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w numerze:

StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

StrzeGom
Jaka pomoc 
dla ubogich?

Dotację w wysokości 135 
tys. zł przyznała gmina 
dla stołówki charytatyw-
nej działającej przy Rzym-
skokatolickiej Parafii pw. 
Św. App. Piotra i Pawła w 
Strzegomiu m.in. na gorące 
posiłki dla rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej 

 str. 2

StrzeGom
Są zmiany  
w zarządzie ZUK

Po rezygnacji prezesa 
ZUK Sp. z o. o. w Strzego-
miu – Zbigniewa Rodaka, 
p.o. prezesa został Marian 
Nayda, dotychczasowy wi-
ceprezes.

 str. 3

StrzeGom
Jaka pomoc  
dla bezdomnych? 

- Jeśli spotkasz osobę 
bezdomną, czym prędzej 
zareaguj! Podajemy numery 
telefonów do odpowiednich 
instytucji. 

 str. 3
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- Niezbędne jest między 
innymi przygotowanie perso-
nelu do obsługi, a także przy-

gotowanie się merytoryczne 
do zajęć na sali – informuje 
Urząd Miejski w Strzegomiu. 

W ramach inwestycji wy-
budowana została sala gim-
nastyczna wraz z zapleczem 
socjalno-sanitarnym o po-
wierzchni użytkowej około 913 
m kw. Wykonano: przyłącza 
wodne, kanalizacji sanitarnej, 
elektryczne, kanalizacji desz-
czowej oraz ogrodzenie terenu, 
parking i drogę pożarową.

Prace real izowała firma 
PRE-FABRYKAT z Mił-
kowa koło Karpacza. War-
tość całego zadania wynio-
sła około 3,8 mln zł . Na 
realizację powyższej inwe-
stycj i  udało s ię pozyskać 
dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 
F i z yc z n e j  M i n i s t e r s t w a 

Sportu i Turystyki w wyso-
kości 1,4 mln zł.

red

Gmina pozyskała grunty

Niebawem otwarcie nowej sali w Goczałkowie

- W tym momencie pojawia się szansa na większy rozwój branży turystycznej – uważa burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta

Wartość budowy sali z zapleczem socjalno-sanitarnym wyniosła około 3,8 mln zł, z czego 1,4 mln zł to dofinansowanie unijne

Gmina Strzegom nabyła nieodpłatnie od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych grunty w Morawie o powierzchni 
15,1336 ha na cele sportowe i rekreacyjne. Uroczyste 
podpisanie aktu notarialnego odbyło się we Wrocławiu 
w dniu 21 stycznia br.

Fot. LKS Stragona

Od wielu lat priorytetem 
naszej gminy w realizacji 
zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu 
są sporty hippiczne, które 
m. in. dzięki temu stały się 
wizytówką Strzegomia. - 
Rada Miejska w Strzegomiu 

podejmując decyzję o wpro-
wadzeniu funkcji US - usług 
sportu dla terenu użytkowa-
nego rolniczo już na etapie 
przystąpienia do zmiany, 
a  ostatecznie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
Gminy Strzegom (uchwała 

Nr 67/12 Rady Miejskiej 
w S trzegomiu z  dnia  10 
września 2012r.), otworzyła 
drzwi do podjęcia rozmów 
o przejęcie terenu położone-
go w Morawie, stanowiącego 
własność Skarbu Państwa 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych z siedzibą w Warszawie 
– wyjaśnia Beata Dudziń-
ska , nacze ln ik  Wydzia łu 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 
Burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta mając popar-
cie Rady Miejskiej, rozpoczął 
starania o przejęcie nieru-
chomości – działki nr 172 
i 176 o pow. 16 ha w celu 
realizacji zadań związanych 
z inwestycjami infrastruk-
turalnymi, służącymi wy-
konywaniu zadań własnych 
- na cele w zakresie sportu 
i kultury fizycznej. 

Ostatecznie, w dniu 21 
stycznia br. w Oddziale Te-
renowym Agencji Nierucho-
mości Rolnych we Wrocławiu 
reprezentującej Skarb Pań-
stwa Agencję Nieruchomości 

Rolnych z siedzibą w War-
szawie, nastąpiło uroczyste 
podpisanie aktu notarialnego 

- umowy nieodpłatnego 
przekazania przez na 
rzecz gminy Strzegom 
własności nierucho-

m o ś c i  d z i a ł e k  n r 
172 oraz działki 

nr 176/1 we wsi 
Morawa o łącz-
nej powierzchni 
– 15,1336 ha na 

cele rekreacyjno 
sportowe – re-
a l i z ac j ę  u s ług 
sportowych i re-
kreacyjnych. 

red

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Goczałkowa 
na otwarcie i korzystanie z sali 
sportowej.

W piątek (31. stycznia) odbędzie się uroczyste otwarcie, 
a 3 lutego br. rozpoczną się zajęcia wychowania fizyczne-
go na nowo wybudowanej sali sportowej w Goczałkowie. 
Trwa rozliczenie finansowe inwestycji. Obiekt przejął 
już Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, który 
będzie jego użytkownikiem. 
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

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

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

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

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

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

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

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

Pod koniec stycznia okaże się, 
która firma będzie realizować 
przebudowę 5 ulic w centrum 
Strzegomia. 

Gmina Strzegom ogłosiła 
przetarg nieograniczony na prze-
budowę dróg gminnych: ulic 
Świdnickiej, Krótkiej, Bohaterów 
Getta, Św. Tomasza oraz Ogro-
dowej. Przypomnijmy, że na ten 
cel pozyskano dofinansowanie 
w ramach programu pn. Naro-

dowy Program 
Przebudowy 
Dróg Lokal-
nych - Etap II 
Bezpieczeń-
stwo - Dostęp-
ność - Rozwój 
na rok 2014. 
Przedmiotem 
z a m ów i e n i a 
oprócz przebu-
dowy dróg, jest 
także wykona-

nie placu manewrowego przy ul. 
Ogrodowej oraz przebudowa 202 
m sieci energetycznej NN na ul. 
Świdnickiej. W tym przypadku 
roboty budowlane nie są objęte 
dofinansowaniem z zewnątrz. 
Termin składania wniosków mija 
31.01.2014 r. o godz. 11.30, miej-
sce składania ofert: Urząd Miej-
ski, Rynek 38, 58-150 Strzegom 
- Wydział Obsługi Interesanta, 
parter - pok. 15.

tw

Przetarg wkrótce rozstrzygnięty
Oprócz przebudowy dróg, wybudowany zostanie również plac manewrowy przy ul. Ogrodowej

Rozstrzygnięto otwarty kon-
kurs ofert na realizację za-
dania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób w 2014 
roku.

Dotację w wysokości 135 
tys. zł przyznano dla stołówki 
charytatywnej działającej przy 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Św. App Piotra i Pawła w Strze-
gomiu na realizację zadania pn. 
„Przygotowanie i wydawanie 

gorących posiłków dla rodzin 
i osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji materialnej”. Środki 

finansowe na realizację zadania 
zostały zabezpieczone w budże-
cie gminy Strzegom na 2014 r. 

W ubiegłym roku Urząd Miejski 
w Strzegomiu przyznał stołówce 
kwotę 130 tys. zł, która została 
wydatkowana na zakup art. 
spożywczych, pieczywa, środków 
czystości, paliwa do samochodu, 
art. przemysłowo-kuchennych, 
wywóz śmieci i wynagrodzenia 
pracowników. Stołówka była 
czynna przez 302 dni (oprócz 
świąt, niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy). Ugotowano 
ponad 62 tys. litrów zupy. Z go-
rących posiłków w ubiegłym 
roku skorzystało 2916 osób – 
średnio w miesiącu 241 osób.

tw

Dla potrzebujących
Z gorących posiłków w 2013 r. skorzystało blisko trzy tysiące osób. Ugotowano ponad 62 tys. litrów zupy

Narodził się pomysł, aby 
oświetlić krzyż znajdujący się 
na szczycie Góry Krzyżowej. 
W związku z tym burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
- Tadeusz Wasyliszyn pro-

wadzą w tej sprawie rozmowy 
z nadleśniczym Nadleśnictwa 
Jawor. Jeśli pomysł się spodoba, 
zostanie on zrealizowany już 
niebawem, o czym Państwa 
poinformujemy na łamach 
naszej gazety.

kw

Oświetlą Górę Krzyżową?
Narodził się pomysł, aby oświetlić krzyż znajdujący się na szczycie Góry Krzyżowej w Strzegomiu

Urząd Miejski w Strzegomiu 
przejął administrowanie dwor-
ca autobusowego.

 W związku z tym faktem, w ra-
zie jakichkolwiek pytań, zgłaszania 
niedogodności, spostrzeżeń czy 
uwag na temat funkcjonującego 
na terenie naszego miasta dworca 
autobusowego, należy kontakto-
wać się z pracownikami Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi: Zenonem 
Sozańskim - tel. 74856-532 lub 
Andrzejem Jakubowskiem - tel. 
74856526.

kw

Dworzec pod sterami urzędu
Od stycznia autobusowym dworcem w Strzegomiu zajmuje się Urząd Miejski. Co to oznacza?

Góra Krzyżowa w Strzegomiu to jedno z takich miejsc, które 
jest chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale 
również przyjezdnych. To także jeden z najważniejszych 
punktów turystycznych naszego miasta. Kilka lat temu 
powstała tam ścieżka edukacyjna „Na Naszej Górze”, 
a w bieżącym roku włodarze Strzegomia chcą jeszcze bar-
dziej uatrakcyjnić to miejsce. 
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STYCZEŃ 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

26.01 – 1.02 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14 W

tel. 74/649-
12-00

02.02- 08.02 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

09.02-15.02 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6

tel.74/649-
12-20

Kiedy dyżury 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  go d z i ny 
14.00-20.00

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

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Informacja dla 
mieszkańców 

Nowe blankiety do-
tyczące opłat za odpa-
dy komunalne na rok 
2014, są wysyłane od 15 
stycznia. Wszystkie te 
informacje będą dostar-
czane za potwierdzeniem 
zwrotnym przez naszych 
doręczycieli. 

Przypominamy, że 
pierwszy termin płatno-
ści za styczeń, przypada 
do 20 lutego.

kw

Odpracuj swoje zadłużenie
Istnieje możliwość odpracowywania zadłu-

żenia czynszowego poprzez wykonywanie prac 
porządkowych (np. sprzątanie, odśnieżanie itp.), 
prac biurowych oraz innych, na które w danym 
momencie zostanie złożone zapotrzebowanie 
przez jednostki podległe gminie Strzegom. 

red

Co robić z dużymi śmieciami?
Zgodnie z umową, firma odbierająca odpady 

wielkogabarytowe, czyli ZUK, zobowiązana jest 
odbierać tego typu odpady raz na kwartał. Zgodnie 
z harmonogramem, w tych dniach należy wystawić 
odpady i zostaną one odebrane bezpłatnie. Jedno-
cześnie informujemy, że odpady można dostarczyć 
we własnym zakresie do PSZOK, który znajduje 
się na terenie Zakładu Usług Komunalnych na ul. 
Alei Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu. Odpady 
te są tam przyjmowane bezpłatnie. 

red

550 tys. złotych na upo-
wszechnianie kultur y fi-
zycznej i sportu oraz 44 
tys. zł na organizację ferii 
zimowych w naszej gminie 
z programem profilaktycz-
nym lub terapeutycznym 
dla dzieci i młodzieży szkol-
nej z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii 
– takie pieniądze przyznał 
w tym roku Urząd Miejski 
w Strzegomiu. 

Stowarzyszenia, które otrzy-
mały dofinansowanie na ferie 
zimowe, które w naszym woje-
wództwie odbędą się w dniach 
17 lutego do 2 marca br.: 

1. Stowarzyszenie Mieszkań-
ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice – 2 000,00

2. Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strze-
gom „Akcja” – 10 000,00

3. Stowarzyszenie Pedagogów 

i Psychologów Gminy Strze-
gom – 10 000,00

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzego-
miu „Przyjaciele Czwórki”, 
Strzegom – 4 000,00

5. Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Sportowy „Aktywna 
Kostrza” – 2 000,00

6. Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu – 4 000,00

7. Uczniowski Klub Sporto-
wy „LO” Strzegom – 10 
000,00

8. S towar z y sz en i e  „Mała 
Szkoła” w Rogoźnicy – 2 
000,00

tw

Podzielono dotacje na ferie i sport
Oto stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

- Pomysł z realizacją mapy 
kiełkował w mojej głowie 
już od kilku tygodni – mówi 
Jerzy Orabczuk. – Jej 
wykonanie zajęło mi 
dosłownie trzy dni 
w styczniu br. Warto 
zauważyć, że miejsca 
koncentracji zesłań 
naszych rodaków są 
specjalnie podświe-
tlone. Mam nadzieję, 
że ta mapa przyczyni 
się do jeszcze więk-
szego zaznajomie-
nia z historią Polski, 
szczególnie  mam 
na myśli wywózki 
na Sybir – dodaje. 
Wielkoformatowa 
mapa stoi aktualnie 
przed wejściem do 
siedziby Koła Sybi-
raków, w Centrum 

Aktywności Społecznej „Kar-
mel” w Strzegomiu. Można ją 
praktycznie codziennie oglą-

dać. Jerzy Orabczuk zaprasza 
szczególnie młodzież szkolną 
do zapoznania się z treścią 
mapy. – Chciałbym na koniec 
serdecznie podziękować Lilii 
Kilian za wydruk mapy w du-
żym formacie. Dzięki temu 
jest ona znacznie bardziej czy-
telna – podsumowuje prezes 
Sybiraków.
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Ku pamięci Sybiraków
Mapa stoi przed wejściem do siedziby Koła Sybiraków, w CAS Karmel 

Gmina Strzegom ogłosiła 
przetarg na obsadzenie klom-
bów, skrzynek, gazonów i ampli 
materiałem własnym wykonawcy 
oraz całosezonową ich pielęgna-
cję wraz z likwidacją nasadzeń 
i przekopaniem klombów w roku 
2014. 

Strzegom wzbogaci się o nowe, 
piękne sadzonki i kwiaty m.in. 

pelargonie bluszczolistne, uszcze-
py złociste, miskanty chińskie czy 
begonie bulwiaste. Zwycięzca 
przetargu będzie miał za zadanie 
zadbać także o ich całosezonową 
pielęgnację, podlewanie i uzupeł-
nianie sadzonek. Zaś na koniec 
okresu wegetacyjnego zlikwido-
wać nasadzenia.

kw

Pomóżmy 
bezdomnym 

Zima to trudny i ciężki czas 
dla bezdomnych. Mroźne 
powietrze może wpłynąć 
negatywnie na ich zdrowie i 
życie, dlatego jeśli spotkamy 
takie osoby, powinniśmy 
czym prędzej zareagować!

Poniżej podajemy Państwu 
numery kontaktowe do pla-
cówek, które chętnie otoczą 
opieką bezdomne osoby:

kw

Rada Nadzorcza ZUK Sp. 
z o.o. przyjęła 24 stycznia br. 
rezygnację Zbigniewa Roda-
ka z funkcji prezesa spółki. 
W uzasadnieniu prezes po-
dał względy zdrowotne. P. o. 

prezesa został Marian Nayda, 
dotychczasowy wiceprezes 
spółki. Etatowym członkiem 
Zarządu pozostał Ireneusz 
Traczyk.

red

Przetarg na klomby, gazony… 

Rezygnacja prezesa  
Zbigniewa Rodaka

Komu i ile dała gmina na zajęcia sportowe ? 
Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. Burmistrz Strze-
gomia przyznał dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych 
w zakresie organizacji systematycznych zajęć sportowych.
Łącznie pula środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wynosi w tym roku 550 tys. złotych, w tym na realizację zadań z zakresu organizacji 
systematycznych zajęć sportowych mających na celu rozwój umiejętności spor-
towych w szczególności dla dzieci i młodzieży 445 tys. złotych. Już wiemy, że na 
terenie gminy Strzegom za kwotę 65 tys. złotych będą realizowane zajęcia sportowe 
z zakresu piłki nożnej w Jaroszowie, Stanowicach i Kostrzy, na prowadzenie cało-
rocznych zajęć sportowych w zakresie dyscypliny jeździectwo przeznaczono w tym 
roku 25 tys. złotych z budżetu gminy, a 4 tys. złotych na wspieranie kulturystyki 
i fitness. 340 tys. złotych pochłonie całoroczne szkolenie sportowców w Strzego-
miu z zakresu upowszechniania sportu amatorskiego w dyscyplinach: judo, piłka 
siatkowa, piłka nożna, łucznictwo, tenis stołowy, wspinaczka, lekkoatletyka.

mk 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu 
- (74) 64 77 180

Komisariat Policji w Strzegomiu 
- (74) 855 19 91

W przypadku składania odpadów w boksach poza terminem, 
zarządcy nieruchomości zobowiązani będą ponosić koszty 
ich odbioru. 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w ure-
gulowaniu zaległości czynszowych prosimy 
o pobranie i złożenie odpowiednich wniosków. Są 
one dostępne w Wydziale Obsługi Interesanta tut. 
UM – parter pok. nr 15.

10 lutego 2014 r. będziemy obchodzić 74. rocznicę 
I deportacji Polaków na Sybir. Z tej okazji prezes 
strzegomskiego Koła Sybiraków i Honorowy Obywatel 
Strzegomia – Jerzy Orabczuk wykonał mapę przedsta-
wiającą miejsca zesłań, niewolniczej pracy i straceń 
Polaków na „Niewolniczej Ziemi”. 
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16 stycznia br. w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu 
odbyły się dwa niezwykle 
ważne spotkania z punk-
t u  w i d z e n i a  k o m f o r t u 
życia mieszkańców gminy 
Strzegom.

Zagadnienia uciążliwego, 
zdaniem mieszkańców Gra-
nicy, zapachu cebuli, spowo-
dowanego działalnością pro-
dukcyjną spółki Kopernikus, 
niewłaściwego składowania 
odpadów na terenie posesji, 
nieszczelnych silosów, za-
nieczyszczenie środowiska 
i okolicznych posesji odpada-
mi i wreszcie niemoc miesz-
kańców wobec narastających 
problemów - to tylko nie-
które z ważnych zagadnień 
kolejny raz podejmowanych 
w magistracie. Na spotkanie 
zaproszono przedstawicieli 
instytucji mogących pomóc 
w rozwiązaniu problemu tj.: 
Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska, 
Starostwa Powiatowego, Po-
wiatowej Stacji Sanitarno 

- Epidemiologicznej, Komi-
sariatu Policji w Strzegomiu, 
pracowników urzędu, spółki 
Kopernikus oraz mieszkań-
ców Granicy. W spotkaniu 
zorganizowanym na wniosek 
Komis j i  Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 
uczestniczyła poseł na Sejm 
RP, Anna Zalewska. Cieszy 
fakt, że w próbę rozwiązania 
tego problemu, któr y d la 
mieszkańców Granicy jest 
bardzo uciążliwy, zaangażo-
wało się tak wiele instytucji. 
Bez wątpienia każdy, kto był 
w Granicy, zdecydowanie po-
twierdza unoszący się w po-
wietrzu odór. Przedstawiciele 
insty tucj i  kontrolujących 
zgłaszane nieprawidłowości: 
WIOŚ, PSSE, Policji, Urzę-
du Miejskiego mimo tego, że 
w wielu kwestiach byli bez-
silni, wszyscy wskazywali na 
uciążliwości zapachowe, któ-
re tam były wyczuwalne. Co 
do tego nikt z uczestników 
spotkania wątpliwości nie 
miał. Dynamiczna dyskusja 
skończyła się deklaracją ze 

strony nowego właścicie-
la firmy, że jest chętny do 
współpracy z gminą i wszyst-
kimi instytucjami, które od-
powiadają za kontrolowanie 
podmiotów gospodarczych.  
- Umówiliśmy się, że w naj-
bliższym czasie postaramy się 
ustalić termin spotkania już 
w Granicy, gdzie naocznie 
będziemy mogli  obejrzeć 
całą firmę i podyskutować 
na temat możliwości szybkiej 
minimalizacji skutków tej 
produkcji. Taka deklaracja 
jest i mam nadzieję, że nie 
są to tylko puste słowa, ale 
firma przygotuje odpowiedni 
terminarz, w którym określi, 
co kiedy będzie wykona-
ne - komentował Wiesław 
Witkowski, zastępca bur-
mistrza. Natomiast w kwestii 
najważniejszej dla mieszkań-
ców, jaką jest zlikwidowanie 
odoru, który panuje w całej 
ws i  i  un iemożl iwia  nor-
malną egzystencję, pojawiła 
się możliwość rozwiązania 
przy współpracy właściciela 
spółki. Wiesław Witkowski 
zdeklarował w imieniu władz 
gminy, że w trybie szybkim 
wydane zostaną stosowne 
uzgodnienia i  zezwolenia 
na podłączenie posesji do 
kanalizacji sanitarnej. Jak 
podkreślali przedstawiciele 
WIOŚ wielokrotnie, wycieki 
do gruntu nie są agresywne 
i  szkodliwe w kontekście 
chemicznym, ale w biolo-
gicznym tak. Dlatego naj-
właściwszym rozwiązaniem 
jest podłączenie posesji do 
zmodernizowanej oczysz-
czalni ścieków, która jest 
w stanie taki ładunek ście-
ków z firmy przyjąć. W tym 
względzie spółka jest chętna 
do współpracy. 

Kolejne spotkanie dotyczy-
ło uciążliwego zapachu, który 
towarzyszy procesowi pro-
dukcyjnemu Słodowni Strze-
gom oraz emitowaniu hałasu 
do środowiska. Uczestniczyli 
w nim Radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, przedstawi-
ciele WIOŚ, dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej, pracownicy 
urzędu oraz przedstawiciele 
mieszkańców. Rekapitulując 
wypowiedzi rozmówców na-

leży stwierdzić, że wszystkie 
instytucje przeprowadzające 
kontrolę w Słodowni Strze-
gom nie stwierdziły żadnych 
naruszeń norm emisyjnych, 
czy norm hałasu. Z tego 
punktu widzenia firma działa 
właściwie. Nadzieją napawa 
fakt, że przy modernizacji 
i dobudowaniu nowych pra-
żarek na terenie Słodowni 
zostaną zamontowane 
także dodat-
kowe fi l t r y, 
k t ó r e  w e -
dług przed-
s t a w i c i e l i 

WIOŚ na pewno w sposób 
znaczący obniżą uciążliwości 
zapachowe wychodzące ze 
słodowni. Zapach czy smród 
trudno jest zmierzyć, bowiem 
nie uchwalono dotychczas 
ustawy antyodorowej, regu-
lującej prawnie tę kwestię, 
więc gmina nie posiada żad-
nych narzędzi do określania 
stopnia zanieczyszczenia 

powietrza. - Po raz ko-
lejny jest podnoszony 

problem braku stosownych 
rozporządzeń, które mogłyby 
odnieść emitowane wyziewy 
ze słodowni do jakichkolwiek 
norm prawnych, by określić, 
czy emitowane wyziewy są 
szkodliwe dla zdrowia, czy 
uciążliwe - zaznaczył Wie-
sław Witkowski, zastępca 
burmistrza Strzegomia.  

gk

O c h r o n a  w o d o m i e r z y 
i przyłączy przed niskimi 
temperaturami nie jest ani 
trudna, ani kosztowana, a co 
najważniejsze może zapobiec 
niepotrzebnym wydatkom. 
Wodomierze często znajdują 
się w nieogrzewanych po-
mieszczeniach, przy otwartych 
oknach. W czasie zimy grozi 
to „rozsadzeniem” wodomie-
rzy, instalacji wodnej przez 

lód, a w efekcie zalaniem 
pomieszczeń. Na dodatek 
zamarznięcie elementów sieci 
wodociągowej może spowo-
dować kilkudniowe przerwy 
w dostawach wody. Dlatego 
też w okresie zimowym, do-
brze jest podnieść nieco tem-
peraturę w pomieszczeniach, 
gdzie zamontowane są licz-
niki, na przykład zamykając 
okna lub je dogrzewając. Po-

nadto, aby zabezpieczyć wo-
domierz wystarczy go tylko 
owinąć ciepłymi tkaninami. 
Utrzymywanie pomieszczeń, 
w któr ych zainsta lowany 
jest wodomierz, należy do 
obowiązków odbiorcy usług. 
Wymiana  zamarznię tego 
wodomierza przeprowadza-
na jest na koszt właściciela 
nieruchomości.

red

Wspólnie w sprawie zapachów

Chroń wodomierze, uważaj na drogach 

Jest szansa, aby w niedalekiej przyszłości polubownie rozwiązać zarówno problem śmierdzącej cebuli, jak i uciążliwego zapachu Słodowni 

Zima znów zaatakowała. Jak chronić wodomierze i przyłącza przed mrozem? Gdzie zgłaszać się po pomoc, kiedy drogi okażą się śliskie lub nieprzejezdne?

W związku z nadejściem zimy, WiK Strzegom przypomina o konieczności zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Służby drogowe natomiast zdają relację 
jak rodzą sobie ze śniegiem i lodem na drogach. My podajemy gdzie dzwonić w sytuacjach 
kryzysowych.

Z zimą na drogach i chodnikach walczą również służby drogowe, które zapewnią, że są w gotowości i dobrze 
sobie radzą. 
- Radzimy sobie – informuje Zakład Usług Komunalnych. – Od poniedziałku (20.01) posypywano ulice i chodniki, a na-
stępnie prowadzono wzmożoną akcję opierając się na zarządzeniu burmistrza, które określa kolejność odśnieżanych 
ulic. Do dyspozycji są trzy odśnieżarko – piaskarki, ciągnik, sprzęt do odśnieżania chodników i dwie odśnieżarki ręczne, 
spalinowe zakupione w zeszłym roku.
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu do zimowego utrzymania dróg i chodników zakupił 117 ton soli drogowej 
oraz 655 t piasku. W mieście ustawiono 63 pojemniki z mieszanką piaskowo-solną oraz solą. Jeśli mieszkańcy 
zauważą gdzieś jakieś uciążliwości na drogach mogą to zgłaszać pod numerem tel. 074 85 51 051.
Służby drogowe powiatu natomiast na całą „akcję zima” w sezonie 2013/2014 kupiły przeszło 250 ton soli i 300 ton piasku.

Wykaz numerów alarmowych, pod które można dzwonić w kryzysowej sytuacji:
• Odcinki dróg krajowych tel. 71 334 73 00, dyżur AZ 74 84 00 820 i 74 84 10 365
• Odcinki dróg wojewódzkich tel. 71 391 71 00, dyżur AZ 71 391 71 09 i 74 845 33 57
• Odcinki dróg powiatowych tel. 74 662 29 20, dyżur AZ 74 662 29 20
• Odcinki dróg gminnych 74 85 51 051, dyżur AZ 601 808 942

Według raportu pokontrolnego WIOŚ, nie ma w emitowanym powietrzu ze Słodowni Strzegom żadnych 
związków toksycznych, bezpośrednio oddziaływujących na zdrowie człowieka, czy zagrażających zdrowiu 
człowieka. Oczywiście można odczuwać dyskomfort, ale nie ma z pewnością toksycznych związków. 
Wszystkie aromaty i zapachy są pochodzenia roślinnego. Nie można mówić o bezpośrednim wpływie na 
zdrowie fizyczne, ale dyskomfort jest. 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, na 
które na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy kolejne 
z nich: 

jacek: witam Pana. mam py-
tanie odnośnie krążących infor-
macji o ewentualnym współfi-
nansowaniu ochotniczej straży 
Pożarnej w rogoźnicy, polegają-
cym na zadaniu zakupie nowego 
samochodu dla tejże jednostki. 
Panie Burmistrzu, czy gmina 
faktycznie nosi się z takim za-
miarem i ewentualnie czy są 
w gminie zarezerwowane na 
to przedsięwzięcie środki. jeżeli 
tak, to bardzo dobrze, gdyż na-
leżałoby wspomóc i podnieść tą 
jednostkę. na tle innych słabo 
wypadają. Pozdrawiam i życzę 
satysfakcji z wykonywanej pra-
cy, jak też i wygranych wyborów 
nowej kadencji. 

W tym roku w budżecie gmi-
ny zaplanowano 400 tys. na 

zakup samochodu bojowego dla 
jednostki OSP w Rogoźnicy. 
Jest ona w Krajowym Systemie 
Ratowniczym, a sprzęt który 
posiada, jest w złym stanie 
technicznym. Obecnie staramy 
się o dotacje z kilku źródeł, by 
zakupić nowoczesną jednostkę, 
a jest to koszt w granicach 600 
- 700 tys. zł. 

ultra39: witam Pana Burmi-
strza. mam tylko jedno pytanie: 
na ile lat ulica morska będzie 
zapomniana przez władze mia-
sta? Proszę spróbować przejechać 
tą ulicą, a nie będę musiała pisać, 
jak potrzebuje ta ulica remontu. 
wstyd dla miasta...

Zgadzam się, że stan tej drogi 
jest fatalny. Podobnie jest z ul. 3 
Maja. Myślę, że w 2015 r. będzie 
czas na te uliczki. Zaniedbania 
w remoncie ulic w mieście 
i gminie Strzegom są tak duże, 
że nie da się wszystkiego zrobić. 
Proszę o cierpliwość. W tym 
roku remontujemy 6, a jak się 
uda to 7 ulic w mieście i 3 na 
wioskach. Tempo jest duże, ale 
szybciej się nie uda. Pamiętam 
o ul. Morskiej i nie tylko o niej. 
Damy radę. 

maria: Panie Burmistrzu zgod-
nie z obietnicą, którą Pan złożył 
w grudniu na zebraniu wiejskim 
w rogoźnicy, proszę o informa-
cję, czy jest już przygotowywany 
projekt na remont dróg dojazdo-
wych w rogoźnicy. chcielibyśmy 
móc śledzić na bieżąco co dzieje 
się w tej sprawie. 

Zadanie pod nazwą „Projekt 
remontu dróg dojazdowych na 
osiedlu w Rogoźnicy” będzie 
wprowadzony do budżetu 12 
lutego 2014 roku. 

Filip: dzień dobry, czy przy 
wiadukcie, który jest przy ulicy 
dworcowej i koszarowej nie 
przydałoby się ustawić znaku 
pierwszeństwa przejazdu dla 
jednej ze stron albo zamon-
tować w tym miejscu lustra? 
jest tam wąsko i dwa auta się 
nie zmieszczą, a stwarza to 
zagrożenie dla kierowców. 

Już zostało zamontowa-
ne całe oznakowanie ulicy 
Koszarowej, zgodnie z opra-
cowanym projektem (po re-
moncie) organizacji ruchu 
na tej ulicy. 

Anita: witam. chciałabym 
wiedzieć, ile Pan wydał pie-
niędzy z kasy miasta na sylwe-
stra w rynku. jeśli to możliwe, 
z podziałem na: zespół, kon-
kursowe nagrody, fajerwerki, 
pensje organizatorów, obsługi 
i ochrony, scenę i toi toi.

Strzegomskie  Centrum 
Kultury poniosło następujące 
koszty: - koncert Zespołu Kar-
powicz Family – 9 231,00 zł, 
montaż i obsługa estrady ple-
nerowej – 4 920,00 zł, zabez-
pieczenie imprezy plenerowej 
(ochrona) – 6 983,00 zł, TOI & 
TOI - 564,45 zł, pokaz sztucz-
nych ogni – 4 920,00 zł, kon-
kursowe nagrody wydane dla 
uczestników dwóch konkursów 

zostały pozyskane od sponso-
rów. Strzegomskie Centrum 
Kultury będące organizatorem 
w/w imprezy masowej, nie po-
niosło dodatkowych kosztów 
osobowych, gdyż pracownicy 
wykonywali swoje zadania 
w ramach umowy o pracę. 
Zapłacono pracownikom je-
dynie dodatek za godziny 
nocne (zgodnie z przepisami 
Kodeksu Pracy) w wysokości 
198,83 zł. Powyższe koszty zo-
stały odpowiednio poniesione 
z dotacji podmiotowej z gminy 
Strzegom w kwocie 21 134,83 
zł i środków własnych Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
w kwocie 5 484,45 zł. 

gmura: dzień dobry. kiedy bę-
dzie otwarcie sali w goczałko-
wie? chyba małe opóźnienia…

Sala gimnastyczna w Go-
czałkowie będzie oddana przed 
terminem. Zajęcia wychowania 
fizycznego i wejście na salę 
będzie możliwe od 3 lutego. 
Zapraszam. Nieprawda, że pod-
łoga się rusza - jest sprężysta. 
Takie się teraz montuje w no-
woczesnych salach. W ogóle 
obiekt jest piękny i proszę nie 
wierzyć w rozpuszczane plotki, 
że to czy tamto jest źle. Chce 
się znowu - szczególnie jeden 
pan - powiedzieć, że hala jest 
„be”, bo Suchyta jest „be”, a on 
jest „cacy”.

michu: dlaczego wośP nie od-
była się na hali osir ? strasznie 
mało miejsca było w sck ii. 

Też tak uważam. Uzgodni-
łem z panią dyrektor, że Jar-
mark Wielkanocny odbędzie 
się w Hali OSiR. A jeśli będzie 
pogoda, to na strzegomskim 
Rynku, z wykorzystaniem hali 
namiotowej, którą zakupiło 
SCK z Funduszu Lokalnej 
Grupy Działania „Szlakiem 
Granitu”.

Piotr: witam serdecznie, miesz-
kam przy ulicy Promenada. 
od pewnego czasu oświetlenie 
nie działa prawidłowo wokół 
budynku (6 i 8) - są trzy lam-
py problem w tym, że żadna 
nie działa. do kogo mam się 
zwrócić z tym problemem? 
Pozdrawiam. 

W dniu 23.01.2014 sprawę 
przekierowałem do nasze-
go Wydziału Komunalnego. 
W takich sprawach prosimy 
o informację pod podany nu-
mer telefonu - (74) 8560-531. 
Będzie szybka reakcja

jan: Panie Burmistrzu. wydaje 
Pan gazetę zgrzebną, nudną, 
ciągle taką samą, byle jak ro-
bioną. 

Szanowny Janie! Prioryteto-
wym założeniem dwutygodni-
ka samorządowego „Gminne 
Wiadomości Strzegom” jest 
informowanie czytelników 
o bieżących wydarzeniach, 
inwestycjach na terenie na-
szej gminy oraz wielu innych 
treściach, mających wpływ na 
życie mieszkańców. Biuletyn 
jest podzielony na kilka rubryk, 

dzięki czemu każdy ma możli-
wość na bieżąco śledzić aktu-
alności, wydarzenia kulturalne, 
oświatowe i inne. To nie jest 
gazeta rozrywkowa i taka też 
nie będzie. Nie będzie w niej 
także treści o charakterze sen-
sacyjnym – tylko prawdziwe 
informacje. Uważam, że re-
dakcja biuletynu nieźle wyko-
nuje swoje obowiązki, o czym 
świadczy fakt, że nakład 6 tys. 
egzemplarzy rozchodzi się 
w całości już kilka dni od daty 
wydania. Oczywiście przyjmuję 
też głosy krytyczne i obiecuję, 
że gazeta będzie się rozwijać 
– nie tylko merytorycznie, ale 
i graficznie.

Barbara1: dlaczego samocho-
dy wjeżdżają do parku przy 
sklepie z materiałami biu-
rowymi, przy ulicy krótkiej 
niszczą trawnik oraz kostkę /
wykruszyła się czarna kostka 
krawędziowa/ przecież jest 
monitoring. 

Celem wykonania ronda 
przy sklepie w parku przy ul. 
Krótkiej było umożliwienie 
dokonania zakupów i ich za-
ładunku. W chwili obecnej 
kostki zostaną naprawione.

Zbigniew Suchyta przepra-
sza Pana Jerzego Majewskie-
go za ujawnienie wysokości 
jego zarobków w numerze 21 
Biuletynu Samorządowego 
Gminy Strzegom - Gminne 
Wiadomości Strzegom z dnia 
30 lipca 2013 roku.

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Oto ceny brutto dla gospodarstw domowych za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków w innych gminach: 

Rada Miejska w Strzegomiu 
podjęła uchwałę o dopłacie 
do cen ścieków w kwocie 377 
780,00 zł, dlatego podwyżka 

nie wyniosła 11,6 %, jak wynika 
z kalkulacji cenowej, a tylko 
4,9 %.

Jakie ceny za wodę i ścieki? 
Ogółem w 2013 r. utwo-

rzonych zostało 364 miejsca 
pracy. W ramach tych miejsc 
pracowało 386 osób bezro-
botnych, z których zasiłek dla 
bezrobotnych „wypracowało” 

44 osoby – szczegóły przed-
stawia tabela. Gmina Strzegom 
wydała w 2013 r. na organizację 
tych miejsc pracy kwotę blisko 
900 000 zł.

Działania gminy na rzecz osób bezrobotnych w 2013 r.
W 2013r. gmina Strzegom stworzyła miejsca pracy dla 386 bezrobotnych. Zasiłek „wypracowały” 44 osoby

Miejscowość
WODA ŚCIEKI

razem 
ZŁ Nowe ceny od:

Gosp. domowe

Świdnica 3,55 5,02 8,57 01.01.2014

Gm. Wiej. Świdnica 
Słotwina 4,62 5,20 9,82 01.01.2013

Żarów 3,16 6,11 9,27 01.05.2013

Jaworzyna Śl. 3,20 6,04 9,24 01.03.2013

Dobromierz 3,93 5,40 9,33 01.11.2013

Strzegom 3,59 5,33 8,92 01.02.2014

Bystrzyca Kł. 4,68 5,97 10,65 01.01.2014

Świebodzice 4,94 8,00 12,94 01.07.2013

Ząbkowice Śl. 3,29 5,81 9,10 01.05.2013

Kłodzko 4,05 3,99 8,04 01.01.2014

Wałbrzych 5,19 8,00 13,19 01.07.2013

Legnica 4,36 5,12 9,48 01.01.2014

Środa Śląska 4,19 5,00 9,19 01.06.2013

Dzierżoniów 3,99 3,96 7,95 01.01.2014

Sulików 6,90 24,25 31,15 01.01.2014

Nowogrodziec 3,56 8,21 11,77 01.02.2013

Grodków 3,35 7,64 10,99 01.07.2013

Jelenia Góra 5,91 5,63 11,54 01.03.2013

Liczba miejsc 
pracy

Liczba osób 
pracujących 
w ramach 
utworzonych 
miejsc

Zobowiązania wobec 
urzędu pracy za 2012 r.

po robotach publicznych 16 16

po pracach 
interwencyjnych

23 23

po stażach 3 3

Miejsca utworzone w 
2013 r.

roboty publiczne 39 50

zobowiązania po robotach 
publicznych

31 31

prace interwencyjne 33 33

zobowiązanie po pracach 
interwencyjnych

12 12

Staże - urząd 7 7

Staże - jednostki gminy 46 46

zobowiązania po stażach 24 24

Razem: 234 245

miejsca utworzone w 
ramach własnych środków

50 50

Razem: 284 295

prace społecznie 
użyteczne

80 91

Ogółem: 364 miejsca 386 osób

Gmina nie będzie decydować, kto zostanie skierowany do pracy

Kierownik Filii Urzędu Pracy - Grzegorz Wijas przekazał na zebraniu sołtysów 
w dniu 22 stycznia br. ważne informacje dotyczące bezrobocia w gminie 
Strzegom i zasad działania urzędu pracy po wprowadzeniu planowanych zmian 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o środkach 
finansowych jakimi dysponuje. 
Poinformował, że nadal będzie możliwość organizowania robót publicznych, 
prac interwencyjnych, staży i prac społecznie użytecznych. Jednak po za-
kończeniu tych programów będzie obowiązek zatrudnienia na dalszy okres 
– efektywność zatrudnienia wynosić powinna minimum 60%. Od efektywności 
zatrudnienia po zakończeniu programów będzie uzależniony m.in. przydział 
środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy. Podkreślił również, że zmienione 
zostaną zasady kierowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót 
publicznych i na staże. Przy doborze osób bezrobotnych kierowanych 
do tego rodzaju prac głównym kryterium nie będzie trudna sytuacja 
materialna, rodzinna czy życiowa tych osób. W związku z tym, to urząd 
pracy będzie decydował, kogo skieruje do pracy. Wyjątkiem będą prace 
społecznie użyteczne. Listę osób kierowanych do tego rodzaju pracy ustalać 
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.
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W 2013 r. dyrektorzy pla-
cówek oświatowych gminy 
Strzegom zostali zobligowani 
przez burmistrza Strzegomia 
do oszczędności. Po wakacjach 
szkoły podliczyły swoje wydat-
ki i okazało się, że udało się 
zaoszczędzić trochę pieniędzy, 
które zostały rozsądnie roz-
dysponowane. Poniżej przed-
stawiamy wykaz, co szkoły 
i przedszkola zrobiły z tymi 
środkami.

W Publicznym Przedszkolu 
nr 2 w Strzegomiu udało się za-
adaptować pomieszczenie gospo-
darcze na gabinet logopedyczny. 
Zakupiono także meble. Ponadto 
zakupiono system Kontroli Do-
stępu do przedszkola. Publiczne 
Przedszkole nr 4 w Strzegomiu 
zakupiło notebooka, blender oraz 
tonery i tusze. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Strzegomiu 
kupiła 2 laptopy, 2  projekto-
ry  multimedialne oraz dysk 
wymienny. Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 3 wykonała re-
mont sali edukacji wczesnosz-
kolnej i remont szatni oddziału 
przedszkolnego. Z dochodów 
własnych zakupiono tablicę ob-
rotową, wykładzinę dywanową do 
oddziału przedszkolnego i meble 
do oddziału przedszkolnego. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Strzegomiu, za oszczęd-
ności w budżecie szkoły, wyko-

nała remont sali lekcyjnej nr 1 i ją 
doposażyła oraz zakupiła pomoce 
dydaktyczne. Z dochodów wła-
snych szkoły zakupiono krzesła 
i ławki do sali lekcyjnej, meble 
do sal lekcyjnych, dwie kamery 
zewnętrzne z osprzętem (moni-
toring placu zabaw) oraz sprzęt 
komputerowy. Zespół Szkolno 
- Przedszkolny w Stanowicach 
wykonał siłownię zewnętrzną, 
zakupił komputer do pokoju na-
uczycielskiego, radiomagnetofon 
oraz odmalował pomieszczenie 
do zajęć dodatkowych oraz ciąg 
komunikacyjny w przedszkolu. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kostrzy z zaoszczędzonych 
pieniędzy sfinansowała likwidację 
szamba, które stwarzało niebez-
pieczeństwo na terenie szkoły, 
doposażyła pracownię kompute-
rową oraz zakupiła pomoce dy-
daktyczne z dochodów własnych 
na zajęcia wychowania fizycznego 
i do oddziału przedszkolnego. 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Olszanach zakupiła projektory 
do dwóch klas lekcyjnych i ma-
teriały remontowo-budowlane. 
Zespół Szkół w Goczałkowie 
ze środków własnych zakupił  
m. in. tablicę na przybory matema-
tyczne i gry edukacyjne z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Dodatkowo sfinansowano koszty 
przejazdu uczniów na konkursy, 
wycieczki, zawody sportowe, 
zakupiono sprzęt komputerowy 
i multimedialny. Natomiast z za-

oszczędzonych środków zaku-
piono m. in.: krzesła do sal kom-
puterowych – 30 szt. oraz krzesła 
i stolik do oddziału zerowego. 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
z budżetu szkoły zakupiło m. in.: 
wyposażenie dwóch sal lekcyjnych 
(ławki, krzesełka, tablice, regały, 
szafki), zestaw komputerowy do 
sekretariatu, zestaw multimedial-
ny do pracowni polonistycznej, 
pomoce dydaktyczne do mate-
matyki, fizyki i wf-u. Wyposażono 
szkołę - w ramach środków zgro-
madzonych na koncie dochodów 
własnych – w zestaw interaktywny 
naścienny do pracowni matema-
tycznej, zestawy multimedialne do 
pracowni chemicznej i biologicz-
nej, 7 zestawów komputerowych 

do pracowni informatycznej oraz 
rolety do trzech sal lekcyjnych. 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
za zaoszczędzone pieniądze wy-
konało remont podłogi w sali nr 
58, zakupiło m. in. projektor do 
sali geograficznej oraz szafy do 
sal lekcyjnych. W Publicznym 
Przedszkolu w Jaroszowie za-
kupiono m. in. notebooka (środ-
ki z budżetu przedszkola) oraz 
teatrzyk kukiełkowy/pomoce 
dydaktyczne (konto środków spe-
cjalnych). W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Jaroszowie ze 
środków budżetu szkoły wymie-
niono stoliki i krzesła uczniowskie 
we wszystkich klasach I-III oraz 
krzesła obrotowe w sali kom-
puterowej, a z konta środków 

specjalnych zakupiono tablicę 
interaktywną z projektorem dla 
klas I-III oraz zakupiono 10 no-
tebooków dla uczniów. W Gim-
nazjum w Jaroszowie ze środków 
budżetu szkoły wymieniono stoli-
ki i krzesła uczniowskie w dwóch 
klasach, wymieniono krzesła 
obrotowe w sali komputerowej, 
zakupiono tablicę interaktywną 
z projektorem do klasy języko-
wej i 2 notebooki do pracowni 
komputerowej, a z konta środków 
specjalnych zakupiono zestaw 
nagłaśniający oraz mobilną szafę 
na notebooki. 

Zapraszamy do obejrzenia ga-
lerii tych inwestycji na ostatniej 
stronie.

kw

Oszczędności w szkołach
Zobacz jak wiele udało się zrobić w szkołach i przedszkolach za zaoszczędzone pieniądze i na czym oszczędzano? Ferie zimowe  

są już za pasem
Niedawno skończyła się prze-

rwa świąteczna, a już wkrótce 
kolejne 2 tygodnie laby. To 
dobra wiadomość nie tylko dla 
uczniów gminy Strzegom, ale 
również nauczycieli, którzy od 
17 lutego br. rozpoczną ferie 
zimowe.

W tym roku jako pierwsi 
przerwę w nauce rozpoczęli 
uczniowie z województwa lu-
belskiego, łódzkiego, podkar-
packiego, pomorskiego i ślą-
skiego. 

Poniżej zamieszczamy tego-
roczny rozkład ferii: 
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. 
województwa: lubelskie, łódz-
kie, podkarpackie, pomorskie, 
śląskie 
27 stycznia - 9 lutego 2014 r. 
województwa: podlaskie, war-
mińsko-mazurskie; 
3 - 16 lutego 2014 r. 
województwa: kujawsko-po-
morskie, lubuskie, małopolskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie; 
17 lutego - 2 marca 2014 r. 
województwa: dolnośląskie, 
mazowieckie, opolskie, zachod-
niopomorskie. 

Ponadto znany jest termin 
rozpoczęcia i zakończenia ferii 
zimowych w poszczególnych 
województwach w roku szkol-
nym 2014/2015: 
 19 stycznia - 1 lutego 2015 r. 
województwa: dolnośląskie, 
mazowieckie, opolskie, zachod-
niopomorskie 
 
26 stycznia - 8 lutego 2015 r. 
województwa: podlaskie, war-
mińsko-mazurskie 
 
2 - 15 lutego 2015 r. 
województwa: lubelskie, łódz-
kie, podkarpackie, pomorskie, 
śląskie 
 
16 lutego - 1 marca 2015 r. 
województwa: kujawsko-po-
morskie, lubuskie, małopolskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie

kw

* * *

Dodatki w 2013’ dla 
naszych nauczycieli 

Burmistrz Strzegomia do-
konał analizy poniesionych 
w 2013 roku wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli 
w odniesieniu do średnich 
wynagrodzeń, o których mowa 
w Karcie Nauczyciela.

Nauczyciele dyplomowani 
i kontraktowi w 2013 roku 
osiągnęli średnie wynagrodze-
nie miesięczne tj. odpowiednio 
kwoty 5 000,37 zł i 3 016,52 
zł. Średniej określonej w Kar-
cie Nauczyciela nie osiągnęli 
natomiast nauczyciele miano-
wani – 3 913,33 zł i nauczyciele 
stażyści – 2 717,59 zł i im przy-
sługują jednorazowe dodatki 
uzupełniające. - Na wypłatę 
do końca stycznia bieżącego 
roku dodatków uzupełniają-
cych gmina wydatkuje kwotę 
94 457,29 zł, to jest o około 
36 tysięcy mniej niż w roku 
ubiegłym – informuje Urszula 
Podsiadły-Szubert, naczelnik 
Wydziału Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

red

O śmieciach i … 
– pod takim hasłem w Ze-

spole Szkół w Strzegomiu 
rozpoczął się cykl spotkań doty-
czących gospodarki odpadami. 
Przedsięwzięcie zostało zor-
ganizowane przez Katarzynę 
Zator wspólnie z Kazimierzem 
Chajdugą - naczelnikiem Wy-
działu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu w ramach 
Tygodnia Przedsiębiorczości. 

Pierwsza prelekcja miała 
miejsce 15 stycznia br. i uczest-
niczyli w niej uczniowie klasy 
I i II Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego pod opieką 
Renaty Dziurli. Prowadzący 
- Kazimierz Chajduga - zapo-
znał uczniów z podstawowymi 
terminami dotyczącymi oma-
wianych zagadnień. Odbyła 
się także projekcja filmu „Tona 
śmieci”. Przedstawiciel UM 
przedstawił także system prze-
twarzania odpadów w Polsce. 
Młodzież z zainteresowaniem 
wysłuchała pogadanki eko-
logicznej i chętnie włączyła 
się do dyskusji. Prelekcja Ka-
zimierza Chajdugi na temat 
gospodarowania odpadami nie 
wyczerpała tematu, będą or-
ganizowane kolejne spotkania 
z młodzieżą. Głównym celem 
akcji jest zapoznanie i uzmy-
słowienie uczniom potrzeby 
segregowania śmieci, wskaza-
nie możliwości zagospodaro-
wania odpadów oraz zagrożeń, 
jakie stanowią dla środowiska. 
Tematyka spotkań obejmuje 
wiedzę z zakresu podstaw pro-
gramowych biologii, geografii 
i chemii. 

red

Historia potrafi zaskakiwać. 
Tak też było w przypadku 
budynku Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Strzego-
miu, który - jak się okazało 
- ma 100 lat.

- Do niedawna byliśmy prze-
konani, że budynek LO został 
wzniesiony w 1925 r. Świad-
czyły o tym pierwsze powo-
jenne dokumenty z 1959 r. 

Zaskakującym i nielogicznym 
wydawał się jednak fakt, że dwa 
obiekty: hala sportowa liceum, 
a także budynek znajdujący się 
na ul. T.Kościuszki 33, należący 
pierwotnie do szkoły, zostały 
wzniesione w 1910 r., a więc 
aż 15 lat wcześniej od samego 
budynku liceum. Nie mając 
jednak innych dokumentów, 
oprócz wspomnianej Karty 
Ewidencyjnej z 1959 r., z całą 
pewnością byśmy poprzestali 

na przeświadczeniu, że szkoła 
pochodzi z 1925 r. – mówi 
dyrektor szkoły Tomasz Mar-
czak. – Jednak dociekliwość 
Piotra Bułakowskiego, na-
uczyciela historii, okazała się 
niezaspokojona. Dotarł on 
do niezwykle interesującego 
fragmentu niemieckiego opra-
cowania, z którego wynikało, że 
otwarcie nowego budynku Li-
ceum miało miejsce w czwar-
tek, 8 stycznia 1914 roku. Do 

udziału w tym święcie władze 
miejskie zaprosiły na czele 
z królewskimi urzędnikami 
(władzami) miasta i powiatu, 
członków miejskich organizacji 
(stowarzyszeń), jak również 
rodziców dzieci uczęszczają-
cych do tej szkoły – uzupełnia 
Tomasz Marczak. Ustalenia 
Piotra Bułakowskiego po-
twierdził również Krzysztof 
Kaszub, który w archiwach 
przedwojennych znajdujących 

się w Niemczech odnalazł 
podobny zapis. Nie ma więc 
wątpliwości, że budynek Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu ma 100 lat! 
W związku z tym 27 stycznia 
br., odbyła się inauguracja 
obchodów tego niezwykłego 
jubileuszu. Wykłady dotyczące 
historii szkoły oraz architek-
tury budynku poprowadzili: 
mgr Piotr Bułakowski oraz dr 
Tomasz Mikołajczak. Swoje 

wspomnienia z lat szkolnych 
przywołali: Melitta Sallai 
(absolwentka 1937 r.), prof. dr 
hab. Jan Chmura (absolwent 
1967 r.), burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta (absol-
went 1978 r.) oraz Mirosław 
Oczkoś (absolwent 1989 r.). Po 
prelekcjach nastąpiło uroczyste 
wmurowanie Księgi Wieczy-
stej LO, w której zostały za-
warte zdjęcia, filmy z wydarzeń 
szkolnych, dokumenty, a także 

pamiątkowe medale, emble-
maty szkoły i miasta. Na liście 
przewodnim złożyli swoje 
podpisy nauczyciele, uczniowie, 
pracownicy szkoły, zaproszeni 
goście oraz wszyscy uczestnicy 
uroczystości. Jubileusz szkoły 
był również okazją do waż-
nych historycznych gestów. 
Na froncie budynku został od-
tworzony przedwojenny napis 
- LYZEUM, oczywiście w pol-
skim brzmieniu – LICEUM. 

Każda z wykonanych liter ma 
1 m wysokości. Fundatorami 
napisu byli przyjaciele szkoły 
- Państwo Dorota i Krzysz-
tof Sobolowie. Nie zabrakło 
również tablicy pamiątkowej, 
którą wykonał z piaskowca 
kolejny fundator i przyjaciel 
LO – Marek Czyczerski. 
Tablica została zawieszona 
w miejscu wmurowania Księgi 
Wieczystej LO. 
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Niezwykła historia strzegomskiego LO!
Otwarcie nowego budynku Liceum miało miejsce w czwartek, 8 stycznia 1914 roku
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W bieżącym roku, podob-
nie jak w latach poprzednich, 
w gminie Strzegom odbędzie 
się wiele bardzo ważnych im-
prez, które na stałe wpisały się 
w kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych naszego miasta. Także 
w tym roku przybędą do nas 
największe, muzyczne gwiazdy, 
które umilą i uświetnią nam 
czas podczas celebrowania ta-
kich uroczystości jak: Dzień 
Kobiet, Święto Granitu Strze-
gomskiego, Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru, czy Święto 
Niepodległości. 

8 marca, czyli w „Dzień Ko-
biet” do Strzegomia przybędzie 
Krystyna Giżowska, znana 
z przebojów takich jak: „Przeży-
łam z Tobą tyle lat”, czy „Złote 

obrączki”. 16 marca strze-
gomską publiczność rozbawi 
„Kabaret Skeczów Męczących”. 
21 czerwca („Święto Granitu 
Strzegomskiego”) umili nam 
zespół HappySad oraz Jamal. 
22 czerwca usłyszymy kultowe 
gwiazdy: Eleni oraz Patrycję 
Markowską. Trwają jeszcze 
rozmowy z kilkoma zespoła-
mi dot. koncertu w piątkowy 
wieczór (20.06). Informacje 
podamy niebawem. 10 sierpnia 
(Międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru) wystąpi Sylwia 
Grzeszczak oraz zespół Future 
Folk. 11 listopada br. do Strze-
gomia zawita Alicja Majewska, 
znana m. in. z przeboju „Być 
kobietą”.

kw

Rok 2014 z gwiazdami

26 stycznia br. w hali OSiR 
w Strzegomiu odbył się 
I Maraton Zumba Love 
Strzegom 2014, pod honoro-
wym patronatem burmistrza 
Strzegomia - Zbigniewa 
Suchyty. 

Organizatorkami imprezy 
były: Ewa Zapolna i Dia-
na Szwed z fachową pomocą 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury oraz Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu. Maraton 
był kolejną imprezą tego typu 
przeprowadzaną na Dolnym 
Śląsku. Poprzednie odbyły się 
w Dzierżoniowie, Legnicy 
i we Wrocławiu. Prowadzą-
cymi było 4 dyplomowanych 
instruktorów-wykonawców: 
Ewa Zapolna, Dagmar Rój, 
Urszula Puzio i Alicja Janicka. 
Impreza była okazją do pokaza-
nia szerszej publiczności sportu 
jakim jest Zumba, a także pro-
mocji Strzegomia. W hali OSiR 
w Strzegomiu gościli mieszkań-
cy z okolicznych miejscowości, 
a przede wszystkim dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe 
z naszej gminy. Do tej pory 
nasze mieszkanki były raczej na 
widowni, teraz same tworzyły 
piękne widowisko. 

Zajęcia ZUMBY - zarówno 
na wsi, jak i w mieście - po-
zwalają kobietom w różnym 
wieku na spędzenie w ciekawy 
i aktywny sposób czasu wolne-

go. ZUMBA daje radość i ener-
gię, łączy pokolenia, ponieważ 
tańczą babcie, mamy, córki 
i wnuczki. Regularny udział 
w zajęciach poprawia koordyna-
cję ruchową dzieci i młodzieży. 
Systematyczne ćwiczenia po-
przez taniec modelują sylwetkę 
i poprawiają samopoczucie. 
- Dla Pań najbardziej moty-
wujące w ZUMBIE jest to, 
że podczas tego typu tańca 

spalanych jest jednorazowo 600 
kalorii - wyjaśnia Ewa Zapolna 
współorganizatorka maratonu. - 
ZUMBA spodobała mi się do 
tego stopnia, że obecnie uczęsz-
czam na kurs instruktorski 
ZUMBA ZIN we Wrocławiu 
- informuje uczestniczka zajęć 
– Natalia Szwed. - Ponieważ 
preferuję zdrowy styl życia, 
ZUMBA jest dla mnie idealną 
formą ruchu. Mobilizacją do 
przychodzenia na zajęcia są 
spotkania z przyjaciółkami 
i koleżankami, z którymi mogę 
miło i przyjemnie spędzać 

wolny czas. Bezcenne jest to, że 
po zajęciach wszystkie jesteśmy 
uśmiechnięte i rozpromienione. 
Zachęcam wszystkie panie, oczy-
wiście panów także, do uczest-
nictwa w zajęciach, ponieważ 
zasilają one w pozytywną energię 
potrzebną w życiu zawodowym 
i prywatnym – dodaje Aneta 
Wiklińska. Z kolei Małgorzata 
Czerniawska, która od czterech 

lat uprawia ZUMBĘ, mówi - 
Mogę ćwiczyć, a zarazem dobrze 
się bawić. ZUMBA pozwala mi 
odreagować od codzienności. 
Ćwicząc dwa razy w tygodniu 
przez godzinę, nie odczuwam 
w ogóle zmęczenia. Spotykam 
cudownych ludzi, a wracając 
z ćwiczeń mam dużo energii 
i pozytywnie myślę. 
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Nasza Zumba Love 
Szacuje się, że w gminie Strzegom jest ok. 500 osób uprawiających tę ciekawą dyscyplinę sportu

W grudniu ub. roku ukazała 
się nowa książka o historii 
najstarszych i najcenniej-
szych zabytków Strzego-
mia. Wydawcą jest Parafia 
pw. św. App. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu, która pozy-
skała na publikację środki 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnoślą-
skiego w ramach projektu 
„Popularyzacja walorów ar-
tystycznych, historycznych 
i architektonicznych Dolne-
go Śląska poprzez publikację 
książki pt. „Gotyckie zabytki 
Strzegomia”.

Nowa publikacja, podobnie 
jak poprzednie książki o tej 
tematyce: „Sakralne obiekty 
Strzegomia” autorstwa Walen-
tego Wyrwy oraz „Strzegomskie 
kościoły i klasztory” Krzysztofa 
Kaszuba, ukazuje piękno 
i ciekawą historię relik-
tów średniowiecznej za-
budowy naszego miasta. 
Jest jednak pod kilkoma 
względami w stosunku 
do nich nowatorska. 
Przede wszyst-
kim katalog 
o p i s y w a -
nych w niej 
budowli nie 
o g r a n i c z a 
się tylko do 
o b i e k t ó w 
sakra lnych. 
W k s i ą ż c e 
zamieszczono 

również teksty o świeckich kon-
strukcjach: murach obronnych 
i Wieży Dziobowej. W publika-
cji oprócz opisu perły śląskiego 
gotyku, jaką bez wątpienia jest 
bazylika, znalazły się rozdziały 
traktujące o mniejszych strze-
gomskich kościołach pw. św. Bar-
bary, św. Antoniego i św. Jadwigi. 
- Po raz pierwszy w tak staranny 
sposób został udokumentowany 
obecny stan naszych małych 
kościołów pomocniczych parafii 
św. App. Piotra i Pawła - mówi 
koordynator projektu Krzysztof 
Kalinowski. - W książce znalazł 

się ich dokład-
ny opis, ale co 
najważniejsze 
pierwszy raz 
ukazano ich 

piękno na licznych fotografiach 
przedstawiających elewacje ze-
wnętrzne oraz wnętrza - dodaje. 
Z faktu ukazania się książki 
zadowolony jest także ks. prałat 
Marek Babuśka - Staraniem 
wielu osób i instytucji udało się 
przywrócić dawny blask naszym 
parafialnym kościołom. Wiele 
zostało jeszcze do zrobienia, 
ale nasza książka pokazuje, jak 
bardzo zmieniły się te najstarsze, 
architektoniczne perły miasta 
i ich otoczenie w ciągu ostatnich 
lat. Uzupełnieniem treści są stare 
fotografie, na których utrwa-
lono, jak wyglądały opisywane 
w książce obiekty na przełomie 
wieków. Dla obcokrajowców 
zamieszczono także opisy zabyt-
ków w języku angielskim i nie-
mieckim. Publikację wyróżnia 
także jakość techniczna - trwała, 
sztywna oprawa oraz bogactwo 
ilustracji. W założeniach autorów 
ma bowiem stanowić ona nie 
tylko źródło historycznej infor-
macji, ale ma być także zapisem 
obecnego stanu strzegomskich 
zabytków epoki średniowiecza. 
Promocja książki odbyła się 28 
grudnia 2013 r.
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Nowa książka na rynku wydawniczym
Publikacja ukazuje piękno i ciekawą historię średniowiecznej zabudowy Zagrają m.in. zespoły Gram of Happiness, Error, Striker i… „niespodzianka” 

07.02.2014 r. godz.18.00 
– sala balowa w Strzegom-
skim Centrum Kultury II

W klimatach okołowalen-
tynkowych, tydzień przed 
feriami zimowymi dla strze-
gomskiej młodzieży zagrają 
zespoły Gram of Happiness, 
Error, Striker plus zespół 
„niespodzianka”. Publiczność 
będzie mogła przede wszyst-
kim posłuchać oraz zabawić 
się w rytm muzyki rockowej 
i reagge. Wstęp wolny.

14.02.2014 r. godz. 9.30 
– sala balowa w Strzegom-
skim Centrum Kultury II

„Karnawałowe Walentyn-
ki” dla dzieci z przedszkoli. 
W programie: zabawy ru-
chowo -taneczne, wspólne 
śpiewanie, mnóstwo kon-
kursów z nagrodami i słodki 
poczęstunek.

17 – 28.02.2014 r. – Strze-
gomskie Centrum Kultury 
II. 

Od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 10.00 
do 13.00 zapraszamy dzieci 
w wieku od 7 do 13 lat na 
„Kolorowe ferie w mieście”. 
W programie: zajęcia pla-
styczne, teatralne, muzyczne, 
wokalne, taneczne, gry i za-
bawy edukacyjne i ruchowe, 
konkursy z nagrodami, „Super 
niespodzianki”. Codziennie 
słodki poczęstunek i napoje.
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Na zdjęciu: Sylwia Grzeszczak

Fot. Paw
eł Pyrz (w

w
w

.sylw
iagrzeszczak.pl)

Co w kulturze w lutym 2014’? 
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Terenem działania Gmin-
nej Spółki Wodnej „Strze-
gom” jest gmina Strzegom, 
a zadaniem utrz ymanie 
i eksploatacja urządzeń me-
lioracji szczegółowej tj. ro-
wów o długości 217,43 km 
i sieci drenarskich na 5 796 
ha gruntów zmeliorowa-
nych. Działalnością Spółki 
objętych jest ogółem 10 687 
ha gruntów rolnych. 

W skład Zarządu GSW 
„Strzegom” wchodzą: prze-
wodniczący - Grzegorz Ko-
narski, zastępca przewodni-
czącego – Andrzej Szczepa-
nik, sekretarz – Stanisława 
Górska, członkowie – Zdzi-
sław Kudyba i Wiesław Wie-
szewski. Wszyscy członkowie 
Zarządu pracują społecz-
nie. Na całość wykonanych 
prac przez GSW „Strzegom” 
w 2013 r. na rowach melio-
racyjnych o łącznej długości 
15,236 km i sieciach drenar-
skich na obszarze 7,81 ha na 
kwotę ok. 279 000 zł składają 
się prace wykonane z dotacji 
z budżetu gminy i wojewo-
dy oraz funduszy własnych 
spółki. Dotację z budżetu 
gminy Strzegom w wysokości 
107 000 zł przeznaczono na 
konserwację gruntowną lub 
odbudowę rowów w Stanowi-
cach, Olszanach, Goczałkowie, 
Stawiskach, Skarżycach, Jaro-
szowie, Wieśnicy, Żółkiewce, 
Strzegomiu, Tomkowicach, 
Granicy i Modlęcinie. Pod-
sumowując, udrożniono 6,43 
km rowów oraz 0,95 ha sieci 
drenarskiej. Dotację z budżetu 
wojewody w kwocie 66 775 zł 
wykorzystano na konserwację 
głównych odbiorników wód, 
które wymagały odtworzenia 
w Kostrzy, Żelazowie, Ol-
szanach o łącznej długości 
2,715 km. GSW „Strzegom” 
przy współpracy z rolnikami, 
przedsiębiorstwami rolnymi 
i Wrocławskim Zakładem 
Zielarskim „Herbapol” wy-
konała konserwację rowów 
o długości 6,091 km oraz kon-

serwację sieci drenarskich na 
obszarze 6,86 ha w kwocie 105 
200 zł. Prace zostały wykona-
ne w Goczałkowie Górnym, 
Bartoszówku, Tomkowicach, 
Strzegomiu, Morawie, Jaro-
szowie, Stanowicach, Gro-
chotowie, Rogoźnicy, Kostrzy, 
Olszanach. 

Rok 2013 był kolejnym 
rokiem działania programu 
„Bezrobotni dla gospodarki 
wodnej 2013” realizowanego 
na mocy porozumienia bur-
mistrza Strzegomia, Powiato-
wego Biura Pracy w Świdnicy 
i Dolnośląskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń wodnych 
we Wrocławiu O/Świdnica 
i przez nich finansowane. Bez-
robotni wykonali konserwację 
bieżącą na rowach o długości 
4,615 km o wartości 7.000 zł 
w Strzegomiu, Godzieszówku, 
Olszanach. 

Od trzech lat Urząd Miejski 
w Strzegomiu zajął się również 
remontem i przebudową prze-
pustów pod drogami gminny-
mi na rowach melioracyjnych 
i burzowych umożliwiając 
swobodny spływ wód. W 2013 
r. Urząd Miejski wymienił 15 
szt. przepustów na ogólną 

kwotę 69 000 zł w miejsco-
wościach: Kostrza, Modlęcin, 
Olszany, Tomkowice, Sta-
wiska, Morawa, Graniczna, 
Bartoszówek. Zarząd Spółki 
od początku kadencji zwracał 
uwagę na konieczność kon-
serwacji rowów przy drogach 
powiatowych, gdyż ich stan 
techniczny decyduje o odbio-
rze wody z szosy i przyległych 
gruntów rolnych. W odpowie-
dzi Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego podjęła i konty-
nuowała w 2013 roku oczysz-
czanie i pogłębianie swoich 
rowów. Tym razem w Tom-
kowicach, Granicy, Olszanach 
i Modlęcinie. Bardzo ważne 
dla mieszkańców gminy są 
działania Dolnośląskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń 
wodnych we Wrocławiu O/
Świdnica jako administratora 
38,605 km potoków w gminie 
Strzegom. W szeregu naczyń 
połączonych rzeki – potoki – 
rowy - dreny, potoki decydują 
o bezpieczeństwie powodzio-
wym wielu wiosek oraz o moż-
liwościach odbioru nadmiaru 
wody z pól. W ubiegłych latach 
2010 - 2012 DZMiUW we 
Wrocławiu O/Świdnica pod-

dał konserwacji: potok Rogacz 
w Tomkowicach i Strzegomiu, 
potok Czarnucha i Olszański 
w Olszanach, potok Wierz-
biak w Wieśnicy, Granicznej 
i Goczałkowie, potok Parowa 
w Godzieszówku i Tomkowi-
cach o łącznej długości 30 km. 
W 2013 r. oczyszczono potok 
Cicha Woda w Bartoszówku 
i Goczałkowie Górnym, po-
tok Rogacz w Tomkowicach 
i Strzegomiu oraz potok Ol-
szański w Olszanach o łącznej 
długości 9,1 km na kwotę 
414.362 zł. 

Zarząd GSW „Strzegom” 
wyraża zadowolenie ze współ-
pracy oraz dziękuje Urzędowi 
Miejskiemu w Strzegomiu, 
Dolnośląskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu we Wrocła-
wiu, Starostwu Powiatowemu 
w Świdnicy, Dolnośląskiemu 
Zarządowi Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocławiu 
O/Świdnica, Służbie Dro-
gowej Powiatu Świdnickiego 
za zrealizowane na terenie 
gminy Strzegom w 2013 roku 
przedsięwzięcia mające na celu 
poprawę sytuacji w gospodar-
ce wodnej.
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Rowy i przepusty…
W 2013 r. Urząd Miejski wymienił 15 przepustów w ośmiu miejscowościach, na ogólną kwotę 69 tys. zł

Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu, wspólnie 
z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa 
Dolnośląskiego, ogłasza-
ją otwarcie X edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu 
„Najaktywniejszy Lider pracujący 
na rzecz społeczności wiejskiej”, 
w ramach Krajowego Konkursu 
Kryształowej Koniczyny. Zgło-
szenia kandydatów przyjmowane 
są do 20 lutego br.

Celem konkursu jest wyróż-
nienie ludzi działających na rzecz 
rozwoju edukacji na terenach wiej-
skich, uhonorowanie pracy wolon-
tariuszy, promowanie najbardziej 
aktywnych osób pracujących 
na rzecz integracji, aktywizacji 
i rozwoju środowisk wiejskich, po-
pularyzowanie odpowiedzialnych 
postaw wśród ludzi zamieszkałych 
na terenach wiejskich, wyłonienie 
lidera wiejskiego w celu reprezen-

towania Dolnego Śląska 
w Krajowym Konkursie 
Kryształowej Koniczy-
ny.

Nagroda może być 
przyznawana za:
-  osiągnięcia w rozwi-

janiu oświaty pozasz-
kolnej,

- osiągnięcia w rozwijaniu wo-
lontariatu na rzecz edukacji 
wiejskiej,

- czas sprawowania funkcji w po-
łączeniu z efektami przeprowa-
dzonych działań,

- działania na rzecz poprawy 
warunków życia społeczności 
wiejskiej,

- szczególne osiągnięcia naukowe, 
wykorzystywane w praktyce 
rolniczej, szczególne osiągnięcia 
w upowszechnianiu wyników 
badań do praktyki rolniczej.
Więcej informacji pod linkiem: 

www.lgd-szlakiemgranitu.pl
red

W zakres wykonywanych prac 
wchodzi przebudowa części po-
mieszczeń w celu ich adaptacji 
na kotłownię i skład opału, wy-
konanie instalacji c.o. i wymiana 
instalacji elektrycznej oraz re-
mont budynku świetlicy.

Przedmiot zamówienia obej-
muje m. in. roboty rozbiórko-
we, wyburzeniowe i demonta-
żowe, roboty murowe, osuszanie 
i odgrzybianie murów, roboty 
tynkarskie i okładzinowe, wy-
konanie kominów i przewodów 
spalinowych i wentylacyjnych, 
wykonanie instalacji sanitarnej 
wraz z montażem nowych 
urządzeń i armatury sanitarnej, 
wykonanie nowej instalacji c.o. 
wraz z montażem kotła, roboty 
izolacyjne i dociepleniowe, 
roboty remontowe konstrukcji 
stalowej dachu, remont podłogi 
z parkietu (cyklinowanie i lakie-
rownie) i wykonanie instalacji 

elektrycznej. Oprócz zakresu 
robót zawartego w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, 
należy dodatkowo wykonać 
roboty polegające na przemu-
rowaniu pęknięć komina na 
wysokości ok. 7 mb, wyczy-
ścić przewody z gruzu oraz 
zlecić dokonania przeglądu 
kominiarskiego. Inwestycja jest 
realizowana z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rolnego w ramach działania 
- Odnowa i rozwój wsi - ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Remont świetlicy 
wiejskiej w Olszanach wyko-
nuje przedsiębiorstwo Usługi 
Remontowo - Budowlane 
Robert Chwalana z Bolkowa. 
Koszt wykonywanych prac 
zamknie się w kwocie 392 
tys. zł.

gk

Kto najaktywniejszym liderem?

Remont świetlicy w Olszanach

Organizatorzy dziękują 
wszystkim osobom, które za-

angażowały się w przebieg tego 
przedsięwzięcia oraz sponsorom, 

którzy w tym dniu nie szczędzili 
swoich pieniędzy. Przypomnij-
my, że od godz. 15:00 na sali 
gimnastycznej prezentowali się 
uczniowie oraz przedszkolaki, 
salę gimnastyczną odwiedziło 
wielu gości z Jaroszowa, Ruska 
i Bartoszówka. Miłym akcen-

tem była wizyta poseł Agniesz-
ki Kołacz-Leszczyńskiej, która 
przyłączyła się do licytacji. 
Zgodnie z „orkiestrową” tra-
dycją na zakończenie imprezy 
zapłonęło światełko do nieba. 
Do zobaczenia za rok! 

red

Jaroszowianie też byli hojni!
Drugi strzegomski sztab w Jaroszowie dołożył swoją niemałą cegiełkę do tegorocznego finału WOŚP

Uzupełniając artykuł, który ukazał się dwa tygodnie temu 
w „GWS” informujemy, że w Jaroszowie – w trakcie trwania 
22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – udało 
się zebrać kwotę 4.695,24zł (bufet, licytacje i puszki wo-
lontariuszy).

PoPrzed
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Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu zakupił w ostat-
nim okresie dwa pingwiny, 
które będą służyć najmłod-
szym użytkownikom „Białego 
Orlika” w stawianiu pierw-
szych kroków na lodowisku.

P i n g w i n y  m a j ą  f o r m ę 
chodzika i wyposażone są 

w uchwyty po obu stronach - 
tak, aby dzieci mogły mocno 
i stabilnie trzymać się podczas 
samodzielnej jazdy. - Jest to 
doskonała pomoc przezna-
czona dla dzieci do 10. roku 
życia. Pingwiny ważą ok. 12 
kg, co ogranicza do minimum 
możliwość upadku - mówi 
dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu, 

Grzegorz Luszawski. - Co 
ważne, pomagają lepiej utrzy-
mać równowagę w trakcie 
jazdy oraz wyrabiają natural-
ną postawę u najmłodszych 
- dodaje dyrektor OSiR. - 
Miejmy nadzieję, że pingwiny 
będą stanowiły dużą atrakcją 
naszego lodowiska. Jeżeli 

się sprawdzą, i będzie taka 
potrzeba, dokupimy więcej 
- zapowiada Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia. 
Pingwiny, będące wspaniałym 
pomocnikiem do nauki jazdy 
na łyżwach, są coraz częściej 
stosowane na lodowiskach 
całej Polski, m. in. na stołecz-
nym Torwarze.

tw

Pingwiny w Strzegomiu!

12-letni siatkarz z Jaroszo-
wa zdobył tytuł Sportowca 
Roku 2013 w plebiscycie or-
ganizowanym przez gazetę 
„Strzegom Nasze Miasto”. 
Głosowanie w plebiscycie 
odbywało się za pomocą 
kuponów zamieszczanych 
w gazecie oraz sms-ów. 
Łącznie na spor towców 
gminy Strzegom oddano 
1767 głosów. Rywalizacja 
była duża, a czołówka ple-
biscytu zmieniała się jak 
w kalejdoskopie.

Zwycięzcą okazał się Prze-
mysław Sypko (siatkówka). 
Na drugim miejscu uplasowała 
się Karolina Mrozik (karate), 
a na trzecim - Nicole Kudzia 
(taekwondo). Do miana Spor-
towca Roku nominowano 36 
sportowców z gminy Strzegom. 
14 stycznia br. burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta 
wręczył Przemkowi zaprosze-
nie na Bal Sportowca, który 
odbył się 25 stycznia br. w Hali 
Ludowej we Wrocławiu. Po-
niżej zapraszamy do rozmowy 
z laureatem plebiscytu (roz-
mowa odbyła się przed Balem 
Sportowca we Wrocławiu).

- P r zemku, powiedz kilka 
słów o sobie. 

- Jestem uczniem Szko-
ły Podstawowej im. Janu-

sza Korczaka w Jaroszowie. 
Moim hobby jest gra w piłkę 
nożną i siatkówkę. Trenowa-
niem siatkówki zajmuję się 
od 2 lat. Ćwiczę regularnie 
na hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu w grupie kadetów. 
Moim trenerem jest Robert 
Kotowicz. 

- skąd u ciebie zainteresowa-
nie siatkówką?

- Nie wiem, tak po prostu. 
Może to się wydawać trochę 
dziwne, ale zainspirowała 
mnie … babcia. Oczywiście 
sama nie grała, ale lubi tę 
dyscyplinę sportu i ogląda 
każdy praktycznie mecz. Tak-
że mój wzrost, a mam ponad 
180 cm, predestynuje mnie 
do siatkówki. Dodam, że 
najlepiej czuję się na pozycji 
atakującego.

- jak to się stało, że zostałeś 
nominowany do Plebiscytu 
„spor towiec  roku” z orga-
nizowanym przez tygodnik 
„st r zegom nasze miasto”? 
ktoś cię zgłosił?

- Mój trener mnie zgłosił. 
Okazało się, że w plebiscy-
cie  zdobyłem ponad 700 
pkt. i wyprzedziłem kolejne 
osoby o 200-300 głosów. Nie 
ukrywam, że jestem trochę 
zaskoczony tym rozstrzygnię-
ciem, ale oczywiście bardzo 

się cieszę. Koledzy i koleżanki 
z klasy szczerze mi gratu-
lowali.

- dlaczego należy trenować 
piłkę siatkową?

- Ponieważ jest to bar-
dzo interesujący i ciekawy 
sport. Można bardzo dobrze 
rozwinąć swoje umiejętno-
ści i fizyczne możliwości. 
Ja trenuję dwa razy w ty-
godniu po 1,5 godziny, do 
tego dochodzą jeszcze lekcje 
wf-u. Na zajęcia w ramach  
AKS-u Strzegom chodzi 
większość  chłopaków ze 
Strzegomia, z mojej miejsco-
wości, czyli z Jaroszowa jest 
nas trzech. Cieszę się, że mię-
dzy nami nie ma praktycznie 
żadnych kłótni, a na boisku 
musi być zgranie.

- jak wygląda twój dzień wte-
dy gdy idziesz na trening? 

Wstaję i po porannej toale-
cie, idę do szkoły. Po powrocie 
trochę się pouczę, zagram na 
komputerze i jadę na trening 
z dziadkiem. Po treningu 
znów gram na komputerze. 
Spać idę ok. godz. 23.00-
24.00

- czy możesz powiedzieć, że 
sport wypracowuje w tobie 
jakieś cechy charakteru?

- W moim przypadku jest 
to motywacja, zgranie, walka 

do końca. Ważne, by potrafić 
poświęcić indywidualny suk-
ces dla dobra drużyny.

- masz jakiegoś idola, na kimś 
się wzorujesz?

- Podoba mi się gra Barto-
sza Kurka. Jest on wysokim 
zawodnikiem, gra na dużym 
pułapie i dodatkowo dyspo-
nuje ogromną siłą ataku. 

- co oznacza dla ciebie udział 
w Balu sportowca?

- Jest to dla mnie coś wiel-
kiego, niesamowitego. Na bal 
pójdę z koleżanką. Będzie 
ze mną trener, postaram się 
godnie reprezentować naszą 
gminę. Garnitur już czeka.

GK/tw

Oto nasz sportowiec 
P. Sypko: Może to się wydawać trochę dziwne, ale do gry w siatkówkę zainspirowała mnie … babcia

16-letnia Martyna Lewan-
dowska, piłkarka AKS-u  
Strzegom (aktualnie wypo-
życzona do końca czerwca 
do III-ligowego Darboru 
Bolesławice) uczestniczy-
ła w ostatnich dniach na 
zgrupowaniu szkolenio-
wym kadry narodowej ko-
biet U-17 w Wałbrzychu.

Na zgrupowanie, które 
odbyło się w dniach 22-28 
stycznia br. trener Zbigniew 
Witkowski powołał 18 za-
wodniczek. Były wśród nich 
piłkarki z Warszawy, Szcze-
cina, Wrocławia, Krakowa, 
Katowic i … z kanadyjskiego 
Edmonton! Trzeba przyznać, 
że nazwy miast robią spo-
re wrażenie. - Dla Martyny 

było to już drugie zgrupowa-
nie szkoleniowe. Wcześniej 
uczestniczyła także w konsul-
tacjach – mówi Krzysztof Le-
wandowski, kierownik sekcji 
piłkarskiej AKS-u Strzegom, 
prywatnie tata zawodniczki. – 
W tym momencie otwiera się 
przed córką duża szansa, żeby 
na dłużej zaistnieć w tej kadrze, 
tym bardziej, że utytułowane 
koleżanki, które zdobyły złoty 

medal ME w 2013 r., przeszły 
do wyższego rocznika. Na wał-
brzyskim zgrupowaniu odbyły 
się także 3 mecze sparingowe, 
podczas których była okazja 
do pokazania się trenerowi 
z dobrej strony – podkreśla 
Krzysztof Lewandowski. Sama 
Martyna była oczywiście bar-
dzo zadowolona z faktu po-
wołania do reprezentacji i ma 
nadzieję, że przekonała selek-

cjonera do swoich umiejętności 
piłkarskich. 

tw

Wygraną drużyny chłop-
ców z Gimnazjum nr 2 
w Strzegomiu zakończyły 
się czwartkowe (16.01) Mi-
strzostwa Strzegomia w Pił-
ce Nożnej Halowej Szkół 
Gimnazjalnych. 

Młodzi strzegomianie za-
kończyli rozgrywki z dwoma 
zwycięstwami - najpierw ograli 
zespół z Jaroszowa 4:2, a następ-

nie Goczałków - 4:1. W niefor-
malnym pojedynku o 2. miejsce 
w turnieju Jaroszów okazał się 
lepszy od Goczałkowa, wygry-
wając 4:1. Końcowym akor-
dem zawodów było wręczenie 

drużynom okolicznościowych 
pucharów.
Wyniki:
•	 Gimnazjum	w	 Jaroszowie	 -	

Gimnazjum w Goczałkowie 
4:1

•	 Gimnazjum	nr	2	w	Strzego-
miu - Gimnazjum w Jaroszo-
wie 4:2

•	 Gimnazjum	nr	2	w	Strzego-
miu - Gimnazjum w Goczał-
kowie 4:1

tw

Strzegomianka na zgrupowaniu kadry Polski

„Dwójka” najlepsza!

W ubiegłym roku grając w zespole Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, została mistrzynią Polski dziewcząt

Ekipa z Gimnazjum nr 2 okazała się lepsza od swoich kolegów z Goczałkowa i Jaroszowa 

8 stycznia br. odbył s ię 
pier wszy tegoroczny tre-
ning seniorów AKS-u Granit 
Strzegom S. A. Zawodnicy 
Jarosława Krzyżanowskiego 
rozpoczęli tym samym przy-
gotowania do rundy wiosen-
nej sezonu 2013/14.

Sztab szkoleniowy strze-
gomskich pi łkarzy podał 
już plan sparingów przed 
wznowieniem rozgr ywek. 
Wszystkie gry kontrolne zo-
staną rozegrane poza Strze-
gomiem. W sumie zaplano-
wano 6 meczów sparingo-
wych. Tydzień po ostatnim 
meczu przygotowawczym, 
AKS zagra mecz w ramach 
Pucharu Polski (1/4 fina-
łu, szczebel  okręgowy) – 
przeciwnikiem będzie LKS 
Bystrzyca Górna. Zawody 
odbędą  s i ę  15  marca  br. 
w Bystrzycy Górnej.

Plan sparingów (może ulec 
zmianie w zależności od 
warunków pogodowych):
01.02.2014 r. 
Lechia Dzierżoniów – AKS 
(w Dzierżoniowie)
15.02.2014 r. 
Polonia Świdnica – AKS 
(w Świdnicy)
19.02.2014 r. 
Karolina Jaworzyna Śl. – AKS 
(w Świdnicy)
22.02.2014 r. 
Polonia Środa Śl. – AKS 
(w Świdnicy)
01.03.2014 r. 
Bielawianka Bielawa – AKS 
(w Bielawie)
08.03.2014 r. 
Zjednoczeni Żarów – AKS 
(w Świdnicy)
1/4 finału Pucharu Polski (na 
szczeblu okręgowym)
15.03.2014 r.
LKS Bystrzyca Górna – AKS 

tw

AKS Strzegom ogłasza na-
bór dzieci w rocznikach 2004 - 
2009 do sekcji judo. Zapraszamy 
wszystkie chętne dzieci do upra-
wiania takiej pięknej dyscypliny 
sportu, jaką jest judo.

Dyscyplina ta pozwala rozwijać 
się fizycznie podczas zabawy na 
macie. Judo jest doskonałe dla 
wszystkich dzieci, mniej lub bar-
dziej sprawnych ruchowo, które 
swój wolny czas chciałyby spędzić 
aktywnie, a nie przed ekranem 
telewizora lub komputera. Jest to 
sport, w którym nie sama siła i cię-
żar ciała, lecz szybkość i zręczność 

decydują o sukcesie w walce. Judo 
można rozpocząć uprawiać w wie-
ku przedszkolnym i kontynuować 
do końca życia. Nabór roczników 
2004 - 2009 będzie się odbywał 
w terminie od 1 do 28 lutego br., 
zapisy do grupy przyjmują trene-
rzy sekcji - Józef Smoter i Paweł 
Lasota w poniedziałki, wtorki 
i piątki w godzinach 17.30 - 19.00. 
Rozpoczęcie treningów nowych 
członków sekcji judo nastąpi od 
wtorku, 4 marca. Dodatkowych 
informacji organizacyjnych udzie-
lają trenerzy.

red

Seniorzy AKS-u znów trenują

Trwa nabór do sekcji judo!

Końcowa tabela turnieju:
LP DRUŻYNA MECZE BRAMKI PUNKTY 
1. Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 2 8-3 6 
2. Gimnazjum w Jaroszowie 2 6-5 3 

3. Gimnazjum w Goczałkowie 2 2-8 0 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku młoda strzegomianka, 
grając w zespole Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, 
została mistrzynią Polski dziewcząt w kategorii wiekowej 
do lat 16! Impreza mistrzowska odbyła się w dniach 13-19 
lipca br. w Łodzi.

Warto podkreślić, że wszystko zaczęło się od pytania jednej z internautek 
w rubryce – Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada…
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trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
164/4, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie gm. 
Strzegom, o powierzchni 
0,1600 ha, dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00078972/7. 
Nieruchomość obciążona 
jest służebnością gruntową 
w postaci przejścia i przejaz-
du w celu umożliwienia do-
jazdu do działki nr 164/3, AM 
-2, Obr. Jaroszów.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 4.770,00 zł
Wadium - 500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.03.2014 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 

18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem RP 
– tereny gruntów rolnych.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 03.10.2013 r. zakoń-
czył się wynikiem negatyw-
nym.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 19.12.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
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 03.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 

podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-

miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn. zm.) 
informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiegow Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieru-
chomości stanowiących 
własność gminy Strze-
gom przeznaczonych 
do:
- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 9/B/2014, 
10/B/2014, 11/B/2014, 
12/B/2014, 13/B/2014, 
14/B/2014, 15/B/2014, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 21 stycznia 2014 
roku.

drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanych 
stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
32, AM – 1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy, gmi-

na Strzegom o powierzchni 
0,7300 ha.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 13.040,00 zł
Wadium - 1.340,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.03.2014 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczał-
ków Górny, Rogoźnica, Gra-

niczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 1R32 – tereny użytków 
rolnych – uprawy polowe, łąki 
i pastwiska.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 19.12.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
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 03.03.2014 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 

umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-

dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 

W lutym br. będą roznoszone 
przez gońców (pracowników UM) 
decyzje podatkowe na 2014 r. 
Zostaną one doręczone m.in. 
adresatom, domownikom lub 
osobom upoważnionym. Jeśli 
goniec nie zastanie adresata pod 
wskazanym adresem, pozostawi 
awizo z informacją o możliwości 
odbioru przesyłki w terminie 7 dni 
w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu, w Wydziale Obsługi Intere-
santa - pok. nr 15, parter. - Gdy 
przesyłka nie zostanie odebrana 
w powyższym terminie, goniec 
ponownie zapuka do Państwa 
drzwi, aby doręczyć przesyłkę. 
Jeśli sytuacja się powtórzy tj. 
goniec nie zastanie adresata 
pod wskazanym adresem, znów 
pozostawi awizo na kolejne 7 dni. 
Przesyłka nieodebrana w termi-
nie awizowania pozostawiana 
jest w aktach sprawy – tłumaczy 
Dorota Kliza, naczelnik Wydziału 

Obsługi Interesantów w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. Jeśli 
goniec nie zastanie adresata 
w pod wskazanym adresem, ma 
możliwość pozostawienia prze-
syłki u sąsiada pod warunkiem 
jednak, że sąsiad podejmie 
się przekazania jej adresatowi. 
Wówczas u adresata zosta-
nie pozostawiona informacja 
o odbiorze przesyłki przez są-
siada. - W przypadku gdy Pań-
stwo nie dysponują możliwością 
osobistego odbioru przesyłki, 
mogą skorzystać z formy upo-
ważnienia. Wzór upoważnienia 
znajduje się na odwrocie awiza, 
które należy wypełnić i wskazać 
osobę upoważnioną. Na pod-
stawie upoważnienia przesyłka 
zostanie wydana osobie upo-
ważnionej – uzupełnia Dorota 
Kliza. Zapraszamy Państwa po 
odbiór przesyłki do tut. urzędu 
z awizem (upoważnieniem) oraz 

z dowodem osobistym w celu 
sprawdzenia tożsamości osoby 
odbierającej przesyłkę. Informu-
jemy, że każdy goniec posiada 
identyfikator pracownika Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Przesyłki można odebrać w go-
dzinach wskazanych na druku 

awiza, tj.:
pn., śr., czw. - 8.30 do 16.00
wt. - 8.30 do 17.30
pt. - 8.30 do 14.30
Uwaga! Właścicieli psów prosi-

my o zapewnienie bezpiecznego 
wejścia gońca na posesję.

red

Goniec zapuka do drzwiCeny skupu żyta w gminach 
województwa dolnośląskiego 
Lp. Gmina Cena 

skupu 
żyta w 
2012r. 
(w zł)

Cena 
skupu 
żyta w 
2013r. 
(w zł)

Cena 
skupu 
żyta na 
2014r. 
(w zł)

Obniżenie 
ceny z 
Komunikatu 
GUS na 
2014r. (w zł)

1. Wałbrzych 74,18 75,86 69,28 -
2. Legnica 74,18 75,86 69,28 -
3. Jawor 74,18 75,86 69,28 -
4. Szczawno Zdrój 74,18 75,86 69,28 -
5. Świebodzice 74,18 75,86 69,28 -
6. Miasto Świdnica 74,18 75,86 69,28 -
7. Kostomłoty 74,18 74,18 68,00 1,28
8. Udanin 65,00 72,00 68,00 1,28
9. Marcinowice 60,00 75,86 69,28 -
10. Gmina Świdnica 60,00 62,40 62,40 6,88
11. Żarów 60,00 70,00 69,28 -
12. Jaworzyna Śląska 60,00 64,20 67,41 1,87
13. Dobromierz 60,00 63,00 63,00 6,28
14. Środa Śląska 60,00 70,00 66,00 3,28
15. Strzegom 60,00 62,40 62,40 6,88
2012r. – cena maksymalna (wg Komunikatu GUS) – 74,18 zł
2013 r. – cena maksymalna (wg Komunikatu GUS) – 75,86 zł
2014 r. – cena maksymalna (wg Komunikatu GUS) – 69,28 zł
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drugi przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
106/2, AM- 1, Obr. Stanowice 
o powierzchni 2.000 m2 po-
łożona w Stanowicach gm. 
Strzegom, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta nr SW1S/00020683/3. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nierucho-
mości przetarg ogranicza się do 
właścicieli, współwłaścicieli oraz 
użytkowników wieczystych przy-
ległych nieruchomości - działki 
nr 107/2, AM -1, Obr. Stanowice, 
działki nr 105/2, AM -1, Obr. Sta-
nowice i działki nr 106/1, AM -1, 
Obr. Stanowice.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 27.200,00 zł
Wadium - 2.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.03.2014 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18.10.2004 r. nieru-
chomości oznaczone są symbo-
lem 8MU6 – zabudowa mieszka-
niowo - usługowa.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 19.12.2013 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 28.02.2014 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczone-
go.
W terminie do dnia 04.03.2014 
r. Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce w kasie Urzę-
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 ter-
minie do dnia 03.03.2014 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 za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty związa-

ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-

chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strzegom - 

www.strzegom.pl bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłaszadrugi przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w najem gruntów poło-
żonych w granicach działki nr 648, 
AM-5, obr-1, o pow. 18 m2 w Strze-
gomiu, przy Al. Wojska Polskiego 51, 
z przeznaczeniem pod ustawienie 
garażu konstrukcji blaszanej. Odda-
nie w najem nastąpi na czas nieozna-
czony.
Przetarg odbędzie się 6 marca 2014 
roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 19 grudnia 2013 roku za-
kończył się wynikiem negatywnym 
z uwagi na brak oferentów.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na kwotę 
1,46 zł/m2 w skali miesiąca. Do 
ustalonej w przetargu stawki czyn-
szu będzie doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 
0,01 zł./m2. 
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
100 zł. w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 
O/ Strzegom nr 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 3 marca 2014 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestni-
ka przetargu, który wygra przetarg 

zalicza się na poczet czynszu za 
najem gruntów, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia zamknięcia lub 
odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferen-
ta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu ustalo-
na w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką wzro-
śnie stawka podstawowa ustalona 
dla tego rodzaju gruntów.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 30 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Na najemcy spoczywa obowiązek 
wykonania projektu budowlanego 
oraz planu zagospodarowania te-
renu w taki sposób aby uzyskać 
pozwolenie na budowę garażu. 
Grunty będące przedmiotem prze-
targu są wolne od obciążeń na 
rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania 
w najem udostępnione będą dla 
wszystkich zainteresowanych do 

oglądania w dniu 
3 marca 2014 roku, 
w godzinach od 
1000 do 1015

Szczegółowe infor-
macje związanych 
z przetargiem moż-
na uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki 
Nieruchomościami 
i Zagospodarowa-
nia Przestrzenne-
go, Urzędu Miej-
skiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, 
pok. Nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod 
nr 74 8560542.
W przypadku za-
istnienia ważnego 
powodu, ogłoszo-
ny przetarg może 
zostać odwołany.

drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiących mie-
nie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość niezabudowa-
na stanowiąca działkę nieza-
budowaną nr 102/2, AM -22, 
Obr. 5 o powierzchni 1,4490 
ha, położona w Strzegomiu 
przy ul. Marii Konopnickiej. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020749/4. 
Nieruchomość obciążona 
jest umowami dzierżawy na 
czas nieoznaczony, zgod-
nie z art. 678§1 Kodeksu 
cywilnego nabywca nieru-
chomości wstępuje w sto-
sunek dzierżawy na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 269.280,00 zł
Wadium - 27.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 06.03.2014 r. o godz. 
1200 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 10.11.2004 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem UR – rzemio-
sło produkcyjne.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 19.12.2013 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-

dium, w kwocie wymienionej 
przy odpowiedniej działce na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
03.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetar-
gu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomo-
ści.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 

określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-

ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr (74) 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza
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W tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” przedstawiamy galerię fotografii, które ukazują to, co udało się wykonać w placówkach oświatowych gminy Strzegom z oszczędności na koniec 
ubiegłego roku. Trzeba przyznać, że skala działań szkół jest bardzo duża, a poniższe zdjęcia – tak naprawdę – w niewielkim stopniu obrazują dokonania na tym polu.

Nasze szkoły pięknieją z dnia na dzień

zestawy komputerowe w pracowni informatycznej w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu Krzesła i stolik do oddziału zerowego w zespole Szkół w Goczałkowie

Nowa tablica interaktywna z projektorem w klasie językowej w Gimnazjum w Jaroszowie doposażenie sal w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu

Projektor do sali geograficznej w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu likwidacja szamba w Kostrzy, stwarzającego niebezpieczeństwo na terenie szkoły

wyremontowana sala edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Strzegomiu

Siłownia zewnętrzna w Stanowicach robi furorę nie tylko wśród uczniów, ale także starszych 
mieszkańców tego sołectwa


