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Kolejnym remontowa-
nym budynkiem jest kamie-
nica należąca do Wspólnoty 
Mieszkaniowej – Kościusz-
ki 25 
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odszkodowaniach?odszkodowaniach?

„Panie burmistrzu, proszę 
o wyjaśnienie, o co chodzi z 
tymi odszkodowaniami? – 
pyta Czytelniczka 
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Prezentujemy miasto 
Strzegom. W tym wydaniu 
Strzegom Śródmieście. Co 
się tu  zmieniło w ostatnich 
latach? To wszystko we 
wkładce 
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W czasie obrad najbliższej 
sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz Strzegomia przed-
stawi projekt uchwał y, 
który jest bardzo ważny dla 
rozwoju przedsiębiorstw 
na terenie gminy Strze-
gom. W  uchwale zostaną 
zaproponowane zwolnie-
nia w podatku od nieru-
chomości na okres 6 lat, 
tym przedsiębiorcom, któ-
rzy dokonają nowych in-
westycji na terenie naszej 
gminy i złożą odpowiedni 
wniosek o zastosowanie 
zwolnienia. 

Natomiast przedsiębiorcy, 
którzy rozbudują, nadbudu-
ją, czy odbudują istniejące 
już budynki lub budowle i 
nieruchomości i będą wyko-
rzystywać do prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
uzyskają zwolnienie z podat-
ku od tych nieruchomości na 
okres 3 lat. 

 -  Jest  to  przełomowa 
uchwała, która - mam nadzie-
ję - spowoduje  duże zainte-
resowanie i zachęci do inwe-
stowania w naszej gminie lo-
kalnych przedsiębiorców oraz 
fi rmy z zewnątrz – podkreśla 
burmistrz Strzegomia. - Bar-
dzo często w rozmowach z 
przedsiębiorcami słyszałem o 
poczuciu niesprawiedliwości 
w obciążeniach podatkowych, 
gdyż zwolnienia w podatku 
od nieruchomości obowiązują 
wyłącznie na terenie strefy 
ekonomicznej, a nie poza nią. 
Uchwała została już pozy-
tywnie zaopiniowana przez 
prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
w Warszawie - Adama Jasse-
ra. Trwają jeszcze ostateczne 
ustalenia niektórych zapisów 
tego aktu – informuje bur-
mistrz.

Projekt tej uchwały to wy-

nik współpracy z włodarzami 
innych gmin, a w szczegól-
ności z burmistrzem Sycowa, 
który taką uchwałę już wpro-
wadził w życie. - W  czasie 
Kongresu Miast Polskich w 
Katowicach z wielkim za-
interesowaniem słuchałem 
dyskusji  burmistrzów Sy-
cowa i Międzyborza o takiej 
uchwale. Wynik tych rozmów 
to projekt uchwały dla naszej 
gminy, który przedstawię  
na najbliższej sesji  Rady 
Miejskiej – dodaje Zbigniew 
Suchyta.

 Warto dodać, że w cza-
sie najbliższych obrad rady 
pod głosowanie skierowa-

ny zostanie także projekt 
uchwały o zmianie planu 
przestrzennego dla obszaru 
5 miasta Strzegom i obszaru 
2 miasta Strzegom, gdzie 
zostały wskazane nowe tereny 
pod działalność gospodarczą. 
Jeden z nich to teren obok 
FSB Piekarnia Strzegom, 
gdzie dotychczas były ogród-
ki działkowe. Drugi teren 
położony jest obok oczysz-
czalni ścieków. - Zapraszamy 
wszystkich inwestorów do 
zapoznania się z nowymi 
terenami inwestycyjnymi. W 
Strzegomiu warto inwesto-
wać – przekonuje burmistrz.

red

1. O ś w i a d c z a m y,  ż e 
wszystkie czynności doty-
czące rozliczania różnic ilo-
ści wody dostarczonej do 
nieruchomości pomiędzy 
wodomierzem głównym, a 
sumą wodomierzy zamon-
towanych w mieszkaniach 
są prowadzone na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 
czerwca 2001, o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków 

(Dziennik Ustaw z roku 2006, 
nr 123, poz. 858 z późniejszy-
mi zmianami).

2. Stosowane przez spółkę 
wodomierze główne będą-
ce opomiarowaniem ilości 
dostarczanej wody spełniają 
wymagania Ustawy z dnia 11 
maja 2001 r. Prawo o miarach   
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 
2441) i  nabywane są od do-
stawcy wyłonionego w drodze 
przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 
z późn. zm.). 

3. Przyczyny powstawania 
różnic wodomierzowych zo-
stały szczegółowo wyjaśnione 
w odpowiedzi podsekreta-
rza stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej na in-
terpelację nr 1111 pana posła 
Wiesława Suchowiejki, znak 
SPS-023-1111/12 w sprawie 
zasad zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków w 
budynkach wielolokalowych 
(tekst pisma dostępny na 
stronie internetowej Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej lub 

w sekretariacie Spółki na ul. 
Wesołej 7 w Strzegomiu).

Zarz d Spó ki 
Wodoci gi i Kanalizacja 

w Strzegomiu

Pomoc przedsi biorcom 

O wiadczenie Zarz du Spó ki WIK Sp. z o. o.

Ta uchwa a ma zach ci  do inwestowania w gminie Strzegom zarówno lokalnych przedsi biorców, jak i inwestorów z zewn trz

Oświadczenie wydane w związku z artykułem prasowym 
tygodnika Strzegom Nasze Miasto pod tytułem: „Teraz miarka 
się przebrała” z dnia 20 sierpnia 2014 roku.
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NUMERY TELEFONÓW URZ DU 
MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU:
Sekretariat – (74)8560-500
Sekretarz Gminy – (74)8560-
503
Skarbnik Gminy – (74)8560-
504
Przewodnicz cy Rady Miej-
skiej – (74)8560-549 
Wydzia  Spraw Obywatel-
skich i Bezpiecze stwa – 
(74)8560-557
Wydzia  O wiaty – (74)8560-
581
Wydzia  Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
Wydzia  Gospodarki Nie-
ruchomo ciami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
Wydzia  Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony rodowiska 
i Wsi – (74)8560-531
Wydzia  Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi 
– (74) 8560 – 570 
Wydzia  Gospodarki Lokalo-
wej – (74)8560-522
Wydzia  Funduszy Europej-
skich – (74)8560-564
Wydzia  Inwestycji i Za-
mówie  Publicznych – 
(74)8560-553
Wydzia  Organizacyjny – 
(74)8560-599
Wydzia  Obs ugi Interesan-
tów – (74)8560-576
Referat Bud etowy – 
(74)8560-505
Wydzia  Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro Rady – (74)8560-550
Zespó  ds. Kontroli – 
(74)8560-517
Urz d Stanu Cywilnego (ul. 
widnicka 15-17)– (74)8550-

730
Rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SZKO Y I PRZEDSZKOLA: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. Misia Uszatka z grup  

obkow  – (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 Rogo nicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
w. Jadwigi w Morawie – 

(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ S o-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szko a Podsta-
wowa Nr 2 im. Miko aja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szko a Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szko a Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela Maku-
szy skiego – (74)855 53 22
Publiczna Szko a Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w Jaroszowie 
– (74)855 85 24
Publiczna Szko a Podsta-
wowa im. Jana Paw a II 
w Kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szko a Podstawo-
wa im. Adama Mickiewicza 
w Olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szko a Podstawo-
wa w Rogo nicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szko a Podstawo-
wa im. Tadeusza Ko ciuszki 
w Gocza kowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szko a Podstawowa 
w Stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardyna a 
Stefana Wyszy skiego Pryma-
sa Tysi clecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Paw a II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. S ugi Bo ej 
Anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Paw a II 
w Gocza kowie (74)855 95 90 
– Zespó  Szkó  Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
Zespó  Szkó  Ogólnokszta -
c cych im. Stefana erom-
skiego – (74)855 02 33
Zespó  Szkó  w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
Warsztat Terapii Zaj ciowej 
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 Zak ad Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie” ul. 
Ko cielna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
Medyczne ul. Legnicka 18 – 
(74)855-14-42
NZOZ Gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ciuszki 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 „ l ska”, ul. D -
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
Apteka Avena, Rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
Dobra Apteka, ul. Ko cielna 
6 – tel. (74)649 12 20 
Apteka „Przy Fontannie”, Al. 
Wojska Polskiego 37E/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

PARAFIE 
Para  a pw. w. App. Piotra 
i Paw a w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Para  a pw. Zbawiciela wia-
ta i Matki Bo ej 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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Budynek ma 9 lokali ogółem, 
gmina Strzegom jest właścicie-
lem 60,88 % pomieszczeń. Na 
początku kwietnia br. wspól-
nota – na drodze uchwały - 
przyjęła do realizacji remont 
elewacji budynku. Rozpoczęcie 
prac nastąpiło 26 maja br., 
zakończenie planowane jest w 
pierwszej dekadzie września 
tego roku. Koszt realizacji 
zadania wyniósł blisko 156 
tys. zł. Wykonawcą jest fi rma 
„GIPSBUD” Usługi Budow-

lano – Wykończeniowe Mi-
rosław Stanowski ze Strzego-
mia. Dodajmy, że Wspólnota 
Mieszkaniowa – Kościuszki 
25 zamierza wystartować w 
konkursie „Odnów i wygraj”.

TW

- Ubiegłe lato było zdecy-
dowanie cieplejsze, na baseny 
przychodziło mnóstwo ludzi. 
W tym roku niestety nie było 
tak kolorowo, frekwencja była 
znacznie mniejsza! W czerwcu 
2013 r. z basenów skorzystało 
15 000 osób, w tym zaś jedynie 
6 000, a to diametralna różnica. 
Lipiec mieliśmy w miarę dobry, 
lecz nie doskonały. Chłodne 
weekendy również odstraszały 
ludzi- skomentował dyrektor 

OSiR, Grzegorz Luszawski. 
Chłodne i nieprzyjemne powie-
trze przyczyniło się do tego, że 
społeczność nie miała możliwo-
ści w wolnym czasie skorzystać z 
basenów. Pocieszające jest jednak 
to, że choć przez te kilkanaście 
dni w roku udało się dzieciom 
złapać trochę wakacyjnego 
słoneczka. Miejmy nadzieję, 
że przyszły sezon letni będzie 
dla nas nieco bardziej łaskawy. 
 KW

Strzegomska bazylika będzie 
miała wymienioną konstrukcję 
drewnianego stropu nawy głów-
nej i posadowionej na nim więźby 
dachowej. Kościół św. Jadwigi 
zyska nowe poszycie dachowe 
wraz z obróbkami dachowymi 

i orynnowaniem. Natomiast w 
kościele w Rusku zostanie wy-
mieniona  instalacja  elektryczna,  
gniazda  wtykowe i oświetlenie 
oraz  przeprowadzone będą 
pomiary  i aktualizacja systemu 
odgromowego.  red

Celem projektu jest uaktyw-
nienie środowisk społecznych 
w różnych sferach życia tj. 
kulturalnej, sportowej, zdro-
wotnej, ekologicznej itd. Pro-
gram zakłada również pomoc 
w sprawach prawnych i psy-
chologicznych, promuje zdrowy 
styl życia, otwiera na problemy 
innych i integruje społeczność. 
- Na tegoroczną edycję projektu 
zapraszamy od 15 do 21 wrze-
śnia br. w CAS „Karmel”. W 
ramach wydarzenia odbędzie 
się wernisaż i wystawa prac 
plastycznych, „Marsz kapelu-
szy” połączony z prezentacjami 

artystycznymi i wspólnym gril-
lowaniem, spotkania, wykłady, 
popisy wokalne, instrumentalne 
i taneczne. Strzelać z łuku na-
uczą strzegomscy joannici, za-
praszając też do swojego obozu 
na „lekcję historii”. Mieszkańcy 
naszej gminy mogą zatem 
tworzyć, jak i być odbiorcami 
tego niezwykle ciekawego wy-
darzenia – informuje Elżbieta 
Pienio, kierownik SCK. 

Z dnia na dzień Strzegom pięknieje i to już nie tylko w 
samym centrum. Kolejnym przykładem dobrej decyzji 
mieszkańców jest remont elewacji budynku należącego do 
Wspólnoty Mieszkaniowej – Kościuszki 25. 

W tym roku, podczas wakacji pogoda raczej nas nie roz-
pieszczała, co przełożyło się na frekwencję na strzegomskich 
basenach.

Dzięki dotacji celowej z budżetu gminy Strzegom, odre-
staurowane zostaną 3 kościoły:  pw. św. App Piotra i Pawła w 
Strzegomiu, pw. św. App Piotra i Pawła w Rusku oraz kościół 
pw. św. Jadwigi . Dotację otrzymała także Fundacja św. Jadwigi 
w Morawie na  przystosowanie  budynku  pałacu  do  wymo-
gów  ochrony przeciwpożarowej,  poprzez  wyposażenie  go  
w urządzenia,  instalacje  i zabezpieczenia przeciwpożarowe.

„Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia” jest pro-
jektem społecznym skierowanym do mieszkańców całej 
gminy Strzegom. Organizatorami są Strzegomskie Centrum 
Kultury oraz organizacje pożytku publicznego działające w 
Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu. 

Remont kamienicy 

Sezon k pielowy zako czony

Dotacja na remont ko cio ów

Niebawem Tydzie  Aktywno ci 

Szpec ca kamienica teraz budzi zachwyt mieszka ców. Czy jest to jedna z naj adniejszych elewacji ? 

Gmina dotuje remonty zabytków. Tym razem  nansowe wsparcie otrzyma y kolejne cztery obiekty 

Na tegoroczn  edycj  projektu organizatorzy zapraszaj  od 15 do 21 wrze nia br. w CAS „Karmel” 

Budynek ju  teraz wzbudza 
powszechny zachwyt przechod-
niów. Jeden z nich podkre li , e 
b dzie to jedna z naj adniejszych 
elewacji w naszym mie cie.

Szczegó owe informacje zostan  
podane na stronach internetowych 
Urz du Miejskiego w Strzegomiu i 
SCK oraz na plakatach informacyjnych.
 Zapraszamy!  

Tegoroczny sezon k pielowy na strzegomskich basenach zosta  
zako czony 31 sierpnia br.

Ko ció  pw. w. Jadwigi w trakcie remontu.Ko ció  pw. w. Jadwigi w trakcie remontu.
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Sierpie  - wrzesie  2014
Data pe nienia 
dy uru

Nazwa apteki Adres Telefon

31.08-6.09 Avena Strzegom 
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

07.09-13.09 Dobra Apteka Strzegom 
ul. Ko cielna 6

tel. 74/649-
12-20

14.09-20.09 Królewska Strzegom 
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dy ury naszych aptek? 
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  g o d z i n y 
14.00-20.00

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

Od 1 września br. Urząd Miejski w Strzegomiu wraca 
do godzin pracy w okresie od września do czerwca 
(szczegóły poniżej). red

Burmistrz Burmistrz 
informujeinformuje

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2014 
r., poz. 518 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – Rynek 38, zo-
stały wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gmi-
ny Strzegom przeznaczonych 
do: - oddania w użytkowanie 
wieczyste - zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 223/B/2014, nr 
224/B/2014, nr 225/B/2014  
Burmistrza Strzegomia z 
dnia 29 sierpnia 2014 r.

Trwa budowaTrwa budowa
Rozpoczęły się prace zwią-
zane realizacją zadania pn.: 
„Budowa odcinka sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Jaro-
szowie (dz. nr 362/30, 530/10, 
530/1)”.  

W wyniku postępowania 
przetargowego wyłoniony zo-
stał wykonawca w/w robót tj. 
fi rma Zbigniew Wysoczański, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe „DROG 
– ZIEM” ze Stanowic. Zakres 
prac obejmuje budowę kanali-
zacji sanitarnej DN 200 PVC o 
łącznej długości 165 mb. Pla-
nowany termin zakończenia 
30.09.2014r.

Przypominamy przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów al-
koholowych, że z dniem 30 września 
2014 r. upływa termin wniesienia III 
raty opłaty za korzystanie z zezwole-
nia w 2014 r. Opłatę za korzystanie z 
zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych, należy wnieść na rachunek 
gminy Strzegom BZ WBK S.A. O/
Strzegom 

81 1090 2343 0000 0005 9800 0229 
lub dokonać w kasie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu (parter – pokój nr 11 
lub 13) z zaznaczeniem jakiego okresu 
dotyczy opłata i tytuł opłaty.

 red

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 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 nieru-
chomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych 
do: - oddania w użytkowanie wie-
czyste - zgodnie z Zarządzeniem 
nr 223/B/2014, nr 224/B/2014, nr 
225/B/2014  Burmistrza Strzego-
mia z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zapraszamy na III Strzegom-
skie Forum Organizacji Poza-
rządowych. 19 września br. po 
raz kolejny lokalne organizacje 
pozarządowe będą mogły wziąć 
udział w forum, które odbędzie 
się w Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel”. Forum będzie 
jednym z wydarzeń zaplano-
wanych w ramach „Tygodnia 
Aktywności Mieszkańca Strze-
gomia 2014”. Podczas obchodów 
święta strzegomskich organizacji 
pozarządowych przewidziano 
m.in. szkolenie, panel informa-
cyjny przygotowany specjalnie 
dla organizacji oraz wybory 
Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego kaden-
cji 2014-2016. Zaplanowane 
zostały także inne działania, 
w tym również na październik 
2014. Szczegółowy program już 
niebawem.  red

Czas pracy 
Urz du Miejskiego:

• poniedzia ek, roda, 
czwartek od 8.00 
do 16.00

• wtorek od 8.00 
do 17.30

• pi tek od 8.00 do 14.30

Czas pracy kasy Urz du: 

• poniedzia ek 
8:30 - 15:00

• wtorek 8:30 - 15:45 

• roda 8:30 - 15:00

• czwartek 8:30 - 15:00

• pi tek 8:30 - 13:30

W tak uroczystym dniu nie 
mogło tam zabraknąć stra-
żaków z zaprzyjaźnionego 
miasta Strzegomia, strażaków 
z regionu, ich rodzin oraz 
gości, w tym - z zaprzyjaźnio-
nych miast partnerskich.  Tak 
okrągła rocznica to okazja do 
podsumowania działalności 
i podziękowań. Wyróżniają-
cym się strażakom wręczo-
no medale i  odznaczenia. 

Na uroczystości do Torgau 
wyjechała delegacja w skła-
dzie: Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza, Urszula 
Olszewska, prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko – Gmin-
nego Związku  OSP RP w 
Strzegomiu oraz strażacy z 
gminy Strzegom. Punktem 
kulminacyjnym uroczystości 
była parada strażaków uli-
cami miasta, w której wzięły 

udział poczty sztandarowe 
zaprzyjaźnionych jednostek 
oraz miast partnerskim. Pokaz 
sprzętu gaśniczego i jego roz-
wój na przestrzeni lat zachwy-
cił wszystkich. – Wszelkie 
tego typu wyjazdy  umacniają 
przyjaźń między strażakami. 
Przykładem współpracy jest  
przekazanie  samochodu ra-
towniczo - gaśniczego marki 
„Magirus”  dla jednostki w 
Jaroszowie, ćwiczenia w ko-
morze dymowej, ale przede 
wszystkim  wymiana doświad-
czeń -  komentuje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza. GK

Ze strony dyrektora Locha 
padły deklaracje dalszej współ-
pracy przy modernizacji dróg 
wojewódzkich tj. ul. Kasztelań-
skiej, ul. Al. Woj. Polskiego i 
ul. Legnickiej. Przypomnijmy, 
że jeszcze w tym roku zostanie 
rozpoczęty i ukończony remont 

skrzyżowania al. Wojska Pol-
skiego i ul. Legnickiej. Umowa 
z wykonawcą jest już podpisana.

Najistotniejsza jest kwestia 
obwodnicy Strzegomia. Jak pod-
kreślił dyrektor Loch, do chwili 
obecnej wykonano prace kon-
cepcyjne polegające na wyborze 

przebiegu drogi i w chwili obec-
nej trwa uzyskanie decyzji środo-
wiskowej w Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, a do jej 
wydania brakuje już tylko kilku 
dokumentów, jak chociażby zgo-
dy właścicieli cieków  wodnych 
na wprowadzenie wód deszczo-
wych z drogi. Przypomnijmy, że 
aby przyśpieszyć prace dokumen-
tacyjne gmina Strzegom wsparła 
fi nansowo województwo dolno-
śląskie i wykonała dokumentację 
włączenia drogi wojewódzkiej 
do DK nr 5 na wysokości stacji 

benzynowej Shell. Jak zaznaczył 
dyrektor DSDiK, nie ma gotowej 
dokumentacji projektowej na 
budowę obwodnicy, co niepraw-
dziwie jest podane w niektórych 
czasopismach. Po uzyskaniu 

decyzji środowiskowej, nasza 
obwodnica zostanie zgłoszona do 
dofi nansowania w ramach zadań 
wojewódzkich pozakonkurso-
wych, do RPO na nowy okres 
programowania. 

Przemarsz jednostek straży pożarnej, pokaz sprzętu gaśni-
czego, spotkanie w kręgu strażackiej braci, to tylko niektóre 
uroczystości wpisane w program obchodów święta 150 – 
lecia istnienia straży pożarnej w Torgau, które odbyły się 
w terminie 15 – 17 sierpnia br. 

W sierpniu br., w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu odbyło się spotkanie burmistrza 
Strzegomia - Zbigniew Suchyty oraz zastępcy - Wiesława 
Witkowskiego z dyrektorem DSDiK Leszkiem Lochem, 
podczas którego zostały omówione kwestie związane z 
remontami dróg wojewódzkich i obwodnicą Strzegomia. 

Gala stra acka w Torgau

Rozmawiali o remontach dróg

Efektem wspó pracy jest przekazanie samochodu ratowniczo - ga niczego marki „Magirus” dla jednostki z Jaroszowa

Jeszcze w tym roku zostanie rozpocz ty i uko czony remont skrzy owania Alei Wojska Polskiego i ul. Legnickiej

Cieszy fakt, i  DSDiK widzi potrzeb  budowy obwodnicy w celu ul enia 
mieszka com miasta oraz fakt, e jej nowy przebieg b dzie szans  
dla rozwoju inwestycji przy tej drodze. Równie  na t  inwestycj  
oczekuje Mc’Donalds, który zakupi  dzia k  w s siedztwie Stacji 
Shell. Burmistrz Strzegomia zadeklarowa  ch  dalszej wspó pracy 
przy projektowaniu obwodnicy oraz wyrazi  nadziej , e ta inwestycja 
znajdzie si  wkrótce na li cie zada  priorytetowych województwa - na 
co bardzo nasi mieszka cy licz .

Forum w KarmeluForum w Karmelu

- Upoważnieni przedsta-
wiciele fi rmy, mający ze sobą 
oryginał upoważnienia do 
przeprowadzenia inwentary-
zacji podpisany przez burmi-
strza Strzegomia i identyfi ka-
tory z imieniem i nazwiskiem, 
odwiedzili już Bartoszówek, 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Graniczną, Kostrzę, Mię-
dzyrzecze, Rogoźnicę, Rusko, 
Skarżyce, Stanowice, Wieśni-
cę, Żelazów i Żółkiewkę. Na 
samym końcu będzie Strze-
gom – informuje Sebastian 

Kulikowski z EKO-TEAM. 
- Przeprowadzenie inwen-
taryzacji jest niezbędne dla 
opracowania dokumentu pn.: 
„Program usuwania wyrobów 
azbestowych na terenie gminy 
Strzegom” - dodaje.

Wszystkie wyroby azbestowe 
muszą być usunięte do 2032 r. 
Usunięcie azbestu może do-
konać tylko wyspecjalizowana 
firma, nie narażając Twoich 
bliskich i sąsiadów. Możesz 
dostać dofi nansowanie na usu-
wanie wyrobów azbestowych.

Ankieterzy z fi rmy EKO-TEAM ze Zgorzelca w dalszym 
ciągu przeprowadzają inwentaryzację wyrobów azbestowych 
na terenie gminy Strzegom. W tym tygodniu odwiedzą 3 
sołectwa: Modlęcin, Tomkowice i Grochotów, a następnie 
Granicę, Jaroszów, Olszany i Stawiska.

Inwentaryzuj  azbest w gminie 
Wszystkie wyroby azbestowe musz  by  usuni te do 2032 r. Mo na dosta  na to do  nansowanie 

Burmistrz informujeBurmistrz informuje Sprzedawco alkoholu!Sprzedawco alkoholu!

Zwracamy si  do wszystkich 
mieszka ców z pro b  o udzie-
lanie pe nych informacji ankie-
terowi i udost pnienie swoich 
posesji do spisu z natury. Przy-
pominamy, e zgodnie z § 10 ust. 
1 pkt. 3 Rozporz dzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
ecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymaga  w zakresie 
wykorzystania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub 
urz dze , w których by  lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. 
Nr. 8, poz. 31) na w a cicielu 
spoczywa obowi zek inwenta-
ryzacji wyrobów zawieraj cych 
azbest poprzez sporz dzenie 
spisu z natury.
AZBEST zaliczany jest do naj-
gro niejszych zanieczyszcze  
na ziemi, a jego w ókna wdy-
chane z powietrzem do p uc 
stanowi  ryzyko powa nych 
chorób.

Godziny otwarcia urz du

AKTUALNOŚCI
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W naszym mieście moni-
toring znajduje się w parku 
„Strzegomskie Planty” - od ul. 
Kościuszki do ul. Dolnej - 13 
kamer, na ul. Kochanowskie-
go (widok ogólny na szkoły, 
przedszkole oraz zaparkowane 
pojazdy), w Rynku, przy CAS 
„Karmel” – 19 kamer, PKS na 
ul. Dworcowej posiada 6 kamer. 

Monitorowany jest także plac 
zabaw przy ul. Bazaltowej oraz 
pomniki: św. Jana Nepomuce-
na w Rynku oraz Armii Ra-
dzieckiej na ul. Kasztelańskiej. 
Obsługą kamer oraz Strefy 
Płatnego Parkowania zajmuję 
się podinsp. Andrzej Jakubow-
ski (w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego) oraz policja.

W ramach projektu uczest-
nicy półkolonii brali udział w 
zajęciach profi laktyki uzależ-
nień opartych na elementach 
Programu Siedmiu Kroków, 
które dostosowane były do ich 
możliwości intelektualnych. 
Zagrożenie różnego rodzaju 
uzależnieniami, szczególnie 
alkoholizmem, są obok proble-
mów z wykluczeniem społecz-
nym głównymi trudnościami, 
które dotykają dzieci i mło-
dzież z niepełnosprawnością 
intelektualną. - Stąd nasze 
starania o wskazanie uczniom 
możliwości organizowania i 
spędzania czasu wolnego w spo-
sób bezpieczny i wolny od na-
łogów. Cieszymy się, że dzięki 
wsparciu fi nansowemu z gminy 
mogliśmy kontynuować naszą 
pracę terapeutyczną i profi lak-
tyczną również w czasie wakacji. 

Wycieczki to ulubiona forma 
wypoczynku naszych uczniów, 
dlatego nie mogło ich również 
zabraknąć - szczególnie, że po-
zwoliły na kontakt z przyrodą 
i ruch na świeżym powietrzu- 
byliśmy w "ZOO Farmie" w 
Łącznej koło Mieroszowa oraz 
w Jaskini Nietoperzy w świd-
nickim nadleśnictwie – infor-
mują opiekunowie półkolonii. 
Obie wycieczki dostarczyły 
wielu wrażeń i emocji. Oprócz 
wyjazdów dzieci także i mło-
dzież brała udział w zajęciach 
sportowo- rekreacyjnych i pla-
stycznych. - Byliśmy na pieszej 
wyprawie krajoznawczej na 
Górze Krzyżowej. Szczególną 
atrakcją dla wszystkich były 
zajęcia z zakresu gospodarstwa 
domowego - bo samodzielnie 
sporządzona kanapka smakuje 
najlepiej – podsumowują.

WYDARZENIA

Mieszkańcy naszego miasta powinni czuć się bezpiecznie. 
W związku z tym, w wielu miejscach został zamontowany 
monitoring, aby rejestrować to, co niepokojącego dzieje się 
w Strzegomiu.

Tegoroczne wakacje były obfite w atrakcje również dla 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. - Dzięki otrzymanym 
środkom z gminy Strzegom na organizację wypoczynku 
letniego „Wakacje bez nałogów” mogliśmy objąć opieką 
najmłodszych uczniów naszej szkoły, jak i osoby z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną, dla których brakuje 
jakiejkolwiek oferty aktywnego wypoczynku – mówią 
przedstawiciele placówki.

W październiku br. dobiega końca kadencja Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego kadencja 2012-2014. W obecnym 
czasie demokratyczny samorząd nie może istnieć i rozwijać się bez 
aktywnego udziału jego mieszkańców i organizacji pozarządowych, 
dlatego już dziś zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do 
udziału w wyborach Rady Pożytku na kolejną dwuletnią kadencję. 

Strzegom pod szczególnym nadzorem miejskich kamer 

Wakacje w Zespole Szkó  Specjalnych - terapia i zabawa

Obs ug  kamer oraz Strefy P atnego Parkowania zajmuj  si  podinsp. Andrzej Jakubowski oraz policja

Oprócz wyjazdów dzieci i m odzie  bra a udzia  w zaj ciach sportowo- rekreacyjnych i plastycznych

W pierwszym dniu wyciecz-
kowicze zwiedzili Kazimierz 
Dolny, którego atrakcjami są: 
renesansowy rynek, kamienice 
z XVI wieku, kościół farny św. 
Jana Chrzciciela i Bartłomie-
ja kryjący prawdziwy skarb 
- najstarsze organy w Polsce, 
kamienny zamek na wzgórzu, 
góra Trzech Krzyży i malowni-
cza studnia na rynku. Wiekowe 
zabytki i zielone wzgórza są 
znakiem rozpoznawczym Kazi-
mierza Dolnego. Lublin to z ko-
lei Pomnik Historii, znajduje się 
tu około 300 zabytków architek-
tury z różnych epok: świątynie, 
kamienice, zabytki architektury 
obronnej. Miały tu miejsce wy-
darzenia o skali europejskiej, 
dlatego Lublin został uznany 
za Pomnik Historii i znalazł 
się w grupie 10 historycznych 
miast Polski. - W kolejnym dniu 
naszej wędrówki zwiedziliśmy 
Zamość. Stare Miasto - jeden 
z najcenniejszych zespołów 
zabytkowych świata wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO: Rynek Wielki z 

ratuszem i otaczającymi go 
kamienicami, katedra, mury 
miejskie, podziemne trasy tu-
rystyczne oraz brama Rozto-
cza – opowiadają członkowie 
PZERiI. - Roztocze słynie z 
walorów zdrowotnych. Atutem 
jest mikroklimat, cisza i piękne 
położenie. Mieliśmy możliwość 
przejść szlakiem turystycznym 
wśród pięknej roślinności. Na-
stępnie dotarliśmy do Zwie-
rzyńca - to byłe centrum gospo-
darcze założone przez ordynację 
Zamoyskich. Jest tu piękny 
kościółek „na wodzie”, jedyny 
na świecie pomnik szarańczy, 
historyczny park oraz aleja 
widokowa – dodają emeryci. 
Kolejna miejscowość na szlaku 
turystycznym to Szczebrzeszyn 
- to malownicze miasto, w któ-
rym są dwa pomniki chrząszcza, 
drewniany przy źródle oraz 
mosiężny w centrum miasta. 
Jan Brzechwa pisał „W Szcze-
brzeszynie chrząszcz brzmi 
w trzcinie…”. Zabytki tego 
miasta to barokowe kościoły, 
najstarsza w Polsce murowana 

prawosławna cerkiew, synagoga. 
Strzegomscy emeryci zwiedzili 
również miasto uzdrowiskowe 
Nałęczów. Niewątpliwie naj-
większą atrakcją było zwiedza-
nie Zespołu Pałacowo-Parko-
wego w Kozłówce. Wyjątkowy 
wystrój pomieszczeń przywołuje 
atmosferę dawnej siedziby ma-
gnackiej z czasów I ordynata 
Konstantego Zamoyskiego, 
obecnie Muzeum Zamoyskich. 
- Program naszej wyprawy 
turystycznej był bardzo bogaty. 
Grupa emerytów i rencistów 
w liczbie 50 osób zniosła trud 

podróży bez większego zmę-
czenia. Miejscowy przewodnik 
p. Józef przekazał grupie bogatą 
wiedzą historyczną oraz współ-
czesną. Jesteśmy szczęśliwi, 
że mogliśmy poznać kolejne 
piękne regiony naszej Ojczyzny. 
Odział Rejonowy PZERiI w 
Strzegomiu serdecznie dzię-
kuje burmistrzowi Strzegomia 
- Zbigniewowi Suchycie za 
dofi nansowanie naszej wyprawy 
turystyczno – integracyjnej ze 
środków budżetu gminy Strze-
gom – podsumowuje grupa 
strzegomskich emerytów.

Staraniem Zarządu Oddziału PZERiI w Strzegomiu grupa 
strzegomskich emerytów i rencistów oraz ich sympatyków 
odbyła pełną wrażeń wycieczkę na Lubelszczyznę i Zamojsz-
czyznę. Wyjazd miał miejsce w dniach 19-23 sierpnia br.

Seniorzy na szlaku 
Grupa 50 emerytów i rencistów znios a podró  bez wi kszego zm czenia i by a pod wra eniem 

Uroczystości organizowane 
są pod honorowym patronatem 
marszałka województwa dolno-
śląskiego Cezarego Przybyl-
skiego oraz biskupa świdnickie-
go ks. prof. Ignacego Deca. W 
programie wystąpienia okolicz-
nościowe, uroczysta msza św. 
polowa, którą odprawi biskup 

świdnicki pod przewodnictwem 
metropolity białostockiego ks. 
abp. Edwarda Ozorowskiego, 
złożenie wieńców oraz zwie-
dzanie wystaw.

Zbiórka uczestników nastąpi 
o godz. 11.45. W imieniu orga-
nizatorów serdecznie zaprasza-
my! KW

Urząd Miejski w Strzegomiu, Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej oraz Muzeum Gross- Rosen zapraszają na uroczystości 
upamiętniające 75. rocznicę agresji Niemiec na Polskę, które 
rozpoczną się 7 września o godz. 12.00 na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego.

Uczcijmy pami  poleg ych

Dla uczczenia 75. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec na Polsk  1 
wrze nia 2014 r. o godz. 11.00 na terenie Muzeum Gross-Rosen, w 
zrekonstruowanym baraku wi niarskim nr 7 odb dzie si  uroczyste 
otwarcie i udost pnienie zwiedzaj cym odtworzonej izby mieszkalnej 
dla wi niów (sztuby). Projekt „Przywróci  Pami ” czyli rekonstrukcja 
sztuby wi niarskiej w lewym skrzydle baraku nr 7 s  nansowany 
zosta  ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bud etu 
Województwa Dolno l skiego oraz Muzeum Gross-Rosen.

Burmis t r z  S t r z egomia 
zaprasza mieszkańców na 
uroczyste otwarcie nowej 
wystawy granitowych  rzeźb 
poplenerowych, która z racji 
swojego położenia będzie 
nosiła nazwę „Aleja Rzeźb” 
i będzie miała swoje miejsce 
wzdłuż Alei Wojska Polskie-
go  w Strzegomiu . Otwarcie 

„Alei Rzeźb” planuje się w 
dniu 12 września br. w godzi-
nach popołudniowych. Udział 
w uroczystości zapowiedzieli  
uczestnicy kolejnych ple-
nerów - artyści rzeźbiarze, 
twórcy wystawianych rzeźb 
oraz sponsorzy branży ka-
mieniarskiej.

red

Wybory nowego składu Rady 
Pożytku odbędą się podczas III 
Strzegomskiego Forum Organi-
zacji Pozarządowych - 19 wrze-
śnia br. w Centrum Aktywności 
Społecznej Karmel (w godzinach 
popołudniowych). 

W związku z powyższym prosi-
my o wytypowanie spośród człon-
ków organizacji 1 delegata, który 
będzie reprezentował organizację 
podczas zebrania delegatów. W 
trakcie zebrania  delegaci wybiorą 
spośród siebie czterech przedsta-
wicieli organizacji, który wejdą 
w skład Rady Pożytku nowej 
kadencji. 

W celu wskazania delegata 
należy:

1) wypełnić formularz zgłoszenia 
delegata,

2) podpisać formularz zgodnie 
ze sposobem reprezentacji wska-
zanym w Krajowym Rejestrze 
Sądowym/innym rejestrze lub 
ewidencji,

3) dostarczyć osobiście wypeł-
niony i podpisany formularz do 
Wydziału Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
(parter, pok. nr 15) lub przesłać go 
pocztą na adres Urząd Miejski w 
Strzegomiu, Wydział Funduszy 
Europejskich, Rynek 38, 58-150 
Strzegom

 Termin przyjmowania zgłoszeń 
upływa dnia 12 września 2014r. 
(decyduje data wpływu do Urzędu).

B dzie otwarcie Alei Rze bB dzie otwarcie Alei Rze b

Wytypuj kandydata do Rady Wytypuj kandydata do Rady 

Kamery monitoringu miejskiego zarejestrowa y w ostatnim czasie 
spo ywanie alkoholu przez dwóch m czyzn w parku „Strzegomskie 
Planty” oraz palenie papierosów na terenie placu zabaw. Powy sze 
sprawy s  na bie co przekazywane do tut. komisariatu policji.
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A oto i wyjaśnienie burmi-
strza Zbigniewa Suchyty: 

Przygotowany przez byłego 
burmistrza i zatwierdzony 
przez Radę Miejską w 2002 
roku plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
obejmującego m. in. ulice: 
Gronowską, Armii Krajowej 
i Winogronową zaskutkował 
koniecznością wypłat bardzo 
dużych odszkodowań dla 
właścicieli gruntów, których 
części nieruchomości zostały 
przeznaczone na poszerzenie 
istniejących dróg gminnych. 

Dlaczego w planie z 2002 
r. wprowadzono zapisy, że ul. 
Armii Krajowej - od drogi 
krajowej nr 5 do ul. Gro-
nowskiej - będzie drogą klasy 
zbiorczej? Przecież oznaczało 
to, że szerokość pasa dro-
gowego ul. Armii Krajowej 
będzie wynosić 20 m, a drogi 
dojazdowe czy lokalne mo-
głyby mieć 12-13 m - tego nie 
wie nikt. W trakcie uchwa-
lania planu przestrzennego 
nie podano radnym skutków 
finansowych zatwierdzenia 
tego planu. Najbardziej zdzi-
wieni koniecznością wypłaty 
odszkodowań w roku 2011 
byłem ja i radni poprzedniej 

kadencji, bo pierwszy wnio-
sek o wypłatę odszkodowania 
wpłynął do urzędu 19 paź-
dziernika 2009 r. Nikt z nas 
nie wiedział o takim fakcie. 
Kwota odszkodowania z tytu-
łu przejętego gruntu na wła-
sność gminy pod poszerzenie 
drogi wyniosła 527.600 zł i 
została wypłacona 5 stycznia 
2012 r. na podstawie decyzji 
starosty z dnia 16.12.2011 r. o 
ustaleniu wysokości odszko-
dowania.

Sprawa ujrzała światło 
dzienne kiedy po objęciu 
funkcji burmistrza przeana-
lizowałem budżet na rok 
2011 i znalazłem pozycję 
odszkodowania. Wtedy to 
pracownicy Wydziału Nie-
ruchomości przedstawili mi 
temat i te szokujące informa-
cje natychmiast przekazałem 

radnym. Szukaliśmy różnych 
wyjść z sytuacji, by uniknąć 
wypłat odszkodowań. Prawo 
jest prawem i w oparciu o art. 
98 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami, odszkodowania 
się należą za przejęte grunty 
pod drogi publiczne.

Do chwili obecnej wypłaco-
no odszkodowania na kwotę 
760.643 zł dla trzech osób. 
Wszystkie odszkodowania 
wypłacane zostały na pod-
stawie decyzji starosty świd-
nickiego. Aktualnie negocjo-
wane są odszkodowania na 
kwotę prawie 100.000 zł dla 
trzech osób. Przewidywane 
odszkodowania wynikające 
z decyzji zatwierdzonych już 
podziałów działek, to około 
350.000 zł dla trzech osób. 
Wszystkie w/w sprawy do-

tyczą gruntów przy ulicach 
Armii Krajowej, Gronowskiej 
i Winogronowej.

Jaka jest procedura wypłat 
odszkodowań? Właściciel 
gruntów składa wniosek o 
podział geodezyjny gruntów 
i jeśli jest zgodny z miejsco-
wym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, burmistrz 
nie może odmówić wydania 
decyzji. Grunty gminne pod 
poszerzenie drogi publicz-
nej są ujawniane w księdze 
wieczystej bez względu na 
to, czy gmina planuje in-
westycje drogową za 5 czy 
10 lat. Wniosek o wypłatę 
odszkodowania składa wła-
ściciel gruntów. Tu warto 
zaznaczyć, że odszkodowania 
te nie przepadają. Po złoże-
niu wniosku o odszkodowa-
nie, rzeczoznawca wycenia 
działkę i rozpoczynają się 
negocjacje między gminą 
a właścicielem. Wszystkie 
dotychczasowe negocjacje 
zakończyły się negatywnie, 
bo burmistrz proponował 
50% wartości odszkodowania 
wynikającego z wyceny rze-

czoznawcy. Wnioskodawcy 
mają prawo złożenia wniosku 
o odszkodowanie do starosty 
świdnickiego, co też uczynili. 
Starosta wydaje decyzję i w 
ciągu dwóch tygodni od dnia 
uprawomocnienia się decyzji, 
gmina musi przekazać pie-
niądze na konto właścicieli 
działek. Takie jest prawo, 
które muszę przestrzegać.

Na najbliższej sesji bę-
dzie uchwalany miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu 5 mia-
sta Strzegom. Muszę stwier-
dzić, że zmiana nie będzie 
powodować takich skutków 
finansowych, z wyjątkiem 
wynikających z dotychczas 
obowiązującego planu. Były 
wnioski właścicieli gruntów 
o zmianę funkcji terenów 
rolnych pod zabudowę jed-
norodzinną. Jednakże taka 
zmiana powodowałaby ko-
nieczność powstania nowych 
dróg publicznych, co z kolei 
wiązałoby się z kolejnymi 
bardzo wysokimi odszkodo-
waniami. Negocjowaliśmy 
inne warianty przejęcia grun-
tów pod drogi publiczne, na 
co właściciele nie wyrazili 
zgody.

Na terenie gminy Strzegom 
na dzień dzisiejszy istnieje 
wystarczająca ilość wolnych 
działek pod budownictwo 
jednorodzinne - w bardzo 
dobrej lokalizacji.

Zbigniew Suchyta

PYTANIA DO BURMISTRZA / INFORMACJE 

Mieszka cy pytaj , Burmistrz odpowiada… Mieszka cy pytaj , Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

Adam: Panie burmistrzu, 
kamieniczki w Rynku pięknie 
wyglądają, teraz czas na ten 
blok, gdzie jest bank, sklep 
dziecięcy i ... - nadal szpeci. Pla-
nowany jest remont budynku? 
Pozdrawiam.

Cieszę się, że Rynek pięk-
nieje. Dziękuję za to przede 
wsz ystk im Wspólnotom 
Mieszkaniowym, które są 
inwestorami. Gmina wspie-
ra wspólnoty nagrodami w 
ramach konkursu „Odnów i 
wygraj”. Konkurs okazał się 
„strzałem w dziesiątkę”, bo 
pięknieje nie tylko Rynek, ale 
całe miasto i wsie. Tylko przy-
klasnąć i powiedzieć, że takie 

działania będziemy wspierać. 

Tomek ogonek: Panie burmi-
strzu, gratuluję tak świetnego 
pomysłu z wystawą rzeźb gra-
nitowych na ul. Bankowej i Alei 
Wojska Polskiego. Myślę, że taka 
wystawa stanie się wizytów-
ka i reklamą naszego miasta. 
Można byłoby jeszcze bardziej 
uwidocznić te rzeźby, poprzez 
oświetlenie ich od dołu - coś na 
podobieństwo pomnika Na-
szego Papieża. Mam również 
nadzieję, że rzeźby na skwerze 
ul. Bankowej pozostaną na stałe, 
ponieważ naprawdę pasują w 
tym miejscu.

Nie spodziewałem się tak 
pozytywnego odzewu miesz-
kańców, jeśli chodzi o pomysł 
stworzeniu w Strzegomiu 
„Alei Rzeźb” na ul. Al. Wojska 
Polskiego. Jeszcze w tym roku 
tych rzeźb będzie więcej, bo 
kilkanaście z poprzednich 
plenerów jest w zakładach ka-
mieniarskich. Z oświetleniem 
fajny pomysł, ale jeszcze nie 
teraz. Koszty trzeba policzyć 
i zrobić projekt. Rzeźby na ul. 
Bankowej będą posadowione 
na pewno na okres dwóch lat. 
Później zależy to od rzeźbia-
rzy - czy zostawią rzeźby w 
Strzegomiu, czy zabiorą. Jeśli 
zabiorą, postawimy nowe.

Adam: Witam mam pytanie. 
Czy Zakład Usług Komunal-
nych nie mógłby świadczyć 

usługi w  postaci odbioru tzw. 
gabarytów bezpośrednio z loka-
li, oczywiście za odpłatnością. Z 
pewnością wielu mieszkańców 
skorzystałoby z takiej usługi, a i 
przy śmietnikach byłby mniejszy 
bałagan. Pozdrawiam.

Świadczy takie usługi od-
płatnie. Proszę o telefon do 
ZUK-u i usługa zostanie 
zrealizowana. 

Mieszkaniec: Przeczytałem 
właśnie odpowiedzi na temat 
pogotowia i braku lekarza. 
Owszem lekarz jeśli jest po-
trzebny – przyjeżdża, ale po 
jakim czasie? Czy wyobraża 
pan sobie zmarłą osobę leżącą 
w domu 8 godzin, gdzie na ze-
wnątrz temperatura powietrza 
przekracza 30 stopni Celsjusza, 
bo nie ma lekarza i nie ma kto 
stwierdzić zgonu? 

Jeśli śmierć nastąpiła w 
domu w  godzinach pracy 
lekarza rodzinnego, należy 
skontaktować się z nim, aby 
przyszedł i stwierdził zgon. I 
to on wówczas wystawia kartę 
zgonu, z którą należy udać się 
do Urzędu Stanu Cywilnego 
w celu sporządzenia aktu 
zgonu. W sytuacji natomiast, 
gdy śmierć osoby nastąpiła w 
domu w godzinach nocnych, 
dniach świątecznych lub w 
sobotę i niedzielę lekarz pogo-
towia ratunkowego stwierdza 
zgon i  wystawia protokół 
zgonu, z którym należy udać 

się do lekarza rodzinnego i 
na tej podstawie wystawiana 
jest karta zgonu, z którą ana-
logicznie należy udać się do 
USC. Natomiast w  sytuacji, 
gdy śmierć osoby nastąpiła 
z  przyczyn nienaturalnych i 
ciało zostało przetranspor-
towane do zakładu medycy-
ny sądowej, to kartę zgonu 
wystawia lekarz dokonujący 
sekcji zwłok.

Cyklista: Dzień dobry pa-
nie burmistrzu. Mam pytanie 
o ścieżki i  drogi rowerowe. 
Czy nie mogłoby w naszym 
mieście i okolicach powstać ich 
więcej - oprócz odcinka na 
nowo otwartej ulicy w stronę 
Międzyrzecza? Zapewne jest 
to poważne przedsięwzięcie 
f inansowe przy ogromie po-
trzeb, ale może to być klucz do 
promocji naszego miasta i okolic. 
Myślę, że wypowiadam się nie 
tylko w swoim imieniu, lecz 
zapewne także w imieniu wielu 
mieszkańców naszego miasta 
i gminy. Może jakaś dotacja z 
Unii Europejskiej na ten cel...? 
Ciągle marzę o dniu, w którym 
jeżdżąc rekreacyjnie na rowe-
rze po naszych okolicach, nie 
będę musiał walczyć o życie na 
naszych drogach. Pozdrawiam. 
Mieszkaniec.

Jest to bardzo ważna sprawa 
w  naszej gminie. W chwili 
obecnej mamy już gotowy 
projekt odnowienia ścieżki 

rowerowej wzdłuż Alei Woj-
ska Polskiego, z której można 
będzie przejechać ul. Ceglaną 
w kierunku ul. Gronowskiej. 
Dotacje na ścieżki były bardzo 
duże. Niestety w poprzedniej 
kadencji nie złożono wnio-
sków, choć była koncepcja i 
projekty.

Agnieszka: Szanowny panie 
burmistrzu, chciałam zapytać, 
czy są plany w dalszej, może 
bliższej przyszłości podjęcia 
przez Radę Miejską uchwały w 
przedmiocie możliwości wykupu 
mieszkań należących do gmin-
nego zasobu mieszkaniowego 
za 5%? W wydziale Gospodarki 
Lokalowej powiedziano mi 
tylko, że taka uchwała może 
się powtórzyć, jednak bez żad-
nych konkretów. Próbowałam 
dotrzeć do „Wieloletniego pro-
gramu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy” 
uchwalonego przez radę, jednak 
nie znalazłam takiej uchwały 
w BIP-ie. Czy mógłby udzielić 
pan informacji o ewentualnych 
planach w tej kwestii? Od ostat-
niej uchwały w tym przedmiocie 
minęły już dwa lata. 

We wrześniu przedstawię 
Radzie Miejskiej uchwałę 
o możliwości wykupu miesz-
kań za 5% wartości. W przy-
padku, kiedy jest to ostatnie 
czy też dwa ostatnie miesz-
kania w budynku, to zapro-
ponuję 1%. Projekt ten bę-

dzie jeszcze omawiany przez 
radnych. W ostatnim czasie 
otrzymałem wiele zapytań w 
tym temacie. Pani jest kolejna, 
co oznacza, że trzeba podjąć 
działanie.

Godzieszowianka: Witam 
mam pytanie, kiedy w Godzie-
szówku powstanie plac zabaw 
dla dzieci? Jesteśmy małą wioską, 
ale małych dzieci troszku jest. 
Praktycznie każda wioska już 
ma, a o nas już nikt nie pamięta.

Pamiętamy i działamy. Szko-
da, że nie było pani na zebraniu 
dotyczącym funduszu sołec-
kiego. Są już dwie propozycje 
lokalizacji. Pierwszy to teren 
zielony pana Zenona Wy-
soczańskiego przy drodze, z 
którym mogę zamienić się na 
grunty, lub na boisku sporto-
wym. W 2015 r. rozpoczniemy 
projektowanie i zobaczymy, czy 
uruchomione zostaną środki 
Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu”. Takie za-
dania inwestycyjne będą mogły 
być sfi nansowane przez LGD 
w wysokości 85%.

Internauta: Panie burmistrzu, 
mam pytanie. Kiedy rozpocznie 
sie remont OSIR-u, bo miał być 
juz dawno zamknięty. Pozdra-
wiam.

Już się rozpoczął i mam 
nadzieję, że z tej inwestycji 
wszyscy będziemy bardzo 
zadowoleni.

W nawiązaniu do pytania internautki Magdy z dnia 29 sierpnia br.: „Panie burmistrzu, 
proszę o wyjaśnienie, o co chodzi z tymi odszkodowaniami? Sołtysi dostali anonimy, w 
których jest taka oto informacja: „Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta wypłaca ponad 
530 tys. zł odszkodowania za rzekomo zajęte nieprawnie przez gminę Strzegom grunty 
przy ul. Gronowskiej w Strzegomiu panu (...), który wykupił je wcześniej jako pracownik 
samorządowy? Megaskandal. Megaprzekręt. Ja znam tę sprawę, ale dobrze by było, żeby 
pozostali ludzie też wiedzieli…”. 

Gmina wyp aca odszkodowania
Burmistrz Strzegomia: My l , e so tysi gminy Strzegom pami taj , e o zaistnia ej sytuacji informowa em na jednej z pierwszych 
narad w roku 2011

Nazwa ulicy
Szeroko  dróg w miejscowych planach 
obowi zuj cych przed dokonaniem 
zmiany w 2002 r. planu

Szeroko  dróg zgodnie z miejscowym 
planem uchwalonym Uchwa  nr 60/2002 
z 10.10.2002 r.

ul. Armii Krajowej 10-12 m 20 m (droga klasy zbiorczej -KZ 1/2)

ul. Gronowska  10 m 15 m (droga klasy lokalnej -KLr)

ul. Winogronowa 4-8 m – droga gruntowa (uprawy polowe) 13 m (droga klasy lokalnej –KL5)

Uwaga podatnicyUwaga podatnicy
Burmistrz Strzegomia in-

formuje, że w związku z 
wprowadzeniem bankowego 
systemu płatności masowych, 
każdemu podatnikowi został 
nadany indywidualny numer 
rachunku bankowego do 
wpłat należności na rzecz 
gminy Strzegom, z tytułu 
podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku 
leśnego. Pozostałe należ-
ności należy wpłacać na 
dotychczasowe konto gminy 
Strzegom.

W zwi zku z powy szym 
informujemy, e podatnicy, 
którzy nie op acili III i IV raty 
podatków za 2014 rok otrzy-
maj  pisemn  informacj  o 
nadanym indywidualnym nu-
merze rachunku bankowego. 
Dla pozosta ych podatników, 
którzy uregulowali ju  zobo-
wi zania podatkowe wobec 
gminy Strzegom informacja 
o nadanym indywidualnym 
numerze rachunku bankowe-
go b dzie zawarta w decyzji 
wymiarowej na rok 2015.
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W Gimnazjum w Goczał-
kowie zakończył się kapitalny 
remont dachu. Koszt inwestycji 
wyniósł około 136 tys. zł. W 
świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Goczałkowie położono nowy 
tynk, gładź oraz podłogę - koszt 
ok. 8 tys. zł, zaś w jednej sali 

lekcyjnej nowy tynk i gładź. 
Kwota remontu - 5 tys. zł. W 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
wyremontowano kominy wen-
tylacyjne za kwotę ponad 9,9 
tys. zł. Ponadto wykonano prace 
remontowe w sali komputerowej 
nr 8 oraz sali lekcyjnej nr 15 

(uzupełnianie ubytków w ścia-
nach, malowanie ścian i sufi tów, 
malowanie wnęk okiennych, 
malowanie kaloryferów). Poma-
lowano także bibliotekę szkolną. 
W sali nr 19 zainstalowano 
zestaw multimedialny (rzutnik 
+ ekran). Ponadto szkoła wzbo-
gaciła się o nową pompę do 
pieca centralnego ogrzewania 
za kwotę ok. 6 tys. zł. Zaku-
pione i zamontowane zostały 
również urządzenia Aktywnego 
Systemu Bezpieczeństwa w 
kotłowni CO. W Gimnazjum 
nr 2 w Strzegomiu pomalowana 
została świetlica. Wymieniono 
również oprawki świetlne w 
klasach. W Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Jaroszowie 
pomalowano i wyremontowano: 
korytarz w pawilonie szkolnym, 
świetlicę szkolną, stołówkę 
szkolną, sekretariat i gabinet dy-
rektora, lamperie w salach lek-
cyjnych w gimnazjum, korytarz 
w budynku administracyjnym, 
korytarz na sali gimnastycznej, 
salę gimnastyczną, szatnię na 
sali gimnastycznej, salę nr 1 

w przedszkolu oraz ławki na 
podwórku szkolnym. Koszt 
całościowy wyniósł blisko 1,2 
tys. zł. Pomalowano i dokonano 
renowacji ścian na korytarzu 
w budynku administracyjnym. 
Wyremontowano też kuchnię 
w przedszkolu: malowanie i 
renowacja ścian, położenie kafl i 
ściennych. Zakupiono i zamon-
towano również blaty kuchenne 
do kuchni i zmywalni w przed-
szkolu. Wyremontowano insta-
lację c.o. na sali gimnastycznej 
i w kotłowni szkolnej – koszt 
blisko 5 tys. zł. W Publicznej 
Szkole Podstawowej w Kostrzy  
- w trakcie wakacji - zostały 
wykonane prace remontowe we 
wszystkich klasach lekcyjnych 
(pomalowanie ścian i lampe-
rii), w świetlicy oraz zostało 
odnowione 2 piętro (korytarz) 
- pomalowana została  lamperia 
i ściany. Środki na wykonanie 
prac remontowych pochodziły 
z budżetu szkoły i wynosiły 
ok. 1, 3 tys. zł. W Publicznym 
Przedszkolu  nr 2 w Strzegomiu 
pomalowano salę zajęć  4-lat-

ków i wejścia do przedszkola. 
Wykonano remont sali zajęć 
(wymiana tynków, malowanie, 
wymiana lamp oświetlenio-
wych), remont holu przedszkola 
(wymiana tynków, malowanie, 
położenie płytek posadzko-
wych) oraz pomalowano salę 
gimnastyczną. Wszystkie prace 
wykonane zostały przez kon-
serwatora. Koszt materiałów 
do remontu  wyniósł 1,4 tys. zł.  
W Publicznym Przedszkolu nr 
3 w Strzegomiu pomalowano 
kuchnię i szatnię. W Przed-
szkolu  nr 4 w Strzegomiu wyre-
montowano starą  i zbudowano 
nową piaskownicę – koszt ok. 
1,2 tys. zł. W Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 
wykonano bieżące remonty sal 
lekcyjnych, toalet i korytarza. 
Wymieniono drzwi (2 szt.) i 
umywalki w toaletach dziewcząt 
i chłopców – koszt 700 zł. W 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 4 pomalowano korytarz 
na parterze w budynku nr 3, 
gabinet logopedyczny, szatnie 
szkolne, salę lekcyjną nr 8. Za-

montowano nowe ławki na bo-
isku szkolnym. Prace malarskie 
wykonał konserwator szkolny. 
13 sierpnia br. rozpoczęły się 
prace remontowe związane z 
termomodernizacją sali gimna-
stycznej. W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Olszanach 
najważniejszym zadaniem była 
budowa sanitariatów w budynku 
nr 33 – koszt około 100 tys. zł. 
Ponadto pomalowano ściany 
i sufity w sali przedszkolnej, 
pomalowano i naprawiono tynki  
w sali do ćwiczeń ruchowych, 
na parterze i przy wejściu do 
kotłowni. Dokonano także 
częściowego malowania elewacji 
budynku oraz malowania i na-
prawę tynków w pomieszczeniu 
gospodarczym sprzątaczek w 
budynku nr 138. Prace malo-
wania pomieszczeń wykonał 
konserwator szkoły. Koszt około 
2 tys. zł. W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Stanowicach 
wyremontowano klasy, a w 
Przedszkolu w Stanowicach po-
malowano pomieszczenia.

red

Na naradzie obecny był także 
zastępca burmistrza - Wiesław 

Witkowski, naczelnik Wydziału 
Oświaty - Urszula Podsiadły- 
Szubert oraz zastępca - Anna 

Góralska. Tematem przewodnim 
spotkania było rozpoczęcie nowe-
go roku szkolnego. – Obowiąz-
kiem każdego nauczyciela, dy-
rektora szkoły jest tak wykształcić 
młodego człowieka, by pokonując 
kolejne szczeble edukacyjne był 
świadomy swojej wiedzy. Nie-
stety, w niektórych placówkach 
oświatowych wyniki egzaminów 
końcowych były naprawdę słabe 
i należy je poprawić, postawić na 
dziecko – zaznaczył Zbigniew 
Suchyta. Planów na rok szkolny 
2014/2015 jest dużo i krok po 
kroku na bieżąco będą realizowa-
ne. Na pewno warto wspomnieć 
o termomodernizacji PSP w 
Jaroszowie oraz sali gimnastycz-
nej w  PSP nr 4 w Strzegomiu. 
Zakres prac będzie obejmował 
m. in. wymianę grzejników wraz 
z zaworami termostatycznymi, 

roboty dociepleniowe, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
ocieplenie ścian zewnętrznych. 
Dodatkowo w budynku PSP 
we wsi Jaroszów wymieniona 
zostanie sieć doprowadzająca 
ciepło z kotłowni zlokalizowanej 
w innym budynku oraz nastąpi 
kompleksowa wymiana instalacji 
c. o. – rurociągów. Wykonane zo-
staną również prace niezwiązane 
bezpośrednio z termomoderni-
zacją budynku, jednak niezbędne 
w celu poprawy funkcjonalności 
i estetyki obiektów. – Jest to nie-
zwykle ważna inwestycja, dzięki 
której dzieci nie będą marzły w 
szkole i podczas zajęć z wychowa-
nia fi zycznego, co do tej pory nie-
stety stanowiło poważny problem 
- dodał burmistrz. Również w 
Olszanach odrestaurowana świe-
tlica wiejska będzie spełnieniem 

marzeń i oczekiwań mieszkańców. 
Poruszając temat Olszan nie 
można pozostać obojętnym wobec 
tematu szkoły podstawowej, która 
również po części zmieniła swoje 
oblicze. Chodzi tutaj o rozbudowę 
budynku o przybudówkę wraz z 
przyłączem kanalizacji sanitarnej, 
wykonaną w celu urządzenia toa-
let. Ponadto sale lekcyjne zostały 
pomalowane, wymieniono okna 
oraz podłogę. – Życzę Państwu 

wszelkiej pomyślności w nowym 
roku szkolnym, oby Wasze plany 
spełniły się – dodał na koniec 
burmistrz. 

KW   

Po wakacyjnych remontach w szko achPo wakacyjnych remontach w szko ach

O planach na nowy rok szkolnyO planach na nowy rok szkolny

Lipiec i sierpień to nie tylko czas odpoczynku, ale także 
najlepszy moment na to, by przeprowadzić większe czy 
mniejsze remonty w placówkach oświatowych w gminie 
Strzegom.

Wakacje za nami. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele powrócili 
do szkolnych murów. Tuż przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego 2014/2015, w środę, 27 sierpnia br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbyło się spotkanie 
burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty z dyrektorami 
placówek oświatowych z naszej gminy.

Podczas spotkania z dyrektora-
mi, Edyta Pasternak otrzyma a 
gratulacje od w adz Strzegomia 
za osi gni cie awansu zawo-
dowego na stopie  nauczyciela 
mianowanego.

Koniec wakacji nie ozna-
cza jednak pożegnania się z 
przygodami. W szkole rów-
nież jest możliwość nawią-
zania nowych znajomości, 
poznania ciekawych miejsc 
podczas organizowanych 
wycieczek. Czas szkoły to nie 
tylko nauka, to także wspólne 
spotkania, czy wymiana do-
świadczeń. Przez kolejne 10 
miesięcy może wydarzyć się 
naprawdę wiele interesują-
cych rzeczy, które być może 

pozostaną z uczniami na całe 
życie. Życzymy wszystkim 
uczniom pomyślnego roku 
szkolnego i samych wysokich 
ocen.

Rokrocznie liczba uczniów 
się zmienia. W tabelce znaj-
dują się tegoroczne dane, 
dotyczące liczby  uczniów, 
którzy przystąpią do nauki w 
roku szkolnym 2014/2015 w 
poszczególnych szkołach pod-
stawowych i gimnazjalnych w 
gminie Strzegom. KW

Nowy rok szkolny ju  rozpoczNowy rok szkolny ju  rozpocz ty!ty!
Do szkó  podstawowych i gimnazjalnych, których organem prowadz cym jest gmina Strzegom, powróci o ponad 2,1 tysi ca dzieci i m odzie y

Uczniowie wróc  do pomalowanych pomieszcze  klasowych, odnowionych i pachn cych wie o ci  korytarzy szkolnych. Przyjemnej nauki! 

– ycz  Pa stwu wszelkiej pomy lno ci w nowym roku szkolnym, oby Wasze plany spe ni y si , a uczniowie odnosili jak najlepsze wyniki  – mówi  burmistrz 

Wczoraj (1 września br.) dzieci oraz młodzież powróciły 
do szkolnych murów. Uroczysta inauguracja, która od-
była się w każdej placówce oświatowej, była zwiastunem 
zakończenia wakacji i rozpoczęcia dziesięciu najbliższych 
miesięcy nauki.

LICZBA UCZNIÓW W SZKO ACH PODSTAWOWYCH 
I GIMNAZJACH W GMINIE STRZEGOM

szko y podstawowe
(klasy I-VI)

gimnazja
(klasy I-III)

PSP nr 2 415
Gimnazjum w Jaroszowie 63PSP nr 3 93

PSP nr 4 449
ZSP w Jaroszowie 146 Gimnazjum 

w Gocza kowie
59

ZSP w Stanowicach 70
ZS w Goczalkowie 84 Gimnazjum nr 1 

w Strzegomiu
313

PSP w Kostrzy 62
PSP w Olszanach 75 Gimnazjum nr 2 

w Strzegomiu
251

SP w Rogo nicy 47
Razem Razem
1441 686

Remont kominów wentylacyjnych w Gimnazjum nr 1 Remont kominów wentylacyjnych w Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu.w Strzegomiu.

ęp y y
Szubert oraz zastępca - Anna
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GMINY STRZEGOM

Dzi  w numerze: Strzegom ródmie cie

Strzegomskie 
Planty po rewitalizacji

Strzegomskie Planty mogą 
być powodem do dumy miesz-
kańców. Rewitalizacja trzech 
odcinków parku sprawiła, że jest 
to obecnie najczęściej odwie-
dzany teren zielony w mieście, 
miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Od ul. Dolnej, przez 
ul. Krótką do ul. Kościuszki 

W 2011 r. oddano do użytku 
park, znajdujący się w obrębie 
dawnej fosy miejskiej, położony 
wzdłuż zewnętrznych murów 
miejskich. Park wyposażono 
w  elementy małej architektu-
ry- stylizowane lampy, ławeczki 
i kosze na śmieci. Odremonto-

wano również Basztę Dziobową 
i fragment murów miejskich, 
uporządkowano i  nasadzono 
zieleń na całym terenie. Inwesty-
cję ukończono dzięki środkom 
fi nansowym z budżetu gminy 
i pozyskanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007 – 2013. Całkowita 
wartość projektu wyniosła ok. 
2,7 mln zł, przy dofi nansowaniu 
ok. 1,5 mln zł.

Od ul. Św. Anny 
do ul. Czerwonego Krzyża

Kolejny odcinek Strzegom-
skich Plant, od ul. Św. Anny do 

ul. Czerwonego Krzyża, znajdu-
jący się w strefi e ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, w 2011 r. 
zmienił także swoje oblicze. 
Inwestycję na kwotę ponad 207 
tys. zł. zrealizowano w całości ze 
środków budżetu gminy. Grani-
towe alejki, mała architektura 
parkowa, nawiązująca stylizacją 
do zrewitalizowanego wcześniej 
parku przy ul. Krótkiej, to efekt 
zakończonych tu prac. Nie bra-
kuje także kosza z torebkami na 
odchody przyjaznych człowie-
kowi czworonogów. A wszystko 
po to, by zapewnić komfort wy-
poczynku i ułatwić zachowanie 
czystości w miejscu tak bardzo 
uczęszczanym. Całości dopełni-
ła ciekawa aranżacja zieleni oraz 
korekta starych drzew.

Od ul. Kościuszki 
do ul. Paderewskiego

W 2012 r. nastąpiła przebu-
dowa odcinka nawierzchni ul. 
Kościuszki w Strzegomiu wraz 
z budową ciągu pieszo-jezdnego 

ul. Czerwonego Krzyża i chod-
ników ul. Parkowej i Krótkiej. 
To kolejny projekt współfi nan-
sowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013, na który 
gmina pozyskała dotację w wy-
sokości 902 tys. zł. Koszt całego 
przedsięwzięcia wyniósł 1,289 
mln zł. 

Strzegom ródmie cie pi kniejeStrzegom ródmie cie pi knieje
Niemal wszystkie odcinki Strzegomskich Plant, b d ce w zarz dzie gminy, zosta y zrewitalizowane. Teraz park nabra  zupe nie nowego wygl du

Spó ka P&P w akcji
Po rewitalizacji Strzegomskich Plant rozwija si  przy ul. Krótkiej 
budownictwo mieszkaniowe. By o to mo liwe dzi ki uzbrojeniu 
terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Parkowej - 
Krótkiej w Strzegomiu, zrealizowane w latach 2013- 2014. 
W ramach zadania wybudowano: sie  wodoci gow , kanalizacj  
sanitarn , kanalizacj  deszczow  oraz drogi wewn trzne osie-
dlowe z o wietleniem i odwodnieniem, usuni to napowietrzn  
sie  energetyczn  przebiegaj c  nad terenem dzia ek. Koszt 
inwestycji wyniós  ok. 1, 6 mln z . Ciesz  oczy wyrastaj ce 
z zaro li pi kne, nowoczesne domy. Nareszcie teren zaniedbany 
i niedoinwestowany nabiera uroku i t tni yciem. Spó ka P&P 
zako czy a budow  pierwszego etapu - rozpoczynaj c obecnie 
drugi. 

Wyższy standard życia mieszkańców, lepszy wypoczynek 
w pięknej oprawie zieleni i małej architektury parkowej, 
nowy wizerunek obiektów użyteczności publicznej, to 
tylko niektóre efekty uzyskane dzięki małym i dużym pro-
jektom, realizowanym przez gminę z udziałem środków 
zewnętrznych.

Dzi ki tym perspektywicz-

nym dzia aniom wszystkie 

odcinki Strzegomskich Plant, 

b d ce w zarz dzie gminy, 

zosta y zrewitalizowane, 

oprócz odcinka przylegaj -

cego do ul. Kasztela skiej.

Oferta jest niebagatelna: 19 lokali w I etapie, 10 w II, a w 
III - 17. Oprócz tego równolegle do istniej cej ju  zabudowy 
rozpocznie si  we wrze niu 2014 r. budowa 10 domków w 
zabudowie szeregowej. Ta inwestycja nie tylko rozwi zuje 
problemy lokalowe miasta, ale tak e sprzyja turystyce 
pieszej i rowerowej, która ju  pi knie rozwija si  na tym 
terenie. 
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Strzegomskie Planty przy ul. Ko ciuszkiStrzegomskie Planty przy ul. Ko ciuszki Strzegomskie Planty od ul. Al. Wojska PolskiegoStrzegomskie Planty od ul. Al. Wojska Polskiego

Strzegomskie Planty od ul. DolnejStrzegomskie Planty od ul. Dolnej Skwer Sybiraka z pami tkowym obeliskiemSkwer Sybiraka z pami tkowym obeliskiem

Wyremontowana Wie a DziobowaWyremontowana Wie a Dziobowa Widok na odnowione Mury MiejskieWidok na odnowione Mury Miejskie

Ci g pieszo-jezdny - ul. Czerwonego Krzy aCi g pieszo-jezdny - ul. Czerwonego Krzy a Nowe inwestycje P&P przy ul. KrótkiejNowe inwestycje P&P przy ul. Krótkiej
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Spełni ł y  s ię  marzenia 
strzegomian. Budynek daw-
nego klasztoru karmelitań-
skiego oddano do użytku. 
Uroczyście otwarty we wrze-
śniu 2011 r., stał się Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. Przebudowa ze 
zmianą sposobu użytkowania 
budynku poklasztornego była 
możliwa dzięki dofinanso-
waniu ze środków unijnych 
w kwocie ponad 3, 5 mln zł. 
Nadmienić należy, że wartość 
całej inwestycji wyniosła 
ponad 5,7 mln zł. W budyn-
ku - oprócz przystosowania 

pomieszczeń na siedziby 
organizacji pożytku pu-
blicznego - utworzo-
no salę konferencyjną, 
zaplecze administra-
cyjno-socjalne, salę 
wystawową, Punkt 
Informacji Turystycz-
nej i Izbę Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej 
- szczególne miejsce 
ekspozycji walorów hi-
storyczno – kulturowych 
i  przyrodniczych gminy 
Strzegom. Na wyposażenie 
izby gmina Strzegom po-
zyskała z  Urzędu Marszał-

kowskiego dotację w kwocie 
blisko 25 tys. zł. 

CAS Karmel w nowej ods onieCAS Karmel w nowej ods onie

Wielkie zmiany w Strzegomiu Wielkie zmiany w Strzegomiu 

Warsztat Terapii Zaj ciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu to jedna z trzech placówek w Polsce, które są 
prowadzone przez samorząd lokalny. Został utworzony przez gminę Strzegom, przy wsparciu 
powiatu świdnickiego i PFRON. Remont pomieszczeń na potrzeby 
warsztatu zamknął się w kwocie ponad 580,6 tys. zł, z czego 
350 tys. zł to środki z Państwowego Funduszu Osób Nie-
pełnosprawnych, a 230,6 tys. zł to wkład własny gminy. 
Bieżąca działalność placówki fi nansowana jest w 90% 
ze środków PFRON i 10% ze środków powiatu. 
W placówce zatrudnionych jest 10 pracowników, 
w tym 5 terapeutów zajęciowych. Oprócz zajęć 
w pracowniach, uczestnicy warsztatu, a jest ich 25, 
korzystają z innych form terapii: jeżdżą na basen 
kryty do Świebodzic i uczestniczą w zajęciach 
z dogoterapii (kynoterapii), hipoterapii w Stajni 
Żółkiewka. Efekty terapeutyczne u uczestników 
są już widoczne, niektórzy z nich podjęli praktyki 
zawodowe w  Fundacji Św. Jadwigi w Morawie, 
jako pomoc w pracach ogrodniczych. 

Nowoczesna sala widowi-
skowa SCK I wraz z zapleczem 
stworzyła nowe możliwo-
ści działalności kulturalnej. 
Profesjonalne oświetlenie, 
nagłośnienie oraz wyposaże-
nie stanowią o jakości i kom-
forcie planowanych imprez, 
co przekłada się na wciąż 
rosnące zainteresowanie ofertą 
programową zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i  dorosłych 
mieszkańców naszej gminy. A 
było to możliwe dzięki moder-
nizacji SCK I, która przebiega-
ła w dwóch etapach. Koszt I 
etapu(2010 r.) obejmujący salę 
widowiskową z teletechniką, 

łącznie z zakupem wyposaże-
nia i urządzeń sali widowi-
skowej, wyniósł blisko 5 
mln zł. Koszt II etapu 
– roboty budowla-
ne i instalacyjne 
wewnątrz i  na 
zewnątrz, elewa-
cyjne oraz teren 
wokół budyn-
ku – zamknął 
s i ę  w  kwoc ie 
ok. 2,7 mln zł 
(2011-12). Koszt 
przebudowy dachu 
wraz z dokumentacją 
wyniósł ok. 350 tys. 
zł (2014). Również re-

mont SCK II, który na chwilę 
obecną zamknął się w kwocie 
ponad 46 tys. zł, pozwolił na 

poszerzenie działań kul-
turalnych. Sala balowa z 

odpowiednim zapleczem 
pozwala na organizo-
wanie imprez również 
dla wszystkich grup 
wiekowych. Zarówno 
SCK I, jak i SCK II 
stwarzają możliwości 
pozyskiwania dodatko-

wych środków fi nanso-
wych dzięki ogromnemu 

zainteresowaniu instytucji, 
fi rm, agencji artystycznych 

oraz osób prywatnych. 

Strzegomskie Centrum Kultury I/II

Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane 
w  centrum Strzegomia zmieniają swój wizerunek. 
Już nie straszą wyglądem i brakiem funkcjonalności. 
Ich wnętrza również przeszły w ostatnich latach dużą 
zmianę. 



Biuletyn Samorz dowy Gminy Strzegom 2 wrze nia 2014IVIV ROZWÓJ GMINY – STRZEGOM RÓDMIE CIEROZWÓJ GMINY – STRZEGOM RÓDMIE CIE

Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Strzegom im. 
Elizy Orzeszkowej zmo-
dernizowała nie tylko po-
mieszczenia wewnątrz, ale 
i unowocześniła sposoby 
korzystania z  księgozbioru. 
W latach 2011 – 2014 r. na-
stąpił gruntowny remont po-
mieszczeń biblioteki, w tym: 
remont czytelni, na który 
wydano w sumie ponad 110 
tys. zł. - W 2013 roku zelek-
tronizowano zbiory biblio-
teki, wprowadzając katalog 
elektroniczny MAK+, wypo-
życzanie elektroniczne, każdy 
czytelnik biblioteki został 
wyposażony w elektroniczną 
kartę czytelnika. Biblioteka 
opłaca roczny abonament dla 
czytelników, dzięki któremu 
mogą korzystać bezpłatnie 
z bazy książek elektronicz-
nych na portalu www.libra.
pl, gdzie dostępnych jest ok. 
3000 e-książek. Z programu 

PRB Biblioteka otrzymała 
laptop, rzutnik oraz urzą-
dzenie wielofunkcyjne – in-
formuje Zbigniew Wolski, 
pracownik biblioteki. W 
2012 r. biblioteka udostęp-
niła platformę e-lear-
ningową do nauki 
języków obcych 
(funenglisch.pl) 
dla dzieci w 
wieku wcze-
snoszkol-
n y m . W 
2012 roku 
z progra-
mu „Kra-
szewski . 
Kompu-
t e r y  d l a 
bibliotek” 
zakupiono 
6 zestawów 
k o m p u t e ro -
wych, w które 
wyposażono czy-
telnię, dzięki czemu 

wszyscy odwiedzający biblio-
tekę mają możliwość korzy-
stania bezpłatnie z Internetu. 

Biblioteka Publiczna jak nowaBiblioteka Publiczna jak nowa

USC w nowej ods onieUSC w nowej ods onie

Budynek komunalny przy ul. widnickiejBudynek komunalny przy ul. widnickiej

Centrum przechodzi metamorfozCentrum przechodzi metamorfoz

Wnętrze Urzędu Stanu Cy-
wilnego po gruntownym re-
moncie przypomina komnaty 
pałacowe. I nic w tym dziw-
nego, ponieważ najważniejsze 
wydarzenia w życiu człowieka 
odbywają się właśnie w nim. 
Koszt remontu, wykonanego 
w 2012 r. wyniósł tylko 49 tys. 
zł, a uzyskany efekt jest niesa-
mowity. W ramach remontu 
wykonano wiele prac m.in.: 
wymianę drzwi wejściowych 
na antywłamaniowe, wymia-
nę drzwi w pomieszczeniach 
biurowych, położono panele 
podłogowe w sali ślubów i sali 
bankietowej, położono gładź 
gipsową i uzupełniono sztuka-
terię, zainstalowano dwuskrzy-
dłowe drzwi szklane, łączące 
salę ślubów z salą bankietową. 
- Zupełnie inaczej wyglądają 

teraz pomieszczenia. Ludzie to 
doceniają, bo lubią przebywać 
w pięknych wnętrzach. Już 
w korytarzu zwracają uwagę na 
to, że jest ładnie i przyjemnie. 
Mówią, że USC jest wizytówką 

miasta – mówi Beata Mazan, 
zastępca kierownika USC. 
I dodaje: - Udzielamy ślubów 
także osobom spoza Strzego-
mia, które wybierają naszą salę 
z uwagi na piękny wystrój. 

Budynek komunalny przy 
ul. Świdnickiej, oddany do 
użytku w 2012 r., jest świa-
dectwem na to, że gmina 
Strzegom jest w stanie w pełni 
zaspokoić potrzeby mieszka-

niowe ludności.  W budynku 
zamieszkałych jest 26 lokali 
o różnych powierzchniach. 
Mieszkania te charakte-
ryzują się podwyższonym 
standardem, ich utrzymanie 

jest ekonomiczne, bowiem 
ogrzewane są nowoczesnymi 
gazowymi piecami. Trójwar-
stwowe okna oraz doskonałe 
ociepleniu budynku to dodat-
kowe walory budynku.  Koszt 

inwestycji wyniósł ponad 
2,5 miliona złotych, z czego 
blisko 600 tys. pochodzi z  
budżetu państwa w ramach 
wsparcia budownictwa miesz-
kaniowego. 
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Strzegom edukuje i wy-
chowuje młode pokolenie 
w duchu zachowania i pro-
mocji kultury ludowej. W 
rokrocznie  odbywających 
się dożynkach gminnych, w 
których uczestniczą wszystkie 
sołectwa, prezentując stoiska, 

wieńce i chleby, ujawnia się 
wielki potencjał ludzkich 
możliwości i piękno darów 
ziemi. - Niespełna dwa lata 
po zorganizowaniu Doży-
nek Diecezjalnych, właśnie 
w Strzegomiu odbędą się 
Dożynki Dolnośląskie. Jest 

to wielkie wyzwanie dla całej 
gminy i dla każdego z nas – 
podkreśla Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. W 
programie zaplanowano wiele 
uroczystości, które rozpocz-
nie msza św. dziękczynna w 
Bazylice Mniejszej, trans-
mitowana przez TVP Po-
lonia. W tym czasie rodacy 
z całego świata będą mogli 
połączyć się w dziękczynieniu 
z mieszkańcami naszej gminy. 
W programie święta plonów 
znajdą się m. in.: przemarsz 
Korowodu Dożynkowego 

na strzegomski Rynek, cere-
moniał żniwno-dożynkowy 
z udziałem Zespołu Folk-
lorystycznego Kostrzanie i 
Kapeli Gieni Dudki, koncerty 
zespołów: Fantastic Boys i 
Tercet Egzotyczny, czy też 
prezentacje stoisk, wieńców 
i chlebów.

Serdecznie zapraszamy do 
Strzegomia na Dożynki Dol-
nośląskie w dniu 14 września 
2014 r. Plakat znajduje się na 
ostatniej stronie „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”.

GK

Ruch będzie odbywał się wa-
hadłowo od skrzyżowania z ul. 
Bankową w kierunku Legnicy 
do wysokości Strzegomskiego 
Centrum Kultury. Al. Wojska 
Polskiego będzie zamknięta 
dla ruchu do wysokości skwe-
ru. Zamknięte dla ruchu będą 
również odcinki: ul. Bankowej 
i ul. Rzeźniczej łączące się z ul. 
Legnicką. Wyjątkowo w dniu 
14 września br. udostępniony 
będzie odcinek ul. Rzeźniczej 

w celu płynnego ruchu.
Aktualnie zamknięta jest 

także ul. Świdnicka – od skrzy-
żowania z ul. Kasztelańską 
do skrzyżowania z ul. Św. 
Tomasza. Ponadto nie można 
przejechać f ragmentem ul. 
Bohaterów Getta – od skrzy-
żowania z ul. Ogrodową do 
skrzyżowania z ul. Krótką.

Mapa dostępna jest na stro-
nie www.strzegom.pl oraz na 
stronie internetowej SCK.

Strzegom 2014: Do ynki Dolno l skie

B d  utrudnienia w ruchu

Do ynki s  niew tpliwie ogromn  promocj  Strzegomia, ale te  sporym wyzwaniem logistycznym dla organizatorów. B dzie to wielkie wi to ca ego województwa 

Święto Dziękczynienia za plony na Ziemi Strzegomskiej 
ma zawsze godną oprawę kulturalno- religijną, nawiązu-
jącą do bogatej obrzędowości wiejskiej, która na naszym 
terenie jest kultywowana od lat. I to nie tylko przez liczne 
zespoły ludowe, działające na terenie naszej gminy, ale i 
przez instytucje kulturalne, które na stałe wpisały święta 
ludowe w kalendarz swoich imprez. 

W związku z remontem ul. Legnickiej wraz ze skrzyżo-
waniem ul. Legnickiej z Al. Wojska Polskiego zostanie 
wprowadzona nowa organizacja ruchu.

Monika Róg, z zawodu 
technolog żywności, ukoń-
czyła Akademię Rolniczą  we 
Wrocławiu. Po ukończeniu 
studiów w 1997 r., założyła 
wraz z mężem Krzysztofem 
rodzinne gospodarstwo rol-
ne, kontynuując tradycję po 
rodzicach i dziadkach. - Za-
czynaliśmy od 2 ha, systema-
tycznie dokupując ziemię,  a 
obecnie mamy około 120 ha, 
na których uprawiamy rzepak, 
pszenicę, jęczmień browarny, 
buraki  cukrowe i kukurydzę 
– komentuje Monika Róg. 
I dodaje: - Stale moderni-
zujemy park maszynowy, bo 
jest to gwarancja wysokich 
plonów i ułatwienie pracy 
w gospodarstwie. Miłość do 
ziemi zaszczepił jej mąż, z 
którym po dziś dzień pracują 
razem, ciesząc się pracą i jej 
efektami, które są satysfak-
cjonujące.  Szacunku do pracy 
na roli uczą swoje córki, które 
chętnie pomagają w gospo-
darstwie.  Motto życiowe 
Moniki Róg brzmi: -  Przez 
pracę do zwycięstwa. Monika 
Róg jest cenionym działa-
czem społecznym, aktywnie 

działającym na rzecz poprawy 
warunków życia mieszkańców 
wsi, zmiany jej wizerunku oraz  
integracji mieszkańców, umie-
jętnie angażując ich w życie 
wsi. Jest członkiem komisji 
rewizyjnej Spółki Wodnej „ 
Strzegom” i od czterech lat 
- sołtysem Żółkiewki.  - W 
tym czasie wiele się na wsi 
zmieniło.  Nastąpiła integracja 
między ludźmi, którzy chętnie 
pracują na rzecz wsi, podjęto 
wiele inicjatyw i zrealizowano 
wiele inwestycji z pomocą 

gminy – wyjaśnia pani sołtys. 
Monika Róg została popro-
szona przez władze gminy o 
pełnienie funkcji starościny 
podczas Wojewódzkich Do-
żynek w Strzegomiu. – Po-
czątkowo byłam przerażona, 
później się ucieszyłam, bo jest 
to w pewnym sensie nagroda 
za naszą ciężką pracę. Ta funk-
cja to zaszczyt i wyróżnienie.  
Mam nadzieję, że będę godnie 
reprezentować rolników z 
naszej Ziemi Strzegomskiej – 
komentuje Monika Róg.

Andrzej Szczepanik, z wy-
kształcenia ekonomista, z za-
wodu rolnik, a z zamiłowania 
działacz społeczny. W rolnic-
twie pracuje od ponad 40 lat. 
Andrzej Szczepanik  to typowy 
przykład społecznika wielkiego 
formatu - działa na rzecz rolni-
ków gminy Strzegom, pełniąc 
funkcję  wiceprezesa gminnej 
Spółki Wodnej „Strzegom”. 
Przez 10 lat (1996-2006) dzia-
łał i reprezentował rolników 
powiatu świdnickiego w Dol-
nośląskiej Izbie Rolniczej we 
Wrocławiu. Od 8 lat pełni funk-
cję  sołtysa Tomkowic,  z jego 
inicjatywy w 2008 r. powstało 
Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi Tomkowice, którego jest 
prezesem. Samodzielnie go-
spodarstwo rolne o powierzchni 
9 ha zaczął prowadzić w 1990 
r. Uprawiał rzepak, pszenicę i 
jęczmień. Uprawa zbóż służyła 
do produkcji pasz, które były 
wykorzystane w hodowli trzody 
chlewnej. Powadził także zakład 
przetwórstwa mięsnego, zatrud-
niając 34 osoby. 

- Sukcesywnie dokupywałem 
grunty orne, ponieważ pra-
gnąłem powiększyć areał. W 

latach 80-tych XX w. pełniłem 
funkcję prezesa RSP Tomko-
wice – mówi starosta dożynek. 
Spółdzielnia była jedną z wio-
dących w gminie Strzegom 
i oprócz produkcji roślinnej 
prowadziła dużą  produkcję 
pozarolniczą i przetwórstwo 
roślino - spożywcze, zatrud-
niając do 240 osób. - Zawsze 
chciałem mieć coś własnego. W 
1990 r. podjąłem taką decyzję 
i kupiłem pół gospodarstwa 
rolnego wraz z gruntami i część 
gruntów ornych otrzymałem od 

rodziców - dodaje.  Obecnie 
posiada 42 ha gruntów ornych. 
Zajmuję się produkcją roślinną, 
uprawia rzepak, pszenicę, jęcz-
mień browarniany jęczmień na 
kaszę, który dostarcza do ka-
szarni w Sieradzkiem. Odszedł 
od produkcji zwierzęcej. - Bycie 
starostą jest dla mnie wielkim 
zaszczytem i wyróżnieniem.  
Mam nadzieję, że sprostam 
temu zadaniu i będę godnie 
reprezentował rolnictwo Ziemi 
Strzegomskiej – komentuje 
Andrzej Szczepanik. 

Monika Róg, staro cina Andrzej Szczepanik, starosta

W zwi zku z organizacj  Do ynek Dolno l skich (14 

wrze nia br.) zostanie wprowadzona zast pcza organi-

zacja ruchu. Wy czony zostanie m. in. ca y Rynek, ul. 

widnicka na ca ej d ugo ci i fragment ul. D browskiego 

do skrzy owania z ul. Ko cieln .

OTO SYLWETKI STAROSTÓW DO YNEK DOLNO L SKICH, STRZEGOM 2014”
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Właśnie rusza remont drogi 
gminnej (koszt blisko 551 tys. 
zł), co znacznie ułatwi do-
jazd do gruntów rolnych oraz 
posesji mieszkańców. W tym 
roku istotne dla Olszan oka-
zało się zakupienie elementów 
umundurowania osobistego 
strażaka, sprzętu pożarniczego i 
wyposażenia, zakup materiałów 
i elementów drewnianych do 
wykonania ścian i holu PSP w 
Olszanach oraz mebli i sprzętu 
na doposażenie świetlicy wiej-

skiej.
Niezwykle 

ważną inwesty-
cją dla Olszan był 
remont drogi powiatowej, 
która zyskała nową nawierzch-
nię z mieszanki mineralno-
-asfaltowej. Pobocza zostały 
umocnione frezowiną, wyko-
nano zjazdy na posesje, zatokę 
autobusową, odmulono rowy, 
oczyszczono przepusty pod 
zjazdami do posesji i w końcu 
wyremontowano most, dzięki 

któremu została zwiększona 
przepustowość przepływu wody 
prawie o 50%. Mieszkańcy nie 
kryją swojego zadowolenia: - 
Jestem niezwykle szczęśliwa, że 
mamy nową drogę i chciałabym 
w imieniu mieszkańców podzię-
kować za zrealizowanie tak waż-
nej inwestycji - mówi Danuta 
Cuprych. - Na chwilę obecną 
jest to najważniejsza inwestycja, 
która dotyczy całej wsi i załatwia 
kompleksowo wiele problemów. 

Wraz z uliczkami we-
wnętrznymi, wyko-

nywanymi przez 
gminę, stanowi 

przykład na 
rea l i z ac j ę 
oczekiwań 
mieszkań-
ców – pod-
kreśla z ko-

lei Wiesław 
Witkowski, 

zastępca burmi-
strza Strzegomia. 

Koszt ogólny inwestycji 
wyniósł 1,044 mln, w tym - 
środki pozyskane przez powiat 
świdnicki z Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji to kwota 
835,9 tys. zł  oraz wkład  fi nan-
sowy gminy Strzegom - 209 
tys. zł. Zadanie wykonała Firma 
Bisek-asfalt z Kostomłotów.

Skoro o Olszanach mowa, 
to nie można nie wspomnieć 

o zakończeniu robót budow-
lanych w szkole podstawowej, 
które polegały na rozbudowie 
budynku o przybudówkę wraz z 
przyłączem kanalizacji sanitar-
nej, wykonaną w celu urządzenia 
toalet. W ramach zadania wy-
malowano także pomieszczenie 
na bibliotekę i odnowiono ciąg 
korytarzowy. Zadanie wykonała 
fi rma PPHiU „Mik-Transbet” z  
Dzierżoniowa. Koszt inwestycji 
wyniósł 95 tys. zł

Skończyły się także prace 
związane z remontem świetlicy 
wiejskiej w Olszanach, podczas 
których m. in. przebudowano 
części pomieszczeń na ko-
tłownię, wykonano instalację 
c.o. i wymieniono instalację 
elektryczną. Prace wykonała 
fi rma Usługi Remontowo-Bu-
dowlane Robert Chwalana z 
Bolkowa. Świetlica jest piękna, 
odnowiona, dzieci będą miały 
gdzie spędzać czas. Odbiór prac 
technicznych świetlicy odbył się 
28 sierpnia br.

Można z całą stanowczością 
stwierdzić, że dla mieszkańców 
Olszan ostatnie miesiące były 
niezwykle pomyślne. Podczas 
tego roku wieś została w du-
żym stopniu zmodernizowana, 
powróciła niejako do życia, a 
wszelkie remonty będą służyły 
przyszłym pokoleniom.

KW

Niedzielne uroczystości roz-
poczęły się tradycyjnie od 
Mszy św. w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
którą odprawił ks. proboszcz 
Sławomir Marek. W trakcie 
kazania kapłan oczywiście po-
dziękował rolnikom za wszelki 
trud i wykonaną pracę. 

- Dziękujemy tym, którzy 
ziemię uprawiali, obsiewali, a 
gdy zboże oraz inne owoce zie-
mi wyrosły i dojrzały, w pocie 
czoła, w dokuczliwym upale 
albo deszczu całymi dniami a 
czasem i nocami trudzili się, by 
plony zebrać i starannie umie-
ścić w spichlerzach lub ma-
gazynach. Szczerze i 
serdecznie im dzi-
siaj dziękujemy 
staropolskim: 
„Bóg zapłać”! 
S z c z e r a  i 
g ł ę b o k a 
w d z i ę c z -
ność – jak 
podkreślił 
proboszcz 
-  na leż y 
się jednak 
nie  t y lko 
im! 

- To Bóg 
d a ł  n a m 
z i e m i ę 
u r o -
d z a j -
n ą , 

zdolną do rozmnażania tego, 
co siejemy lub sadzimy. On 
dał nam cud natury – wodę, 
bez której nie ma życia! (…). 
Uczestnicząc więc w dzisiej-
szej Mszy św. dożynkowej, 
dziękujmy Bogu za to, co już 
od Niego otrzymaliśmy, módl-
my się o dalsze błogosławień-
stwo, prośmy, by Swą bezcenną 
łaską nagradzał wszystkich 
pracujących na roli, by darzył 
ich zdrowiem i wszystkim, co 

im potrzebne do szczę-
ścia „jako w niebie, tak 

i na ziemi” – zazna-
czył ks. Sławomir 

Marek. Ważnym punktem 
nabożeństwa było poświęcenie 
chleba i okolicznościowe-
go wieńca, które następnie 
- w uroczystym przemarszu 
– przeniesiono do miejscowej 
świetlicy wiejskiej.

 „Święto Chleba” to oczy-
wiście występy artystyczne 
(w tym roku także Zumba), 
konkursy, degustacja potraw 
regionalnych i zabawa przy 
muzyce. Wcześniej jednak, na 
terenie świetlicy wiejskiej, już 
po raz trzeci wręczono statuet-
ki „Zasłużony dla Wsi Stano-
wice”. W tym roku otrzymali 
je: Marta Banaś – wiceprezes 
Stowarzyszenia Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Sta-
nowice i kierownik wiejskiego 
chóru, Jan Rosiek – od 30 lat 
organista w miejscowym ko-
ściele i od 25 lat prowadzący 
zajęcia w chórze oraz Zbi-
gniew Wysoczański – prezes 
fi rmy Drog-Ziem, dobroczyń-
ca. Sołtys Stanowic, Zdzisła-
wa Dmytrarz podziękowała 

ponadto wielu instytucjom i 
osobom, dzięki którym mogło 
już po raz siódmy dojść do 
organizacji „Święta Chleba” 
– m. in.: Urzędowi Miejskie-
mu w Strzegomiu, Starostwu 
Powiatowemu w Świdnicy, 
radnemu Rady Miejskiej ze 
Stanowic - Piotrowi Szmid-
towi i Marii Żybura. Ważną 
częścią stanowickich dożynek 
były konkursy: na regionalny 
chleb, kołacz, potrawę, nalewkę 
ziołowo-owocową, kompo-
zycję żniwną i poetycki – na 
poezję i prozę o chlebie i pracy 
rolnika. Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

TW

To by  rok dla Olszan!To by  rok dla Olszan!

To by o wielkie i pi kne wi to plonów w StanowicachTo by o wielkie i pi kne wi to plonów w Stanowicach

Sołectwo Olszany przeszło w tym roku dużą metamorfozę. 
Wyremontowano drogę powiatową, odnowiono świetlicę 
wiejską, rozbudowano także budynek miejscowej szkoły 
podstawowej o toalety. Ale to nie wszystko …

Rozpoczął się okres lubianych i niezwykle popularnych 
dożynek. Mieszkańcy Stanowic - jako jedni z pierwszych w 
naszej gminie – podziękowali za tegoroczne plony. Okazją 
ku temu było „Święto Chleba”, które odbyło się w dniu 24 
sierpnia br.

Niezwykle wa n  inwestycj  dla Olszan by  remont drogi powiatowej, która ma now  nawierzchni  

Do ynki to zako czenie niw, wi to plonów i dzie  wdzi czno ci wyra anej dla rolników i sadowników 

– Kotłownia jest nowoczesna, 
zautomatyzowana i oszczędna. 
Spełnia  nasze oczekiwania. Jestem 
bardzo zadowolony, że to zadanie 
udało się zrealizować z pożytkiem 
dla mieszkańców – mówi Stefan 
Dudyk, sołtys Goczałkowa. Zada-
nie wykonała PIROBUD Sp. z o.o. 
z Wałbrzycha.  Nowa kotłownia jest 
wyposażona w kocioł na eko-gro-
szek. Zaprojektowana instalacja c.o. 
w sali głównej to ogrzewanie na-
grzewnicami wodnymi, zaś w po-
zostałych pomieszczeniach zamon-

towana jest  instalacja grzejnikowa. 
Obecnie trwają prace wewnątrz 
świetlicy i na zewnątrz - wykonano 
ogrodzenie, wyłożono puzzle przed 
wejściem, wymieniono drzwi, poło-
żono płytki na posadzce i pomalo-
wano poszczególne pomieszczenia. 
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowe „JANEX” 
z Kostomłotów. – Gdyby ta fi rma 
wykonywała zadanie od początku, 
to dawno byśmy zapomnieli o 
remoncie - puentuje sołtys.

GK

Uroczystości rozpoczną się 
w piątek, 19 września (począ-
tek o godz. 11.30) od sympo-
zjum popularno - naukowego 
w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Jaroszowie. Będzie można 
wysłuchać m. in. referatu 
pracownika Oddziału IPN 
we Wrocławiu nt. „Ośrodka 
Pracy Więźniów w Jaroszowie 
w materiałach archiwalnych 
Oddziału IPN we Wrocła-
wiu” oraz wystąpienia Ta-
deusza Mroza – zastępcy 
przewodniczącego Zarządu 
Głównego Ruchu Wolnych 
Demokratów, byłego więźnia 

OPW w Rusku. Planowana 
jest także dyskusja i pytania do 
zaproszonych gości. Dwa dni 
później – w Rusku – o godz. 
13.00 zostanie odprawiona 
okolicznościowa Msza św. w 
kościele pw. św. App Piotra 
i Pawła w Rusku. O 14.30 
nastąpi przejście przed obelisk 
z Tablicą Pamiątkową, gdzie 
będą miały miejsce: modlitwa 
za więźniów politycznych 
zmarłych w Obozie Pracy w 
Rusku i na terenie całej Polski, 
wystąpienia okolicznościowe 
oraz złożenie wieńców i kwia-
tów pod tablicą. Serdecznie 
zapraszamy.

Kot ownia jest ju  gotowaKot ownia jest ju  gotowa

Zaproszenie na XI Spotkanie Zaproszenie na XI Spotkanie 

W czwartek, 14 sierpnia br. dokonano odbioru kotłowni w 
świetlicy wiejskiej w Goczałkowie. W odbiorze uczestniczył z 
ramienia władz miasta Wiesław Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia. - Będzie cieplej, nowocześniej, oszczędniej 
i ładniej – cieszą się z remontu świetlicy mieszkańcy Goczał-
kowa

Burmistrz Strzegomia, Rada Miejska w Strzegomiu, pro-
boszcz Parafi i Rzymsko-Katolickiej w Jaroszowie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, sołtys Wsi Rusko, 
Oddział Wrocławski Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
Zarząd Główny Ruchu Wolnych Demokratów serdecz-
nie zapraszają na XI Spotkanie Religijno – Patriotyczne, 
które odbędzie się w dniach 19.09 (w Jaroszowie) i 21.09 
(w Rusku).

trud i wykonaną pracę. 
- Dziękujemy tym, którzy 

ziemię uprawiali, obsiewali, a 
gdy zboże oraz inne owoce zie-
mi wyrosły i dojrzały, w pocie 
czoła, w dokuczliwym upale 
albo deszczu całymi dniami a 
czasem i nocami trudzili się, by 
plony zebrać i starannie umie-
ścić w spichlerzach lub ma-
gazynach. Szczerze i 
serdecznie im dzi-
siaj dziękujemy 
staropolskim: 
„Bóg zapłać”! 
S z c z e r a i 
g ł ę b o k a 
w d z i ę c z -
ność – jak 
podkreślił 
proboszcz 
-  na leż y 
się jednak 
nie  t y lko 
im! 

- To Bóg 
d a ł  n a m 
z i e m i ę
u r o -
d z a j -
n ą , 

my się o dalsze błogosławień-
stwo, prośmy, by Swą bezcenną
łaską nagradzał wszystkich
pracujących na roli, by darzył
ich zdrowiem i wszystkim, co

im potrzebne do szczę-
ścia „jako w niebie, tak

i na ziemi” – zazna-
czył ks. Sławomir

Tegoroczne spotkanie odb dzie si  pod honorowym patronatem 
JE ks. bpa Ignacego Deca - Ordynariusza Diecezji widnickiej oraz 
Zbigniewa Suchyty - Burmistrza Strzegomia

Go mi „ wi ta Chleba” byli 
m. in.: burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta z ma onk , 
zast pca burmistrza – Wies aw 
Witkowski, etatowy cz onek 
zarz du powiatu widnickiego 
– Sabina Cebula i przewod-
nicz cy Komisji ds. Wsi Rady 
Miejskiej w Strzegomiu – To-
masz Dziurla. 
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Czwartoligowcy przegrali 
pierwsze trzy spotkania: naj-
pierw z faworytem rozgry-
wek – KS Polkowice 0:2 na 
wyjeździe, następnie u siebie 
z Orkanem Szczedrzykowice 
aż 0:4 i w ostatnią środę w 
Bogatyni 0:1. Szkoda zwłaszcza 
meczu z Granicą, gdyż jedyna 
bramka w spotkaniu padła w 
88. minucie. – Niestety źle we-
szliśmy w nowy sezon – mówi 
trener Jarosław Krzyżanowski. 

– Drużyna sporo się zmieniła w 
porównaniu do sezonu 2013/14 
i musi minąć trochę czasu, aby-
śmy grali na miarę oczekiwań 
strzegomskich kibiców. Jednak 
jestem dobrej myśli przed 
dalszą częścią sezonu – dodał.

Juniorzy zaczęli z „wysokiego 
C”, bowiem ich pierwszym 
rywalem była ekipa Zagłębie 
II Lubin, mistrz z ubiegłego 
sezonu i zdecydowany faworyt 
obecnych rozgrywek w Lidze 

Dolnośląskiej Juniorów. Tak 
jak można było przypuszczać, 
AKS nie zdołał nawiązać wal-
ki z młodymi lubinianami i 
przegrał na boisku rywala 0:10. 
W drugiej kolejce – w środę, 
27 sierpnia br. – zawodnicy 
Przemysława Stempniewicza 
zagrali w Stanowicach (jako 
gospodarz) z zespołem Bobrza-
nie Bolesławiec. Również i w 
tym przypadku strzegomianie 
zeszli z boiska pokonani, prze-
grywając 0:2. – Rywal był do 
ogrania. W pierwszej połowie 
mieliśmy dużą przewagę i 
spokojnie mogliśmy prowa-
dzić. Świetne szanse mieli  
m. in. Żmijewski i Sobczak. 

Brakowało jednak zimnej krwi 
w wykończeniu doskonałych 
sytuacji podbramkowych. Jak to 
często bywa, niewykorzystane 
szanse się mszczą. Zespół z 
Bolesławca objął prowadzenie 
w 78. minucie, a w doliczo-
nym czasie – gdy postawili-
śmy wszystko na jedną kartę i 
mocno się odkryliśmy - ustalił 
wynik spotkania na 0:2. Uwa-
żam, że jeśli zdobylibyśmy gola 
w 1. połowie, to wygralibyśmy 
ten mecz. W mojej drużynie 
ewidentnie zabrakło piłkarza, 
który pokierowałby grą – sko-
mentował trener Przemysław 
Stempniewicz.

TW

Po dwóch porażkach, w dwóch 
pierwszych kolejkach, zawod-
niczki z Wrocławia zagrały na 
wyjeździe z beniaminkiem - 
Stilonem Gorzów. Martyna Le-
wandowska weszła na boisko w 
58 minucie za kontuzjowaną ko-
leżankę – Karolinę Ostrowską. 
W tym momencie przyjezdne 
prowadziły 1:0. W 70. minucie 

padła bramka wyrównująca i 
gdy wydawało się, że spotkanie 
zakończy się podziałem punk-
tów, do akcji wkroczyła Martyna 
Lewandowska. W piątej minucie 
doliczonego czasu gry wykorzy-
stała świetne podanie koleżanki i 
skierowała futbolówkę do pustej 
bramki. Dzięki trafi eniu strze-
gomianki wrocławskie piłkarki 

mogły cieszyć się z pierwszych 
punktów w sezonie. Oto, co po-
wiedziała szczęśliwa bohaterka 
po spotkaniu - Miałam nadzieję, 
że trener Damian Rynio pozwoli 
mi wejść na boisko, ale nie 
przypuszczałam, że będę miała 
wpływ na losy tego spotkania. 
Obserwując z ławki widziałam, 
jak wysoki poziom prezentują 
piłkarki w ekstralidze. Dostałam 
bardzo dobre podanie od Marty 
Cichosz i pozostało mi tylko 
umieścić piłkę w siatce. To był 
naprawdę wymarzony debiut 
i mam nadzieję, że to dobry 
początek mojej przygody z tym 

klubem (za http://ksazswroclaw.
futbolowo.pl). Trzymamy kciuki 
za Martynę Lewandowską!

TW

- Panie prezesie, rozpoczął 
się nowy sezon piłkarski, 
ale AKS to nie tylko piłka 
nożna…

- Tak, AKS to w sumie sie-
dem dyscyplin tj. judo, tenis 
stołowy, wspinaczka sporto-
wa, łucznictwo, lekkoatlety-
ka, siatkówka i oczywiście 
wspomniana piłka nożna.

- Wiemy, że boiska są w 
chwili obecnej remontowa-
ne. Gdzie będą występowały 
w tej rundzie zespoły piłkar-

skie AKS-u?
- Juniorzy w Stanowicach, 

młodzicy w Kostrzy, dzieci 
na Orliku na terenie OSiR-
-u, a seniorzy całą rundę na 
wyjeździe.

- A co słychać w innych 
sekcjach?

- Dzięki dużemu wsparciu 
gminy Strzegom oraz innych 
podmiotów, jak Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego oraz spon-
sorów – Granit Strzegom 

czy Graniro, możemy się cały 
czas rozwijać. Znaczna jest 
również pomoc rodziców i 
działaczy oraz bardzo duże 
zaangażowanie trenerów, 
przez co praktycznie w każ-
dej grupie mamy pełne obło-
żenie, a nasze obiekty tętnią 
życiem. Należy dodać, że nie 
wynajmujemy żadnych po-
mieszczeń na biuro AKS-u, 
jak też cały zarząd – włącz-
nie ze mną oraz wieloma 
działaczami – od lat pracuje 
społecznie, nie pobierając 
żadnego wynagrodzenia. W 
ten sposób wszystkie zdobyte 
środki możemy przekazywać 
na szkolenie dzieci i mło-
dzieży. To jest kilkadziesiąt 
tysięcy złotych zaoszczędzo-
nych rocznie. 

- A jak wygląda strona 
finansowa AKS-u?

- W tej kadencji uzyska-
liśmy dużo większe środki 
fi nansowe niż w poprzedniej. 
Pozwoliło nam to rozwinąć 
działalność i objąć szkole-
niem jeszcze więcej dzieci. 
Dodam tylko, że wszystkie 
środki pozyskane ze źró-
deł publicznych pochodzą 
z konkursów i tak jak inne 
stowarzyszenia musimy pi-
sać dobre wnioski, które 
podlegają ocenie przez nie-
zależną komisję. W tym 
roku AKS wzbogacił się o 
mobilną ściankę wspinacz-
kową za kwotę 43 tys. zł, na 

co zdobył dotację w wys. 18 
tys. zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oraz z gminy 
Strzegom. Ścianka służy już 
naszym mieszkańcom. W 
poprzednich latach moder-
nizowaliśmy ściankę wspi-
naczkową na hali przy ul. Św. 
Jana, zakupiliśmy przenośne 
bramki, a za kwotę ponad 40 
tys. zł zakupiliśmy materace 
dla sekcji judo. W przyszło-
ści chcemy doposażyć sekcję 
łuczniczą o nowe łuki. 

- Jak pan prezes widzi 
przyszłość AKS-u?

- Mamy się dobrze, a bę-
dzie jeszcze lepiej. Chcieli-
byśmy m. in. zaadaptować 
dawną kawiarenkę na sie-
dzibę klubu, by być jeszcze 
bliżej zawodników. Cieszę 
się, że w naszej gminie sporo 
inwestuje się w sport, czego 
przykładem modernizacja 
OSiR-u. Zauważyliśmy, że 
spora grupa dzieci z tere-
nów wiejskich zgłasza się 
do AKS-u, by właśnie u nas 
szlifować swoje umiejętności. 
Chciałbym jednakże pod-
kreślić, że w żaden sposób 
nie rywalizujemy z innymi 
klubami sportowymi w naszej 
gminie, tylko staramy się z 
nimi współpracować. Mamy 
satysfakcję, że nasze dzieci i 
młodzież mogą wybrać sobie 
dyscyplinę sportu w różnych 
stowarzyszeniach.

Pocz tek bez punktów i bez goli…Pocz tek bez punktów i bez goli…

To by  wymarzony debiut strzegomianki. Gratulujemy! To by  wymarzony debiut strzegomianki. Gratulujemy! 

Prezes AKS: Mamy si  dobrze, a b dzie jeszcze lepiejPrezes AKS: Mamy si  dobrze, a b dzie jeszcze lepiej

Niezbyt dobrze rozpoczęły nowy sezon piłkarski dwie naj-
ważniejsze drużyny AKS-u Strzegom – seniorzy i juniorzy. 
W dotychczasowych meczach nie tylko nie zdobyły żadnego 
punktu, ale też nie strzeliły ani jednej bramki (stan na 27.08).

16-letnia strzegomianka Martyna Lewandowska zadebiuto-
wała w piłkarskiej ekstraklasie kobiet w barwach wielokrot-
nych mistrzyń Polski - KS AZS Wrocław. Co ważniejsze, 
premierowy występ w najwyższej klasie rozgrywkowej okra-
siła golem, który dał wrocławiankom pierwsze zwycięstwo 
w sezonie 2014/15.

Miejmy nadziej , e kolejne spotkania w wykonaniu strzegomskich seniorów i juniorów b d  zdecydowanie lepsze. Tego naszym zawodnikom yczymy! 

Martyna Lewandowska wesz a na boisko w 58 minucie meczu za kontuzjowan  kole ank  Karolin  Ostrowsk

O planach na przysz o   i o przesz o ci czyli wywiad z prezesem AKS-u Strzegom Wies awem Witkowskim

Sympatyków kulturystyki i 
fi tness serdecznie zapraszamy 
do sali widowiskowej Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
(ul. Paderewskiego 36) w dniu 
13 września br. na zawody „Ka-
mienna Rzeźba 2014”. Impreza 
zgromadzi na starcie czołówkę 
polskich kulturystów i kobiet 
uprawiających fitness sylwet-
kowe. Zawody są eliminacjami 
do: Arnold Classic Europe, 
Mistrzostw Świata Juniorów i 
Weteranów i Mistrzostw Świata 

w Fitness. Początek rywalizacji o 
godz. 12.00. Wstęp wolny! Or-
ganizatorem tego niezwykle in-
teresującego przedsięwzięcia jest 
Klub Sportowy Start Strzegom. 
Współorganizatorami – Polski 
Związek Kulturystyki, Fitness  
i Trójboju Siłowego, Urząd 
Miejski w Strzegomiu, Staro-
stwo Powiatowe w Świdnicy, 
Strzegomskie Centrum Kultury 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu. 

TW

W sierpniu br. grupa judo-
ków z AKS-u Strzegom, wraz 
z trenerem Józefem Smoterem, 
wyjechała na dwutygodniowy 
obóz sportowy. W planach 
było doskonalenie technik judo 
i wyrabianie kondycji. - Co-

dzienne wędrówki po górach 
dały się we znaki. Trenowa-
liśmy dwa razy dziennie nie 
tylko na hali, ale również na 
górskich szlakach – relacjonują 
młodzi judocy. 

red

Poka  rze b  swoich cia  Poka  rze b  swoich cia  

Judocy z AKS-u w ZakopanemJudocy z AKS-u w Zakopanem
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przetarg ustny ograniczony 
na sprzeda  nieruchomo ci 
niezabudowanej stanowi -
cej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
dzia ka niezabudowana nr 
2265, AM – 30, Obr. 3, po o-
ona w Strzegomiu przy ul. 

3 Maja o powierzchni 329 
m2, dla nieruchomo ci urz -
dzona jest ksi ga wieczysta 
SW1S/00019524/1. Nierucho-
mo  jest wolna od obci e  i 
praw osób trzecich.
Ze wzgl du na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomo ci przetarg ogranicza 
si  do w a cicieli przyleg ych 
nieruchomo ci - dzia ek nr 
2260/1, AM -30, Obr. 3, nr 
2260/2, AM – 30, Obr. 3, nr 
2267/1, AM – 30, Obr. 3, nr 
2267/2, AM – 30, Obr. 3, nr 
2261/1, AM-30, Obr. 3, nr 
2261/2, AM -14, Obr. 3, 2264, 
AM-30, Obr.3, nr 2262/4, AM-
30, Obr.3, 2262/3, AM-30, 
Obr.3, dz. nr 2262/1, AM-30, 
Obr.3, dz. nr 2266/2, AM-30, 
Obr.3, dz. 2258/4, AM-30, 
Obr.3, dz. nr 2258/2, AM-30, 
Obr.3.
Cena wywo awcza nierucho-
mo ci 21.800,00 z
Wadium - 3.000,00 z
Post pienie – nie mniej ni  1 
% ceny wywo awczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowi zuj cy 
podatek VAT.
Przetarg odb dzie si  w dniu 

03.10.2014 r. o godz. 900 w 
siedzibie Urz du Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Przez w/w dzia k  przebiegaj  
instalacje wodno-kanalizacyj-
ne poprzez które odbywa si  
zasilanie w wod  oraz odbiór 
cieków z budynku nr 2A przy 

ul. 3 Maja w Strzegomiu b d -
ce w asno ci  Odbiorcy us ug 
tego budynku. W zwi zku z 
powy szym zabudowa przed-
miotowej dzia ki mo liwa b -
dzie po spe nieniu warunków:
1. Zachowania normatyw-
nych odleg o ci tj. minimalnych 
odleg o  2,00 m wszelkich 
nowo powstaj cych obiektów 
od skrajni przewodów wodno-
-kanalizacyjnych.
2. Pozostawienia nad ist-
niej cymi przewodami wod-
no-kanalizacyjnych pasów 
ochronnych o szeroko ci 1,50 
m po obu stronach, licz c od 
skrajni przewodów wodno-
-kanalizacyjnych, w których 
zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfalto-
wej za wyj tkiem nawierzchni 
atwo rozbieralnej np. z kostki 
betonowej,
- dokonywania zabudowy 
trwa ych nasadze  (drzewa, 
wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i 
urz dze ,
- prowadzenie robót ziem-
nych mog cych spowodowa  
wyp ycenie instalacji wodno-
-kanalizacyjnej.

W zwi zku z powy szym przy-
sz y nabywca nieruchomo ci 
nie b dzie ro ci  z tego tytu u 
adnych pretensji w stosunku 

do gminy Strzegom.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwa  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obsza-
rów po o onych w obr bie 3 
miasta Strzegom, przedmioto-
wa nieruchomo  oznaczona 
jest symbolem G.21.MN/U 
- zabudowa mieszkaniowa i 
us ugowa.
Osoby zamierzaj ce uczest-
niczy  w przetargu winny w 
terminie do dnia 29.09.2014 
r. zg osi  si  w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomo ciami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego tut. Urz du pok. 
34, II p. w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa w 
przetargu i z o enia dowodów 
potwierdzaj cych spe nienie 
warunków przetargu ograni-
czonego.
W terminie do dnia 30.09.2014 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
li  kuje osoby uprawnione do 
wzi cia udzia u w przetargu, 
wywieszaj c na tablicy og o-
sze  list  osób zakwali  kowa-
nych do przetargu.
Warunkiem przyst pienia do 
przetargu jest wp ata wadium 

kasie Urz du Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29.09.2014 r.
(za dzie  wp aty wadium uwa-
a si  dzie  wp ywu rodków 

na konto gminy Strzegom)
Dowód wp aty wadium nale y 
przed o y  Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wp acone przez 
uczestnika, który wygra  prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomo ci, 
a wadium wp acone przez 
pozosta e osoby zwraca sie po 
zako czeniu przetargu, jednak 
nie pó niej ni  przed up ywem 
3 dni od dnia odwo ania lub 
zamkni cia przetargu.
Cena nieruchomo ci sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zap acie najpó niej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania si  uczestnika, który 
wygra  przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wp acone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty zwi zane z przenie-
sieniem prawa w asno ci oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomo ci do sprzeda y ponosi 
nabywca nieruchomo ci.
Osoby przyst puj ce do prze-
targu powinny posiada  do-
kument potwierdzaj cy to -
samo . 

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z w a ciwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urz dowy okre laj -
cy status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
e imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustano-
wienia pe nomocnika przez 
osob  fizyczn , wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pe nomocnictwo. Powy sze 
dokumenty winny by  okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
rednio przed rozpocz ciem 

przetargu.
Umowa notarialna mo e by  
zawarta wy cznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporz dzenia Rady Mini-
strów 
z dnia 14 wrze nia 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowa-

dzania przetargów oraz roko-
wa  na zbycie nieruchomo ci 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje zwi za-
ne z przetargiem mo na uzy-
ska  w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomo ciami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urz du Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. nr 34, 
II p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega si  prawo odwo a-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jak  
zastosowano do og oszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia og aszaBurmistrz Strzegomia og asza

przetarg ustny nieograni-
czony na oddanie w dzierżawę 
części działki rolnej nr 21/2, 
AM-1, Obr. Goczałków o 
powierzchni 0,0450 ha (R 
IIIa-0,0450 ha) położonej w 
Goczałkowie.      

Oddanie w dzierżawę nastą-
pi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 3 
października 2014 roku, o 
godz. 1130 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyjna 
nr 29.

Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,2655 q żyta w skali 
roku.                                              

O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż  0,10 q żyta.

Nie r uchomość  będąc a 
przedmiotem przetargu jest 

wolna od obciążeń i zobowią-
zań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w wysokości 40 zł w 
kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom

Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 

w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 30 września 
2014 roku. 

Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom.

Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 

gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.

W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.

Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.

Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem  
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38,  pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-544.

W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej nr 391, AM-4, 
Obr. Goczałków o powierzchni 
0,0500 ha (R IIIa-0,0500 ha) 
położonej w Goczałkowie.      

Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się 3 paź-
dziernika 2014 roku, o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.

Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,2950 q żyta w skali 
roku.                                              

O wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu z tym, 
że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż  0,10 q żyta.

Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań na rzecz 
osób trzecich.

arunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 30 zł w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom

Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 

w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 września 2014 roku. 

Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który wy-

gra przetarg zalicza się na poczet 
czynszu za dzierżawę gruntu, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji.

Wygrywający przetarg zo-

bowiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.

Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem  można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38,  pokój nr 34 - II piętro lub te-
lefonicznie pod nr 74/8560-544.

W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Burmistrz Strzegomia og asza Burmistrz Strzegomia og asza
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Informacja o wyborze Informacja o wyborze 
najkorzystniejszej ofertynajkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamó-
wie  publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
gmina Strzegom informuje, e w 
post powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:
Zakup redniego samochodu ratowni-
czo-ga niczego z nap dem 4 x 4 dla 
Ochotniczej Stra y Po arnej w Rogo -
nicyjako najkorzystniejsz  wybrano 
ofert  wykonawcy:
STOLARCZYK MIROS AW Przedsi bior-
stwo Us ugowo Handlowe
ul. ciegiennego 268 A
25-116 Kielce
Cena 766 800,00 z
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 
1 w/w ustawy – wybrano ofert  najko-
rzystniejsz  - oferta z najni sz  cen .  
W post powaniu z o ono oferty nast -
puj cych Wykonawców oraz oceniono 
w jedynym kryterium oceny ofert– cena 
100%:     
Oferta nr 1
Przedsi biorstwo Specjalistyczne 
„bocar” Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Cena 812.268,00 z
Oferta nr 2
STOLARCZYK MIROS AW Przedsi bior-
stwo Us ugowo Handlowe
ul. ciegiennego 268 A
25-116 Kielce
Cena 766.800,00 z
Oferta nr 2 – 100 pkt.

przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.

Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzegomiu: 

1) działka niezabudowana nr 
230/1, AM -9, Obr. 2 o po-
wierzchni 23 m2, położona 

w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00035522/5. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nierucho-
mości  3.100,00 zł

Wadium  -  450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-

liczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2014 r. o godz. 930 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – sala nr 29.
2) działka niezabudowana nr 

230/2, AM -9, Obr. 2 o po-
wierzchni 23 m2, położona 

w Strzegomiu przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego. Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00035522/5. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nierucho-
mości  3.100,00 zł

Wadium  -  450,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-

liczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 
03.10.2014 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działek nr 230/1 i nr 

230/2, AM -9, Obr. 2 do drogi 
publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę nr 230/3, AM – 
9,  Obr. 2, na której ustanowiona 
będzie służebność przejścia i prze-
jazdu  na rzecz każdoczesnego 
właściciela działek nr 230/1 i nr 
230/2, AM -9, Obr. 2. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Strzegom zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10.11.2004 r. nieruchomości 
oznaczone są symbolem MW – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem 
m.in. zabudowy garażowej.

Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 

gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 29.09.2014 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 
uczestnika, który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzeda-
wanej 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.  

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 

oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fi zycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przepro-
wadzony 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 związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja 

o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia og asza Burmistrz Strzegomia og asza 

przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.

Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 297, AM – 1, 
Obr. Graniczna, położona w Gra-
nicznej o powierzchni 200 m2, dla 
nieruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00026488/8. Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń i 
praw osób trzecich.

Ze względu na warunki usytuowa-
nia przedmiotowej nieruchomości 
przetarg ogranicza się do właścicieli 
przyległych nieruchomości - działek 
nr 181/4, AM -1, Obr. Graniczna, 
nr 182/7, AM – 1, Obr. Graniczna, 
nr 354/2, AM – 1, Obr. Graniczna, 

Cena wywoławcza nieruchomości  
530,00 zł

Wadium  - 70,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 

zostanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

03.10.2014 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą 

Nr 104/04 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 
r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: Goczał-
ków, Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów. Przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest symbo-
lem 4 R 2 – tereny użytków rolnych.

Nieruchomości podlegają wyłą-

czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji rolnej.

Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w terminie 
do dnia 29.09.2014 r. zgłosić się 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego tut. Urzędu pok. 
34, II p. w celu pisemnego potwier-
dzenia uczestnictwa w przetargu i 
złożenia dowodów potwierdzających 
spełnienie warunków przetargu 
ograniczonego.

W terminie do dnia 30.09.2014 r. 
Komisja Przetargowa zakwalifi kuje 
osoby uprawnione do wzięcia udziału 
w przetargu, wywieszając na tablicy 
ogłoszeń listę osób zakwalifi kowa-
nych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia  29.09.2014 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 odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-

kowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 

prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. 

W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis z 
właściwego dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia 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 Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. bip-
-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.

drugie rokowania na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.

Przedmiotem rokowań jest lokal 
mieszkalny nr 11 o powierzch-
ni użytkowej  15,60 m² wraz z 
pomieszczeniem przynależnym 
– piwnicą o powierzchni  2,50 m², 
położony w budynku przy ul. Tade-
usza Kościuszki 3 w Kostrzy, gmina 
Strzegom wraz z udziałem  1,94 
%w częściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki nr 280/4, 
AM - 1, 

Obr. Kostrza o powierzchni  
2.302 m².

Dla przedmiotowej nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00018259/9.

Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.

Przetargi na sprzedaż przedmio-
towej nieruchomości zakończone 
wynikiem negatywnym odbyły 
się w terminach: pierwszy – w 

dniu 03.10.2013 r., drugi – w dniu 
20.02.2014 r.

Pierwsze rokowania ogłoszone 
na dzień 31.07.2014 na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości za-
kończyły się wynikiem negatywnym. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. 
nieruchomość oznaczona jest sym-
bolem 5MU4- tereny zabudowy 
mieszkaniowej z usługami.

Cena wywoławcza do rokowań 
wynosi 10.520,00 zł

Wysokość zaliczki wynosi 
1.050,00 zł

W rokowaniach mogą uczestni-
czyć osoby fi zyczne i prawne jeżeli 

w terminie złożą pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach i wpłacą 
zaliczkę tytułem zabezpieczenia 
kosztów w przypadku uchylenia 
się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w 
rokowaniach w zamkniętej, nieprze-
zroczystej kopercie 

z napisem: „Drugie rokowania na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, 
położonego 

w Kostrzy przy ul. T. Kościuszki 3” 
należy złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu - Wydział Obsługi 
Interesantów, parter, pokój nr 15, 
najpóźniej do dniu 30.09.2014 r. do 
godz. 1400.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo 

nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli 
zgłaszającym jest osoba prawna lub 
inny podmiot,

2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający 

zapoznał się z warunkami roko-
wań i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób 
jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć 
kopię dowodu wpłaty zaliczki. 

Zaliczkę w kwocie 1.050,00 zł 
należy wpłacić w kasie Urzędu 
Miejskiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 

97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30.09.2014 r. 

(za dzień wpłaty zaliczki uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)

Zaliczka wpłacona przez uczest-
nika, który wygra rokowania za-
liczona zostanie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a pozosta-
łym uczestnikom rokowań zaliczkę 
zwraca sie nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia rokowań.

Otwarcie ofert odbędzie się w 
obecności uczestników dnia 3 paź-
dziernika 2014 r. 

o godz. 1200 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.

Osoby fi zyczne zobowiązane są 
przedstawić Komisji dokument 
stwierdzający ich tożsamość, nato-
miast osoby prawne  aktualny odpis 
z właściwego rejestru (oryginał lub 
poświadczoną za jego zgodność 
kopię) oraz stosowne pełnomoc-
nictwa dla osoby reprezentującej 
dany podmiot. 

Rokowania zostaną przeprowa-
dzone, chociażby wpłynęła jedna 
oferta spełniająca warunki określone 
w ogłoszeniu o rokowaniach.

Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze rokowań pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał rokowania, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacona zaliczka 
ulega przepadkowi. 

Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-

chomości do sprzedaży.
Umowa notarialna może być 

zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który wygra rokowania. 

Rokowania zostaną przepro-
wadzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).

Dodatkowe informacje związane 
z rokowaniami można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 
35, II p. lub telefonicznie pod nr 
(74) 85-60-572.

Zastrzega się prawo zamknięcia 
rokowań bez wybrania nabywcy 
nieruchomości, oraz odwołania 
rokowań z uzasadnionej przyczyny, 
niezwłocznie podając informację o 
odwołaniu rokowań do publicznej 
wiadomości.

Burmistrz Strzegomia og aszaBurmistrz Strzegomia og asza
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