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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:
 
StrzeGom
W remoncie 
kolejna droga 

Jest utrudniony ruch do 
centrum. Kierowcy proszeni 
są o cierpliwość i wyrozu-
miałość 

 str.2
 

StrzeGom
Pompownia  
dla Goczałkowa 

Zakończono budowę 
pompowni, która zapewni 
dostawę odpowiedniej ilości 
wody oraz jej prawidłowe 
ciśnienie 

 str. 4

StrzeGom
oto nasze 
miasto

Prezentujemy miasto 
Strzegom. W tym wydaniu 
Graby i Strzegom Południe. 
Kto się o nie troszczy? Co 
się w nich zmieniło? Dla-
czego warto je zobaczyć? To 
wszystko we wkładce 

 str. I – IV
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 - Zebraliśmy ponad 1200 
podpisów sprzeciwu dla ko-
lejnej inwestycji śmieciowej 
w okolicy wsi Rusko i Jaro-
szów – mówi Zbigniew Mi-
łek, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów 
i Rusko. – Według planów ma 
być pięknie, a będzie jeszcze 
bardziej śmierdziało niż teraz. 
Kiedy w 2010 roku były zebra-
nia wiejskie w naszych wsiach 
to mówiono nam, że na działce 
tej będzie się odzyskiwać zie-
mię skażoną ropą. Dzisiaj chce 
się stawiać instalacje, naszym 

zdaniem przestarzałe – dodaje 
Zbigniew Miłek.

 Na kilku zebraniach wiejskich 
z bardzo dużą frekwencją w obu 
wsiach wyraźnie mieszkańcy 
mówili „NIE” tej inwestycji. - 
Chcemy tu żyć, a nie wegetować 
– podkreślali. - Inni będą czerpać 
zyski z naszego cierpienia. Już 
jest źle, bo śmierdzi szczególnie 
na tzw. Hotelach w Jaroszowie 
i w Rusku. Jak zawieje to okien nie 
można otworzyć. Takie inwestycje 
muszą być oddalone od ludzi, a nie 
powstawać pod wioskami. Wiemy, 
że jest to świetna lokalizacja przy 

krajowej piątce i będzie wielu 
klientów, ale my się na to nie zga-
dzamy – dodają mieszkańcy.

Mieszkańcy pytają dlaczego 
inwestorzy upodobali sobie Rusko 
i chcą z wioski zrobić śmietni-
sko? 

– Rok temu firma w środku wsi 
chciała budować coś, co jeszcze 
w świecie nie powstało, a na nasze 
proste pytania o odziaływanie na 
środowisko, inwestor nie umiał 
odpowiedzieć. Był teren zgodny 
z planem to budujemy, a że są lu-
dzie obok mieszkający, co to kogo 
obchodzi. Dzisiaj kolejna firma 
chce zasypać nas śmieciami - 
mówi sołtys Ruska Urszula Łata. 
- Tamci zrozumieli, że my ich tu 
nie chcemy i mam nadzieję, że 
taka firma jak ta (znana, światowa) 
weźmie pod uwagę nasze protesty. 
Zresztą - jak będą chcieli zacząć 

inwestycje to i tak będziemy ją 
blokować. Nie wpuścimy ich na 
ten teren – zapowiada sołtyska.

- Będziemy blokować tę inwe-
stycję i koniec! My jej nie chcemy. 
Niech pan prezes znanej firmy bu-
duje ją w swojej wsi lub w mieście 
– dodaje prezes stowarzyszenia 
Zbigniew Miłek.

Jedyną możliwością zabloko-
wania inwestycji w Jaroszowie 
i Rusku jest zmiana planu prze-
strzennego w tym obrębie. 

- Decyzję o przygotowaniu 
zmiany w planie podjąłem po 
zebraniach wiejskich w Jaroszowie 
i Rusku gdzie nasi mieszkańcy 
powiedzieli „nie” tej inwestycji 
- mówi burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. Kończy się 
procedura zamknięcia planu i we 
wrześniu br. przedstawię radnym 
projekt uchwały, który wykluczy 

możliwość lokalizacji tej inwestycji 
w Rusku. Wszystko, co się dzieje 
w gminie Strzegom ma służyć 
ludziom, a nie być przeciwko nim. 
Dziwę się firmie tak światowej 
klasy, która zna stanowisko władz 
gminy i mieszkańców wsi, że dalej 
w to brnie. Czy naprawdę zyski 
bardziej się liczą niż ludzie? Do-
ceniam inwestora, który wycofał 
się z Ruska rok temu, stwierdzając 
że przy sprzeciwie mieszkańców 
inwestycja nie ma sensu. Mówi-
łem w ostatniej rozmowie o tych 
faktach przedstawicielowi firmy, 
która chce inwestować w Rusku. 
W chwili obecnej straszy się nas 
odszkodowaniami. Najpierw 
roszczenia trzeba wygrać przed 
sądem, a dla mnie ważniejszy 
jest człowiek. Zostałem wybrany 
przez ludzi i dlatego będę ich 
bronił – dodaje burmistrz.

– Dzisiaj mamy efekty tej 
pracy. Od 4 sierpnia został 
przywrócony ruch pojazdów 
na ul. Dąbrowskiego. Mamy 
nadzieję, że zacznie ona zno-
wu „żyć” swoim rytmem. Jako 

gmina jesteśmy świadomi, że 
przywrócenie ruchu pojazdów 
nie wszystkich satysfakcjo-
nuje i nie wszystkim się to 
podoba, ale mamy nadzieję, 
że po jakimś czasie projekt 

się przyjmie i będzie funk-
cjonował. W tym momencie 
otwarcie ułatwi także reali-
zację remontu ul. Bohaterów 
Getta, ul. Świdnickiej i ul. 
Św. Tomasza, które nie będą 
tak mocno odczuwalne dla 
społeczeństwa – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i 
Wsi w UM w Strzegomiu.

KW

Mieszkańcy mówią „NIE”

Są zmiany na ul. Dąbrowskiego. Jakie?

Mieszkańcy Jaroszowa i Ruska nie chcą kolejnej inwestycji śmieciowej. Zebrali 1200 podpisów pod protestem przeciwko tym planom

Przywrócono ruch, który ma ożywić ulicę i zwiększyć liczbę klientów tutejszych sklepów. Wprowadzono też strefę parkowania

W ubiegłym roku na wniosek przedsiębiorców, gmina 
Strzegom rozpoczęła procedurę związaną z przywró-
ceniem ruchu na ul. Dąbrowskiego. Szereg spotkań 
z przedsiębiorcami i mieszkańcami pozwolił wypra-
cować kompromis, któr y satysfakcjonuje wszystkie 
strony.

 - Dość mamy smrodu z istniejącego wysypiska śmieci. Nie 
chcemy nowych instalacji, które będą osuszać śmieci, a 
skutki uboczne tych procesów będą utrudniać nam życie - 
mówią mieszkańcy dwóch wsi Rusko i Jaroszów. Chodzi o 
planowaną budowę zakładu osuszającego śmieci, który ma 
stanąć obok istniejącego już wysypiska. 
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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 Podsta-
wowa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w Kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

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

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

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

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

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

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

112 funkcjonariuszy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy awansowano na 
wyższe stopnie. Ponad 100 
otrzymało odznaczenia za 
wzorową służbę oraz nagrody 
pieniężne ze środków finanso-
wych lokalnych samorządów. 
Wśród awansowanych i od-
znaczonych znaleźli się także 
funkcjonariusze z Komisa-
riatu Policji w Strzegomiu. 
Na stopień sierżanta awan-
sowali :  Tomasz Chojniak 
i Piotr Owczarek. Stopień 
sierżanta sztabowego otrzy-
mali: Mariusz Bondarowski, 
Damian Dynowski, Jacek 
Lubera, Tadeusz Szpilewski 
i Aneta Włosek. Na stopień 
młodszego aspiranta awan-
sował Krzysztof Nabiałek. 
Aspirantami zostali Rado-
sław Fitas i Marek Kornes. 
Stopień starszego aspiranta 
otrzymał Jerzy Feszter. Ale 
nie tylko awanse stanowiły 
wyróżnienie za ciężką pracę, 
określaną podczas uroczysto-
ści jako misję, były również 

nagrody pieniężne, przeka-
zane ze środków lokalnych 
samorządów. Komendant 
Powiatowy Policji w Świdni-
cy insp. Krzysztof Niziołek 
w asyście Zbigniewa Suchy-
ty, burmistrza Strzegomia 
wyróżnił nagrodą pieniężną 
ze środków przekazanych 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu: asp. Ryszarda Dyko, 
asp. Sławomira Banaszczy-
ka, asp. Jerzego Fesztera, 

sierż. Marcina Zelka i asp. 
Marcina Sidora. Komendant 

Powiatowy Policji w Świdni-
cy insp. Krzysztof Niziołek 
sk ierował  s łowa uznania 
do swoich podwładnych za 
służbę społeczeństwu, zaś 
jego pracę wysoko ocenił 
minister spraw wewnętrz-
nych, nadając inspektorowi 
Krzysztofowi Niziołkowi 
Srebrną Odznakę „Zasłużony 
Policjant”. Kulminacyjnym 
momentem spotkania były 
gratulacje, życzenia i kwiaty 
złożone funkcjonariuszom 
policji przez przedstawicieli 
samorządu lokalnego, służb 
mundurowych i duchowień-
stwa. 

gK

– W Strzegomiu dużo się re-
montuje. Rozpoczął się remont 
ul. Świdnickiej w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, kiedyś mówiło 
się na to schetynówki. Mamy na 
to pieniądze w wysokości 50% 
całej wartości zadania i bardzo 
się z tego cieszymy. Należy za-
znaczyć, że będzie utrudniony 
ruch do centrum, w związku 
z tym prosimy mieszkańców 
Strzegomia o cierpliwość i wy-
rozumiałość. Zamknięta jest ul. 
Bohaterów Getta, ul. Ogrodowa 

jeszcze nie została skomuni-
kowana. Ale myślę, że warto 
troszeczkę się pomęczyć, bo po 
remontach dróg będzie o wiele 
ładniej w naszym mieście - sko-
mentował burmistrz, Zbigniew 
Suchyta. Przypomnijmy, że w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
wyremontowane zostaną ulice: 
Świdnicka, Krótka, Bohate-
rów Getta, Św. Tomasza oraz 
Ogrodowa. Wartość prac to ok. 
3,4 mln zł. 

KW

- W chwili obecnej, w ramach 
2 etapu prowadzona jest budowa 
placu zabaw przy ul. Koszarowej 
w Strzegomiu, zgodnie z doku-
mentacją wykonaną przez Pra-
cownię Projektową Konstrukcjon 
- poinformowała Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu. Ro-
boty tego etapu obejmują między 

innymi: rozbiórkę istniejącego 
placu zabaw, roboty ziemne i na-
wierzchniowe, dostawę i montaż 
urządzeń zabawowych, dostawę 
i montaż elementów małej ar-
chitektury, ułożenie chodników 
z kostki betonowej i wykonanie 
ogrodzenia. Swojego zadowolenia 
nie kryje radna Rady Miejskiej 
Marta Zięba: - Jestem niezwykle 
szczęśliwa, że powstaje nowo-

czesna infrastruktura dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Tego typu 
inwestycje są potrzebne naszym 
mieszkańcom – mówi. Wykonaw-
cą robót jest ZUK w Strzegomiu 

Sp. z o.o. Wartość inwestycji 
wynosi ok. 130 tys. zł. Zakoń-
czenie robót przewiduje się na 18 
sierpnia br. 

red

Po święcie policji

Kolejna droga w remoncie

Koszarowa z nowym placem zabaw 

Kulminacyjnym momentem spotkania były gratulacje, życzenia i kwiaty złożone funkcjonariuszom policji

Jest utrudniony ruch do centrum. Kierowcy bardzo proszeni są o cierpliwość i wyrozumiałość

Zadowolenia nie kryje radna Marta Zięba. - Tego typu inwestycje są potrzebne mieszkańcom – mówi

Ul. Świdnicką w Strzegomiu wyremontuje firma Zbylbruk. 
Zakres prac obejmie kanalizację deszczową, położenie 
nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, przebudowę 
oświetlenia oraz stworzenie nowych miejsc postojowych. 

Zadanie to realizowane jest w ramach szerszego przedsię-
wzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kosza-
rowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury 
przestrzeni publicznej na terenach powojskowych”. W roku 
ubiegłym, w ramach 1 etapu, wykonana została nowa na-
wierzchnia asfaltowa na całej długości ul. Koszarowej.

Awanse, odznaczenia, listy gratulacyjne oraz nagrody pie-
niężne za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków 
służbowych zdominowały uroczystość zorganizowaną w dn. 
24 lipca br. w auli USC w Świdnicy z okazji Święta Policji, 
przypadającego w 95. rocznicę utworzenia tej formacji.
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Ruszył etap II zadania „Prze-
budowy dróg gminnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
prowadzących do terenów 
powojskowych- ul. Armii 
Krajowej i Wesołej w Strze-
gomiu”. 

Warto dodać, że na ten cel gmi-
na Strzegom otrzymała dotację 
w wysokości 85% dofinansowa-
nia z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 
Wykonawcą jest Konsorcjum 
firm: P.P.U.H „DROG - ZIEM” 
ze ŚPBDiM. Wartość robót 
wynosi 3 639 604,18 zł brutto. 
Umowny termin zakończenia 
robót to 17 listopada br. 

W ramach zadania wybu-
dowana zostanie kanalizacja 
deszczowa w ulicy Wesołej od 
skrzyżowania z ul. Szarych Sze-

regów do skrzyżowania z ul. 
Leśną. W ul. Armii Krajowej 
zostaną wybudowane dodat-
kowe studzienki i przykanaliki 
deszczowe. Na skrzyżowaniu ul. 
A.Krajowej i Wesołej powstanie 
rondo „średnie” jednopasmowe 

z możliwością przejazdu „TIR-
ów”. W ciągu ul. Armii Krajowej 
z ul. Św. Jadwigi powstanie skrzy-
żowanie typu „T”. Ulice zmienią 
się nie do poznania. Wydzielone 
zostaną nowe miejsca postojowe 
oraz zjazdy z kostki kamiennej, 

będzie nowa asfaltowa jezdnia, 
chodniki z kostki betonowej, 
poprawi się widoczność w porze 
nocnej dzięki oświetleniu typu 
LED, co ograniczy zużycie energii. 
Remont pozwoli także na obniże-
nie poziomu hałasu. Przebudowa 
skrzyżowań zwiększy bezpieczeń-
stwo ruchu. - Kanalizacja desz-

czowa wpłynie na sprawniejsze 
odwodnienie pasa drogowego 
obu ulic, usunięte drzewa zostaną 
zastąpione nowymi nasadzeniami 
lip niskopiennych - skomentowała 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi.

KW 

AktuAlności

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

Sierpień
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

03.08-09.08 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

10.08-16.08 Strzegomska Strzegom  
ul. Rynek 38

tel. 74/855-
14-79

17.08-23.08 Śląska Strzegom  
Dąbrowskiego 

tel. 74/855-
17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? ZUK przejmuje nieruchomości Rolnicy! Będą próby glebowe
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Przypominamy, iż od 9 sierp-
nia br. zarządzaniem i admi-
nistrowaniem lokalami, gara-
żami, komórkami, ogródkami 
oraz innymi nieruchomościami 
gminnymi zajmował się będzie 
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o. 

W związku z powyższym, od 
dnia 9 sierpnia br. wszelkich 
opłat z tytułu najmu (dzierżawy) 
lokali, garaży, komórek, ogród-
ków oraz innych nieruchomości 
gminnych administrowanych 
obecnie przez ZGM sp. z o.o. 

prosimy dokonywać w nowym 
budynku administracyjnym 
położonym przy Wieży Tar-
gowej (Rynek wewnętrzny) 
lub w kasie Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. przy Alei Wojska 
Polskiego 75 (do dnia 8 sierpnia 
2014 r. opłaty nadal przyjmo-
wane będą w kasie ZGM Sp. 
z o.o. w Strzegomiu przy ul. 
Paderewskiego 13).

Jednocześnie nadmieniamy, 
że numer konta bankowego 
pozostaje bez zmian.

Okręgowa Stacja Chemicz-
no- Rolnicza we Wrocławiu 
zawiadamia, że na wszystkich 
wsiach zorganizowane zostaną 
spotkania z rolnikami związane 
z poborem prób glebowych.

Celem spotkania jest omó-
wienie sposobu pobierania 
prób glebowych oraz wydanie 
potrzebnego do tego celu 
sprzętu. Badaniem gleb zo-
staną objęte tylko te gospo-
darstwa, których właściciele 
uczestniczyć będą w spotka-
niu.

Będą konsultacje 
Burmistrz Strzegomia zapra-

sza do udziału w konsultacjach 
społecznych projektu „Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych Aglomeracji Wał-
brzyskiej”. 

W nowej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej 2014-
2020 rysuje się realna szansa na 
uzyskanie przez Aglomerację 
Wałbrzyską wsparcia środka-
mi Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych (ZIT), które są 
nowym instrumentem rozwoju 
terytorialnego UE. 

Dokumentem niezbędnym 
do realizacji ZIT jest „Strate-
gia Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”, która została 
opracowana w celu uzyskania 
zgody Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego na ich realizację 
na obszarze gmin tworzących 
Aglomerację Wałbrzyską. 

Konsultacje prowadzone będą 
od dnia 04.08.2014 r. do dnia 
07.09.2014 r. w formie przyjmo-
wania propozycji, uwag i opinii 
przekazanych za pomocą formu-
larza. Informacje na temat formy 
i przebiegu konsultacji dostępne 
są na stronie internetowej gminy 
Strzegom. 

Państwo Katarzyna i Euge-
niusz Przytułowie

Państwo Przytułowie uro-
dzili się w miejscowości Gózd 
Lipiński, obecne woj. lubelskie. 
Tam też uczęszczali do szkoły 
podstawowej. W czasie pobytu 
na ojcowiźnie pomagali swoim 
rodzicom w prowadzeniu go-
spodarstw rolnych. Jak wspo-
mina Pan Eugeniusz, młodych 
połączyła „miłość od pierw-
szego wejrzenia”, która została 
uwieńczona sakramentalnym 
„tak” - 24 lipca 1954 roku, na-
tomiast ceremonia w Urzędzie 
Stanu Cywilnego odbyła się 3 
listopada 1954 r. Państwo Przy-
tułowie to typowi społecznicy, 
pan Eugeniusz przez wiele lat 

działał w radzie Sołeckiej wsi 
Jaroszów, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, wielokrotnie podej-
mował działania na rzecz Parafii 
w Jaroszowie. Natomiast Pani 
Katarzyna czynnie uczestni-
czyła w działalności kulturalnej 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jaroszowie. Państwo Przytu-
łowie - pomimo swojego wieku 
- wiodą raczej spokojne życie, 
ale ciągle bardzo aktywne. Nasi 
Jubilaci większość czasu poświę-
cają prowadzeniu pasieki, która 
liczy ok. 40 rodzin pszczelich. 
Dostojni Jubilaci doczekali się 
syna Ryszarda i córek: Grażyny 
oraz Renaty, a także synowej 
Grażyny, zięciów: Andrzeja 
i Tomasza; siedmiorga wnucząt: 

Łukasza, Dawida, Justyny, To-
masza, Katarzyny, Joanny i Ja-
kuba oraz prawnuczki Weronki 
i czterech prawnuków: Wiktora, 
Leonarda, Gabriela i Michała, 
z których są bardzo dumni.

Państwo Eugenia i Czesław 
Kaszubowie

Pani Eugenia Kaszub z domu 
Sala urodziła się 07.09.1937 
roku w Wysokiej, w okolicach 
Rzeszowa, gdzie spędziła okres 
dzieciństwa i wczesnej mło-

dości. Pan Czesław Kaszub 
urodził się 25.07.1939 roku 
w Szkaradowie, w okolicach 
Poznania. Eugenia i Czesław 
spotkali się w Strzegomiu jako 
dwoje młodych ludzi, którzy 
przyjechali tu by znaleźć pracę 
i zacząć samodzielne życie. Po 
rocznym okresie narzeczeń-
stwa, pobrali się 25 lipca 1964r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu, a następnie zło-
żyli sobie przysięgę małżeńską 
w kościele pw. św. Apostołów 

Piotra i Pawła. Doczekali się 
dwójki dzieci: syna Krzysztofa 
(pasjonata historii) i córki Do-
roty oraz synowej Ewy i zięcia 
Grzegorza. Są szczęśliwymi 
dziadkami wnuczki Magda-
leny i wnuków: Mariusza, 
Mateusza i Jakuba. Cieszą się 
szacunkiem rodziny. Swoją 
skromnością i dobrocią spra-
wili, że w ich obecności chętnie 
spędzają czas dorosłe wnuki, 
jak i najmłodszy z nich Jakub. 

Stworzyli dom pełen ciepła 
i zgody. Wychowali dzieci na 
uczciwych i skromnych ludzi. 
Są dobrzy i wyrozumiali. Darzą 
się wzajemnym szacunkiem 
i służą sobie w codziennym 
życiu. Uważają, że w życiu nie 
jest najważniejsze bogactwo, 
ale miłość i zgoda. Tej zasady 
się mocno trzymają i są ży-
wym dowodem na to, że tylko 
to może dać szczęście całej 
rodzinie.

Przepiękne jubileusze państwa Przytułów i Kaszubów
Obu parom Jubilatów życzymy zdrowia, miłości, radości, pogody ducha i kolejnych tak pięknych rocznic pożycia małżeńskiego. Wszystkiego co najpiękniejsze! 

W oparciu o badania w/w prób, 
wyniki  zostaną opracowane 
(określone potrzeby wapnowania 
i zasobność) oraz dostarczone 
dla poszczególnych gospodarstw 
rolnych.

Harmonogram zebrań dostępny 
jest na stronie www.strzegom.pl

Badania są bezpłatne!

W uroczystościach towarzyszyła Jubilatom ich najbliższa 
rodzina, przyjaciele oraz burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchta i kierownik USC w Strzegomiu - Beata Nejman. 
Burmistrz, składając Jubilatom życzenia i gratulacje, zwró-
cił szczególną uwagę na pasje, które towarzyszyły w życiu 
obu parom małżeńskim, a które stały się nierozłącznym 
elementem życia ich dzieci i wnuków – zgodnie z powiedze-
niem, że „Człowiek żyje w pełni tylko wtedy, gdy ma pasję...”. 
Poniżej krótkie kroniki z życia czcigodnych Jubilatów.

Państwo Katarzyna i eugeniusz Przytułowie

Państwo eugenia i Czesław Kaszubowie

Fot. A
gnieszka G

ryc

Fot. A
gnieszka G

ryc

Utrudnienia na Wesołej
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W skrócie 

Czysta Młynówka 
Gmina Strzegom otrzymała 

dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Marszałkowskiego 
na konserwację rowu melio-
racyjnego R-L Młynówka, 
przebiegającego przez ul. 
Morską i ul. Wodną w Strze-
gomiu. Firmą, która wyko-
na w/w prace jest „Roboty 
Ziemno – Budowlane” Żuber. 
Koszt całkowity zadania wy-
nosi ponad 28 tys. zł brutto. 
Prace mają zostać wykonane 
do końca sierpnia br.

Koszą rowy
W gminie Strzegom trwa 

wykaszanie rowów przydroż-
nych. Prace te mają nie tylko 
nadać im estetyczny wygląd 
i jednocześnie je udrożnić, 
ale również wpłynąć na bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
Wykoszone rowy to pewnego 
rodzaju zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe. Wszelkiego 
rodzaju chwasty czy zakrza-
czenia utrudniają spływ wód, 
zwłaszcza podczas intensyw-
nych opadów. Koszeniem 
rowów zajmują się pracow-
nicy interwencyjni. W chwili 
obecnej wykaszane są rowy 
na ul. Olszowej i ul. Ander-
sa w Strzegomiu. Następne 
w kolejności są ul. Sikorskie-
go i ul. Niepodległości.

Zwrot akcyzy 
Na podstawie ustawy z dnia 

10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 
52, poz. 379 ze zm.), oraz § 
1 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. 
z 2012, poz. 1380 z dnia 10 
grudnia 2012 r.), w 2014 roku 
producenci rolni będą mogli 
składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji 
rolnej do wójta, właściwego ze 
względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiada-
niu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy) w terminie: od 1 
sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 
2014 r. - wraz z fakturami 
VAT potwierdzającymi za-
kup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 
1 lutego 2014 r. do 31 lipca 
2014 r. 

Wypłata zwrotu podatku 
akcyzowego nastąpi w dniach 
od 1 do 31 października 2014 
r. gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu lub 
przelewem na rachunek ban-
kowy wskazany we wniosku.

Z uwagi na położenie wyso-
kościowe oraz okresowe spadki 
ciśnienia wody, Spółka WiK 
w Strzegomiu podjęła się re-
alizacji tego zadania w celu 
podniesienia standardu świad-
czonych usług na rzecz miesz-
kańców Goczałkowa Górnego. 
Wybudowana kontenerowa, 
bezobsługowa i w pełni zauto-
matyzowana pompownia za-
pewni mieszkańcom wsi do-
stawę wody w wymaganej ilości 

i odpowiednim ciśnieniu. 
- We wsi nie mieliśmy wody, 
a jak była, to było słabe ciśnienie, 
kiepska jakość. Nie można było 
korzystać z hydrantów, a mamy 
ich 16, więc mieliśmy problem 
zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. A do tego 
kłopoty z urządzeniami, bo się 
zapychały. Burmistrz zrozumiał 
potrzeby wsi i mamy wreszcie 
wodę. Bardzo się z tego cie-
szymy, bo możemy normalnie 

żyć – mówi Andrzej Kowszyn, 
sołtys wsi. - Sieć wodociągowa 
w Goczałkowie Górnym zosta-
ła wybudowana w 1990 r.  i od 
tego momentu mieszkańcy wsi  
nie mogli w pełni z niej korzy-
stać, ponieważ  ciśnienie było 
niewystarczające na swobodne 

użytkowania wody. Ta inwesty-
cja rozwiązuje problemy miesz-
kańców. Koszt wybudowana 
pompowni wynosi 135 tys. zł 
- komentuje Dorota Borkow-

ska, prezes WIK. Wykonawcą 
zadania był INSTALCOM-
PACT SP. Z O.O. z Tarnowa 
Podgórnego.

red

Pompownia już gotowa 
W pełni zautomatyzowany sprzęt zapewni mieszkańcom wsi dostawę wody w wymaganej ilości i odpowiednim ciśnieniu

Lecz to nie wszystko. 3 lipca 
br., na wysokości wejścia do 
Powiatowego Urzędu Pracy, 
firma napotkała rumowisko 
piwnicy, powstałe w wyniku 
wcześniejszych prac budow-
lanych pod instalacje linio-

we. W związku z tym firma 
Zbylbruk ma za zadanie za-
bezpieczyć zasypaną piwnicę. 
Zabezpieczenie polegać ma 
m.in. na odsłonięciu górnej 
warstwy piwnicy, ułożenie 
warstwy betonu, montaż siatki 

z prętów zbrojeniowych oraz 
zasypaniu wykopu. Niewy-
konanie w/w prac groziłoby 
zapadnięciem się odcinka pasa 
drogowego (jezdni i chod-
nika).

KW

Odkryto rumowiska piwniczne
Strzegomska ziemia kryje wiele tajemnic. Ostatnio odkryto dwie z nich 

Uszkodzenia słupa oświetlenio-
wego przy jednej z ulic w Strzego-
miu, przewrócone drzewo w par-
ku na Strzegomskich Plantach 
czy picie alkoholu w miejscach 
publicznych - oto co w lipcu br. 
zarejestrowały kamery strzegom-
skiego monitoringu...

27 lipca br. zgłoszono policji 
uszkodzenia słupa oświetlenio-
wego przy jednej z ulic w Strzego-
miu. Został on prawdopodobnie 
uszkodzony przez kierowcę po-
jazdu uczestniczącego w kolizji. 
Kilka dni później w Wieśnicy 
i Rogoźnicy zostały uszkodzone 
wiaty przystankowe.

25 lipca br. o godz. 7.00 ka-
mery zarejestrowały spożywanie 
alkoholu przez dwóch mężczyzn 
na Strzegomskich Plantach od 
strony ul. Parkowej. 

19 lipca br. tuż przed godz. 
19.00 samoistnie przewróciło się 
drzewo w parku na Strzegom-
skich Plantach, na wysokości 
ul. Parkowej w Strzegomiu. Na 
szczęście w tym czasie nikogo 
tam nie było. Zakład Usług Ko-
munalnych usunął drzewo. 

3 lipca br. zgłoszono policji 
kradzież kratki ściekowej przy 
ul. Aleja Wojska Polskiego.

KW

Okiem miejskiego monitoringu

Odpady zmieszane, zbie-
rane w pojemnikach koloru 
czarnego, ciemnozielonego 
lub w pojemnikach ocynko-
wanych zbierane są raz w ty-
godniu. Odpady suche, zbie-
rane w pojemnikach koloru 
żółtego – zbierane są dwa 
razy w miesiącu. Obowiązek 
zbierania odpadów biodegra-
dowalnych spoczywa aktual-
nie na właścicielach domków 
jednorodzinnych. Zbierane 
one mogą być w przydomo-
wych kompostowniach lub, 
jeżeli taki nie został przez 

właściciela nieruchomości 
zadeklarowany, w brązowych 
pojemnikach. Odbiór tych 
odpadów odbywa s ię  n ie 
rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie w miesiącach od 
października do maja oraz je-
den raz na tydzień w okresie 
od czerwca do września. Na 
terenie naszego miasta roz-
stawione są również brązowe 
kontenery na odpady zielone 
– trawę. Kontenery te opróż-
niane są nie rzadziej niż dwa 
razy w okresie letnim – od 
czerwca do września oraz nie 

rzadziej niż jeden raz w okre-
s ie  jes ienno – z imowym. 
Kontenery te są przeznaczo-
ne tylko do zbierania trawy 
pochodzącej z pielęgnacji 
terenów zielonych gminy, 
wykonywanej przez firmę, 
z którą gmina ma zawartą 
umowę na świadczenie po-
wyższych usług. Właściciele 
domów jednorodz innych 
zobowiązani są do posiadania 
kompostowników, w których 
zbierają odpady zielone ze 
swoich ogrodów oraz bio-
odpady kuchenne lub brązo-
we pojemniki na te odpady 
ewentualnie brązowe worki. 
Odpady wielkogabarytowe 
– meble, zużyty sprzęt elek-
trycznych i elektronicznych, 
zużyte opony – zbierane są 

w systemie akcyjnym tzw. 
„wystawki” . Informujemy, 
że odpady wielkogabarytowe 
będą odbierane w miesiącu 
sierpniu. Odpady te nale-
ży wystawiać tylko w dni 
ich odbioru, w miejscach 
zbierania odpadów. W przy-
padku zaistnienia koniecz-
ności pozbycia się odpadów 
wielkogabarytowych poza 
wskazanym w harmono-
gramie terminem odbioru, 

odpady te można bezpłatnie 
dostarczyć do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, który mieści 
się przy Al. Wojska Polskiego 
75 lub zamówić ich odbiór 
za odpłatnością . Regula-
min korzystania z PSZOK 
dostępny jest  również na 
stronie internetowej gminy 
w zakładce – Nowy system 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Właścicielu nieruchomości!
Harmonogram odbioru wszystkich odpadów dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz Zakładu Usług Komunalnych 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu 31 lipca 
br. zakończyła realizację zadania pn. „Budowa pompowni 
wody w Goczałkowie (ul. Osiedle, dz. nr 266, 267, 269) 
w celu podniesienia ciśnienia wody na terenie wsi Go-
czałków Górny w Gminie Strzegom.” 

    

    

Na ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu, 20 czerwca br., podczas wykonywania robót ziem-
nych, ujawniono strop zabudowy piwniczej, wykonany z ciosów bazaltowych, ułożony 
w łuk. Jego fragment uległ zawaleniu. Ze względu na bezpieczeństwo zdecydowano się 
na wylanie betonu w miejscu zniszczonej części stropu. 

Urząd Miejski w Strzegomiu przypomina, że zgodnie z za-
pisami Uchwały nr 92/12 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Strzegom, odpady komunalne odbierane są zgodnie 
z przyjętym harmonogramem.

Harmonogram odbioru wszystkich odpadów dostępny jest 

na stronie internetowej gminy oraz odbiorcy odpadów - 

Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

m. g.: szanowny panie burmi-
strzu, w ostatniej pana \"gadzi-
nówce\" przeczytałem o wpisach, 
które obrażają pana godność. 
czyżby naruszono pana wy-
bujałe ego i nie pozwala to 
panu pełnić zaszczytnej funkcji 
burmistrza? Pisze pan, że kieruje 
pan sprawę do sądu. Proszę mi 
odpowiedzieć, czy wygrał pan 
już jakąś sprawę, która toczyła się 
w sądzie? o ile się jakaś odbyła. 
Życzę powodzenia w przyszłych 
a niedoszłych sprawach i mam 
nadzieję, że nie będzie musiał 
pan kłamać i w końcu którąś pan 
wygra. Życzę powodzenia, może 
w końcu się panu uda. m. g. 

Panie Marku, skąd takie zde-
nerwowanie? Myślę, że to nie 
pan obraża godność ludzi kryjąc 
się choćby za Nickiem „Fux”, a 
parę minut wcześniej „do Vikto-

rii”. Całą sztuką zarządzania jest 
rozmowa z ludźmi i załatwianie 
spraw zgodnie z prawem, dlate-
go sukcesem mojej kadencji jest 
to, że miałem tylko jedną sprawę, 
dotyczącą ujawnienia zarobków 
jednego z pracowników, kiedyś 
zastępcy dyrektora podległej mi 
instytucji. Zakończyła się ona 
ugodą z obu stron i tego się nie 
wstydzę. Cieszę się, że pracuje 
się w tej gminie normalnie i nie 
tracę czasu w sądach. A jestem 
między ludźmi. Co do kłamstw, 
to jakoś nie może pan mi nic 
udowodnić, tylko rzuca hasła. 
Niedługo wybory i mieszkańcy 
sami podejmą decyzję komu 
powierzyć rolę gospodarza tej 
gminy. Czy mi ponownie, to 
się okaże.

zawiedziony: tak jak przypusz-
czaliśmy, po otwarciu ul. dą-
browskiego, na ul. kościelnej od 
Placu jP ii do ul. dąbrowskiego 
i z powrotem jest taki ruch sa-
mochodów, że nie tylko nie da sie 
przejść przez ulicę z jednej strony 
na drugą, ale także mieszkać tam 
jest już nie sposób. 

Patrycja: cieszy mnie fakt, że 
z rozwagą podchodzi pan do 
ulicy kościelnej, a szczególnie do 
wymagań mieszkańców. ulica 
jak każda inna, służy do użyt-
kowania ogółowi społeczeństwa. 
na tej ulicy mieszkają też życz-
liwi ludzie. to okolice ich posesji 
powinny być zamknięte, a nawet 
odgrodzone i obstawione strażą, 
aby nikt nie był w stanie zakłócić 
im spokoju, ciszy i "bezpieczeń-

stwa". zgadzam się z panem, 
"coś za coś". 

Na ul. Kościelnej nic się nie 
zmienia w organizacji ruchu. 
Jest trochę inaczej ze względu 
na remont ulicy Świdnickiej 
i Bohaterów Getta i musimy to 
przeżyć. Na każdą sprawę każdy 
z nas patrzy trochę inaczej. Tak 
jest i w tym przypadku. Jest 
to centrum i jak sama nazwa 
wskazuje, tu koncentruje się 
życie tego miasta. Mieszkający 
tu ludzie mają przywilej, bo 
wszędzie mają blisko, ale też są 
uciążliwości z tego wynikające. 
Naszym zadaniem jest mini-
malizowanie tych utrudnień, 
ale nie da się ich wyeliminować. 
Obecnie dużym utrudnieniem 
jest remont dróg w centrum 
miasta, ale on się skończy, a my 
będziemy mieć piękne centrum, 
ruch rozłoży się na wszystkie 
ulice, a strategiczną, tak jak do tej 
pory będzie ul. Świdnicka. 

ciekawski: niedawno była sesja 
rady na temat absolutorium. za-
uważyłem, że niektórzy już cał-
kiem głupieją. zamiast zająć sie 
tematem sesji, zajęli się sensacją, 
która może być zabawą dla małych 
dzieci, przypominającą postacie 
z wymyślonych bajek. zastana-
wia mnie, co zrobili dla miasta 
w swoim życiu ci radni, którzy 
byli przeciw absolutorium. jestem 
starym mieszkańcem, ale ich nigdy 
nie było, a burmistrz był. 

Dziękuję, że zauważył pan, że 
staram się być tam, gdzie dzieją 
się ważne i trudne dla gminy 
sprawy. 

ewa: mam pytanie odnośnie na-
szego pogotowia zdrowia na ulicy 
Armii krajowej. na jakiej zasa-
dzie mają ratować człowiekowi 
życie, jeżeli nie ma lekarza?

Strzegomskie Pogotowie ma 
status jednostki, w której są 
ratownicy medyczni, a w ra-
zie konieczności czy potrzeby 
przyjeżdża karetka z lekarzem. 
Wielokrotnie zwracałem się do 
powiatu i wojewody o wpro-
wadzenie karetki z lekarzem. 
Ciągle otrzymuję zapewnienia, że 
sprawa zostanie rozpatrzona przy 
nowym przetargu na obsługę 
ratowniczą. Zobaczymy.

mirek: jak długo będzie otwarta 
ulica dąbrowskiego?

Na stałe. Zamontowane zostały 
spowalniacze, ruch będzie jedno-
kierunkowy. Po lewej stronie bę-
dzie strefa płatnego pakownia.

Andrzej: witam panie burmi-
strzu, jak to możliwe, że w pla-
nach modernizacji są drogi rolne, 
a ulica osiedle została pominięta, 
tak jak ze wszystkim. tylko waż-
ne było podłączyć ścieki. Proszę 
zobaczyć na stare plany, ta droga 
jest. my tu mieszkamy. czekam 
na drogę. 

W chwili obecnej przygoto-
wujemy projekt remontu dróg 
na osiedlu w Rogoźnicy. Nie 
możemy ustalić o jaką drogę 
pani chodzi. W Rogoźnicy 
dzieje się bardzo dużo, a że 
chciałoby się jeszcze więcej, to 
dobrze. Nie wszystko na raz. 
Ja jestem burmistrzem dopiero 
4 lata. 

robert: dzień dobry, jak wiemy 
na ul. wesołej i ul. Armii krajo-
wej przeprowadzany jest remont 
drogi. ma być również tam wy-
budowane rondo. więc co stanie się 
z zabytkowym pomnikiem i drze-
wami obok niego oraz z dwoma 
parkingami przed budynkiem ul. 
wesołej 3? 

Sprawy były przedstawiane na 
konsultacjach z mieszkańcami. 
Pomnik będzie ustawiony bez 
podestu w alei rzeźby granito-
wej, która niebawem powstanie 
na terenach zielonych ul. Armii 
Krajowej. Drzewa zostaną wy-
cięte. Zatoki parkingowe po-
wstaną po dwóch stronach za 
zakładem fryzjerskim oraz po 
lewej stronie na odcinku od ronda 
do wiaduktu. Będzie 9 miejsc 
parkingowych przed wiaduktem. 
Przeprowadziłem także rozmowy 
z panią prezes spółdzielni, która 
też będzie się zastanawiać, czy 
jest możliwość powiększenia 
miejsc parkingowych na posesji 
Wesoła 3. 

rick: witam, czy znany jest już 
konkretny termin zakupu nowego 
samochodu dla osP rogoźnica?

Tak, zakup będzie sfinalizowa-
ny przetargiem w październiku 
2014. 

michał l: dzień dobry, ul. św. 
Anny była remontowana całkiem 
niedawno, około 14 lat temu. dziś 
co druga płyta chodnikowa z obu 
stron na tej ulicy zdążyła się już 
połamać. nie wygląda to dobrze, 
źle się chodzi i nie świadczy to 
dobrze o jakości naszego granitu. 

czy urząd ma w planach wy-
mienić w przyszłości te płyty? 
Pozdrawiam.

Chodzę tymi chodnikami 
i ma pan rację. Niestety nie ma 
w planach remontu tej ulicy, bo 
są miejsce o wiele gorsze, gdzie 
mieszkają ludzie.

Anna: Panie burmistrzu! Piszę 
po raz trzeci do pana w wiado-
mej sprawie rzeki strzegomki. 
skoszenie kawałka trawy przy 
drodze na strzegom, to załatwie-
nie sprawy? A co z rzeką na ul. 3 
maja? Pan tam był naprawdę? 
z całej mojej sympatii do pana 
brzydko tego nie skomentuję, 
ale czas pokazać dalej, jak u nas 
"pięknie". Pozdrawiam. 

Byłem i rozmawiałem z za-
rządcą, by uporządkować tereny 
rzeki Strzegomki na terenie 
całej gminy, w tym 3 Maja, czy 
Międzyrzecza. 

strzegomianka: czy na czas folk-
loru, dolna płyta, na której mają się 
odbyć występy zostanie skoszona 
i zadbana? byłam ostatnio i tra-
wy jest po kolana, a brud rzuca 
się w oczy. mam nadzieję, że pan 
coś z tym zrobi, bo będzie wstyd 
przy ludziach z całego świata. 
Pozdrawiam

Obiekt na Festiwal Folkloru 
zostanie odpowiednio przygo-
towany.

Przypominamy mieszkańcom, że tylko w te dni wykazane poniżej będą odbierane odpady suche i biodegradowalne. 
ODPADY SUCHE I BIODEGRADOWALNE

Odpowiedzi na pytania, które nie 
ukazały się w gazecie, opublikujemy 
w środę na stronie internetowej 
gminy Strzegom. 

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH i BIODEGRADOWALNYCH - GMINA STRZEGOM
MIASTO WIOSKI + OSIEDLE WSCHÓD

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, Ametystowa, Bankowa, 
Bazaltowa, Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, Czerwo-
nego Krzyża, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kocha-
nowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnicka, 
Matejki, Mickiewicza, Mostowa, Niecała, Niepodległości, 
Ofiar Katynia, Paderewskiego, Promenady, Puławskie-
go, Reja, Różana, Rzeźnicza, Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa Witosa, 
Wyspiańskiego

3-go Maja, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzozowa, Czarna, Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, Gór-
nicza, Jeleniogórska, Kamienna, Kaszte lańska, Konopnickiej, Kopalniana, 
Koszarowa, Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwiatowa, Leśna, 
Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa 
Olszowa, Parkowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, Rybna Rynek 
Słoneczna, Starzyńskiego, Szarych Szeregów, Szkolna, Św. Jadwigi, Św. 
Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, Wesoła, Wolska, Wrzosowa, Wspólna, 
Wydobywcza, Zielona

Agrestowa Al. Woj. 
Polskiego od nr 78 do 
końca, Anielewicza 
Bartoszówek, Graniczna, 
Gronowska, Jagodowa, 
Jaroszów, Międzyrze-
cze, Morawa, Rusko, 
Skarżyce, Strzelnicza, 
Winogronowa

Godzieszó-
wek, Granica, 
Grochotów, 
Modlęcin, 
Olszany, 
Stanowice, 
Stawiska, 
Tomkowice

Goczałków 
Goczałków 
Górny, Ko-
strza, Żelazów, 
Żółkiewka, 
Wieśnica, 
Rogoźnica 

Harmonogram odbioru na III kwartał 2014 r., ODPADY SUCHE, Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 1, 15 2, 16 3, 17 4, 18 7, 21

SIERPIEŃ 4, 19 5, 20 6, 21 7, 22 8, 25

WRZESIEŃ 1, 15 2, 16 3, 17 4, 18 5, 19

Harmonogram odbioru na III kwartał 2014 r., ODPADY BIODEGRADOWALNE, Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 1, 8, 15, 22 2, 9, 16, 23 3, 10, 17, 24 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28

SIERPIEŃ 4, 11, 19, 26 5, 12, 20, 27 6, 13, 21, 28 7, 14, 22, 29 8, 18, 25, 30

WRZESIEŃ 1, 8, 15, 22 2, 9, 16, 23 3, 10, 17, 24 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 27
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Wynik przetargu spowodował 
konieczność dołożenia jesz-
cze prawie 100 tys. zł, by gmi-
na mogła podpisać umowę ze 
Świdnickim Przedsiębiorstwem 
Budowy Dróg i Mostów. Naj-
bardziej z tej inwestycji cieszy 
się sołtys wsi Ireneusz Biernat, 
który mówi – „nie marzyło mi 
się, że w jednym roku będzie tyle 
inwestycji w Olszanach: remont 
dróg bocznych - najważniejszych, 
drogi głównej, remont kapitalny 
świetlicy wiejskiej, budowa toalet 
w pierwszym budynku szkoły 
podstawowej. Po wizycie na 
inwestycjach w Olszanach bur-
mistrz poprosił radę także o prze-
sunięcie środków w kwocie 4,9 
tys. zł brutto by położyć puzzle 

przy szkole i punktach handlo-
wych. Wielkim zaskoczeniem 
dla jednej właścicielki sklepu 
był fakt tak szybko podjętych 
decyzji. Kiedy po sesji Zbigniew 
Suchyta przeglądał remonty 
w szkole, kobieta powiedziała 
mu, że mieszkańcy wybierają się 
do burmistrza, żeby prosić o do-
kończenie remontów. Wówczas 
usłyszała, że Rada Miejska już 
podjęła decyzję i sprawa jest 
załatwiona.

Podobne decyzje zapadły 
w sprawie chodnika w Kostrzy, 
gdzie za 11,5 tys. zł brutto za-
kończony zostanie chodnik przy 
ulicy Kościuszki. O chodnik ten 
szczególnie zabiegała radna Na-
talia Łęska, bo jak mówiła - jest 

to droga o największym ruchu 
samochodów. Warto dodać, że 
materiał na podbudowę chod-
nika przekazała firma Górbeh 
– Kopalnia Granitu Jeziorski,  
co znacznie obniżyło koszty 
inwestycji.

 - Dokonujemy tylko przesu-
nięć budżetowych, nie zwiększa-
my deficytu i nie musimy zaciągać 
na to żadnych kredytów – mówił 
podczas sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dniu 25.07.2014 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta.

 Po skierowaniu dodatkowych 
środków Urzędu Marszałkow-
skiego na rewitalizację obszarów 
pokoszarowych, z których gmina 
Strzegom otrzymała ponad sześć 
milionów złotych na remont ul. 
Armii Krajowej i Wesołej, wnio-
sek dotyczący remontu ul. Ko-
szarowej (już wykonany), budowy 
placu zabaw (już realizowanego) 
oraz budowy siłowni, remontu 
drogi i oświetlenia w kwadracie 
po jednostce radzieckiej (który 
trzeba wykonać) jest na pierw-
szym miejscu na liście do dofina-
sowania. Burmistrz zwrócił się do 
Rady Miejskiej o wprowadzenie 
całego tego zadania do budżetu 

gminy, bo jest szansa, że wszystkie 
trzy etapy zostaną refundowane 
i sfinansowane w 85 % ze środ-
ków wojewódzkich. 

Po przegłosowaniu uchwał 
znajdujących się w porządku 
obrad, za zgodą Tadeusza Wa-
syliszyna, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 

głos zabrał Marek Gałuszka, 
przedstawiciel mieszkańców, 
który krytykując radnych, za-
rzucił im zbytnią bierność i brak 
kompetencji. Tę wypowiedź 
zripostował Zbigniew Suchyta. - 
Gmina to nie prywatny folwark. 
Jeżeli coś robimy, to robimy 
z rozmysłem, poszukując naj-
lepszego rozwiązania i osiągając 
najlepsze wskaźniki dla gminy. 
Gratuluję społeczności strze-
gomskiej takiej rady – stwierdził 
burmistrz. I dodał: - Życzę 
każdemu burmistrzowi takiej 
rady. W oświadczeniach radnych 

radny Marian Góra skrytykował 
portal internetowy strzegomiak.
pl, występując przeciwko ob-
rażaniu ludzi w komentarzach 
pod tekstami, które są poni-
żające, stronnicze i skłócające 
społeczeństwo. Obecna na sesji 
przedstawicielka strzegomia-
ka.pl wyjaśniła, że na portalu 
obowiązuje wolność słowa i ko-
mentarze nie będą blokowane. 
W toku wypowiedzi wyjaśniła, 
że portal nie identyfikuje się 
z hejterami, a poszkodowany 
może dochodzić swoich praw 
na drodze prawnej. 

O czym była sesja Rady Miejskiej?
W bieżącym roku nowe chodniki ze środków gminy Strzegom powstaną na drogach powiatowych w Tomkowicach, Kostrzy, Rogoźnicy i Olszanach

Poseł na sejm RP Monika 
W ielichowska stara się 
o ulgi dla osób przedsię-
biorczych, zarówno tych 
młodszych, jak i starszych, 
którzy chcieliby zmienić 
coś w swoim życiu i założyć 
własną firmę. 

Chodzi tutaj o pakiet star-
towy, czyli zbiór rozwiązań, 
które mają ułatwić prowadze-
nie własnej firmy przyszłym 
przedsiębiorcom. Wszystko 
po to, by wzbudzić zaintereso-
wanie działalnością gospodar-
czą na własny rachunek przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
obciążeń publicznoprawnych 
nowo powstających podmio-
tów.

Pakiet startowy to usta-
wa przewidująca nowe roz-
wiązania dotyczące dwóch 
obszarów. Pierwszy obejmu-
je ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenia zdrowotne, 
natomiast drugi to podatki 
dochodowe.

W zakresie obszaru pierw-
szego proponuje się wakacje 
ubezpieczeniowe, czyli cał-
kowite zwolnienie z płacenia 
składek ubezpieczeniowych 
i zdrowotnych przez pierwsze 
6 miesięcy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, a na-
stępnie ulgowe płacenie skła-
dek przez następne dwa lata. 
Obecnie składkę nalicza się 
od 30% minimalnego wyna-
grodzenia, a projekt postuluje 
20%. Ulgi w środkach mają 
być uzupełnione o podatkowe, 

bo projekt ma zliberalizować 
zasady przyznawania kredytu 
podatkowego, tak by jego 
wzięcie było łatwiejsze.

W zakresie obszaru podat-
ków dochodowych wprowadza 
się zmiany, które dotyczą kre-
dytu podatkowego. W pierw-
szym okresie po zarejestro-
waniu i podjęciu działalności 
gospodarczej zmiana ma po-
legać na zwolnieniu z płace-

nia podatków dochodowych 
przez pierwsze dwa lata od 
rozpoczęcia działalności go-
spodarczej. Teraz jest to rok. 
Gdy przedsiębiorca jest na 
początkowym etapie działal-
ności, kiedy dochody często są 
niższe aniżeli wydatki, kredyt 
będzie zwracany od trzeciego 
roku przez 5 lat w równych 
wysokościach – po 20% war-
tości pomocy.

Łatwiejszy start dla przedsiębiorców
Chodzi o pakiet startowy, który ma ułatwić prowadzenie nowych działalności Stop wariatom 

za kierownicą! 

Ruszyła trzecia odsłona kam-
panii „Kochasz? Powiedz stop 
wariatom drogowym”. Tym 
razem skierowana jest przede 
wszystkim do osób najbliższych 
kierowcom, które mogą wpły-
nąć na ich zachowania podczas 
jazdy. Cel nieustannie pozostaje 
ten sam - poprawa bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
Kampanię wspólnie organizują 
policja i Fundacja PZU.

Poprzednie dwie kampanie 
„Stop Wariatom Drogowym” 
zostały przeprowadzone w 
latach 2005 i 2006. 

Niebieskie serce PZU nie bije, 
nie pompuje krwi, prawie nic nie 
waży - ale może uratować życie. 
Dzięki niemu polscy kierowcy 
pamiętają o tym, dlaczego warto 
jeździć bezpieczniej.

Jeśli jesteś osobą 
niepełnosprawną, 
możesz skorzystać 
z dofinansowania 
w ramach pilota-
żowego programu 
„Aktywny samo-
rząd”, realizowane-
go przez Powiatowe 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świd-
nicy. Program jest 
f i n a n s o w a n y  z e 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu I pro-
gramu można uzyskać pomoc 
w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego sa-
mochodu, pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, pomoc 
w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, dofinan-
sowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicz-
nego i oprogramowania, pomoc 
w zakupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, po-
moc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym, pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, pomoc 
w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy 
kończyny, pomoc w utrzyma-
niu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (opłata za 
pobyt dziecka w żłobku lub 
przedszkolu albo inny koszt 

zapewnienia opieki nad dziec-
kiem).

W  r a m a c h  M o d u ł u  I I 
udzielana jest pomoc w uzy-
skaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym.

Z dofinansowania może 
skorzystać osoba niepełno-
sprawna w wieku do 18 lat lub 
w wieku aktywności zawo-
dowej lub zatrudniona, speł-
niająca warunki uczestnictwa 
określone odrębnie dla każdej 
z powyższych form pomocy, 
nie posiadająca wymagalnych 
zobowiązań wobec PFRON 
lub Powiatu Świdnickiego. 

Wnioski można składać do 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Świdnicy:

Moduł I: do 30 sierpnia 
2014 r.

Moduł II:  30 września 
2014 r. (semestr zimowy).

Pomoc dla niepełnosprawnych

Gospodarskie kroki były wynikiem zwołania nieplanowanej 
sesji Rady Miejskiej w miesiącu lipcu. Główny powód to 
rozstrzygnięcie przetargu na drogi dojazdowe do gospo-
darstw i pól w miejscowości Olszany, na które gmina dostała 
prawie 200 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 74 851 50 
21 bądź na stronie internetowej:  
www.pcpr.swidnica.pl , (za-
kładka „projekty i programy”),  
www.pfron.org.pl.

Kiedy twój bliski prowadzi 
jak wariat, a kolejne sugestie 
i upomnienia nie działają, 
przekonaj go sercem! Weź 
niebieskie serce PZU i przy-
pomnij o tym, że są rzeczy 
bardziej kruche niż zderzak 
samochodu. Wybierz serce z 
gotowym hasłem lub napisz 
swoje. Serca znajdziesz w 
oddziałach i u agentów PZU. 
Serce zasilane jest miłością i 
działa najlepiej w widocznym 
miejscu: pod lusterkiem lub 
na desce rozdzielczej. Chwyć 
za serce i podaj dalej.

Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach – całkowity koszt wraz z dokumentacją 
projektową – 458.381,94 zł, w tym dotacja: 258.462,00 zł.
Dobudowa toalet przy szkole w Olszanach – całkowity koszt wraz z dokumen-
tacją projektową – 118.237,10 zł.



ROZWóJ
GMINY STRZEGOM

Dziś w numerze: Graby  i Strzegom Południe. 

Jedną z priorytetowych in-
westycji na Grabach w 2011 
r. była budowa cmentarza ko-
munalnego przy ul. Wałbrzy-
skiej. Na ul. Dolnej wykonano 
również cząstkowy remont 
nawierzchni jezdni z kostki 
granitowej, a w latach 2012 
i 2013 r. wykonano dwuetapo-
wy remont chodnika z kostki 
betonowej wraz z miejscami 
postojowymi. Wartość zada-
nia wyniosła ponad 346 tys. 
zł. Całości dopełniły nasa-
dzenia zieleni wokół pomnika 
poległych w czasie I wojny 

światowej. Pierwszy plac za-
baw wybudowany w ramach 
programu „Radosna szkoła” 
powstał w 2011 r. przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 3 w Strzegomiu. Na jego 
realizację gmina otrzymała 
50 % dofinansowania. Dzięki 
dobrej współpracy z Regio-
nalnym Zarządem Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu, 
w 2012 r. oczyszczono koryto 
rzeki Strzegomki, a w 2013 
r. wykonano ponownie kon-
serwację koryta rzeki Strze-
gomki na terenie miasta. 

Pomalowano także barierki 
wzdłuż rzeki. Troską objęto 
przede wszystkim budynki 
będące w gminnych zaso-
bach mieszkaniowych przy ul. 
Dolnej i ul. Brzegowej, gdzie 
wymieniano m. in . dachy 
oraz instalację elektryczną. 
W okresie czterech lat na pra-
ce remontowe gminnej sub-
stancji mieszkaniowej w tym 
rejonie wydano ok. 400 tys. 
zł. Od 2011 r. systematycznie 
do dnia dzisiejszego wykony-
wane są remonty gminnych 
dróg szutrowych. Wykonano 
też prace na ul. Górniczej: 
naprawiono pobocze i na-
wierzchnię bitumiczną, jak 
również wykonano przepust 
na ul. Kopalnianej – Wydo-
bywczej. Nie bez znaczenia 
było wybudowanie w 2012 
r. sieci wodociągowej przy 
ul. Wałbrzyskiej. Wykonano 
także oświetlenie terenu przy 
tej ulicy. 

Grabina, Grebin, Gräben, 
Graby, jako osada typo-
wo podmiejska powstała 
w XIII w. wzdłuż kor yta 
Strzegomki i od 1255 r. jej 
dzieje nierozerwalnie wią-
żą się ze Strzegomiem. 

W toku dziejów często nisz-
czona wylewami Strzegomki, 
a w 1640 r. podczas wojny 
trzydziestoletniej spalona 
przez żołnierzy szwedzkich. 
Już w XVII w. dzieliła się na 
część miejską i ziemską. W 
1785 r. był tu młyn wodny, 
szkoła ewangelicka, w la-
tach późniejszych wiatrak, 

gorzelnia i gospoda. W XIX 
w. powstała tu cukrownia, 
a sama osada była najszyb-
ciej rozwijającą się miejsco-
wością w regionie, dzięki 
przemysłowi kamieniarskie-
mu i rolnictwu. W 1944 r. 
powstał tu obóz pracy dla 
kobiet - filia Gross- Rosen. 
Po wojnie Graby zachowały 
swój podmiejski charakter, 
przemysł kamieniarski nadal 
się rozwijał specjalizując się 
w produkcji nagrobków i de-
tali kamieniarskich. Jednak 
przede wszystkim – rolnic-
two było głównym źródłem 
utrzymania tutejszej ludności. 

- Kiedyś uprawiało się pszeni-
cę, buraki, konopie, ziemniaki, 
kapustę, warzywa, marchew, 
prężnie działała Spółdziel-
nia Ogrodnicza, działało 
do stanu wojennego 
Koło Gospodyń 
Wiejskich, które 
powstało razem 
z  K ó ł k i e m 
Ro ln i cz y m. 
Było tu oko-
ło 50 rolni-
ków, teraz już 
mało pozosta-
ło - mówi Hen-
r y k a  S t a r c z a ł a , 
emerytowany rolnik. 

W latach 90-tych zlikwidowa-
no linię kolejową do Bolkowa 
i od tego momentu nastąpiła 

stop-

niowa degradacja najpiękniej-
szego obiektu stacji kolejowej 
w gminie Strzegom - Grabi-
na, zbudowanej z muru pru-
skiego w XIX w. W 80. latach 
uregulowano koryto rzeki 
i obudowano je granitowymi 
murami, co zabezpieczyło 
miasto przed powodziami. 
Graby zachowały układ wsi 
łańcuchowej z licznymi za-
budowaniami gospodarczo- 
mieszkalnymi z XIX w. God-

nym uwagi jest zabytkowy 
most na Strzegomce z XVIII 
w., przebudowany w XX w., 
łączący ul. Brzegową i ul. 
Dolną, który jest budowlą 
trzyprzęsłową, przesklepioną, 
wspartą na trzech filarach 
z ostrogami. Wzdłuż koryta 
rzeki ciągnie się las łęgowy, 
w którym usytuowany jest po-
mnik zwieńczony krzyżem na 
cześć powrotu ziemi piastow-
skiej do Ojczyzny, pierwotnie 

dedykowany mieszkańcom 
Grabów, poległych w I wojnie 
światowej. 

Tak zmienia się oblicze Grabów

Historia i rzeczywistość na Grabach

– Dużym sukcesem jest oczyszczenie koryta rzeki Strzegomki, które udało się przeprowadzić dzięki wsparciu burmistrza – podkreśla sołtys

Godnym uwagi jest zabytkowy most na Strzegomce z XVIII w. łączący ul. Brzegową i ul. Dolną. Ale podobnych atrakcji jest tu znacznie więcej… 

Sołectwo Strzegom
Sołtys: Zdzisław Kudyba
Liczba ludności: 16 483
Powierzchnia: 20,50 km2
Gęstość zaludnienia: 113 osób/
km2

Lasy i grunty leśne: 71 ha
Użytki rolne: 1 424 ha

Społeczne inicjatywy
Godna naśladowania i uznania jest społeczna inicjatywa mieszkańców Grabów, którzy postanowili uczcić wielkie wy-
darzenie w dziejach polskiego i światowego kościoła, jakim była kanonizacja Jana Pawła II. Pod patronatem burmistrza 
Strzegomia - Zbigniewa Suchyty i ks. prałata Marka Babuśki, z inicjatywy Piotra Maciejewskiego, mieszkańca 
Grabów, przy wielkim zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców, wykonano tablicę z wizerunkiem świętego Jana Pawła 
II z inskrypcją: - Nigdy nie zapominajcie, że wszystko jest darem waszego istnienia (św. Jan Paweł II). Wykonawcą tablicy 
jest Marek Misiaszek, także mieszkaniec Grabów. Pomnik zwieńczony krzyżem pierwotnie poświęcono mieszkańcom 
osiedla Graby, którzy polegli w czasie I wojny światowej w latach 1914 – 1918. O tym głosiła inskrypcja w języku nie-
mieckim. W 1946 r. ówcześni mieszkańcy Grabów ufundowali tablicę w języku polskim z inskrypcją: „Chryste, błogosław 
naszej piastowskiej ziemi”. Współcześni mieszkańcy zapisali swoją historie w kamieniu. Odsłonięcie tablicy odbyło się 
podczas mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Marka Babuśki, w dn. 8 czerwca br. Pomnik przed uroczystością 
mieszkańcy pięknie odnowili i wykonali nowe nasadzenia zieleni. 

Fundusz sołecki wspiera działania gminy
- Dzięki funduszowi sołeckiemu udało się poprawić ogólny wizerunek i estetykę Grabów. Ponadto wyposażono świetlicę szkolną w stół bilardowy, 
telewizor oraz stół do gry w piłkarzyki – komentuje Zdzisław Kudyba, sołtys sołectwa Strzegom. W 2011 r. sołectwo Strzegom przeznaczyło środki 
finansowe z funduszu sołeckiego na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt RTV i AGD. W 2012 r. kupiono m.in. wyposażenie na plac zabaw, za-
kupiono sprzęt RTV, AGD, art. spożywcze, nagrody, materiały dekoracyjne na świetlicę oraz materiały szkoleniowe. W 2013 r. kupiono rośliny i krzewy 
ozdobne do upiększenia terenów gminnych w sołectwie. Kupiono artykuły i nagrody dla uczestników spotkań edukacyjno-kulturalno-sportowych, 
jak i bilety wstępu, ubezpieczenia. W 2014 r. zakupiono sprzęt i oprogramowanie informatyczno-komputerowe dla szkół, a także sprzęt plenerowy, 
zadaszony ławostół, grill, rośliny ozdobne.

Na Grabach nastąpiła zmiana pokoleniowa, osiedliły 
się też osoby z innych części miasta. Graby będąc kiedyś 
dzielnicą spod ciemnej gwiazdy, dziś zmieniły swoje 
oblicze, są ładniejsze i bezpieczniejsze.- Zmiany widać 
gołym okiem: nowe elewacje, ogrodzenia, aranżacje 
zieleni. A będzie jeszcze ścieżka rowerowa i spacerowa, 
poprowadzona w sposób naturalny wzdłuż Strzegomki, 
koncepcja jest już gotowa - komentuje Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza Strzegomia. 
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Strzegom jest sołectwem, 
które się rozwija. Rada Sołecka 
ma wiele nowych pomysłów. - 
Moim największym marzeniem 
jest budowa chodnika przy ul. 
Brzegowej. Mam nadzieję, że 
ziści się nasz wspólny projekt 
kompleksowej przebudowy ul. 
Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej 
i Górniczej w ramach tzw. „sche-
tynówek”, co powinno stać się 
w przyszłym roku – mówi Janusz 
Flaman, radny Rady Miejskiej 
i członek RS. Zaś Beata Nejman 
pragnie, by na terenie miasta 
utworzono coś na kształt koła 
gospodyń, które tak prężnie 
działają w okolicznych wsiach. 
- Wszystkie chętne panie mo-

głyby się spotkać, wymienić 
się przepisami kulinarnymi 
i doświadczeniem, chociaż-
by z zakresu robótek ręcz-
nych - wyjaśnia. - Naszym 
największym marzeniem jest 
posiadanie świetlicy wiejskiej 
- mówi Wioletta Starczała, co 
zgodnie potwierdzają człon-
kowie rady sołeckiej. – Świe-
tlica jest potrzebna dla nas, 
dla dzieci, do przechowywania 
sprzętu, organizacji imprez, 
spotkań i warsztatów. Teraz nie 
ma gdzie tego robić - dodaje 
Katarzyna Kudyba. - Problem 
tkwi w terenie, którego gmina 
nie posiada, a na którym można 
wybudować świetlicę – wyjaśnia 

Wiesław Witkowski, zastępca 
burmistrza. 

– Mimo, że jesteśmy sołec-
twem w mieście, jest u nas około 
100 rolników, z czego 60 utrzy-
muje się wyłącznie z rolnictwa 
– mówi Zdzisław Kudyba, który 
sam jest rolnikiem i aktywnie 
angażuje się w działalność na 
rzecz rolnictwa. – Cieszę się, że 
wspólnie możemy pracować na 
rzecz sołectwa – mówi sołtys. 
Ważną sprawą jest także integra-
cja mieszkańców, - Wstąpiłem 
do Rady Sołeckiej za namową 
sołtysa, więc jaka to musi być 
osobowość, skoro mnie namówi-
ła – żartuje Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza i członek 
Rady Sołeckiej, a na poważnie 

dodaje: - Cechuje go dobra 
współpraca z ludźmi, potrafi za-
chęcić do współpracy. – Chętnie 
bierzemy udział w jarmarkach 
i dożynkach. Dużo radości 
i satysfakcji sprawia nam prze-
bywanie razem i promowanie 
naszego sołectwa – dodaje Zdzi-
sław Kudyba. Jak w każdym 
sołectwie i w Strzegomiu nie 
brakuje problemów. Najwięk-
szym jest brak pomieszczeń 
na Grabach dla działalności 
sołectwa, ponieważ świetlica 
w budynku po SKR nie nada-

wała się do użytku. Dorośli źle 
się czują w szkole, a dzieci po 
skończonych lekcjach nie chcą 
do tego samego budynku przy-

chodzić na zajęcia świetlicowe. 
Dziś świetlica w PSP nr 3 działa 
i jest dobrym rozwiązaniem, ale 
przejściowym. 

Rządzą z pomysłem i pasją
- Sołtys jest dobry, przedsiębiorczy i lubi pracę z ludźmi. Dobrze się sprawuje - mówi z dumą Wioletta Starczała, członek Rady Sołeckiej

Zdzisław Kudyba, sołtys Strzegomia, pełni tę społeczną 
funkcję już trzecią kadencję. Rządzi sołectwem wpisanym 
w przestrzeń miasta, dlatego tak różnym się od pozostałych 
wsi. Boryka się z problemami wiejsko - miejskimi. 
Pomaga mu w tym Rada Sołecka, w skład której wchodzą: 
Janusz Flaman, Beata Nejman, Katarzyna Kudyba, Wio-
letta Starczała, Henryka Starczała, Wiesław Witkowski 
i Marian Wojciów. 

Krz ysztof 
Kaszub, społecznik, 

krajoznawca, turysta, historyk 
z zamiłowania, interesuje się 
dziejami Strzegomia, jego za-
bytkami. Jest autorem wielu 
publikacji o Strzegomiu. Dzię-
ki jego benedyktyńskiej pra-
cy mieszkańcy naszej gminy 
coraz bardziej utożsamiają się 
z miejscem swojego zamiesz-
kania. Ostatnio przygotowuje 
materiały do wydania kolejnej 
książki, tym razem poświęconej 
architekturze Strzegomskiej 
Bazyliki. - Strzegom i jego dzieje 
pochłonęły mnie całkowicie od 
momentu, kiedy jako 13-letni 
chłopiec przeczytałem „Rapsodię 
Świdnicką” – książkę poświęconą 
historii Księstwa Świdnickiego. 
Od tamtego czasu nie tylko 
wiele czytałem o Strzegomiu, 
ale przede wszystkim starałem 
się dotrzeć do dokumentów po-
twierdzających wydarzenia zwią-
zane z miastem. Gromadziłem je, 

a później publiko-
wałem – komen-
tuje pan Krzysztof. 
I dodaje: - Historia 
Strzegomia wypeł-

nia całkowicie mój 
wolny czas. Wciąż 

dowiaduję się nowych 
rzeczy, poznaję ludzi 

o podobnych zaintereso-
waniach. Ta pasja nie po-

zwala mi na bezczynność, na-
rzekanie czy zwykłą niedzielną 

nudę. Zwiedzam, fotografuję, po-
dziwiam – po prostu żyję z pasją. 
Zdobywać wiedzę o Strzegomiu 
i jego tajemnicach to fascynująca 
przygoda, ale większa od niej 
to możliwość dzielenia się nią. 
- Dlatego pojawiają się co jakiś 
czas kolejne książki, dlatego też 
wiele szkolnych spotkań z mło-
dzieżą, grupami wycieczkowymi, 
a także tradycyjne już coroczne 
„noce kościołów” - wyjaśnia. Od 
przeczytania „Rapsodii Świdnic-
kiej” minęło 36 lat. W tym czasie 
starał się usystematyzować swoją 
wiedzę, w wyniku czego powsta-
ły 2 książki, kilka wydań przy 
jego współpracy, także kilka prac 
magisterskich studentów historii. 
Za swoją działalność otrzymał 
w maju 2014 r. Srebrny Krzyż 
Zasługi. - Warto mieć pasję, warto 
coś odkrywać, warto się czymś 
fascynować. To sposób na dobre 
życie, na ciągłe rozwijanie się, na 
poczucie, że człowiek się czymś 
różni, a przez to staje się interesu-
jącym dla innych, ponieważ może 
wnieść w ich świat coś ciekawego, 
a to jest ważne – konstatuje.

Marek Misiaszek jest uzdol-
niony plastycznie, rysunek 
i malarstwo to jego pasja. Ale 
nie tylko. Jest numizmatykiem, 
uprawia sport, a zawodowo 
zajmuje się kuciem liter w ka-
mieniu. Pierwszy kontakt 
z liternictwem miał w 1984 
r., podpatrując pracę swojego 
mistrza - Czesława. Cztery lata 
później założył już własną fir-
mę, przechodząc przez kolejne 
etapy technologicznych nowo-
ści i zdobywania doświadczenia 
w pracy z kamieniem, który 
już nie ma dla niego żadnych 
tajemnic. Z czasem kucie liter 
stało się jego życiowym wy-
zwaniem i jednocześnie pasją. 
- Początkowo kułem ręcznie, 
używając najprostszych 
narzędzi typu – 
dłutko i młotek. 
Później  lep-
szym rozwią-
zaniem było 
wprowadze-
nie metody 
p i a s k ow a -
n i a . P ł y t ę 
trzeba było 
zalać specjal-
nym klejem, na 
n i m  n a r y s ow ać 
literki, wyciąć skalpe-
lem i dopiero piaskować. To 
była bardzo mozolna praca, 
ale szybsza niż kucie ręczne 
- opowiada pan Marek. I do-
daje: - Następnym etapem 
był zakup plotera tnącego, 
sterowanego komputerem, co 
diametralnie zmieniło tem-

po i jakość pracy, nieporów-
nywalnej z rozpisywaniem 
i wycinaniem ręcznym. In-
nowacją było wprowadzenie 
młotów pneumatycznych, 
zamiast ręcznych, ale hitem 
technologicznym okazała się 
maszyna CNC, którą zaku-
piłem w 2006 r. Grawerka 
cyfrowa CNC posiada układ 
sterowania numerycznego, 
wyposażony w mikrokompu-
ter, który można interaktywnie 
zaprogramować. Ważnym jest 
fakt, że pozwala na szybkie 
i precyzyjne wykonanie gra-
werów. – Jednak – twierdzi 
pan Marek - komputer nie 
zastąpi pracy człowieka, trzeba 
go zaprogramować, a maszyna 

wykona tylko to, co 
jest zaprogramo-

wane. Dziś Ma-
rek Misiaszek 
jest znanym 
i cenionym 
w  b r a n ż y 
liternikiem. 
-  P r a c a 
sprawia mi 

przyjemność, 
choć jest cięż-

ka i mozolna. 
Ale jak się osią-

gnie zamierzony efekt, 
to daje dużo satysfakcji - 
wyznaje pan Marek. Dobrze 
jest, kiedy praca idzie w parze 
z pasją. - Żeby człowiek był 
szczęśliwy, a praca i życie 
sprawiały radość, trzeba mieć 
dystans do siebie i tego, co się 
robi - puentuje.

Marian Wojciów 
jest jednym z naj-
starszych rolników 
w gminie Strzegom 
i najstarszym człon-
kiem Rady Sołeckiej 
sołectwa Strzegom, 
która z jego bogatego 
doświadczenia czerpie 
wiele inspiracji. Jest rolni-
kiem z powołania, z zami-
łowania działaczem społecz-
nym i związkowym, pasjonatem 
śpiewu chóralnego. Pan Marian 
prowadzi gospodarstwo rolne, 
które stanowi jego utrzymanie. 
Gospodaruje na 55 ha ziemi 
uprawiając buraki i pszenicę. Jest 
jednym z dwóch hodowców krów 
mlecznych w sołectwie Strzegom. 
- Ziemię nie tylko należy kochać, 
ale przede wszystkim ciężko na 
niej pracować – zaznacza. Jak pod-
kreśla, praca na roli nie jest lekka, 
polscy rolnicy nie są wspierani 
przez rząd, który nie widzi ich 
problemów, a jest ich wiele. Przede 
wszystkim niskie ceny skupu 
płodów rolnych, brak ziemi do ku-
pienia, bo żeby godnie żyć z ziemi, 
trzeba mieć ponad 50 ha, inaczej 
trudno się utrzymać. W naszym 
kraju nie wspiera się rodzimych 
gospodarstw – wyjaśnia. I właśnie 
dlatego, by pomóc rolnikom, pan 
Marian był jednym z założycie-
li struktur NSZZ RI „Solidar-
ność” i ich aktywnym działaczem. 
Za swoją działalność społeczną 
i związkową został wielokrotnie 
odznaczany. W 2011 r. z okazji 
30-lecia NSZZ RI „Solidarność” 
za zasługi w działalności związ-

kowej został 
uhonorowany najwyż-
szym odznaczeniem związkowym 
w postaci Złotej Odznaki NSZZ 
RI „Solidarność”. Pan Marian 
był także aktywnym działaczem 
Strzegomskiego Towarzystwa Ini-
cjatyw Gospodarczych, powstałego 
w 1993 r., dzięki któremu zrealizo-
wano w Strzegomiu wiele przed-
sięwzięć. Jednym z nich był „Krzyż 
Światła” postawiony przy drodze 
do Wrocławia, na prywatnym 
gruncie pana Mariana.- Chętnie 
bym nieodpłatnie przekazał ten 
wydzielony teren dla gminy lub 
parafii, by ktoś dokończył to dzieło, 
wybrukował, zrobił aranżację zie-
leni i zamontował kolejne tablice 
upamiętniające np. beatyfikację czy 
kanonizację św. Jan Pawła II, Pa-
pieża Polaka. Może powstanie jakiś 
społeczny komitet, który zajmie 
się wykończeniem tego zadania, 
dedykowanego Papieżowi? „Krzyż 
Światła” woła o pomoc, może ktoś 
usłyszy – apeluje.

Odkrywa tajemnice historii Z pasją przez życie Z misją dla Boga i ludzi

Życie kulturalne kwitnie
Na terenie miasta działają dwie świetlice opiekuńczo – wychowawcze: na 
Grabach i w Centrum Aktywności Społecznej Karmel. Na Grabach zajęcia dla 
dzieci odbywają się w pomieszczeniach w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Strzegomiu od wtorku do piątku. Zajęcia w obu świetlicach prowadzone są 
przez zatrudnionych tam instruktorów. Poza stałymi zajęciami, dzieci korzystają 
z wielu imprez wyjazdowych. Ponadto mieszkańcy czynnie uczestniczą w wielu 
imprezach organizowanych przez Strzegomskie Centrum Kultury.

„Kudybówka” dobra na wszystko
Produkt lokalny Grabów związany jest z uprawą truskawek i malin. Ciasta, 
desery i nalewki właśnie z lokalnych owoców zdobią stoisko sołectwa podczas 
gminnych uroczystości. Specjalnością sołectwa jest nalewka z malin, popular-
nie zwana „ Kudybówką”. Chcąc kultywować tradycję podajemy receptę na 
„Kudybówkę” – nalewkę sołtysa Strzegomia: maliny należy zasypać cukrem, 
odstawić na kilka dni, odlać sok, do niego dolać spirytus i spożywać leczniczo 
dla zdrowia ducha i ciała.
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Jednym z najważniejszych 
wydarzeń minionych czte-
rech lat na tym terenie, było 
pozyskanie pierwszego in-
westora w Podstrefie Strze-
gom WSSE „Invest Park” Sp. 
z o.o. i budowa zakładu FSB 
Piekarnia Strzegom, wcho-
dzącego w skład koncernu 
Aryzta AG. 

Nowy zakład pracy na mapie 
strzegomskich przedsiębiorstw 
już dziś zatrudnia ponad 180 
pracowników, w tym mieszkań-
ców gminy Strzegom, a przede 
wszystkim kobiety. By stworzyć 
właściwe warunki inwestorom 
gmina Strzegom zleciła budowę 
drogi dojazdowej dla podstrefy 
WSSE wraz z odwodnieniem 
i budowę sieci wodociągowej 
dla terenu podstrefy WSSE. 
Priorytetową inwestycją gminną 
była rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Strzego-
miu przy ul. Rybnej, która została 
wykonana w ramach projektu 
pn.”Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej w gminie 
Strzegom” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Infrastruktura 
i Środowisko oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska we Wrocławiu. Wartość tego 
zadania wyniosła ponad 19 mln 
zł. Nie mniej ważna była prze-
budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej miasta Strzegom, 
w tym: dwuetapowa budowa ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Rybnej, 
ul. Czarnej i ul. Brackiej, przy 
dotacji 728 tys. zł z WFOŚiGW 
w Wałbrzychu. (II etap -541 
tys. zł). Wykonanie kanalizacji 
deszczowej w ul. Rybnej w 2011r. 
kosztowało około 300 tys. zł. 
Zmiany są zauważalne w korycie 
rzeki, które poddano dwukrotnie 
modernizacji. W 2012 r. wymalo-
wano także barierki wzdłuż rzeki 
Strzegomki. W celu ułatwienia 
pasażerom przemieszczania się 
w kierunku Świdnicy i Wał-
brzycha gmina Strzegom zleciła 
wykonanie zatoki autobusowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
374 przy markecie Lidl. Na-
wierzchnię zatoki autobusowej 
oraz nawierzchnię chodnika 
wykonano z kostki betonowej, 
a wartość zadania wyniosła 102 
tys. zł. Pomyślano także o dzie-
ciach w tym rejonie i zbudowano 
plac zabaw przy ul. Polnej. War-
tość prac zamknęła się w kwocie 
49 tys. zł. W Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu stworzono lep-
sze warunki do nauki i pracy 

remontując m.in.: sanitariaty, 
salę gimnastyczną, sale lekcyjne 
oraz pomieszczenie pedagoga 
szkolnego. Wiele sal otrzymało 
nowe podłogi wykonane z płytek 
ceramicznych. Prace wykonano 
w oparciu o dwa źródła finan-
sowania- środki pochodzące 
z MEN oraz z budżetu gminy 
Strzegom. Systematycznie pod 
lupę bierze się gminne drogi: 
asfaltowe (remont ul. Wrzosowej 
i ul. Olszowej 2011) i szutrowe 
(remont ul. Malinowej 2012, ul. 
Andersa, sięgacze ul. Piłsudskie-
go, ul. Morska). W dalszej kolej-
ności gmina Strzegom wykona 
odcinek ul. Olszowej, łącznik do 
drogi wojewódzkiej 374. W 2013 
r. na wniosek mieszkańców gmina 
Strzegom przystąpiła do plano-
wania przebudowy ul. Olszowej 
oraz przebudowy skrzyżowania 
ul. Olszowej z drogą wojewódzką 
nr 374. W tym samym roku pod-
jęto bardzo intensywne działania 
mające na celu uregulowanie 
wód opadowych, wykonano 
konserwacje rowu melioracyj-
nego od ul. Olszowej do drogi 

wojewódzkiej nr 374, udrożnio-
no wlot kanalizacji deszczowej 
zbierającej wody z pobliskich 
pól przy ul. Starzyńskiego – Ol-
szowej. Podjęto szereg czynności 
zmierzających do udrożnienia 
istniejącej sieci kanalizacji desz-
czowej i oczyszczono wpusty 
uliczne. Działania inwestycyjne 
objęły także cmentarz przy ul. 
Olszowej, gdzie dokonano mo-
dernizacji posadzki granitowej 
w kaplicy cmentarnej, którą wy-
konano ze strzegomskiego grani-
tu w powiązaniu ze sjenitowymi 
wstawkami. Wykonano także 
uszczelnienie dachu, malowanie 
wnętrza i elewacji zewnętrznej. 
Koszt całego zadania wyniósł  
66 tys. zł. Ale to nie wszystkie 
zmiany na cmentarzu przy ulicy 
Olszowej - wyremontowano 
alejki cmentarne. Dotychczaso-
wą nieutwardzoną nawierzchnię 
zastąpiła nawierzchnia z kostki 
granitowej. W ramach zadania 
wykonano 592,37 m2 alejek. 
Łączny koszt wieloetapowej in-
westycji wyniósł ponad 150 tys. 
zł. Wszystkie alejki zostały wy-

konane przez ZUK Sp. W 2011 
r. zmodernizowano plac przed 
domem pogrzebowym przy 
ul Olszowej. Prace na kwotę 
ponad 71 tys. zł wykonał także 

ZUK. Celem uatrakcyjnienia 
terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe i przemysłowe 
gmina Strzegom wciąż zmie-
nia plan zagospodarowania 

przestrzennego. Obecnie trwa 
procedura przejmowania te-
renów ogródków działkowych 
pod tereny inwestycyjne przy 
strefie.

Strzegom – Południe rozwojowo
Sołectwo Strzegom pokażemy w trzech kolejnych odsłonach z uwagi na rozmiar działań podjętych na tym terenie. Obecnie prezentujemy Południe
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Inwestycje na południu miasta

alejki cmentarne Kanalizacja sanitarna w ul. Czarnej

oczyszczalnia ścieków przy ul. rybnej oczyszczalnia ścieków przy ul. rybnej

Parking przy cmentarzu na ul. olszowej Plac zabaw przy ul. Polnej

Szutrowy łącznik ul. olszowej z dw 374 zatoka przy lidlu
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Rozpoczyna się termomo-
dernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Jaroszowie i sali 
gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu.

Złożony przez gminę Strze-
gom do Urzędu Marszał-
kowskiego wniosek spełnił 
wszystkie kryteria oceny for-
malnej oraz został pozytyw-
nie oceniony pod względem 
oceny merytorycznej, uzy-
skując 84,72% możliwych do 
uzyskania punktów. W dniu 
29 lipca 2014 r. Zarząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
pod dokonaniu oceny stra-
tegicznej uchwałą Nr 6063/
IV/14 dokonał wyboru pro-

jektów do dofinansowania. 
Gminie Strzegom przyznano 
dofinansowanie w wysokości  
666 631,98 zł, co stanowi 
84,99% kosztów kwalifiko-
wanych zadania. Całkowita 
szacowana wartość projektu 
wynosi 898 900,94 zł. W ra-
mach zadania zrealizowane 
zostaną 2 przedsięwzięcia 
budowlane polegające na 
termomodernizacji budynku 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w wsi Jaroszów nr 98 oraz 
budynku sali gimnastycznej 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 przy al. Wojska 
Polskiego 3-5 w Strzegomiu. 

Rusza termomodernizacja szkół

Na wydarzeniu obecny był 
m.in. burmistrz- Zbigniew 
Suchyta, naczelnik Wydziału 
Oświaty- Urszula Podsia-
dły- Szubert, rodzice wraz ze 
swoimi zdolnymi uczniami. – 
Dzisiaj wręczymy Wam stypen-

dia za szczególne osiągnięcia 
kulturalne, naukowe i sportowe. 
Zostaliście wyróżnieni dzięki 
swojej ciężkiej pracy. Rodzice 
powinni być z Was dumni, a my 
jesteśmy szczęśliwi, że w naszej 

gminie jest taka zdolna mło-
dzież - powiedział burmistrz. 
Uczniowie będą dostawali pie-
niądze przez kolejne 6 miesięcy 
(od lipca do grudnia br.)

KW

Oto młodzi zdolni
- Jesteśmy szczęśliwi, że w naszej gminie jest taka zdolna młodzież - powiedział burmistrz

- Jest to nasza pierwsza 
powojenne szkoła, która zo-
stała utworzona na Ziemiach 
Odzyskanych. Jestem bardzo 
zadowolony, że w końcu uda-
ło nam się pozyskać środki na 
kompleksowy remont dachu . 
Do tej pory były przeprowa-
dzane remonty drobiazgowe 
takie jak: wymiana schodów, 
okien czy posadzek. Od cza-

sów powojen-
nych mieliśmy 
kłopoty z da-
chem, ponieważ 
groził  on zawale-
niem – skomentował 
Józef Starak, radny Rady 
Mie jsk ie j  w S trzegomiu. 
W ramach remontu zostanie 
wymien iona  kons t rukc ja 
dachowa, więźba, dach oraz 

ocieplenie. 
Po wykonaniu 

prac dach nie będzie już 
zagraża ł  bezpieczeństwu 
młodzieży.

KW

Gimnazjum w Goczałkowie z nowym dachem
Od czasów powojennych dach tej szkoły nie był kompleksowo remontowany Awans naszych  

pań nauczycielek 
W Ur z ędz ie  Mie j sk im 

w Strzegomiu, 29 lipca br. 
odbyło się posiedzenie Komisji 
Egzaminacyjnej rozpatrującej 
wnioski dwóch nauczycielek 
o nadanie stopnia nauczyciela 
mianowanego. 

Po pomyślnie zdanym egza-
minie od 1 września 2014 r. 
Szkoła Podstawowa w Kostrzy 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Stanowicach będą zatrudniali 
w oddziałach przedszkolnych 
dwóch świeżo mianowanych 
nauczycieli. Serdecznie gratu-
lujemy zaangażowania i pasji 
w działaniu Ewie Lasak ze 
Stanowic i Katarzynie Stawar-
skiej-Szustak ze szkoły w Ko-
strzy, życząc dalszych sukcesów 
w pracy z dziećmi.

red

Jeszcze przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego przewi-
duje się zakończenie rozbudowy 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Olszanach na potrzeby urzą-
dzenia toalet wraz z przyłączem 
kanalizacji sanitarnej. Rozbu-
dowa polega na dobudowaniu 
do istniejącego budynku szkoły 
bryły budynku przeznaczonego 
na toalety. 

- Dobudowa to budynek 
w technologii tradycyjnej - 
murowany z bloczków, dach 
o konstrukcji drewnianej, po-
krycie dachówką ceramicz-
ną. Kubatura dobudowanych 
toalet wynosi 70,42 m3, na 

powierzchni zabudowy: 20,19 
m² - mówi Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu. W ramach zadania 
zostaną wykonane między 
innymi roboty rozbiórkowe 
i demontażowe, roboty ziemne, 
fundamentowe, murowe, izo-
lacyjne, dekarskie, tynkarskie, 
malarskie, roboty w zakresie 
stolarki otworowej, roboty po-
sadzkarskie, wykończeniowe, 
instalacji sanitarnych, instalacji 
elektrycznych, elewacyjne, ro-
boty zewnętrzne (wykonanie 
chodnika).

Nowe toalety w Olszanach

STYPENDYŚCI 
Miziołek Paulina
Koziałkowska Paulina
Rajtar Jakub
Nejman Jakub
Bednarski Jakub
Zabijak Wiktor
Michaliszyn Katarzyna
Kostuch Karol
Miklaszewska Agata
Pasek Weronika
Rutka Kacper
Lewandowska Martyna
Murdza Marcin
Balawender Paweł
Miszkiewicz Jakub
Sandra Baranowska

W naszym mieście trady-
cją stało się nagradzanie 
najzdolniejszych uczniów, 
którzy swoimi osiągnięciami 
przyczynili się do promo-
wania gminy. Z tej okazji 
22 lipca br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu wręczono im 
stypendia, które pozwolą im 
rozwijać swoje pasje.

Wykonawcą robót jest firma PPHiU „Mik-Transbet” z Dzierżoniowa. Wartość 
prac wynosi ok. 100 tys. zł

Postępowanie na stopień nauczy-
ciela mianowanego składa się 
z dwóch etapów. I etap (szkolny) 
– w trakcie którego nauczyciel 
odbywa staż i uzyskuje ocenę 
dorobku zawodowego za okres 
stażu. II etap (zewnętrzny) – komisja 
egzaminacyjna powołana przez or-
gan prowadzący szkołę ocenia speł-
nianie przez nauczyciela wymagań 
niezbędnych do uzyskania stopnia 
nauczyciela mianowanego. 
W świetle ustawy warunkiem 
nadania stopnia nauczyciela miano-
wanego jest: spełnianie wymagań 
kwalifikacyjnych, odbycie stażu 
i uzyskanie pozytywnej oceny do-
robku zawodowego nauczyciela 
oraz zdanie egzaminu przed komi-
sją egzaminacyjną. 

Zakres prac przewiduje: wymianę grzejników wraz z zaworami 

termostatycznymi, roboty dociepleniowe, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej 

i powyżej poziomu terenu płytami styropianowymi, wykonanie 

elewacji cienkowarstwowej z tynku mineralnego wraz z malo-

waniem. Dodatkowo w budynku PSP we wsi Jaroszów nr 98 

wymieniona zostanie sieć doprowadzająca ciepło z kotłowni 

zlokalizowanej w innym budynku oraz nastąpi kompleksowa 

wymiana instalacji c. o. – rurociągów. Wykonane zostaną rów-

nież prace niezwiązane bezpośrednio z termomodernizacją 

budynku, jednak niezbędne w celu poprawy funkcjonalności 

i estetyki obiektów.

Dach Gimnazjum w Goczałkowie aktualnie remontuje Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa z Bielawy. Wartość zadania wynosi blisko 136 tys. zł. Dotychczasowy 
nie nadawał się do użytku, zagrażał bezpieczeństwu uczniów oraz personelu szkol-
nego. Prace są już na finiszu, a inwestycja posłuży na wiele kolejnych lat uczniom 
miejscowego gimnazjum.
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Kulminacyjnym momentem 
wydarzenia było odpalenie 
o godz. 00:30 rac oraz wznie-
sienie okrzyku „Chwała boha-
terom”. Miało to szczególne 
znaczenie, zwłaszcza, że ukoń-
czenie murala nastąpiło już 
01.08. 2014 r., a więc dokład-
nie w 70. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Na 
inicjatywę burmistrza Strze-
gomia Zbigniewa Suchyty, 
radnego Tomasza Marczaka 

oraz Młodzieżowej Rady Miej-
skiej odpowiedzieli młodzi 
ludzie: PEREZ, ZAW, BEEM, 
ARASSS (projekt), JUGI, 
KIELA, KONRAD, MARIO, 
PRZEMAS, którzy świetnie 
się wpisali we współczesną 
formę czczenia pamięci boha-
terów, ponieważ podobne mu-
rale powstały już w Warszawie, 
Wrocławiu, Świdnicy, a nawet 
w Nowym Jorku.- Szczególnie 
cieszy mnie fakt, że to właśnie 

młodzi ludzie postanowili 
opowiedzieć historię Powsta-
nia Warszawskiego w naszym 
mieście. Byłem bardzo prze-
jęty, gdy zobaczyłem mural 
w świetle rac, które trzymali 
wykonawcy – dodaje burmistrz 
Strzegomia. Fajnie– mówi 
9-letni Konrad, najmłodszy 
uczestnik - że mogłem pomóc 
moim kolegom w wypełnianiu 
murala czarną farbą. Bardzo 
podoba mi się żołnierz i ten 
napis.

Wszystkich, którym bliska 
jest tematyka murala, a także 
mający ochotę zobaczyć niepo-
wtarzalne, 55 metrowe dzieło 
zapraszamy na ul. Dworcową 
– dodają organizatorzy. 

Projekt został sfinansowany 
przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu.

Strzegom pamiętał o bohaterach!
55-metrowy mural upamiętniający bohaterów Powstania Warszawskiego powstał w 70. rocznicę wybuchu powstania przy ul. Dworcowej – 1.08.2014’

Grażyna Jaskierska-Albrzy-
kowska urodziła się w 1961 
roku w Nowym Targu. Jest ab-
solwentką PLSP im A. Kenara 
w Zakopanem. W latach 1982 
– 1987 studiowała na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu, gdzie 
pracuje od 1988 roku, obecnie na 
stanowisku profesora. W latach 
2005–2008 pełniła funkcję pro-
dziekana Wydziału Malarstwa 
i Rzeźby. Od 2009 pełni funkcję 
kierownika Katedry Rzeźby 
i Działań Przestrzennych. Rzeź-
biarka, autorka monumentalnych 
realizacji plenerowych, instalacji, 
a także pomników – „Bolesława 
Chrobrego” (wspólnie z Ma-
ciejem Albrzykowskim) oraz 
„Jana Pawła II” we Wrocławiu. 
– Realizuję kompozycję z bazaltu 
z 3 kamieni. Kompozycja ma 

tytuł „Spacer”. Elementy 
próbuję tak dopasować do 
ukształtowanej formy ka-
mienia, żeby miały wspólny 
ślad przechodzenia, prze-
taczania się i informujący 
o pozyskaniu tego kamienia. 
Kompozycję realizuję na 
zasadzeni zmierzenia się 
z materiałem. W ba-
zalcie rzeźbię po raz 
pierwszy. Rozpoznaję 
jego możliwości, 
strukturę. Do na-
turalnych płasz-
czyzn staram się 
dopasować swo-
ją kompozycję. 
Robię to z cie-
kawości. Prace 
opracowałam 
tak, by dosto-
sować się do 

norm technologicznych, jakie 
proponują zakłady kamie-
niarskie. W bazalcie mam 
możliwości wchodzenia 
w ten kamień, odbieranie 
go. Odczuwam satysfakcję 
i jestem ciekawa, jak się ta 
kompozycja domknie. W tej 
pracy jest najfajniejsza jest 
nieprzewidywalność - mówiła 
artystka.

Marie Seborova urodziła 
się w 1966 w Kromerizu, w Cze-
chach. Studiowała w Akademii 
Sztuk Pięknych w Pradze. Zaj-
muje się rzeźbą, małą formą 
rzeźbiarską, medalierstwem, 
rysunkiem. Jest autorką licznych 
rzeźbiarskich realizacji plene-
rowych w kamieniu (Czechy, 
Węgry, Włochy, Niemcy, Tur-

cja, Holandia, Francja, Cypr, 
Polska, Słowacja, Szwajcaria, 
Dania). – Przyjechałam do Strze-
gomia z dwoma projektami, które 
realizuję. Pierwsza to figura, która 
miała być z czarnego materiału, 
ale zdecydowałam się na czer-
wony. Będzie to stylizowana 
żeńska figura o nazwie Pomona, 
czyli bogini płodności. Czerwony 
granit, na którym do tej pory 
nie pracowałam, będzie do niej 
dużo bardziej pasował. Poznaję 
nieznane mi dotychczas techniki 
i strukturę. Początki są inspirujące 
i ciekawe, jak to zwykle bywa 
w przypadku nowych rodzajów 
materiałów. Dziękuję sponsorom, 
którzy wycięli mi obrys sylwetki, 
co znacznie przyspieszy mi pracę 
- skomentowała rzeźbiarka. 

KW

W kamieniu złączyły kobiecą wrażliwość z męską siłą
Efekty tegorocznych prac wszystkich artystów-rzeźbiarzy zobaczymy 17 sierpnia na strzegomskim Rynku

Już w tym tygodniu rozpocz-
nie się 23. Międzynarodowy 
Festiwalu Folkloru. Serdecz-
nie – jak co roku – zapraszamy 
do uczestnictwa w tym wyjąt-
kowym przedsięwzięciu!

W tym roku gościć będą 
u nas zespoły z: Armenii, 
Białorusi, Czech, Grecji, In-
dii, Irlandii, Meksyku oraz 
nasi rodacy z Polski. Impreza 
rozpocznie się jutro o godz. 
16.00 koncertem zwiastunem 
w Rynku. 7 sierpnia przenie-
siemy się na teren Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, gdzie od-
będzie się koncert inaugura-
cyjny. Dzień później zespoły 
zaprezentują się na koncercie 
festiwalowym, a 9 sierpnia na 

koncercie galowym. Ostatni 
dzień tej międzynarodowej 
imprezy, czyli 10 sierpnia to 
moc atrakcji dla wszystkich 
mieszkańców. Najpierw od-
będzie się msza święta, po 
której tradycyjnie udamy się 
na „Rynek świata” skosztować 
smacznych i oryginalnych 
potraw naszych zagranicznych 
gości oraz zobaczyć Poloneza 
w wykonaniu władz miasta 
i festiwalowych grup. O godz. 
13.00 posłuchamy Koncertu 
Zespołów Dolnośląskich. Pod 
wieczór natomiast na OSiR 
wystąpią dwie gwiazdy: Future 
Folk oraz Sylwia Grzeszczak. 
Zapraszamy!

KW

Folklor zawładnie gminą

W ciągu 7 godzin powstał w Strzegomiu na ul. Dworcowej 
55 metrowy mural upamiętniający bohaterów Powstania 
Warszawskiego. Dziewięciu młodych ludzi wykonało 
trzy motywy: powstańca warszawskiego na tle miasta, 
napis: „Ceną była śmierć za wolności smak” oraz symbol 
walczącej Warszawy wpisany w zdanie: „63 dni chwały”. 
Motywy zostały zaczerpnięte z utworu „63 dni chwały” 
grupy Hemp Gru. 

W związku z przesunięciem terminu modernizacji górnej i dolnej płyty boiska 
OSiR-u, koncerty: inauguracyjny, festiwalowy, galowy oraz koncert gwiazd, 
odbędą się jak co roku na górnej płycie boiska sportowego OSiR, a nie na 
parkingu przed halą sportową!

Co w kulturze w sierpniu?
05.08. – 10.08.2014 – OSiR - XXIII Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru z udziałem zespołów z Armenii, Irlandii, Czech, Indii, 
Meksyku i Polski 
10.08.2014, godz. 16.00 – OSiR – „Kraina Eldorado – My Sło-
wianie” – impreza dla dzieci 
31.08.2014, godz. 12.00 – Centrum Aktywności Społecznej 
Karmel – „Kraina Eldorado – Kwiatowe Wróżki z Magicznej 
Krainy” – impreza dla dzieci

W czwartek, 24 lipca br. odwiedziliśmy kamieniarstwo 
„Granex”, w którym rzeźbią: Martin Kuchar, Marie 
Seborova, Adam Wyspiański, Zbigniew Frączkie-
wicz oraz Grażyna Jaskierska-Albrzykowska. Poniżej 
przedstawiamy sylwetki 2 kobiet, które odważyły się 
rzeźbić w twardym kamieniu i stworzyć coś, co zaskoczy 
i wzbudzi ciekawość innych. 
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Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów skończy-
ło prace związane z przebudową 
drogi gminnej.

Nowa droga wzbogacona została 
o wzmocnione podłoże, o nowe, 
betonowe krawężniki. Wyprofilo-
wane zostały pobocza, a skarpy ob-
siane trawą. Firma zadbała również 
o oczyszczenie odwodnienia z na-
mułu oraz o sprawdzenie przelo-
towości kanalizacji deszczowej, co 
jest bardzo ważne podczas inten-

sywnych opadów atmosferycznych. 
Zakończona inwestycja prezentuje 
się niezwykle estetycznie i ułatwi 
mieszkańcom dojście do miejsco-
wego cmentarza. – Bardzo ładna 
ta droga. Bardzo mi się podoba. 
W końcu nie będzie błota, które 
było dla nas problemem podczas 
opadów deszczu - skomentowała 
mieszkanka Jaroszowa.

Zadanie zostało dofinansowano 
ze środków UMWD.

KW

Dojdą dobrą drogą do pól

W najbliższych dniach fir-
ma Domex P.R.B. Sp. z o.o. ze 
Strzegomia rozpocznie budowę 
boiska sportowego 
o powierzchni ok. 
317 m² w Grocho-
towie. 

Roboty obejmą 
m.in.: niwelację 
terenu, wykonanie 
podbudowy z kru-
szywa mineralne-
go, ułożenie nawierzchni z mączki 
ceglanej, dostawę i montaż słup-
ków stalowych ocynkowanych, 
słupki do siatkówki z możliwością 
płynnej regulacji wysokości siatki, 
słupki do koszykówki wyposa-

żone w tablicę do koszykówki 
i siatki ocynkowane łańcuchowe. 
– Jestem niezwykle szczęśliwa, że 

wreszcie będzie-
my mieć własne 
boisko sportowe. 
Z tej wiadomości 
ucieszą się nie tyl-
ko nasze dzieci, ale 
również młodzież, 
która od dawna na 
nie czekały - sko-

mentowała sołtys Grochotowa, 
Renata Podkówka. Wartość 
zadania to około 65 tys. zł. Za-
kończenie prac przewiduje się na 
koniec września br.

red

Będzie nowe boisko
Wartość zadania to około 65 tys. zł. Zakończenie prac przewiduje się na koniec września br.

26 lipca br. odbył się festyn 
rodzinny, zorganizowany przez 
sołtysa, Radę Sołecką oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury. 
– Było sporo mieszkańców, także 

tych z okolicznych miejscowości. 
Festyn połączony był z Dniem 
Dziecka. Do godz. 19.30 za-
pewniliśmy sporo atrakcji tym 
najmłodszym, czyli przejażdżki 

kucykiem, kolo-
rowe balony, ma-
lowanie twarzy, 
popcorn, watę 
cukrową oraz 
wiele konkursów 
z narodami. Dużą 
niespodzianką 
była wizyta OSP 
z Jaroszowa, któ-
ra pokazała tym 
na jmłodsz y m 
na czym polega 
praca strażaka. 
Ponadto nie za-
brakło słynnej 

Zumby oraz występu naszych 
dzieci w znanej piosence Do-
natana „My Słowianie”- sko-
mentowała sołtys, Urszula Łata. 
Atrakcją było również prze-
ciąganie liny: po jednej stronie 
stanął burmistrz Strzegomia - 
Zbigniew Suchyta, po drugiej 
zaś sama pani sołtys. Było więc 
wesoło i radośnie, tym bardziej, 
że piękna pogoda nie opuszcza 
mieszkańców Ruska podczas 
żadnego festynu. Tak było i tym 
razem. Zabawy nie zabrakło 
również dla tych starszych. Do 
godz. 2.00 przygrywał im DJ, 
także można śmiało stwierdzić, 
że tegoroczny festyn się udał 
i z niecierpliwością czekamy na 
kolejny. 
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Zabawa w Rusku aż do rana
Było sporo mieszkańców, także tych z okolicznych miejscowości. Festyn połączony był z Dniem Dziecka. Było super! Nowy przepust 

Naprawiony został przepust 
umiejscowiony na drodze 
Wieśnica- Żółkiewka. Wy-
konawcą robót był Zakład 
Usług Komunalnych w Strze-
gomiu. Prace polegały na 
przebudowaniu, wymianie rur 
betonowych oraz odtworze-
niu bitumicznej nawierzchni 
jezdni. 

W ramach zadania wykona-
na zostanie wymiana instalacji 
elektrycznej, gniazd wtyko-

wych i oświetlenia oraz prze-
prowadzenie pomiarów i aktu-
alizacja systemu odgromowego 

w kościele. Zakończenie prac 
remontowych przewidziane 
jest na 15 października br. 
Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie ponad 25 tys. zł.
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Wyremontują kościół w Rusku
Kościół w Rusku od lat wymagał wymiany niebezpiecznej instalacji elektrycznej

Wszystkich mieszkańców 
gminy Strzegom zapraszamy na 
Festyn Integracyjny w Rogoźni-
cy, który odbędzie się 15 sierpnia 
br. w Parku Publicznym.

W programie mnóstwo atrak-
cji dla uczestniczących. O 14.30 
w Kościele Parafialnym pw. 
Matki Boskiej Różańcowej wy-
słuchamy recitalu Franciszka 
Gołębiowskiego, po którym 
odbędzie się msza święta. Tuż 
po jej zakończeniu, na terenie 
parku wystąpi dziecięca gru-
pa teatralna ze Strzegomia, 
w przedstawieniu pt: „Lokomo-
tywa”. Zaprezentują się również 
Goczałkowianie. Podczas festy-
ny będzie można obejrzeć pokaz 
OSP Rogoźnica. Dla wszyst-
kich siłaczy zorganizowane 
zostaną zawody i konkurencje 
w kategorii „strongman”. Nie 
zabraknie Zumby, konkursów 
czy stoisk z pysznymi potra-
wami. Imprezę poprowadzi 
zespół „Jurror”. Organizatorami 
festynu jest sołtys, Rada Sołec-
ka, Rada Parafialna, Stowarzy-
szenie „Nasza wieś Rogoźnica”, 
Stowarzyszenie OSP, SCK, 
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” 
w Rogoźnicy oraz parafianie 
z parafii Rogoźnica.
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Będzie Festyn w Rogoźnicy
Kościół św. apostołów Piotra i Pawła w Rusku otrzymał 
dotację w wysokości 12 tys. zł z gminy Strzegom na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i budowlane.

Odbiór wyremontowanej drogi odbył się 30 lipca br. Wartość wykonanych 
prac wyniosła 265 tys. zł.

Zabawy w Rusku są organizowane nie tylko po to, by się 
integrować, ale przede wszystkim po to, by wspólnie i we-
soło spędzić czas. Niejednokrotnie przekonali się o tym 
mieszkańcy wsi, którzy chętnie uczestniczą w tego typu 
imprezach. 

Przepust ma szerokość 
około 6 metrów. Jego od-
nowienie ma wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, szczegól-
nie podczas intensyw-
nych opadów deszczu. 
Przez niedrożne przepu-
sty woda wielokrotnie 
zalewała pola i domy.

Już wkrótce w Grochotowie powstanie boisko sportowe 
o nawierzchni z mączki ceglanej.

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu
Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy

„Odnowa Wsi Dolnośląskiej”
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Do Danii - na jeden z trzech 
największych turniejów młodzie-
żowych na świecie - wyjechali 
juniorzy AKS-u Strzegom (tre-
ner Przemysław Stempniewicz) 
i młodzicy (rocznik 2002-2004), 
których na co dzień trenuje Jaro-
sław Krzyżanowski. Dla podkre-
ślenia rangi kilkudniowych za-
wodów przytaczamy kilka liczb: 
ponad 20 tys. uczestników, ponad 
tysiąc drużyn rywalizujących 
na 50 boiskach, setki meczów 
rozgrywanych od wczesnego 
poranka aż do późnych godzin 
wieczornych.

W kategorii do lat 12 wystar-
towały 64 ekipy z całego świata. 
Mali strzegomianie trafili do 

grupy z zespołami z Meksyku, 
Norwegii i Danii. Na pierwszy 
ogień poszła drużyna Intercups 
C. A. z Ameryki Północnej, która 
nie pozostawiła złudzeń naszym 
chłopcom, wygrywając wysoko 
8:0. Meksykanie – jak się póź-
niej okazało - zostali rewelacją 
turnieju i każdego rywala, także 
w wielkim finale, wręcz zmiatali 
z boiska. Przegrana trochę zała-
mała zespół, jednak do rozegrania 
były jeszcze 2 spotkania w grupie. 
Niestety, Grane Arandal FB IK 
z Norwegii i gospodarze - Hjo-
erring IF choć nie byli tak mocni 
jak następcy Javiera Hernandeza 
i Giovanniego dos Santosa, także 
uporali się z AKS-em, zwycięża-

jąc odpowiednio 3:0 i 2:0. – Za-
częliśmy słabo. Meksykanie byli 
poza zasięgiem wszystkich, zaś 
zespoły ze Skandynawii można 
było pokonać. W meczach z nimi 
– mimo dwóch przegranych 
– spisaliśmy się o wiele lepiej. 
Mogliśmy się pokusić nawet 
o zwycięstwa, bo mieliśmy sporo 
dogodnych okazji bramkowych. 
Tym razem jednak się nie udało 
– relacjonuje Jarosław Krzyża-
nowski. AKS nie wyszedł tym 
samym z grupy i pozostała mu 
rywalizacja w finałach B (system 
pucharowy – przegrywający odpa-
da). Głównym celem strzegomian 
w tym momencie było pierwsze 
zwycięstwo i premierowa bramka 
w Danii. Kolejnym przeciwnikiem 
był norweski zespół Bjerke IL 
(1/16 finału). Na szczęście nasi 
piłkarze się odblokowali i łatwo 
pokonali przeciwnika 8:2. Na 
drodze AKS-u stanęła kolejna 
drużyna z Norwegii – tym ra-
zem Trio IL (1/8 finału). Mecz, 
choć sędziowany przez Norwega, 
który przedłużył grę aż o 5 mi-
nut, zakończył się zwycięstwem 
Polaków 6:3, którzy włożyli w to 
spotkanie tak wiele zdrowia, że 
po jego zakończeniu płakali ze 
szczęścia. W ćwierćfinale zmę-

czeni już kilkudniowym turniejem 
i niemożliwymi wręcz upałami 
strzegomianie trafili na ekipę 

HB z Wysp Owczych. Po bardzo 
wyrównanym boju podopieczni 
trenera Krzyżanowskiego ulegli 

2:3 i tym występem zakończyli 
swój udział w całym turnieju.

tW

na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są dział-
ki położone na terenie gminy 
Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 
260/1, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach przy 
ul. Olszańskiej o powierzchni 
1.145 m2, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00071783/6. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 31.000,00 zł
Wadium - 4.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Przez w/w działkę przebiega sieć 
wodociągowa Ø110 PVC i Ø 160 
PVC, połączone ze sobą węzłem 
zasuw (WZ). Urządzenia wodocią-
gowe znajdują się w posiadaniu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Strzegomiu. W związku 
z przebiegiem przedmiotowych 
sieci przez działkę nr 260/1, AM-1, 
Obr. Stanowice w momencie 
sprzedaży zostanie ustanowiona 
służebność dotycząca:
Zachowania normatywnych odle-
głości tj. minimalnych odległość 
3,00 m wszelkich nowo powsta-
jących obiektów od skrajni sieci 
wodociągowych.
Udostępnianie Spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu tere-
nu przedmiotowej działki w celu 

konieczności przeprowadzenia 
prac remontowo-eksploatacyjnych 
lub usunięcie awarii na sieciach 
wodociągowych. 
Pozostawienie nad istniejącymi 
przewodami wodociągowymi pa-
sów ochronnych o szerokości 1,50 
m po obu stronach, licząc od skraj-
ni przewodów wodociągowych, 
w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej 
za wyjątkiem nawierzchni łatwo 
rozbieralnej np. z kostki beto-
nowej,
- dokonywania zabudowy trwałych 
nasadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urzą-
dzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mo-
gących spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowych.
 W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie bę-
dzie rościł z tego tytułu żadnych 
pretensji w stosunku do gminy 
Strzegom.
2. działka niezabudowana nr 
260/2, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach przy 
ul. Olszańskiej o powierzchni 
1.251 m2, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00071783/6. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
34.000,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1100 w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Przez w/w działkę przebiega sieć 
wodociągowa Ø110 PVC. Urzą-
dzenie wodociągowe znajduje się 
w posiadaniu Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu. 
W związku z przebiegiem sieci 
przez działkę nr 260/2, AM-1, Obr. 
Stanowice w momencie sprzedaży 
zostanie ustanowiona służebność 
dotycząca:
Zachowania normatywnych odle-
głości tj. minimalnych odległość 
3,00 m wszelkich nowo powsta-
jących obiektów od skrajni sieci 
wodociągowych.
Udostępnianie Spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu tere-
nu przedmiotowej działki w celu 
konieczności przeprowadzenia 
prac remontowo-eksploatacyjnych 
lub usunięcie awarii na sieciach 
wodociągowych. 
Pozostawienie nad istniejącymi 
przewodami wodociągowymi pa-
sów ochronnych o szerokości 1,50 
m po obu stronach, licząc od skraj-
ni przewodów wodociągowych, 
w których zabronione jest:

- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej 
za wyjątkiem nawierzchni łatwo 
rozbieralnej np. z kostki beto-
nowej,
- dokonywania zabudowy trwałych 
nasadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urzą-
dzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mo-
gących spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie bę-
dzie rościł z tego tytułu żadnych 
pretensji w stosunku do gminy 
Strzegom.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo - zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej wsie: 
Stanowice, Grochotów, Olszany, 
Modlęcin, Granica, Stawiska, Tom-
kowice, Godzieszówek zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 
października 2004 r. nierucho-
mości oznaczone są symbolem 

8RM/MN6 – zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych hodow-
lanych i ogrodniczych.
Nieruchomości podlegają wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwocie 
wymienionej przy odpowiednich 
działkach na konto gminy Strze-
gom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
25.08.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 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 odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
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 określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie 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.

Fajna przygoda AKS-u w Danii 

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Juniorzy bez problemu wyszli z grupy eliminacyjnej, jednak w 1 meczu fazy pucharowej przegrali z Norwegami 0:2 i niestety odpadli z turnieju

Juniorzy AKS-u Strzegom, którzy grali w międzynarodowym turnieju DANA CUP w Danii w kategorii U-19, bez proble-
mu wyszli z grupy eliminacyjnej, jednak w pierwszym meczu fazy pucharowej (1/16 finału A) przegrali z norweskim 
Follebu-Gausdal FK 0:2 i niestety odpadli z dalszych rozgrywek. 

W pierwszym spotkaniu grupowym strzegomianie pewnie pokonali norweski zespół Eik IF Toensberg 2:0. Strzelcami bramek 
okazali się Domaradzki i Rogowicz. Także w drugim meczu AKS wygrał – tym razem z gospodarzami Hjørring IF 1:0. Jedynego gola 
zapisał na swoim koncie Demirow. W tym momencie podopieczni Przemysława Stempniewicza zapewnili sobie awans do fazy 
pucharowej. W ostatnim pojedynku w grupie piłkarze ze Strzegomia przegrali minimalnie z Trott IL (Norwegia) 1:2, a bramkę uzyskał 
ponownie Domaradzki. Nasza drużyna wywalczyła ostatecznie 2. miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i przeszła do 1/16 finału A. 
Tam czekał kolejny norweski rywal - Follebu-Gausdal FK, który niestety wygrał 2:0 i tym samym zakończył udział strzegomskich 
juniorów w duńskim turnieju. Dla kronikarskiego porządku dodajmy, że rywalizację w kategorii U-19 wygrał zespół z Zambii.

- Było tam dosłownie wszystko! Świetna atmosfera, znakomita obsada i ranga zawodów, 
doskonała organizacja i …upalna pogoda, która zaskoczyła wszystkich piłkarzy. Zamiast 
powszechnie znanej skandynawskiej aury, temperatury w okolicach 30 stopni Celsjusza. 
Aż ciężko się grało – opowiadają uczestnicy turnieju piłki nożnej w duńskiej miejscowości 
Hjoerring, który odbył się pod koniec lipca.
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Ważna informacja
Burmistrz Strzegomia infor-
muje: na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz.518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 194/B/2014, 195/B/2014, 
196/B/2014,  Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 22 lipca 
2014 roku.

Burmistrz Strzegomia infor-
muje: na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 
187/B/2014 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 2 lipca 2014 r. 
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 199/B/2014, Nr 
200/B/2014, Nr 201/B/2014, 
Nr 202/B/2014, Nr 203/B/2014 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
24 lipca 2014 r., Zarządze-
niem Nr 204/B/2014 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 25 lip-
ca 2014 r., Zarządzeniem Nr 
205/B/2014, Nr 206/B/2014, 
Nr 207/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 28 lipca 
2014 r.

przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 
1866/1, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 925 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 94.000,00 zł
Wadium - 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r.  o godz. 11 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
1866/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 796 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 81.000,00 zł
Wadium - 9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r.  o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana nr 
1866/3, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 783 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 79.600,00 zł

Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r.  o godz. 12 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4.  działka niezabudowana 
nr 1866/4, AM -15, Obr. 3 
o powierzchni 784 m2, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Krótkiej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 79.700,00 zł
Wadium - 8.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r.  o godz. 13 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Na terenie każdej z wyżej wy-
mienionych działek przebiega 
odcinek sieci kanalizacji sani-
tarnej Ø 160 PVC zakończony 
studnią DN 1000 bet. Urządze-
nie kanalizacji sanitarnej znajdu-
je się w posiadaniu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strze-
gomiu. W związku z lokalizacją 
ww. urządzeń kanalizacji sa-
nitarnej na terenie przedmio-
towych działki w momencie 
sprzedaży zostanie ustanowiona 
służebność dotycząca:
Zachowania normatywnych 
odległości tj. minimalnych od-
ległość 1,50 m wszelkich nowo 
powstających obiektów od skraj-
ni urządzeń kanalizacji sani-
tarnej.
Udostępnianie Spółce Wodocią-
gi i Kanalizacja w Strzegomiu 
terenu przedmiotowej działki 
w celu konieczności przepro-
wadzenia prac remontowo-ek-
sploatacyjnych lub usunięcie 
awarii na urządzenia kanalizacji 
sanitarnej. 

Pozostawienia nad istniejący-
mi urządzeniami kanalizacji 
sanitarnej pasów ochronnych 
o szerokości 1,50 m po obu 
stronach, licząc od skrajni prze-
wodu i krawędzi studni, w których 
zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej 
za wyjątkiem nawierzchni łatwo 
rozbieralnej np. z kostki beto-
nowej,
- dokonywania zabudowy trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wielo-
letnie krzewy ozdobne)
-  magazynowanie towarów 
i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych 
mogących spowodować wypłyce-
nie sieci wodociągowych.
 W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku do 
gminy Strzegom.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, przedmiotowe nierucho-
mość oznaczone są symbolem 
K.25.MW/MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jednorodzinnej i usługowej.
Dostęp działek nr 1866/1, 1866/2, 
1866/3, 1866/4, AM -15, Obr. 3 
do drogi publicznej odbywać się 
będzie poprzez działkę nr 1869, 
AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 1867, 
AM – 15, Obr. 3, na których 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela dzia-
łek nr 1866/1, 1866/2, 1866/3, 
1866/4, AM -15, Obr. 3.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy odpo-
wiedniej działce na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 

S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25.08.2014 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto Gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 

reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
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 Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr (74) 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest udział 
1/3 w nieruchomości położonej 
w Strzegomiu: 
1. nieruchomość zabudowana 
w udziale wynoszącym 1/3 
w skład w której wchodzą dwa 
lokale mieszkalne – lokal nr 3 
i 4 dz. nr 180, AM -22, Obr. 5 
o powierzchni 1159 m2, położo-
na w Strzegomiu przy ul. Brze-
gowej 71. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00012857/5. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 
86,84 m2 położony na I piętrze 
budynku, składa się z:
- pokoju o pow. 29,36 m2

- pokoju o pow. 23,39 m2

- przedpokoju o pow. 6,60 m2

- kuchni o pow. 17,68 m2

- łazienki o pow. 9,81 m2

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 
26,18 m2 położony na poddaszu, 
składa się z:
- pokoju o pow. 6,71 m2

- pokoju o pow. 6,87 m2

- przedpokoju o pow. 2,37 m2

- kuchni o pow. 10,23 m2

oraz pomieszczenia przynależ-
nego – komórki znajdującej się 
w budynku o pow. 0,94 m2 
Cena wywoławcza nieruchomo-

ści 152.469,00 zł
Wadium - 15.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/2004 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzegom, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MR 
tereny zabudowy zagrodowej.
Dla osób zainteresowanych, 
lokale udostępnione będą do 
oglądania w dniu 21.08.2014 r. 
w godzinach od 1000 do 1030.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
25.08.2014 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-

gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
 Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
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 pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny
Na podstawie art. 92 ust. 2 usta-
wy 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.: 
Termomodernizacja budynku 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jaroszowie nr 98 oraz 
budynku sali gimnastycznej 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 
3-5 w Strzegomiu. jako naj-
korzystniejszą wybrano ofertę 
Wykonawcy:
Zadanie 1 : oferta nr 3

INTRABUD Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 1B/40
58-309 Wałbrzych
Cena 449 124,08 zł brutto
Zadanie 2 : oferta nr 4
P.P.H.U. PORTAL Krzysztof So-
bol
ul. J. Dąbrowskiego 23/2
58-150 Strzegom
Cena 225 000,00 zł brutto
Wyboru dokonano zgodnie z art. 
91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano 
ofertę najkorzystniejszą - oferta 
z najniższą ceną. W postępowa-
niu złożono oferty następujących 
Wykonawców oraz oceniono 
w jednym kryterium oceny ofert– 
cena 100%: 

Informacja o wyborze  
najkorzystniejszej oferty

    

cena 
brutto 

cena 
brutto

zadanie 1 zadanie 2
1. KOMTECH Piotr Martuszewski 
ul. Barbackiego 15 
33-300 Nowy Sącz

554 169,17 251 252,31

2. DOMEX P.R.B. Sp. z o.o. 
Aleja Wojska Polskiego 79 
58-150 Strzegom

578 521,39 251 873,39

3. INTRABUD Sp. z o.o. 
ul. Broniewskiego 1B/40 
58-309 Wałbrzych

499 124,08 –

4. P.P.H.U. PORTAL Krzysztof Sobol 
ul. J. Dąbrowskiego 23/2 
58-150 Strzegom

595 000,00 225 000,00

Zadanie 1 : oferta nr 3 – 100 pkt 
Zadanie 2 : oferta nr 4 – 100 pkt
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Miejsce: górna płyta stadionu OSiR


