy 
zawarte w wielu aktach praw-
nych. Projekt ustawy zakładał, 
że postępowanie w  sprawie 
uciążliwości zapachowej miał 
prowadzić wójt, burmistrz lub 
prezydent. Istotnym stadium 
tego postępowania miała 
być wizja lokalna z udziałem 
mieszkańców oraz ekspertów 
wyposażonych w  urządzenia 
pomiarowe. Na podstawie 
wyników przeprowadzonego 
postępowania organy sa-
morządu miały uzyskać in-
strumenty prawne służące 
wymuszeniu zmiany procesu 
produkcyjnego albo stosowa-
nia urządzeń eliminujących 
odory. Na takie skuteczne 
rozwiązania oczekiwały wła-
dze wielu samorządów i  ich 
mieszkańcy, którzy borykają 

się z  uciążliwościami wyni-
kającymi z immisji odorów.

Taki przypadek dotyczy 
również gminy Strzegom, 
w  t ym mieszkańców ws i 
Granica, którzy zgłaszal i 
burmistrzowi Strzegomia 
problem uciążliwości odoru 
z  zakładu usytuowanego na 
terenie tej wsi. Burmistrz 
Strzegomia w  ramach swo-
ich kompetencji podejmo-
wał działania wynikające 
z przepisów ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach, przeprowadzając 
kontrole na nieruchomo-
ści w  zakresie odprowadza-
nia odpadów i  nieczystości 
płynnych, a  także inicjował 
działania innych właściwych 
organów, przekazując  im 
wnioski  mieszkańców do 
rozpatrzenia.

Należy podkreślić, iż sami 
mieszkańcy również nie są 
pozbawieni możliwości dzia-
łania, gdyż zgodnie z przepi-
sem art. 222 § 2 K.c. przysłu-
guje im żądanie przywrócenia 
stanu zgodnego z  prawem 
i zaniechania naruszeń powo-
dowanych przez immisję odo-
ru- tzw. roszczenie negatoryj-
ne, którego mogą dochodzić 
przed sądem powszechnym. 

Nie będzie ustawy antyodorowej Miejsca pracy dla osób bezrobotnych 
w okresie od stycznia do listopada 2013 r.
Forma organizacyjna Liczba miejsc pracy Liczba osób 

pracujących 
w ramach 
utworzonych 
miejsc

Zobowiązania wobec urzędu pracy 
w 2012 r.

po robotach publicznych 16 16

po pracach interwencyjnych 23 23

po stażach 3 3

Miejsca utworzone w 2013 r.

roboty publiczne 39 50

zobowiązania po robotach 
publicznych

31 31

prace interwencyjne 33 33

zobowiązanie po pracach 
interwencyjnych

12 12

staże - urząd 7 7

staże - jednostki gminy 46 46
zobowiązania po stażach 24 24
Razem: 234 245
miejsca utworzone w ramach 
własnych środków

50 50

Razem: 284 295
prace społecznie użyteczne 80 91
Ogółem: 364 386 osób
40 osób – „wypracowało” zasiłek dla bezrobotnych
44 osoby – wypracuje zasiłek do końca grudnia 2013 r.
Stan na listopad 2013 r.

Nu-
mer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy  cena oferty punktacja 

1 DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.  
ul. Al.Wojska Polskiego 79  
58-150 Strzegom

 596 989,91 zł 80,61 

2 SPÓŁDZIELNIA RZE-
MIEŚLNICZA  
ul. Cukrownicza 6  
57-200 Ząbkowice Śląskie

 622 237,11 zł 77,34 

3 Usługi Remontowo 
Budowlane  
Robert Chwalana  
ul. Wiśniowa 10  
59-420 Bolków

 570 900,00 zł 84,30 

4 PHU "AD-BUD" Adrian 
Iwulski  
Ptaszków 70 
58-400 Kamienna Góra

 627 942,10 zł 76,64 

5 ADLA Mariusz Włodarczyk  
ul. Powstańców Wielkopol-
skich 12/4a  
58-500 Jelenia Góra

 573 045,97 zł 83,98 

6 Zakład Ogólnobudowlany 
"Olmax"  
Michał Zimnicki  
ul. Ludowa 35  
56-100 Wołów

 617 115,38 zł 77,98 

7 SIRBUD MINARI S.A.  
ul. Orkana 91a  
58-307 Wałbrzych

 541 200,00 zł 88,92 

8 ART-BUD s.c. A. Pałasz,  
A. Wesołowski, R. Myślecki  
ul. Kombatantów 19  
59-400 Jawor

 593 235,54 zł 81,12 

9 PPHiU "Mik-Transbet"  
Janusz Mikuła  
ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów

 627 443,54 zł 76,70 

10 FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA "MAZUR" 
Stanisław Mazur  
ul. Starojaworska 10C/1  
59-400 Jawor

 559 694,67 zł 85,99 

11 PIROBUD Sp. z o.o.  
ul. Moniuszki 45  
58-300 Wałbrzych

 488 396,97 zł 98,54 

12 REM-BUD Bożena 
Kurczak  
ul. Akacjowa 20  
59-225 Chojnów

 481 253,49 zł 100,00 

13 Zakład Ogólno-Budowlany  
Krzysztof Syktus  
ul. Grancarska 12  
56-500 Syców

 713 132,14 zł 67,48 
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Informacja  
o wyborze oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) gmina 
Strzegom informuje, że w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
Remont i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w Stawiskach, 
jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 10 
DOMEX Przedsiębiorstwo Remon-
towo Budowlane Sp. z o.o.
ul. Al. Wojska Polskiego 79, 58-150 
Strzegom
Cena 399 648,84 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 oraz 
przyznano im następującą punkta-
cję w kryterium oceny ofert – cena 
100%: 

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe „STEMAR” s.c. Marek i Irena 
Piwko ul. Świdnicka 5A, 58-160 
Świebodzice
cena brutto 480 772,54 zł – 83,13 
pkt.

Oferta nr 2
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
„MAZUR” Stanisław Mazur ul. Sta-
rojaworska 10C/1, 59-400 Jawor
cena brutto 470 400,39 zł – 84,96 
pkt.

Oferta nr 3
„BOGART” Wioletta Podlasek-
Łabińska ul. Kaczawska 5, 59-220 
Legnica 
cena brutto 525 769,98 zł – 76,01 
pkt.

Oferta nr 4
„DABRO-BAU” FIRMA HANDLO-
WO-USŁUGOWA Paweł Dąbrowski 
Opoczka 17A, 58-100 Świdnica
cena brutto 550 000,00 zł – 72,66 
pkt.

Oferta nr 5
PIROBUD Sp. z o.o. ul. Moniuszki 
45, 58-300 Wałbrzych
cena brutto 410 562,32 zł – 97,34 
pkt.

Oferta nr 6
„ART-BUD” s.c. A. Pałasz, A. Weso-
łowski, R. Myślecki ul. Kombatantów 
19, 59-400 Jawor
cena brutto 468 106,59 zł – 85,38 
pkt.

Oferta nr 7
ADLA Mariusz Włodarczyk ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 12/4a, 
58-500 Jelenia Góra
cena brutto 543 016,53 zł – 73,60 
pkt.

Oferta nr 8
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA 
ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowi-
ce Śląskie
cena brutto 567 774,46 zł 70,39 
pkt.

Oferta nr 9
BUDOM Sylwia Szerłomska- Zdzie-
bło ul. Kamieńskiego 120/1, 51-124 
Wrocław
cena brutto 468 944,22 zł – 85,22 
pkt.

Oferta nr 10
DOMEX Przedsiębiorstwo Re-
montowo Budowlane Sp. z o.o. ul. 
Al. Wojska Polskiego 79, 58-150 
Strzegom
cena brutto 399 648,84 zł – 100,00 
pkt.

Oferta nr 11
REM-BUD Bożena Kurczak ul. Aka-
cjowa 20, 59-225 Chojnów
cena brutto 405 900,00 zł – 98,46 
pkt.

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje 

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 Urzę-
du Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone 
na okres 21 dni wy-
kazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom prze-
znaczonych do:

-  oddan ia  na jem 
(dz ie rżawę)  zgod -
nie z Zarządzeniem 
nr: 324/B/2013, 325/
B/2013, 326/B/2013, 
327/B/2013, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 14 
listopada 2013 roku.

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone na terenie gminy i mia-
sta Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 
106/2, AM- 1, Obr. Stanowice 
o powierzchni 2 000 m2 po-
łożona w Stanowicach gm. 
Strzegom, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta nr SW1S/00020683/3. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli, współwłaścicieli oraz 
użytkowników wieczystych przy-
ległych nieruchomości - działki nr 
107/2, AM -1, Obr. Stanowice, 
działki nr 105/2, AM -1, Obr. 
Stanowice i działki nr 106/1, AM 
-1, Obr. Stanowice.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 34 000,00 zł
Wadium - 3 400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.12.2013 r.  o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla czę-
ści południowo-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 

Stanowice, Grochotów, Olszany, 
Modlęcin, Granica, Stawiska, 
Tomkowice, Godzieszówek za-
twierdzonym Uchwałą Nr 80/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nierucho-
mości oznaczone są symbolem 
8MU6 – zabudowa mieszkanio-
wo - usługowa.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 13.12.2013 r. 
zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzen-
nego tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwierdzenia 
uczestnictwa w przetargu i złoże-
nia dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetargu 
ograniczonego.
W terminie do dnia 17.12.2013 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
2. działka niezabudowana 
nr 115, AM- 22, Obr. 5 o po-
wierzchni 486 m2 położona 
w Strzegomiu, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wie-
czysta nr SW1S/00020749/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli i współwłaścicieli przy-
ległych nieruchomości - działki 
nr 116, AM -22, Obr. 5, działki 

nr 109, AM -22, 
Obr. 5, działki nr 
114, AM -22, Obr. 
5 i działki nr 117, 
AM -22, Obr. 5.
Cena wywoław-
cza nieruchomo-
ści 28 200,00 zł
W a d i u m  -  3 
000,00 zł
Postąp ien ie  – 
nie mniej niż 1 
% ceny wywo-
ławczej.
Do wylicytowanej 
ceny doliczony 
zostanie obowią-
zujący podatek 
VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
19.12.2013 r.  o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MR – 
tereny zabudowy zagrodowej.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w ter-
minie do dnia 13.12.2013 r. 
zgłosić się w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzen-
nego tut. Urzędu pok. 34, II p. 
w celu pisemnego potwierdzenia 
uczestnictwa w przetargu i złoże-
nia dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetargu 
ograniczonego.
W terminie do dnia 17.12.2013 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy odpo-
wiedniej działce w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 16.12.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 

się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 

zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej 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 ograniczony

na oddanie w najem gruntów 
położonych w granicach działki 
nr 648, AM-5, obr-1, o pow. 18 
m2 w Strzegomiu, przy Al. Wojska 
Polskiego 51, z przeznaczeniem 
pod ustawienie garażu konstruk-
cji blaszanej.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 19 grud-
nia 2013 roku, o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 1,46 zł/m2 w skali mie-
siąca. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wy-
nosi 0,01 zł/m2. 
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto: 
Bank Zachodni WBK S.A. O / 
Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 16 
grudnia 2013 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygra prze-

targ zalicza się na poczet czyn-
szu za najem gruntów, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia zamknięcia lub odwołania 
przetargu.
Osoba przystępująca do przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla tego rodzaju grun-
tów.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 30 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Na najemcy spoczywa obowią-
zek wykonania projektu budow-
lanego oraz planu zagospodaro-
wania terenu w taki sposób aby 
uzyskać pozwolenie na budowę 
garażu. 

Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obciążeń 
na rzecz osób trzecich. Grun-
ty przeznaczone do oddania 
w najem udostępnione będą dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 16 grudnia 
2013 roku, w godzinach od 1000 

do 1015.
Szczegółowe informacje zwią-

zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. Nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560542.
W przypadku zaistnienia ważne-
go powodu, ogłoszony przetarg 
może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony
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na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone na terenie gminy Strze-
gom:
1. działka niezabudowana nr 807, 
AM – 3, Obr. Olszany, położona 
w Olszanach, gmina Strzegom 
o powierzchni 1,7600 ha.
D la  n i e ruchomośc i  u r zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020685/7.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 39 500,00 zł
Wadium - 4 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.12.2013 r. o godz. 900 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części połu-
dniowo-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Stanowice, Gro-
chotów, Olszany, Modlęcin, Granica, 

Stawiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem 1R21 – 
tereny użytków rolnych – uprawy 
polowe, łąki i pastwiska.
2. działka niezabudowana nr 32, 
AM – 1, Obr. Kostrza, położona 
w Kostrzy, gmina Strzegom o po-
wierzchni 0,7300 ha.
D la  n i e ruchomośc i  u r zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 16 300,00 zł
Wadium - 2 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.12.2013 r. o godz. 930 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 

Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1R32 – tereny użytków 
rolnych – uprawy polowe, łąki 
i pastwiska.
3. działka niezabudowana nr 
138/16, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 29 m² 
(działka pod zabudowę garażową)
D la  n i e ruchomośc i  u r zą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrze-
cze zatwierdzonym Uchwałą Nr 
81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nieruchomość 

oznaczona jest symbolem MW – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Cena wywoławcza 
nieruchomości 2 300,00 zł
Wadium - 300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.12.2013 r. o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium, w kwocie wymienionej 
przy odpowiedniej działce w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 16.12.2013 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. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
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 zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra.  Przetarg 
zostanie przeprowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. bip-
-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

oGłoszeniA 

ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
niezabudowana nr 164/4, AM – 2, 
Obr. Jaroszów, położona w Jaro-
szowie gm. Strzegom, o powierzch-
ni 0,1600 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00078972/7. 
Nieruchomość obciążona jest 
służebnością gruntową w postaci 
przejścia i przejazdu w celu umoż-
liwienia dojazdu do działki nr 164/3, 
AM -2, Obr. Jaroszów.
Cena wywoławcza nieruchomości 
5 300,00 zł
Wadium - 600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.12.2013 r. o godz. 1130 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość ozna-
czona jest symbolem RP – tereny 
gruntów rolnych.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 03.10.2013 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strze-

gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
16.12.2013 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
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 przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 

reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane 
z 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 przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi przetarg
Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
 - sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 285/B/2013, 
Nr 286/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia   z dnia 10 
listopada 2013 r.

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz.  651 z  późn.  zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej -
skiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywie-

szone na okres 21 dni 
wykazy n ieruchomośc i 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
-  s p r z e d a ż y  z g o d -
nie z Zarządzeniem Nr 
321/B/2013 Burmistrza 
Strzegomia z dnia  12 
listopada 2013 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) in-
formuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
-  s p r z e d a ż y  z g o d n i e 
z Zarządzeniem Nr 323/
B/2013 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 13 listopada  
2013 r.

Burmistrz Strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny, nieograniczony
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W ostatni piątek (15 listopada br.) oddano do użytku nowo wyremontowaną świetlicę wiejską w sołectwie Tomkowice. Obiekt wygląda imponująco i jest – czemu nie można się dziwić – dumą tej 
podstrzegomskiej miejscowości. Remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Tomkowicach wykonano za kwotę ponad 460 tys. zł, z udziałem środków unijnych w wysokości 205 tys. zł. Poniżej fotografie 
przedstawiające wygląd świetlicy przed i po remoncie.

Świetlica w Tomkowicach po remoncie!


