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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

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

GrAnICA  
To była  
integracja!

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

SPort
 
Strzegom biegał 

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

w numerze:
 
StrzeGom
Lokum za grosze 

Strzegomianie ponownie 
mogą kupić mieszkania ko-
munalne z bonifikatą w wy-
sokości 99 i 95 procent  

 str. 2

StrzeGom
Stanęli murem  
za mieszkańcami 

- Jest pan naszym burmi-
strzem, a państwo naszymi 
radnymi – mówił Zbigniew 
Miłek, po przegłosowaniu 
zmian planu przestrzenne-
go dla Ruska blokujących 
planowaną budowę instalacji 
osuszającej śmieci 

 str. 8

StrzeGom
Zmiany dla ludzi 

Co zmieniło się w Strze-
gomiu Śródmieściu? Jakie 
zmiany pojawiły się w Urzę-
dzie Miejskim? Odpowiedzi 
na te i wiele innych pytań 
znajdują się we wkładce

 str. I-IV
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Zwolnienia od podatku od 
nieruchomości na sześć lat 
dla przedsiębiorców inwe-
stujących w nowe hale pro-
dukcyjne oraz zwolnienia 
na trzy lata dla firm, które 
dobudowują lub nadbudo-
wują istniejące już obiekty 
produkcyjne w ramach po-
mocy de minimis. 

Taki jest efekt przygotowa-
nej przez burmistrza Strze-
gomia i przegłosowanej na 
„tak” uchwały Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w czasie se-
sji w dniu 24 września br. 
Zmieniono także dwa plany 
przestrzenne dla obszaru 2 
i 5, czego efektem jest prawie 
15 hektarów nowych terenów 
pod inwestycje przemysłowe 
poza podstrefą Invest - Park. 
Wszystkie tereny mają świet-
ne położenie, bo są usytu-
owane przy drodze krajowej 
nr 5. Dziesięć hektarów to 
tereny po byłych ogródkach 
działkowych, sąsiadujących 
z terenami podstrefy, a jedno-
cześnie z firmą FSB Piekarnia 
Strzegom.    

- Kolejne ponad trzy hektary 
to tereny przyległe do oczysz-
czalni ścieków. Zapraszamy 
do inwestowania w gminie 
Strzegom. Zapewnimy tak-
że dużą pomoc w sprawach 
administracyjnych, tak jak to 
było w przypadku piekarni na 
podstrefie – informuje bur-

mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Nie są to jedyne 
tereny pod przemysł i usługi 
na terenie gminy Strzegom. 
By otrzymać informację o tych 
terenach, prosimy zgłosić się 
do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
w UM w Strzegomiu lub bez-
pośrednio do burmistrza.

- Jest to lepsza oferta je-
śli chodzi o zwolnienia od 
podatku od nieruchomości 

niż obowiązująca uchwała 
w podstrefie, gdzie zwolnie-
nia związane z podatkiem od 
nieruchomości obowiązują 
tylko pięć lat. Jeszcze przed 
uchwaleniem zwolnień od 
podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcy z gminy Strze-
gom dopytywali o ich zasady  
- dodaje burmistrz. 

Zapraszamy inwestorów do 
zapoznania się z zasadami 
zwolnień.

red

Konkretna oferta gotowa

Odznaczeni za niesienie pomocy ludziom

– Zapraszamy do inwestowania w gminie Strzegom. Zapewnimy dużą pomoc w sprawach administracyjnych – podkreśla burmistrz

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

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

2011 2012 2013 2014

24,029 mln zł 20,157 mln zł 17,972 mln zł 21,863 mln zł*
(stan na 31.08.14 r.)

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 mln zł 12,289 mln zł 

Złote Medale otrzymały: 
Zdzisława Siemińska, Maria 
Kalita, Bożena Maciejew-
ska, Antonina Wilk i Irena 
Orzechowska. Za działalność 
społeczną i  charytatywną 
Brązowym Krzyżem Zasługi 

został uhonorowany z kolei 
Krzysztof Sobol.

Aktu odznaczenia w imie-
niu prezydenta dokonał wo-
jewoda dolnośląski - Tomasz 
Smolarz. 

red

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, 26 września 
br., odbyła się ceremonia wręczenia Złotych Medali za 
długoletnią służbę i niesienie pomocy ludziom pięciu 
pracownicom Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzego-
miu. Odznaczenia wręczono na podstawie postanowie-
nia prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. 
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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 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

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

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

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

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

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

Ważne 
telefony

We wtorek (16.09) w Izbie 
Tradycji odbył się wernisaż 
wystawy prac plastycznych 
Malwiny Gaj oraz Jagody 
Sergiel pt.: „Charaktery ”. 
Wydarzenie uświetnił recital 
Basi Rudnickiej. W środę 
na dziedzińcu CAS Karmel 
można było podziwiać wyczyny 
naszych lokalnych Joannitów, 
a także nauczyć się - bądź 
podszlifować - swój angielski 
z doświadczonymi lektorami ze 
szkoły Mała Lingua. Czwartek 
natomiast należał do seniorów, 

gdyż to właśnie tego dnia 
odbył się już drugi z kolei 
„Marsz Kapeluszowy Senio-
ra”. W barwnym korowodzie 
ruszyli oni ulicami naszego 
miasta, po czym wszyscy udali 
się do strzegomskiego magi-
stratu na spotkanie z władzami 
miasta oraz – później - na 
występ zespołu Retro oraz 
Lucjana Proroka. W ostatni 
dzień, czyli w piątek mogliśmy 
podziwiać wokalne zdolności 
Józefa Kuźmy podczas jego 
recitalu oraz wziąć udział w III 

S t r z egomskim 
Forum Organiza-
cji Pozarządowych, 
w ramach których odbył się 
panel szkoleniowy oraz wybory 

przedstawicieli or-
ganizacji do Gmin-

nej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 

kw

Od 26 września br. obo-
wiązuje zakaz zatrzymywania 
i postoju na ul. Mickiewicza, 
który obowiązywać będzie do 
momentu zakończenia remon-
tu skrzyżowania ul. Legnickiej 
z ul. Aleja Wojska Polskiego. 
Została także zatrudniona 
dodatkowa „Stopka”, która 

od godz. 7.00 rano będzie 
dbała o bezpieczne przejście 
dzieci na drugą stronę ulicy. 
Rodzice uczniów PSP nr 2, 
PP nr 2 oraz Gimnazjum nr 
2 w Strzegomiu proszeni są 
o korzystanie z parkingu przy 
OSiR-ze. 

red

Zgodnie z tymi zasadami 
od ceny lokalu mieszkalnego, 
sprzedawanego jako odrębna 
nieruchomość w trybie bez-
przetargowym udziela się:

-  99% bonifikaty - przy sprzedaży 
wszystkich pozostałych lokali 
mieszkalnych znajdujących się 
w budynku - przy jednorazowej 
zapłacie ceny lokalu, 

- 95 % bonifikaty - w pozo-
stałych przypadkach. 

Sprawy nie zakończone ak-
tem notarialnym przed dniem 

wejścia w życie uchwały, będą 
realizowane według nowych 
zasad. 

Uchwała ta wejdzie w życie 
po 14 dniach od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskie-
go, o czym poinformujemy 
państwa w następnym nume-
rze „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”. 

Aktywny Strzegom

Uwaga rodzice i mieszkańcy

Kup mieszkanie za grosze 

Największy podziw mieszkańców Strzegomia wzbudził niezwykle barwny „Marsz Kapeluszowy Seniora”

Rodzice okolicznych szkół i mieszkańcy proszeni są o korzystanie z parkingu przy ośrodku sportu

Po zmianie uchwały i przywróceniu bonifikaty, mieszkańcy znów mogą kupić lokale za 1 i 5 procent

Informujemy mieszkańców naszej gminy – najemców komunalnych lokali mieszalnych, że 
na Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dniu 24 września 2014r. została podjęta Uchwała 
Nr 77/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014r. zmieniająca Uchwałę 
Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospo-
darowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Strzegom, która wprowadza 
nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców. 

Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia to już trady-
cja, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez naszego 
miasta. W tym roku to ciekawe przedsięwzięcie odbyło się 
w dniach od 16-19 września br. Celem projektu była pro-
mocja aktywnego stylu życia. 

Mieszkańcy ul. Mickiewicza w Strzegomiu, rodzice 
uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz rodzice dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola nr 2!
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wrzesień - październik 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

28.09-04.10 Centrum Strzegom  
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

05.10-11.10 Przy 
Fontannie

Strzegom Al. Wojska 
Polskiego 37E/31

tel. 74/661-
46-98

12.10-18.10 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? o zatrudnieniu 
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

Miejsca pracy zorganizowa-
ne przez gminę Strzegom 
dla osób bezrobotnych

Nastąpiła zmiana terminu 
rozstrzygnięcia przetargu 
i terminu wykonania boiska 
wielofunkcyjnego, siłowni 
zewnętrznej i  oświetlenia 
przy ul. Koszarowej!

W piątek, tj. 19 września br. 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
powiadomił gminę Strzegom 
o przyznaniu 1 mln 124 tys. 
zł na zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa drogi gminnej 
ul. Koszarowej w Strzego-
miu wraz z budową drobnej 
inf rastruktury przestrzeni 
publicznej na terenach po-
wojskowych - określone jako 
ETAP III Budowa drobnej 
inf rastruktur y publicznej 
- ul. Koszarowa”. Do chwi-
li obecnej gmina wykonała 

remont ul. Koszarowej oraz 
wybudowała plac zabaw dla 
dzieci. Boisko wielofunkcyj-
ne, siłownia „pod chmurką” 
oraz oświetlenie terenu - to 
kolejne inwestycje, jakie zo-
staną podjęte na ul. Koszaro-
wej w Strzegomiu. 

Boisko wielofunkcyjne bę-
dzie miało nawierzchnię poli-
uretanową. Infrastruktura ma 
być zabezpieczona specjalnym 
ogrodzeniem. Powstaną nowe 
chodniki z kostki betono-
wej oraz mała architektura 
w postaci ławek, stojaków na 
rowery oraz koszy na śmie-
ci. Teren nie tylko zostanie 
oświetlony, ale także zyska na 
pięknych nasadzeniach roślin 
ozdobnych. 

kw

Burmistrz Strzegomia zaprasza 
lokalne organizacje pozarządowe 
do udziału w I grze terenowej – 
„Drużyna Kamienia”, która od-
będzie się w dniu 18 października 
br. w Morawie. 

- Celem gry jest m. in.: zwięk-
szenie integracji pomiędzy lo-
kalnymi organizacjami oraz 
wiedzy na temat ich środowiska, 
zwiększenia umiejętności two-
rzenia relacji z potencjalnymi 
partnerami oraz pracy w grupie 
oraz zwiększenie umiejętności 
kreatywnego myślenia – infor-

muje Anna Hałas, naczelnik 
Wydziału Funduszy Europej-
skich w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Zespoły, które 
wezmą udział w grze terenowej, 
zostaną podzielone ze względu 
na obszary działalności organi-
zacji np. organizacje sportowe, 
kulturowe, turystyczne, działające 
na rzecz wsi itp. Organizatorem 
gry jest Wydział Funduszy Eu-

ropejskich w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu oraz Regionalne 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych.
Kontakt: 
Wydział Funduszy Europejskich, 
pok. 48-49
Tel.: 74 8560 567
e-mail: magdalena.kuczynska@
strzegom.pl

red

IV Letnia Szkoła Projektowa-
nia w Kamieniu to warsztaty dla 
wszystkich tych, którzy chcieli 
zapoznać się z możliwościami oraz 
technikami wydobycia i obróbki 
kamienia naturalnego. 

W tym roku zajęcia trwały 
od 19-23 września br. Udział 
w warsztatach wzięło 15 studentek 
i absolwentek kierunków - archi-
tektura i architektura krajobrazu, 
z takich uczelni jak: Uniwersytety 
Przyrodnicze w Poznaniu, Wro-

cławiu i Lublinie, Szkoła Głów-
na Gospodarstwa Wiejskiego, 
Politechnika Śląska w Gliwicach, 
Politechnika Rzeszowska, Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Techniczny w Szczecinie i Akade-
mia Górniczo-Hutnicza w Kra-
kowie. Organizatorami szkoły, jak 
co roku, była Fundacja „Bazalt”, 
Instytut Architektury Krajobrazu 
UP we Wrocławiu oraz sponsor - 
spółka GRANEX. 

Uwaga przedsiębiorcy!!!

Zgłoś się do gry „Drużyna kamienia” 

Studenci poznali granit 

- Remont polegał na oczysz-
czeniu wiat, wymianie uszko-
dzonych elementów konstrukcji 
oraz pomalowanie wiat wraz 
z ławką w środku – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Wiaty wyre-
montowano: w Strzegomiu – 5 

szt., Rogoźnicy – 2 szt., Mię-
dzyrzeczu – 1 szt., Skarżycach 
– 1 szt. Modlęcinie – 1 szt., 
Bartoszówku – 3 szt., Jaro-
szowie – 1 szt., Rusku – 1 szt., 
Godzieszówku – 1 szt., Goczał-
kowie Górnym – 1 szt., Wie-
śnicy – 1 szt. i w Stanowicach, 
gdzie zdjęto azbest i wykonano 
nowe pokrycie dachowe. 
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Oficjalny odbiór dyżurki 
miał miejsce w piątek, 19 
września br. Wśród obecnych 
byli m. in. burmistrz Strze-
gomia – Zbigniew Suchyta, 
zastępca – Wiesław Witkow-
ski, przewodnicząca Komisji 
Bezpieczeństwa, Ładu i Po-
rządku Publicznego i Ochro-

ny Środowiska w Radzie 
Miejskiej – Bogumiła Skóra 
i komendant powiatowy – 
Krzysztof Niziołek. Rolę go-
spodarzy pełnili: komendant 
KP w Strzegomiu – Andrzej 
Dobies i zastępca – Marcin 
Jabłoński. 

tw

Wiaty są jak nowe

Strzegomska policyjna dyżurka została przebudowana

Blisko 20 wiat przystankowych zostało odnowione przez gminę, inne zostały odmalowane przez mieszkańców

Poza przekazaniem pieniędzy na remont, dla policji zakupiono 20 testerów do wykrywania narkotyków

Konferencja adresowana jest do 
jednostek samorządu terytorialne-
go i podmiotów prowadzących in-
westycje finansowane ze środków 
publicznych. Celem konferencji 
jest dyskusja o skonstruowaniu 
opisu przedmiotu zamówienia 

publicznego tak, aby możliwe 
było sprecyzowanie/ utworzenie 
katalogu kluczowych parametrów 
funkcjonalno-użytkowych doty-
czących stosowanego kamienia 
naturalnego (w oparciu o wymogi 
konserwatorskie oraz właściwości 

techniczne i wizualne). W trak-
cie konferencji omówione będą 
prawne podstawy stosowania od-
powiednich zapisów. Jako dobry 
przykład inwestycji zaprezen-
towany zostanie remont Wyspy 
Muzeów w Berlinie. 

 
PROGRAM:

11.00 - Otwarcie konferencji: 
Zbigniew Suchyta - Burmistrz 
Strzegomia, Jacek Major - Ko-

ordynator Klastra Kamieniar-
skiego
11.15 - Panel wykładowy „Dla-
czego naturalny znaczy lokalny”
- dr inż. Katarzyna Tokarczyk - 
Dorociak, Uniwersytet Przyrod-
niczy we Wrocławiu: „Znaczenie 
stosowania rodzimego materiału 
skalnego w kontekście zrówno-
ważonego rozwoju regionu”, 
- mec. Tomasz Tatomir, Kance-
laria Prawa Ochrony Środowiska 

i Prawa Gospodarczego „Kon-
cepTT”: „Ustawa o zamówie-
niach publicznych. Czy w SIWZ 
można stosować zapisy prefe-
rujące wykorzystanie kamienia 
z konkretnej lokalizacji?”,
- arch. Nicolai Levin - Levin 
Monsigny Landschaftsarchitek-
ten z Berlina: „Wyspa Muzeów 
w Berlinie - arkadowe elementy 
przestrzeni z granitu strzegom-
skiego”. 

13.30 - Przerwa kawowa
13.30 - Panel dyskusyjny - Mo-
derowany panel, w którym udział 
wezmą: architekt, przedstawiciele 
Konserwatora Zabytków, branży 
kamieniarskiej i samorządu tery-
torialnego.
14.30 - Lunch
Prosimy o potwierdzenie przyby-
cia na adres strzegom@strzegom.
pl lub telefonicznie pod numerem 
74 856 05 00.

Zaproszenie na konferencję o kamieniu naturalnym
Konferencja adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prowadzących inwestycje finansowane ze środków publicznych. Co w programie?

LATA
O G Ó Ł E M 
U T W O R Z O N Y C H 
MIEJSC PRACY

2011 384

2012 248

2013 364

Termin zgłoszeń z uwagi na przygotowania organizacyjne i konieczność 
wcześniejszego zatwierdzenia liczby uczestników mija w dniu 3 października 
br. Liczba miejsc ograniczona.

Na pozostałe wiaty gmina dostarczyła farbę oraz pędzle, a sołtysi zorganizowali 
prace związane z malowaniem wiat.

Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do przetargu, mają czas na zakończenie 
zadania do 30 kwietnia 2015 roku. 

Gmina Strzegom w sierpniu wyremontowała blisko 20 
wiat przystankowych. Teraz w końcu wyglądają schludnie, 
cieszą oczy pasażerów i nie przynoszą wstydu mieszkańcom 
gminy Strzegom. 

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach terenowych w zakładzie 
kamieniarskim i czynnym kamieniołomie. Podczas tegorocznej edycji projek-
towane były meble z kamienia naturalnego.

– Głównym przesłaniem zmian w wyglądzie policyjnej dyżurki 

było polepszenie warunków, w których będą przyjmowani 

ludzie. Strzegomianie zasługują na to by być obsługiwani tak, 

jak mieszkańcy Świdnicy i innych miast – podkreśla Andrzej 

Dobies. Warto podkreślić, że dla strzegomskiej policji zakupiono 

również 20 testerów do wykrywania narkotyków.

Dobiegł końca remont policyjnej dyżurki w Komisariacie 
Policji w Strzegomiu. Dzięki środkom finansowym prze-
kazanym przez gminę Strzegom w wys. 50 tys. zł pomiesz-
czenie jest odnowione, funkcjonalne i spełnia wszystkie 
nowoczesne standardy.

Burmistrz Strzegomia oraz Klaster Kamieniarski zapra-
szają na konferencję „Kamień naturalny w zamówieniach 
publicznych”, która odbędzie się 16 października 2014 r. 
w sali SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu.
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Bądź aktywny!

- Johannes Montanus urodził 
się w 1532 roku w Strzegomiu 
i zmarł w 1604 roku w tym sa-
mym mieście. Został pochowany 
w Bazylice Mniejszej pw. św. 
Piotra i Pawła. Montanus był 
w tamtych czasach lekarzem 

miejskim. Jego kariera, ze wzglę-
du na to, że odkrył „terra sigilla-
tę”, czyli glinkę leczniczą wydo-
bywaną ze zbocza skalnego Góry 
św. Jerzego, rozsławiła Strzegom 
na całą Europę - opowiadał Ed-
mund Szczepański. Montanus 

wrócił później do Strzegomia 
i zajął się popularyzacją swojego 
odkrycia. - Dobrze, że taki po-
mnik powstał na podnóżu Gór 
św. Jerzego. Wielu turystów 
zatrzyma się przy nim i zapozna 
z tą ważną dla naszego miasta 

osobą - dodał burmistrz. Do-
dajmy, że powstanie obelisku 
nie byłoby możliwe, gdyby nie 
pomoc firm: Kwarc i Piramida. 
Podziękowania należą się też 
Antoniemu Larczyńskiemu. 

kw

Jury w składzie: poseł na Sejm 
RP oraz były menadżer zespołu 
Big Cyc – Monika Wielichow-
ska, dyrektor SCK – Bożena 
Bojanowska–Czuk oraz mena-
dżer gwiazdy wieczoru „Małpy” 
– Łukasz Dembiński podjęli 
jednogłośną decyzję, że główną 
nagrodę otrzyma zespół CALL 
IT WHAT YOU WANT, a II 
miejsce i nagrodę w wysokości 
500 zł - Grzegorz Bielat. Jury 
uznało, że w tym roku przyzna 
wyróżnienie indywidualne (500 

zł) wokalistce Idze Małuch. Wrę-
czenia nagród dokonał burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta 
wraz z Jury oraz pomysłodawcą 
festiwalu Tomaszem Marcza-
kiem. 

Świetnie zaprezentowały się 
supporty Miro/Beem oraz Patsin 
M ski Blue. To był kawał dobrego 
rapu! Najistotniejszym punktem 
programu był jednak występ 
Łukasza „Małpy” Małkiewicza, 
który porwał młodą publiczność. 
Młodzież śpiewała fragmenty 

utworów, żywiołowo reagowała 
pod sceną. Nie zabrakło pamiąt-
kowych zdjęć oraz autografów. IV 
Festiwal Subkultur był świetną 
dawką alternatywnej muzyki!

red

Pomnik odsłonięty

IV Festiwal Subkultur rozstrzygnięty!

Montanus odkrył „terra sigillatę”-glinkę leczniczą, która rozsławiła Strzegom na całą Europę

Atrakcją wieczoru był występ rapera Łukasza „Małpy” Małkiewicza oraz Miro/ Beem i Patsin M ski Blue

Delegacja ze Strzegomia 
uczestniczyła 20 września 
br. w wyjeździe do Horic 
w Czechach, gdzie odbywało 
się „Święto horickiego wafla”. 
Wizyta u naszych południo-
wych sąsiadów to jednak 
nie tylko udział w lokalnych 
uroczystościach. 

Odbyły się także oficjal-
ne rozmowy przedstawicieli 
władz samorządowych. Naj-
ważniejszym punktem roz-
mów było przygotowanie się 
do wspólnego korzystania ze 
środków Euroregionu „Gla-
censis”, w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2014-2020, 
dzięki czemu można pozyskać 
dofinansowanie na budowę 
systemu ścieżek rowerowych, 
poprawę funkcjonowania 
służb ratowniczych i porząd-
kowych (szczególnie Ochot-
niczych Straży Pożarnych), 

czy też na kampanię kultu-
ralno-promocyjną. Podczas 
spotkania, w którym uczest-
niczył burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, staro-
sta Horic - Ivan Dolezal, 
wicestarosta Ales Svoboda 
oraz kierownik administracji 
w szkołach - Zdenka Vasko-
va, wiele mówiono również 
o dotychczasowej współpra-
cy, wyrażono również wolę 
podpisania porozumienia 
partnerskiego obydwu miast. 
Podkreślano podobieństwa 
w funkcjonowaniu szkol-
nictwa i oświaty, grup arty-
stycznych i sportowych, firm, 
zakładów pracy oraz organi-
zacji społecznych. Wspólnym 
tematem okazały się ponadto 
plenery rzeźbiarskie, podczas 
których artyści w Horicach 
wykonali ponad 200 rzeźb 
usytuowanych w pięknej sce-
nerii Parku Smetany. 

Trwa akcja porządkowa-
nia przez strażaków gminy 
S trzegom poniemieckich 
cmentarzy. Tym razem stra-
żacy porządkują poniemiecki 
cmentarz w Rogoźnicy. 

Prace rozpoczęły się 26 
września br. i potrwają kilka 
tygodni. Na wykonanie po-
wyższych prac gmina otrzy-
mała zgodę konserwatora 
zabytków. 26 września br. pra-
cę na cmentarzu rozpoczęli 
strażacy OSP z Goczałkowa, 
Jaroszowa, Rogoźnicy, Stano-
wic, Tomkowic i Żelazowa. 
- Zaniedbany od lat cmen-

tarz położony w centrum 
wsi należy uporządkować, 
przywrócić mu należny wy-
gląd i utrzymać w porządku. 
Mamy pretensje, że na Ukra-
inie groby naszych rodaków 
są zaniedbane, a sami nie 
potrafimy zadbać o mogiły 
tych, którzy byli tu przed 
nami. O nich nie wolno nam 
zapomnieć – komentuje ko-
mendant Ryszard Wikliński, 
wiceprezes Zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Strzegomiu. 

gk

W ostatnim okresie budynek 
poklasztorny Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
wypełnił się przedstawicie-
lami sektora pozarządowego. 
Wszystko dzięki III Strze-
gomskiemu Forum Organizacji 
Pozarządowych, które odbyło się 
19 września br. w ramach „Ty-
godnia Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia”. 

Okazało się, że strzegom-
skie organizacje mają się czym 
pochwalić. W naszej gminie 
zrealizowano m.in. pierwszą 
ofertę wspólną. Stowarzyszenie 
Euro-Partner wraz z Bankiem 
Żywności w Jaworze wystąpiły 
z pomysłem wspólnych działań 
pomocowych i otrzymały dofi-
nansowanie z gminy Strzegom. 

Ponadto zrealizowano cztery 
ciekawe zadania z zakresu po-
prawy bazy sportowej. Wśród 
organizacji, które złożyły i otrzy-
mały środki z gminy Strzegom 
i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
znalazły się: Amatorski Klub 
Sportowy w Strzegomiu, Lu-
dowy Klub Sportowy „Her-
bapol” Stanowice, Jaroszowski 
Klub Sportowy „Unia” Jaroszów 
oraz Klub Sportowy „Start” 
Strzegom. Punktem niemniej 
istotnym było także ogłosze-
nie konkursu „Lider NGO 
2014” – specjalnego konkursu 
dla strzegomskich organizacji 
pozarządowych. W tegorocznej 
edycji pula nagród wynosi 10 
tys. złotych. 

Partnerstwo z Horicami?

Strażacy sprzątają cmentarze

Święto naszych organizacji

Strzegom podczas święta w Horicach wystawił lokalne 

produkty z terenu naszej gminy: pieczywo ze strzegom-

skiej FSB Piekarni, smalec, ogórki kiszone, dżemy, miody, 

warzywa, ciasta oraz materiały promocyjne.

Obelisk został posadowiony przy zboczu Góry św. Jerzego obok ścieżek rekreacyjnych oraz 
niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego do byłego obozu Gross-Rosen. 22 września br. 
odbyło się jego uroczyste odsłonięcie, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez burmistrza 
Strzegomia - Zbigniewa Suchytę, właściciela firmy kamieniarskiej „Piramida” - Bogusława Soli-
mę oraz prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej - Edmunda Szczepańskiego. 

Na deskach Strzegomskiego Centrum Kultury, w sobotę (27.09), 
odbyła się kolejna edycja Festiwalu Subkultur. Tym razem sześć 
amatorskich zespołów walczyło o główną nagrodę – 1500 zł. 

Dzięki podjętej akcji uporządkowano już częściowo 
cmentarze w Kostrzy i Żelazowie. – Jak wykonamy 
podstawowe prace porządkowe, zaprosimy strażaków 
z miast partnerskich Strzegomia, o wsparcie tej idei, 
którą na wschodzie w ramach akcji „ Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” zapoczątkowała redaktor Grażyna 
Orłowska – Sondej – dodaje komendant.

„[…] Do dziś nie mogę uwierzyć 
w swoje szczęście. Nie sądziłem, że 
może spotkać mnie taki los i z pro-
wincjonalnego medyka stanę się 
cesarskim lekarzem. Udało mi się 
pokonać tę drogę. Wszystko dzięki 
terra sigillata. Glinka, którą odkry-
łem dwadzieścia sześć lat temu, 
rozsławiła Strzegom, a przy okazji 
moją skromną osobę. Mogłem 
w końcu spełnić swoje marzenie 
o pomocy ludziom. Dziś ziemia 
pieczętna przynosi memu miastu 
zyski. Najważniejsze jest jednak 
jedno - nowy lek przynosi pomoc 
wielu ludziom […]”
Fragment Dziennika Johannesa 
Montanusa, napisany przez Ja-
kuba Nejmana, który wziął udział 
w Dolnośląskim Konkursie Literac-
ko- Dziennikarskim

IV Festiwal Subkultur poprowadzili 
licealiści: Kamila Sobkowiak 
i Paweł Wroński. Nad przebiegiem 
imprezy czuwali nauczyciele LO.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

mieszkaniec: czy na czas wielkiego 
remontu wszystkich ulic nie można 
zrobić zakazu zatrzymywania się 
i postoju na ul. mickiewicza? jest 
tam tak duży parking, że spokojnie 
pomieści samochody mieszkańców 
i osób odbierających dzieci. Pomo-
głoby to w płynnym przejeździe, 
a niejeden samochód blokuje prze-
jazd. nie jest to chyba wielkim 
problemem, a nam mieszkańcom 
ułatwi życie. 

Jak mieszkaniec zauważył, tak 
też zrobiliśmy. Dziękujemy za 
szybki sygnał. Trochę trwa zmiana 
organizacji ruchu. Szkoda, że jed-
no w tym pytaniu się nie zgadza. 
Niestety nie remontujemy wszyst-
kich ulic, a zaległości są straszne, 
sami państwo wiecie.

Aga: witam! boiska na wsi, place 
zabaw na wsi, gdzie w niektórych 

wioskach „dzieci jak na lekarstwo”, 
świetlice na wsi, sale sportowe na 
wsi, a miejska szkoła nr 3 nie ma 
ani sali gimnastycznej, ani boiska 
sportowego. chyba, że pan, panie 
burmistrzu, ten mały remoncik - 
aby wykonać zalecenia sanepidu 
- uważa za sukces, a dzieci, gdy 
będą ćwiczyć i spędzać czas w czasie 
przerw, mogą dostać pylicy. brawo 
panie burmistrzu – szkoła jakby 
nie patrzeć miejska, a tak zapo-
mniana. Pozdrawiam. 

Nie ma możliwości wykonania 
wszystkich oczekiwań mieszkań-
ców. Przekonałem się, że kiedy 
robi się bardzo dużo, to mieszkańcy 
chcą jeszcze więcej, to jest normal-
ne, ale niemożliwe w ciągu 4 lat. 
Jeśli chodzi o działania na naszych 
wioskach to jest efekt faktu, że 
dla wsi były pieniądze w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, z czego skorzystaliśmy 
z sukcesem. Dofinansowania były 
i są w wioskach do 75%. Graby 
w tej kadencji też wykonaliśmy, 
remonty wewnątrz szkoły, chodnik, 
który kosztował prawie milion i był 
konieczny. Czyszczenie rzeki to ok. 
700 tys. zł  wykonane w ramach 
współpracy z Regionalnym Za-
rządem Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Uzyskaliśmy decyzję 
o pozwoleniu na budowę ul. 
Wałbrzyskiej, ul. Jeleniogórskiej 
i ul. Górniczej. Koszty wykona-
nia dokumentacji projektowej to 
kwota ponad 46 tys. zł. Planowa-
ny koszt całego zadania to ponad 
9 mln. Wniosek o dofinansowa-
nie zostanie złożony do końca 
września do tzw. programu 
„schetynówka”. Najważniejsze, 

myślimy też o boisku przy Szko-
le Podstawowej nr 3 i wniosek 
o dofinansowanie został złożony 
do Narodowego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej. W roku 
2015 będzie wykonany projekt 
tego boiska.

mieszkaniec: mam tylko jedno 
pytanie - kiedy w końcu zostanie 
postawiona nowa wiata przystan-
kowa w jaroszowie?

W chwili obecnej wiata, która 
ma zostać ustawiona w Jaroszowie, 
jest remontowana ze względu na 
straszne zniszczenia, jakie powsta-
ły w związku z wandalizmem. Po 
całkowitym jej wyremontowaniu 
i pomalowaniu zostanie ponownie 
tam ustawiona.

mama: witam. mam pytanie 
odnośnie obiecanego nam kiedyś 
w godzieszówku placu zabaw? 
obietnica była, a placu jak nie było, 
tak nie ma . wszystkie wioski na 
około posiadają taki plac - nawet 
taki grochotów, gdzie jest pewnie 
mniej dzieci niż tu. mamy pra-
wie 30 dzieci. w strzegomiu na 
każdym kroku nowe place zabaw, 
a u nas dzieci nie mają gdzie wyjść, 
pobawić, jak i spotkać, bo idąc do 
szkoły niektóre nawet się nie znają! 
Proszę mi odpowiedzieć, co z na-
szym obiecanym placem zabaw?

Mam prośbę. Nie wypominaj-
cie sobie, kto ma, a kto nie ma. 
Obietnica jest realizowana. Plac 
powstanie na terenie zielonym 
w środku wsi. W chwili obecnej, 
po uzgodnieniu z mieszkańcami 
i dzięki pozytywnej decyzji wła-
ściciela gruntu, trwa zamiana na 

grunt dzierżawiony przez właści-
ciela. Trwają wyceny tych działek 
– później trzeba będzie podpisać 
akty notarialne. Następnie projekt 
i oczekiwanie kiedy zostaną uru-
chomione pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej na Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Cieszę się 
z aktywności mieszkańców wsi 
i bardzo dziękuję za współorga-
nizację pięknych dożynek. 

Piotr1942: witam pana. moje py-
tanie dotyczy ul. wodnej w strze-
gomiu. czy jest przewidziany 
remont ulicy oraz jej oświetlenie? 
jeżeli tak, to kiedy? dziękuję.

Jest to nowa ulica. Nie ma 
projektu ani planu jej urządzenia. 
W chwili obecnej mamy jeszcze 
osiedla, np. w Goczałkowie czy 
Rogoźnicy oraz w Strzegomiu 
np. ul. Morska, które od wojny 
nie mają nawierzchni asfaltowej. 
Mamy gotowy projekt na zatoczki 
ul. Piłsudskiego i on w roku 2015 
będzie priorytetem. Ul. Wodna 
będzie poddana okresowym na-
prawom jako droga szutrowa. 

dorota: czy możliwe jest, dla uła-
twienia życia pasażerom, utworze-
nie legalnego przystanku dla busów 
w samym rynku strzegomia?

Nie ma takiej możliwości. Ulica 
Leśna jest tak blisko, że jest to nie-
zasadne. Tam też już niedługo bę-
dzie poczekalnia, toalety. Myślę, że 
sprawy komunikacji, przystanków 
w Strzegomiu zostały w ostatnich 
czterech latach załatwione, dzięki 
budowie przystanku na ul. Leśnej 
i zatoki przystankowej przy Li-
dlu. Ze wszystkich stron miasta 

na wyjazdach są przystanki dla 
wsiadających i wysiadających. 
Musieliśmy się też przyzwyczaić 
do lokalizacji dworca autobuso-
wego na ul. Dworcowej. 

mieszkaniec: witam. mam pytanie 
odnośnie mapy google w interne-
cie, gdy chcę zobaczyć strzegom 
z satelity - nic nie widać, ponieważ 
mapa nie była odświeżana kilka 
lat, drogi są zamazane, a zdjęcia 
bardzo słabej jakości... czy miałby 
pan jakąś możliwość, aby admi-
nistrator mapy mógł odświeżyć 
zdjęcia naszego regionu? 

Jako gmina nie mamy wpływu 
na częstotliwość aktualizacji map 
Google, są one aktualizowane 
z różną częstotliwością. Firma 
ta jednak uruchomiła usługę 
pozwalającą zamówić informacje 
o nowych zdjęciach w Mapach 
Google i Google Earth. Wystar-
czy wyszukać wybrane miejsce, za-
znaczyć je i wybrać „prześlij do nas 
formularz”. Po każdej aktualizacji 
zdjęć satelitarnych i lotniczych 
wybranego obszaru, Google wysy-
ła użytkownikowi powiadomienie 
na adres e-mailowy. Link do 
strony https://followyourworld.
appspot.com/.

kamieniarz: czy pan jako bur-
mistrz strzegomia może podjąć 
jakieś kroki prawne celem zastrze-
żenia nazwy miasta? chodzi mi 
konkretnie o to, że w internecie, 
a szczególnie na allegro handlarze 
sprzedają chiński granit, opisując 
go jako strzegom g603. 
to jest jawne wprowadzanie 
w błąd, bo g603 to nazwa chiń-

skiego granitu, który jest młodszy 
od naszego, a co za tym idzie jest 
bardziej porowaty, i nie ma takiej 
wytrzymałości jak nasz. może coś 
jak produkt regionalny? co można 
w tej sprawie zrobić? bardzo pro-
szę o odpowiedź. 

W tej sprawie podejmuję dzia-
łania wspólnie z Klastrem Ka-
mieniarskim. 16 października 
w Strzegomiu odbędzie się kon-
ferencja, której zadaniem będzie 
takie sprecyzowanie zapisów 
w przetargach, by można było 
wpisać np. „chcę mieć kostkę 
z płyty strzegomskiej”. Poruszone 
tam zostaną sprawy, o których pan 
pisze. Zapraszam na konferencję 
i zabranie głosu, jeśli ma pan po-
mysły na rozwiązanie tego proble-
mu. Z chęcią tego wysłucham. 

strzegomianka: dzień dobry, 
dlaczego na ul. bohaterów getta 
nie przewidziano żadnego pasa 
zieleni? Po co ten chodnik taki 
szeroki? czy nie lepiej byłoby 
oddzielić parking od chodnika 
pasem zieleni? byłoby o wiele 
przyjemniej... a tak ulica nie jest 
zbytnio ładna (i to nie tylko moja 
opinia).

Szanowna pani! Od kiedy 
jestem burmistrzem wprowa-
dziłem zasadę, że każdy wykony-
wany projekt jest konsultowany 
z mieszkańcami, tak też było 
w przypadku ul. Bohaterów Get-
ta. Były konsultacje, mieszkańcy 
nie zgłaszali uwag. W chwili 
obecnej nie ma możliwości 
zmian dlatego, że inwestycja jest 
dofinansowana w ramach tzw. 
„schetynówki”. 

Tegoroczne Dożynki Dolnośląskie w Strzegomiu ukazały wielki potencjał i niewyczerpane możliwości naszych sołectw i innych wystawców, nie tylko pod względem wrażliwości 
estetycznej, artystycznej prezentacji płodów rolnych, ale przede wszystkim - różnorodności przygotowanych potraw.

Smaki i zapachy Ziemi Strzegomskiej
Niezwykle pomysłowe stoiska zdobiły misternie wykonane wieńce dożynkowe, pachnące bochny chleba i  uroczo wyeksponowane potrawy

Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Grani-
tu” przeprowadziło podczas Dożynek 
Dolnośląskich 2014 r. bardzo ważne 
konkursy. W konkursie na najciekaw-

sze stoisko obszaru partnerstwa LGD 
„Szlakiem Granitu”, choć wszystkie 
stoiska były przecudne,  najwyższe 
lokaty zdobyły sołectwa: 

I miejsce – Żelazów
II miejsce – Jaroszów
III miejsce –Stanowice

W konkursie na produkt lokalny 
obszaru partnerstwa LGD „Szlakiem 
Granitu” uznanie komisji i premiowane 
miejsca zdobyły:

I miejsce - Stowarzyszenie Miesz-
kańców wsi Tomkowice za „Chłopską 
strawę ziemniaczaną”,

II miejsce – Sołectwo Żelazów za 
„Sołtysówkę na bazie sake”
III miejsce – Sołectwo Kostrza za 
„Potrawy z karpia”.
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To, co zobaczyliśmy podczas Dolnośląskich Dożynek w Strzegomiu na stoiskach przygotowanych przez poszczególne sołectwa gminy Strzegom napawa dumą. Twórcy stoisk uroczo

Przepiękne stoiska naszych

kostrza

międzydzyrzecze

modlęcin

Morawa

olszany

Żółkiewka

Żelazów



rozwój
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze:  Strzegom  Śródmieście – Rynek

Zmiany dostosowane do 
potrzeb 

Mieszkaniec odwiedzają-
cy Urząd Miejski w Strze-
gomiu może załatwić sprawę 
bez konieczności chodzenia 
po piętrach i odwiedzania po-
zostałych wydziałów, w tym 
celu przeorganizowany został 
Wydział Obsługi Interesantów. 
Praktykowana forma złożenia 
wniosku lub podania w Wy-
dziale Obsługi Interesantów zo-
stała rozszerzona o możliwość 
otrzymania odpowiedzi, 
jeśli taką formę odbioru 
korespondencji zazna-
czył klient. Spełniając 
standardy obsługi, 
w p r o w a d z o n o 
b i a ł e  k o s z u l e 
i jednolite apaszki 
dla pracowników 
obsługi klientów, 
poprawiono 
e s t e t ykę 
sali ob-

sługi klienta. Na parterze Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
zlokalizowane są najważniejsze 
wydziały, związane z obsługą 
klienta tj. Wydział Podatkowy, 
Wydział Spraw Obywatel-
skich i Bezpieczeństwa. Mając 
na uwadze potrzeby klien-
tów, umiejscowiono także na 
parterze biuro zajmujące się 
rejestracją działalności gospo-
darczej oraz dwie kasy z trzema 
stanowiskami. W ten sposób 

uproszczono wszyst-
kie płatności. Urząd 

zapewnia również 
mieszkańcom pra-
widłową obsługę 
związaną z go-
spodarką odpa-
dami w gminie 
Strzegom, two-
rząc Wydział 
G o s p o d a r k i 

O d p a d a m i 
Komunal-

nymi. 

Przejrzyściej, czytelniej i kla-
rowniej

- Dla ułatwienia załatwienia 
spraw urzędowych przez miesz-
kańca opracowaliśmy nowe Karty 
Usług oraz formularze wraz z do-
kładnym opisem ich wypełniania 
oraz obowiązującą podstawą 
prawną. Do powszechnego wglą-
du udostępniano formularze 
i karty wraz z wzorami ich wy-
pełniania, które dostępne są na 
parterze, w specjalnie do tego 
przygotowanej tablicy informacyj-
nej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej – wymieniają przed-
stawiciele Urzędu. 

Wygodniej i bezpieczniej
Dla wygody klienta zamonto-

wane zostały przyścienne półki 
oraz gabloty z formularzami, 
do ich wypełniania, co nie jest 
już problemem. Odwiedzający 
urząd, nie muszą także stać na 
korytarzach w oczekiwaniu na 
załatwienie sprawy, ponieważ 
zakupiony został na każde piętro 
system siedzisk dla klienta. - 
W oczekiwaniu na załatwienie 

sprawy nasi klienci mogą sko-
rzystać z automatu z napojami 
znajdującego się na parterze 
urzędu. Dla bezpieczeństwa 
mieszkańców zamocowano 
także metalowe poręcze, które 

pomagają w poruszaniu się - 
zwłaszcza ludziom starszym - 
oraz wprowadzono monitoring 
wizyjny urzędu. Pomyśleliśmy 
również o osobach z dysfunkcją 
słuchu i przeszkoliliśmy pra-

cownika z obsługi języka migo-
wego. Zmieniła się również es-
tetyka ciągów komunikacyjnych 
w urzędzie, dzięki wykonanym 
pracom remontowym - dodają 
urzędnicy. 

Oto urząd przyjazny ludziom
Sprawne poruszanie się po urzędzie zapewnia mieszkańcom nowoczesny system tablic informacyjnych, które zamontowano na każdym piętrze

Budynek ratusza jest siedzibą Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, w którym burmistrz Zbigniew Suchyta wprowadził 
liczne zmiany, ułatwiające mieszkańcom szybkie załatwianie 
istotnych dla nich spraw. Bliżej ludzi, z ludźmi i dla ludzi - to 
kierunek zmian w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. 

Dłuższy czas pracy urzędu, 
krótszy czas oczekiwania klienta
Rozszerzono upoważnienia dla na-
czelników i kierowników, w związku 
z tym skrócił się czas oczekiwania na 
odpowiedź dla klienta. Zmieniono czas 
pracy urzędu, tj. dłuższy czas pracy 
we wtorki, tak aby osoby pracujące 
mogły bez konieczności zwalniania 
się z pracy załatwić swoją sprawę. 
Wprowadzono imienne identyfikatory 
dla pracowników urzędu. 

Dzięki Państwa opiniom 
jesteśmy szybsi i skuteczniejsi
Opinię o jakości świadczonych usług 
przez Urząd Miejski w Strzegomiu 
mieszkańcy wyrażają poprzez wy-
pełnienie anonimowej ankiety, którą 
można złożyć elektronicznie albo 
poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety 
do specjalnie do tego wyznaczonej 
urny, znajdującej się w holu. Za-
chęca ona napisem: „Dzięki Twojej 
opinii będziemy lepsi”. Udział urzędu 
w projekcie „Równość standardem 
dobrego samorządu” jest wyrazem 
udoskonalania polityki równościowej 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, 
czyli wobec swoich pracowników, jak 
i w wymiarze zewnętrznym, wobec 
klientów urzędu.
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Liczy się najwyższa jakość 
Urząd Miejski w Strzegomiu 

otrzymał wiele odznaczeń 
i nagród zewnętrznych za 
świadczenie usług o najwyższej 
jakości, w tym: Złoty certyfikat 
„Urząd zDolnego Śląska”, tytuł 
„Urząd na miarę Europy”, 
tytuł „Najaktywniejsza firma 
2012r.” - nagroda przyznana 
przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej w ra-
mach projektu „Otwarta firma” 
- Tydzień Przedsiębiorczości 
2012 r.”, „Zloty Kompas 2013” 
w kategorii kultura, Honoro-
wy Medal Polskiego Klubu 
Infrastruktury Sportowej, wy-
różnienie „Gmina przyjazna 

seniorom”, a także tytuł „Am-
basadora Równości” za realiza-
cję polityki równościowej w sa-
morządzie przyznany przez 
Kapitułę konkursu „Równy 
urząd”. W 2014 r. kapituła 
Konkursu Najwyższa Jakość 
Quality International 2014 już 
po raz piąty przyznała Urzędo-
wi Miejskiemu w Strzegomiu 
tytuł Laureata oraz złote godło 
w kategorii QI Serwis – usługa 
najwyższej jakości, a w 2012 
roku – Statuetkę Perła w ka-
tegorii QI Serwis, która była 
najwyższa formą nagrodzenia 
urzędu za wykonywanie usług 
na rzecz wszystkich klientów. 
Warto nadmienić, że tylko 

dwa urzędy w Polsce, czyli UM 
w Strzegomiu i UM w Barto-
szycach otrzymały tak wysokie 
wyróżnienie. 

Burmistrz w zasięgu ręki 
każdego mieszkańca - bliżej 
ludzi, szybciej i sprawniej 
w działaniu

Dzięki wprowadzeniu innowa-
cyjnych rozwiązań, burmistrz jest 
w zasięgu każdego mieszkańca. 
Takim narzędziem jest bezpo-
średni telefon do burmistrza. To 
nowoczesne rozwiązane pozwala 
na bezpośredni kontakt każde-
go mieszkańca z burmistrzem, 
w sprawie go nurtującej. Ponadto 
mieszkaniec ma możliwość zada-
nia pytania burmistrzowi poprzez 
elektroniczną skrzynkę pytań, na 
które burmistrz regularnie udzie-
la odpowiedzi na www.strze-

gom.pl oraz w gazecie „Gminne 
Wiadomości Strzegom”. Dla 
mieszkańców ważne są syste-
matyczne konsultacje społeczne 
burmistrza z różnymi grupami 
społecznymi. Są to spotkania, 
zebrania, uroczystości, na których 
burmistrz jest zawsze z ludźmi 
i dla ludzi. W każdy wtorek 
w godz. 11.30-17.30 (w okresie 
zimowym) burmistrz oraz jego 
zastępca przyjmują mieszkańców 
w sprawie skarg i wniosków. 
W oczekiwaniu na spotkanie 
z burmistrzem, udostępniono 
dla mieszkańców salę posiedzeń, 
a dla matek z dziećmi przygoto-
waliśmy kącik malucha. 

SISMS – błyskawiczne 
informacja i ostrze-
żenia

Z myślą o miesz-
kańcach  nasze j 
gminy  urucho-
miono system 
komunikowania 
się z mieszkań-
cami  SISMS. 
Oznacza to, że 
mieszkańcy po 
zalogowaniu się 
otrzymują sms-y 
z najważniejszymi 
informacjami do-
tyczącymi gminy 
Strzegom. 

Ładniej i komunikatywnie
Sprawne poruszanie się po 

urzędzie zapewnia nowoczesny 
system tablic informacyjnych. 
W tym celu wykonano nową ta-
blicę informacyjną urzędu oraz 
panele informacyjne, które za-
montowano na każdym piętrze 
i półpiętrze. Dodatkowo wy-
konano tabliczki przydrzwiowe 
z numerem biura, imieniem 
i nazwiskaiem pracownika oraz 
sprawowaną funkcją. Zakupio-
no nowe tablice ogłoszeń oraz 
gabloty, zarówno wewnątrz, 
jak i przed budynkiem UM 
w Strzegomiu celem przeka-
zywania mieszkańcom naj-
ważniejszych informacji, które 
wymagają upublicznienia. Udo-
stępniono toaletę dla klientów, 
która znajduje się na parterze 
budynku. 

Wielkie zmiany dla mieszkańców
W ostatnich latach Urząd Miejski w Strzegomiu przeszedł szereg zmian, w wyniku których stał się bardziej dostępny i przyjazny wszystkim klientom 

Nasza dewiza to:
– Profesjonalna obsługa klientów
– Urzędnik przyjazny dla klienta 
– Stworzenie dogodnych warun-

ków obsługi 
– Pomoc w rozwiązywaniu spraw
– Terminowe załatwianie spraw
– Skrócenie oczekiwania na zała-

twienie sprawy 
– Klient jest najważniejszy i ma 

wyjść z urzędu zadowolony
– Urząd jest ostoją bezpieczeń-

stwa 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom IIIROZWój gMIny – STRZegOM ŚRóDMIeŚcIe – RyneK

Kamienice piękne,  
aż zapiera dech

Z a b y t k o w e  k a m i e n i c e 
strzegomskiego Rynku pięk-
nieją. Stało się to za sprawą 
konkursu „Odnów i wygraj!”, 
zainicjowanego przez bur-
mistrza Strzegomia, a or-
ganizowanego przez gminę 
Strzegom od roku 2011 r. - To 
strzał w dziesiątkę. Musimy 
u nas to samo zrobić - mówią 

przyjezdni goście. Tylko na 
terenie strzegomskiego Ryn-
ku odnowiono w ramach tego 
przedsięwzięcia 7 kamienic, 
które odzyskały swój daw-
ny blask. Termin składania 
zgłoszeń upływa 6 grudnia, 
więc warto przemyśleć swój 
udział w konkursie. Dzięki 
wspólnym wysiłkom może 
być u nas bardzo pięknie. 

Strzegomski Rynek się zmienił
Zabytkowe kamienice strzegomskiego Rynku pięknieją. Stało się to za sprawą konkursu „Odnów i wygraj!”, zainicjowanego przez burmistrza Strzegomia

Rzeźba św. Jana Ne-
pomucena ma zrekonstru-
owane dłonie i przedramię 
oraz nowy krzyż. Natomiast 
aureola na głowie świętego 
jest znacznie stabilniej zamo-
cowana. Odrestaurowana 

rzeźba jest monitorowana. 
Urząd Miejski w Strzego-
miu pozyskał dotację na 
remont pomnika z Urzędu 

Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w wysokości 
10 tys. zł, a koszt całości prac 
wyniósł blisko 25 tys. zł. 

nepomucen po renowacji

Strzegomski Rynek jest najważniejszym miejscem w na-
szym mieście, nic więc dziwnego, że władze samorządowe 
kładą szczególny nacisk na jego wygląd i estetykę. Wiele 
działań jest podejmowanych po to, by mieszkańcy mogli się 
tu spotykać, spędzać swój czas i czuć się świetnie.

Przed renowacją

w trakcie renowacji

Po renowacji
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Zmian w Rynku ciąg dalszy ...

Galeria „zBazaltu” 
Z inicjatywy Fundacji Bazalt powstała w rynku jedyna w Polsce tematyczna galeria, eksponu-

jąca możliwości wykorzystania kamienia naturalnego. Galeria cieszy się popularnością i zbiera 
dobre opinie, bowiem takiego miejsca w Strzegomiu brakowało. Od momentu jej otwarcia stale 
pojawiają się nowe eksponaty naszych regionalnych twórców. 

Granitowe Serce Polski – symbol Strzegomia
Strzegomski Rynek zdobi od dwóch lat rzeźba Granitowe Serce Polski, autorstwa Ewy Solimy, 

która jest niekwestionowanym symbolem Strzegomia. Jest ono obecnie ulubionym obiektem 
fotograficznym i stanowi tło do wielu pamiątkowych fotografii. 

Kasa ZUK przy Wieży Targowej
Od 9 sierpnia br. zarządzaniem i administrowaniem lokalami, garażami, komórkami, ogródkami oraz 

innymi nieruchomościami gminnymi zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. By 
ułatwić mieszkańcom uiszczanie opłat z tytułu najmu (dzierżawy) utworzono kasę w odremontowanym 
budynku administracyjnym, położonym przy Wieży Targowej (Rynek wewnętrzny). 

Parkomaty się sprawdziły
Od 2012 r. ruszyła strefa płatnego parkowania na obszarze obejmującym strzegomski Ry-

nek, odcinek ul. Świdnickiej oraz ul. Dąbrowskiego. Zamontowano cztery parkomaty: na ul. 
Świdnickiej, naprzeciwko fontann, obok Apteki „Strzegomskiej” i na ul. Dąbrowskiego. Opinie 
mieszkańców na ich temat są bardzo pozytywne. 

WC w Karmelu
W styczniu br. zniknęły szpecące Rynek napisy: szalety, bowiem dawne szalety miejskie zo-

stały zamknięte ze względu na zły stan techniczny pomieszczeń. Od 20 stycznia br. w godz. od 
10.00–18.00 udostępnione jest WC na parterze w CAS „Karmel". Korzystanie z toalety jest 
bezpłatne. 

Monitoring – oko wielkiego brata czuwa
Mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się bezpiecznie, bowiem w wielu miejscach został 

zamontowany monitoring. W naszym mieście monitoring znajduje się w parku „Strzegomskie 
Planty” (13 kamer), na ul. Kochanowskiego, w Rynku, przy CAS „Karmel” (19 kamer), PKS 
na ul. Dworcowej posiada 6 kamer. Monitorowany jest także plac zabaw przy ul. Bazaltowej 
oraz pomniki: św. Jana Nepomucena w Rynku oraz Armii Radzieckiej na ul. Kasztelańskiej. 
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 eksponowali małe cuda artystyczne, które urzekały barwą, pomysłowością i pięknem, a przede wszystkim świadczyły o dużej wrażliwości i bogactwie duszy twórcy…

sołectw wszystkich zachwyciły

rogoźnica

rusko

stanowice

stawiska

Strzegom

tomkowice

wieśnica
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Powyższa wypowiedź jest 
przykładem na utożsamienie 
się mieszkańców z władzami 
miasta, także w trudnych de-
cyzjach, a do takich należała 
zmiana planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
dla wsi Rusko, z powodu 
planowanej tam insta-
lacji osuszającej śmieci, 
która miałaby powstać 
tuż obok istniejącego już 
wysypiska. Mieszkańcy 
Ruska i Jaroszowa nie 
wyrażali zgody na budowę 
nowych instalacji osuszają-
cych śmieci, których skutki 
uboczne utrudniałyby im ży-
cie. Wyrażali to w formie prote-
stów, adresowanych do burmistrza 
i lokalnych mediów. - Zostałem 
wybrany przez ludzi, dlatego będę 
ich bronił - stwierdził burmistrz, 
przygotowując projekt powyższej 
uchwały. Podobnego zdania była 
Rada Miejska, która jednogłośnie 

podjęła uchwałę o zmianie planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Rusko i Jaroszów, 
uniemożliwiającą powstanie tam 

podobnych instalacji. - Dziękuję 
za to, że jesteście z nami i zdecy-
dowaliście się głosować przeciw tej 
inwestycji - powiedział Zbigniew 
Miłek. Radości nie kryła Krysty-
na Lewicka, radna z Jaroszowa. 
- Dziękuję za państwa głosy, bo 
najważniejszy jest człowiek i śro-

dowisko, w którym żyje. Dzisiaj 
decydowaliśmy o losie, szcze-

gólnie tych najmłodszych 
mieszkańców naszych 
wsi, bo to oni najbardziej 
odczuliby skutki tej in-
westycji - komentowała. 
- Potrafimy być ze spo-
łeczeństwem – stwier-
dził burmistrz, a spo-
łeczeństwo pokazało, 
że jest z burmistrzem. 

Choć podczas sesji podję-
to wiele uchwał, to tylko ta, 

wywołała tak duże emocje 
i żywiołową dyskusję przed 

jej podjęciem. Kolejne uchwały 
podejmowano bardzo dynamicz-
nie. Uchwalono miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru położonego w obrębie 
2 i 5 miasta Strzegom oraz pod-
jęto uchwałę o przystąpieniu do 
zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzenne-
go dla wsi Kostrza i Rogoźnica. 
Radni wyrazili także zgodę na 
zawarcie przez gminę Strzegom 
porozumienia dotyczącego zało-
żenia i prowadzenia przez powiat 
świdnicki przedszkola specjalnego 
w Zespole Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu, przekazali dla po-
licji kwotę 3,8 tys. zł na dodatkowe 
patrole i służby pełnione przez 
funkcjonariuszy Komisariatu 
w Strzegomiu na terenie osie-
dla Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Radni ustalili zasady i tryby przy-
znania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Strzegom na 
dofinansowanie kosztów budowy 
podłączeń kanalizacyjnych bu-
dynków do zbiorowego systemu 

kanalizacyjnego, której wysokość 
może wynieść 45% kosztów kwa-
lifikowanych inwestycji, ale nie 
więcej niż 10 tys. zł do jednego 
wybudowanego przyłącza bu-
dynku. W toku obrad radni pod-
jęli uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Strzegom w 2014 roku, 
uchwalili Statut Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, zatwierdzili zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Strzegom na lata 2014-
2022 oraz zmiany budżetu gminy 
Strzegom na 2014 rok.

gk

Stanęli murem za mieszkańcami
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania dla wsi Rusko, uniemożliwiającą powstanie tam instalacji osuszającej śmieci

Z inicjatywy Komisji Oświa-
ty i Wychowania oraz Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu w dniu 
18 września br. odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami firmy 
Archimmodicus, którzy przy-
gotowali projekt nowego przed-
szkola integracyjnego z oddziałem 
żłobkowym.

Nowy budynek ma powstać 
w miejscu wysłużonego Publicz-
nego Przedszkola nr 4. Na komisji 
nie zabrakło: naczelnika Wydziału 
Oświaty - Urszuli Podsiadły-
Szubert, dyr. PP nr 4 - Krystyny 
Szałeckiej, pracowników UM: 
Katarzyny Cioruń i Jerzego 

Kościka. Gospodarzami spotka-
nia byli: przewodniczący komisji 
Tomasz Marczak oraz radni: 
Jadwiga Wróblewska, Marta 
Zięba, Przemysław Stempnie-
wicz, Piotr Schmidt oraz Tomasz 
Dziurla. Przedstawiciele firmy 
projektowej przedstawili kon-
strukcję dwukondygnacyjnego 
przedszkola, rozkład sal oraz 
pomieszczeń gospodarczych, 
a także aranżację otoczenia przed-
szkola. Prezentacja dotyczyła 
również charakterystyki energe-
tycznej obiektu i systemu zasilania 
w energię. 

red

Radni o przyszłości PP nr 4

Spotkania odbywają s ię 
w ramach projektu „Modelo-
we Rady Działalności Pożytku 
Publicznego” współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. Pierwsze spotkanie od-
było się w czerwcu w Urzędzie 
Miejskim. Strzegomska Rada 
Pożytku spotkała się wówczas 
z przedstawicielami Regional-
nego Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych 
(RCWIP) i wzięła udział 
w specjalistycznym badaniu 
samooceny działań lokalnych, 
uzyskując indywidualny ra-
port z badań i rekomendację 
do udziału w dalszych eta-
pach projektu. Z ramienia 
strzegomskiej Rady Pożytku 
uczestniczą dwie osoby, w tym 
przedstawiciel organizacji 
pozarządowej Stowarzysze-

nia Euro-Partner i lokalne-
go samorządu. - W ramach 
projektu utworzono w Polsce 
cztery grupy robocze, z czego 
we wrześniu we Wrocławiu 
odbyło się pierwsze spotkanie 
grupy roboczej dla przedsta-
wicieli z województw: opol-
skiego, śląskiego, łódzkiego 
i dolnośląskiego. Dodajmy, 
że województwo dolnośląskie 
w tym projekcie reprezentują 
członkowie Rady Pożytku ze 
Strzegomia i z Wałbrzycha, 
a grupa pracuje nad stan-
dardami w obszarze trybu 
funkcjonowania Rad Pożytku 
– informuje Jolanta Adam-
czak, przewodnicząca Sto-
warzyszenia Euro-Partner. 
Pierwsze propozycje ze strony 
przedstawicieli Strzegomia już 
zostały zapisane. Chodzi m.in. 
o wprowadzenie zapisu, że 
z ramienia JST członkowstwo 

w Radzie Pożytku powinno 
obejmować osoby posiada-
jące wiedzę merytoryczną 
z zakresu działalności sektora 
pozarządowego, a członkowie 
Rady Pożytku nowej kadencji 
z ramienia organizacji po-
winni przejść przeszkolenie 
w zakresie co najmniej prze-
pisów prawnych oraz zadań 
i funkcjonowania samorzą-
du, a członkowie z ramienia 
JST w zakresie podstawowych 
przepisów dot. organizacji po-
zarządowych i funkcjonowania 
Rad Pożytku. Przedstawiciele 

Strzegomia zwrócili uwagę 
również na aspekt określenia 
miejsca spotykania się Rady 
Pożytku i postulowali o wpro-
wadzenie zapisu do standardów, 
aby JST wyszedł w tej kwestii 
na przeciw organizacjom. Pro-
duktem finalnym spotkań ma 
być wydanie ogólnopolskiej 
publikacji w temacie standar-
dów i mechanizmów dobrej 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, jak i samo-
rządem. Kolejne spotkanie 
odbędzie się w Katowicach. 

Mks

Rada Pożytku Publicznego razem tworzy standardy
Utworzono w Polsce cztery grupy robocze. Do jednej z nich należą strzegomscy przedstawiciele

- Jest pan naszym burmistrzem, a państwo naszymi radny-
mi – stwierdził Zbigniew Miłek, prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Jaroszów i Rusko, podczas sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 24 września br. 

Ważne dla mieszkańców Ruska i Goczałkowa
Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu podjęli uchwałę w sprawie po-
działu gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
W związku z powyższym:
- lokal wyborczy nr 16 w Rusku będzie się mieścił w świetlicy wiejskiej 
w Rusku, Rusko 8 
- lokal wyborczy nr 14 w Goczałkowie – w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie, ul. Szkolna 1.

Nowa budynek ma zastąpić wysłużony, 25-letni obiekt. Działania burmistrza 
Strzegomia - Zbigniewa Suchyty zmierzają do pozyskania 85 % dotacji na 
realizację tego przedsięwzięcia.

Przedstawiciele strzegomskiej Rady Pożytku Publicznego 
zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach ogólnopol-
skiego zespołu ds. opracowania standardów powołania 
i działania Rad Działalności Pożytku Publicznego, pro-
cedur funkcjonowania i komunikacji wewnętrznej oraz 
standardu monitoringu i ewaluacji prac Rad Pożytku na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
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O projektach, planach i kondycji 
szkoły z Robertem Wójtowiczem, 
nowym dyrektorem Zespołu 
Szkół przy ul. Krótkiej w Strzego-
miu rozmawia Grażyna Kuczer.

- Panie dyrektorze, nowe stano-
wisko to nowe wyzwania. zna 
pan problemy szkoły od podszewki, 
bowiem jest pan nauczycielem. zna 
pan też sytuację organu zarządza-
jącego szkołą - powiatu, bowiem 
był pan radnym powiatowym. od 
1 września br. jest pan dyrektorem 
zespołu szkół przy ul. krótkiej 
w strzegomiu. jak wygląda obec-
nie kondycja szkół powiatowych?

- Poprzez brak funduszy - nie-
ciekawie. Dzięki różnego rodzaju 
programom naprawczym, któ-
re mają zmniejszyć zadłużenie 
powiatu, cierpią na tym szkoły, 
cierpi na tym młodzież, otoczenie, 
szczególnie w naszej szkole, gdzie 
potrzeba dużo pieniędzy. Pomimo 
tego, moim celem jest podniesienie 
rangi szkoły w gminie i powiecie, 
żeby oddziały były zapełniane 
młodzieżą, która wybierze właśnie 
naszą szkołę. Wierzę że pomimo 
ciężkiej sytuacji finansowej organu 
prowadzącego, będę mógł liczyć na 
pomoc w realizacji moich celów.

- to zależy w dużej mierze od 
rekrutacji. zmieniłby pan jej za-
sady?

- Gdyby to ode mnie zależało, 
to tak. Powinniśmy mieć większe 
pole manewru, jeśli chodzi o two-
rzenie klas. Nie można o tym 
decydować w czerwcu. Lepiej 
otworzyć mniejsze klasy we wrze-
śniu i zobaczyć w trakcie roku, jak 
to będzie funkcjonować. Liczę 
również na świadome wybory 
gimnazjalistów, którzy w większej 
mierze będą wybierać strzegom-
skie szkoły ponadgimnazjalne, 
aby kontynuować naukę. Bardzo 
przykre jest dla mnie, gdy muszę 
we wrześniu odmawiać przyjęcia 
do szkoły, szczególnie mieszkań-
com Strzegomia, z powodu braku 
miejsc w klasach.

- jakie kierunki nauczania są 
priorytetowe?

- Te, na które jest zapotrzebo-
wanie na rynku pracy. Jesteśmy 
otwarci na potrzeby lokalnego 
rynku pracy: górnictwo odkryw-
kowe, piekarnictwo. Trudno po-
wiedzieć, na co będzie popyt za 
kilka lat. Sprawdzają się pewne 
stałe kierunki, np. Technikum 
Informatyczne, ponieważ infor-
matyzacja dominuje na każdym 
etapie rozwoju społecznego. Sy-
tuacja jest podobna jeżeli chodzi 
o Technikum Ekonomiczne. 

- z czego jest pan dumny?
- Z dotychczasowych, wysokich 

wyników matur oraz egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. Cieszy mnie fakt, że 
udało nam się pozyskać staże 
i prace dla ludzi, którzy kończą na-
szą szkołę. Mamy wysoki poziom 
nauczania. Nauczyciele realizują 
świetne projekty, tworzą własne 
programy po to, żeby jak najlepiej 
przygotować młodzież od strony 
praktycznej do zawodu. Sukcesem 
są profesjonalne pracownie, które 
zapewniają uczniom zdobycie 
doświadczenia. Musimy także 
stworzyć nauczycielom normalne 
warunki pracy. Niektóre potrzeby 
są tak błahe, że aż trudno o nich 
mówić, ale na wszystko brakuje 
pieniędzy. 

- co Pan zaoferuje kandydatom 
do pana szkoły?

- Wysoko wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną, dobre 
warunki lokalowe, multime-
dialną pracownię Orange, 
możliwość odbywania prak-
tyk w zakładach lokalnych, 
za granicą np. w Ir landii 
i Niemczech oraz zdobycia 
pracy na rynku lokalnym, 
dobre zaplecze sportowe, 
świetlicę środowiskową, a do 
tego dochodzi dobra lokali-
zacja szkoły.

- dlaczego warto się uczyć wła-
śnie w tej szkole?

- Robimy wszystko, by wy-
posażyć młodzież w potrzebną 
wiedzę, przygotować dobrze do 
egzaminów, do matury. Mamy 
liczne kółka zainteresowań, 
prowadzimy ciekawe zajęcia 
pozalekcyjne, rozwijamy współ-
pracę zagraniczną. 

- dziękuję za rozmowę.
Pełna wersja wywiadu znajduje 
się na www.strzegom.pl. 

Szkołę tworzą ludzie 

Ponad tydzień temu zakoń-
czyła się akcja „Sprzątania 
Świata”, która w tym roku 
odbyła się w dniach 18-19 
września br. Do akcji włączy-
ły się także szkoły z gminy 
Strzegom.

19 września wszyscy uczniowie 
PSP im. Jana Pawła II w Kostrzy 
z ogromnym zapałem zabrali się 
za porządkowanie swojej wsi. Nie 
próżnowały również maluchy, 
które sprzątały plac przy szkole 
i boisko. Również uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. J. Brzechwy w Stanowicach 
nie pozostawali bierni. Wraz 
z nauczycielami wyruszyli, aby 
posprzątać miejsca, w których 
spędzają wolny czas. Wspólnie 
porządkowali teren boiska, place 
zabaw oraz parki znajdujące się 
w ich miejscowości. W tego-
rocznej kampanii wzięli także 
udział uczniowie Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu. Prace po-
rządkowe poprzedzone zostały 
pogadankami przeprowadzo-
nymi przez wychowawców nt. 
założeń tegorocznej akcji i zasad 
bezpieczeństwa podczas sprząta-
nia. Akcja odbyła się 19 września 
2014 r. Uczniowie z czterech 
klas otrzymali przydział prac do 
wykonania. W ramach obchodów 
ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie 
Świata” dzieci i młodzież z Ze-
społu Szkół w Goczałkowie 
wraz z gronem pedagogicznym 
mieli okazję uporządkować teren 
przyszkolny, wykazując się swoją 
wiedzą na temat segregowania 
nieczystości. Podczas zajęć go-
dzin wychowawczych uczniowie 
poszczególnych klas wykonali 
plakaty na temat ochrony śro-
dowiska oraz recyklingu. Udział 
w akcji był również formą reali-
zacji założeń Gminnego Projektu 
Ekologicznego ,,Odpady -proste 
zasady”. Strzegomscy licealiści 
z klasy przyrodniczej i mun-
durowej, wraz z wychowawcą 
Przemysławem Stempniewi-
czem i nauczycielem Erykiem 
Bendigiem, włączyli się w ogól-

nopolską akcję „Sprzątania Świa-
ta”. W piątek, 35-osobowa grupa 
licealistów udała się na ścieżki 
Góry Krzyżowej, zbierając rzeczy 
pozostawione przez turystów. 
Bardzo szybko dziewięć worków 
zapełniło się butelkami, papiera-
mi, puszkami, opakowaniami po 
słodyczach oraz innymi śmiecia-
mi. - Góra Krzyżowa jest jednym 
z piękniejszych zakątków nasze-
go miasta, dlatego wybór miejsca 
akcji „Sprzątania Świata nie był 
przypadkowy - mówi dyr. Tomasz 
Marczak Uczniowie Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Ja-
roszowie akcję rozpoczęli apelem, 
który poprowadziła koordynator-
ka akcji Dorota Mielcarek, która 
zapoznała uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa i celem akcji, 
a następnie przydzieliła zadania. 
Uczniowie PSP w Jaroszowie 
wykonywali prace plastyczne, 
uczestniczyli w zajęciach multi-
medialnych o Parkach Narodo-
wych Polski, projektowali planszę 
z regulaminem prawidłowego 
zachowania się w lesie i posadzili 
cebulki wiosennych kwiatów na 
klombie przed szkołą. Uczniowie 
klas gimnazjalnych porządkowali 
teren boiska, osiedla mieszka-

niowego w Jaroszowie, okolicę 
cmentarza, kościoła wraz drogami 
doprowadzającymi oraz drogę do 
lasu w kierunku Bartoszówka. 
Wszyscy uczestnicy spisali się na 
medal. Do „Sprzątania Świata” 
przyłączyła się także PSP nr 3 
w Strzegomiu. Akcja ta, obok po-
sprzątania najbliższego otoczenia, 
przyczyniła się do zwiększenia 
świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa oraz kształtowania 
zachowań ludzkich zmierzają-
cych do utrzymania czystości 
swojego otoczenia. Społeczność 
„Trójki” przystąpiła do akcji 18 

września br. o godzinie 8.00. 
Klasy 0 - III posprzątały szkołę 
i teren wokół niej, z kolei klasy 
IV - VI posprzątały teren parku 
i drogi prowadzące do szkoły. 19 
września  br. uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych w Strzegomiu 
dołączyli do największej  akcji 
ekologicznej   „Sprzątanie Świata” 
we współpracy z Wydziałem Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, który przygoto-
wał  uczestnikom akcji worki 
i rękawice. 

kw

Posprzątali świat
„Turysto, szanuj środowisko!” - hasło tegorocznej edycji „Sprzątania Świata” dobrze znają nasi uczniowie

To właśnie z okazji zbliżającego 
się Święta Bibliotek Szkolnych 
dyrektor Publicznego Przed-
szkola nr 2 w Strzegomiu - Wie-
sława Górka wraz z paniami 
opiekunkami najmłodszej grupy 
przedszkolaków zaprosiła do 

siebie uczennice Gimnazjum 1 
w Strzegomiu działające w kole 
biblioterapii i arteterapii wraz 
z ich opiekunkami - Joanną 
Dolińską i Edytą Oleksiak. Ma-
luchy w czasie zajęć biblioterapii 
poznały różnego rodzaju książki 

– od książek tradycyjnych, poprzez 
audiobooki, książki-zabawki, 
książki-puzzle, książki napisane 
pismem Brail`a. W drugiej części 
spotkania Edyta Oleksiak prze-
prowadziła zajęcia z artyterapii 
oraz zabawy z chustą anima-
cyjną. To że dzieci znają bajki, 
mogliśmy się przekonać po tym, 
jak świetnie odgadywały tytuły 
czytanych fragmentów. Najmłodsi 
czytelnicy dostali także ilustracje 
bajek do kolorowania. Kolejną 
atrakcją dla dzieci był pyszny tort, 
który wszystkie maluchy zajadały 
z wielkim apetytem. Po słodkim 
poczęstunku dzieci bardzo chęt-
nie pokazywały zabawki oraz 
mnóstwo książek zgromadzonych 
w ich sali. 

red

gimnazjaliści w przedszkolu
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a uśmiechy nie znikały nie tylko z twarzy dzieci, ale i dorosłych uczestników Wkrótce jubileusz 

„czwórki”
Publiczna Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Strzegomiu 
przygotowuje się do podwój-
nego święta. Dziesięć lat 
temu, po zrealizowaniu boga-
tego projektu edukacyjnego, 
szkoła przyjęła imię Kornela 
Makuszyńskiego. 

red

W XXI w., kiedy rozwój technologii komputerowej jest tak 
bardzo szybki i wszechobecny, wydawać by się mogło, że 
książka i jej wartość odeszły gdzieś daleko w zapomnienie. 
Nic bardziej mylnego. Znaczenie i wartość książki bardzo 
dobrze znają już dzieci z najmłodszej grupy 2-3-latków 
z Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu. 

Widząc zaangażowanie i zainteresowanie maluchów w czasie spotkania oraz 
liczne działania i akcje podejmowane przez panie przedszkolanki w zakresie 
pracy dzieci z książką możemy być spokojni, że książka nigdy nie zostanie 
całkowicie zastąpiona przez nowe technologie oraz zupełnie zapomniana. 

Przez kolejne 10 lat życie i twór-
czość pisarza nieustannie od-
grywały dużą rolę w życiu szkol-
nej społeczności, a sama szkoła 
rozwijała się i unowocześniała. 
Na przełomie października i li-
stopada odbędą się uroczystości 
poświęcone 10. rocznicy nadania 
imienia Kornela Makuszyńskiego 
połączone z zakończeniem reali-
zacji projektu termomodernizacji 
budynku szkoły.
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09:30 – 10:30 – zapisy do biegu 

10:30 – otwarcie zawodów 

10:45 – wspólna rozgrzewka przedbiegowa 

11:00 – start do pierwszego biegu dziecięcego 

12:00 – start do biegu głównego ok. 4,2 km 

12:05 – start Nordic Walking ok. 2,5 km 

Od 12:30 – nagradzanie poszczególnych kategorii wiekowych 

Po dekoracjach losowanie nagród  

dla wszystkich uczestników biegów 
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O specyfice obozu pracy 
w Rusku, przesłankach jego 
powstania, ciężkiej, katorż-
niczej pracy więźniów i ich 
nieludzkim traktowaniu po-
informował w Jaroszowie dr 
Norbert Wójtowicz z wro-
cławskiego oddziału IPN. Co 
ważne, w gronie jego słucha-
czy – oprócz zaproszonych 
gości – była także młodzież 
szkolna z placówek oświa-
towych gminy Strzegom, 
dla której wykład stanowił 
wspaniałą lekcję historii. – To 
prawda, że do obozu trafiali 
więźniowie kryminalni, ale 
miało to miejsce w drugiej 
fazie jego funkcjonowania. 
Najpierw byli to jednak więź-
niowie polityczni, którzy nie 
zgadzali się z ówczesnym 

aparatem władzy – zaznaczył 
pracownik IPN. Wśród nich 
był m. in. Tadeusz Mróz, 
którego aresztowano w wieku 
niespełna 16 lat. W więzie-
niach w Wałbrzychu, Wro-
cławiu, Kłodzku, Jaworznie, 
Krakowie i Rusku spędził 
w sumie 4 lata. W chwi-
lach dużego zwątpienia pisał 
wiersze mówiące o miłości 
do Ojczyzny i o tęsknocie za 
wolnością. Właśnie te wiersze 
deklamowała młodzież Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-
nego w Jaroszowie w trakcie 
sympozjum. 

Religijno – patriotyczne 
urocz ystośc i  w niedzie lę 
(21.09) rozpoczęła msza św. 
koncelebrowana w kościele 
p.w. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Rusku, której prze-
wodniczył ks. prałat Marek 
Babuśka, dziekan dekanatu 
Strzegom. W koncelebrze 
uczestniczyli: ks. Jan Olen-
der – poprzedni proboszcz 
Parafii Jaroszów i ks. Marek 
Krysiak - obecny proboszcz 
tejże parafii, który wygłosił 
okolicznościową homilię. Po 
mszy św. złożono okoliczno-
ściowe wieńce i kwiaty pod 
pomnikiem oraz odmówio-
no modlitwę za Ojczyznę 
oraz więźniów poległych 
w stalinowskich i nazistow-
skich łagrach i obozach pracy. 
Słowa ref leksj i  skierował 
do uczestników Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strze-
gomia, mówiąc m.in.: - Ten 
dzień zmusza nas do refleksji 
nad wolnością, największym 
darem dla narodu. Narody 
odzyskując wolność, powinny 
traktować ją jako najwięk-
szą wartość i pielęgnować ją 
w czasie pokoju, dbać, by jej 
nigdy nie zabrano. I to jest 
naszym obowiązkiem – pod-
kreślał. Tadeusz Mróz oraz 
ks. prałat Marek Babuśka 

podzielili się z zebranymi 
autorefleksjami nt. trudnych 
czasów funkcjonowania ko-
munistycznych obozów pra-
cy na ziemiach polskich po 
II  wojnie światowej  oraz 

kultywowania uroczystości 
poświęconych pamięci pole-
głych więźniów. Porucznik 
Tomasz Szymański odczytał 
„Apel poległych”, po którym 
nastąpiła salwa honorowa 

wykonana przez kompanię 
Honorową Wojska Polskiego 
z Wrocławia pod dowódz-
twem kapitana Jerzego No-
waka. 

red

nie wolno nam o tym zapomnieć!
W trakcie sympozjum młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie deklamowała wiersze Tadeusza Mroza. Było wzruszająco 

Celem konkursu jest podnie-
sienie walorów estetycznych, 
ekologicznych, ogólnego wyglą-
du zagród wiejskich i ogródków 
przydomowych. Konkurs ma 
mobilizować mieszkańców 
sołectw gminy Strzegom do 
podejmowania prac porząd-
kowych, remontowych i utrzy-
mania czystości na terenie 
zagród wiejskich i ogródków 
przydomowych. Organizato-
rem konkursu jest burmistrz 
Strzegomia.

Uczestnicy mogli zgłaszać się 
w dwóch kategoriach
1) zagroda wiejska,
2) ogródek przydomowy

Komisja konkursowa będzie 
oceniała m.in. ogólny wygląd 
zabudowań (estetyka, czystość 

całej posesji, stan technicz-
ny budynków gospodarczych 
i mieszkalnych); ogrodzenie 
zagrody wiejskiej, ogródków 
przydomowych (stan i jakość 
ogrodzenia, estetyka wykona-
nia i utrzymania); stan obej-
ścia – podwórza - zaplecza 
gospodarskiego (podwórze, 
wyposażenie gospodarstwa 
w specjalnie przygotowane 
miejsca, usytuowanie sprzętu 
rolniczego, stan nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych); za-
gospodarowanie terenu wokół 
budynków – trawniki, ogródki 
skalne, altany, dobór roślin, 
kąciki wypoczynkowe, ogródki 
oraz innowacyjność zagrody, 
zaangażowanie, własne wyko-
nanie, pomysłowość zagospo-
darowania zagrody.

kw

Konkurs estetyka zagrody wiejskiej i ogródków
W konkursie wzięło udział 51 gospodarstw z gminy Strzegom. Wręczenie nagród – do 15 listopada br.

- W tej chwili nie trzeba umierać za Ojczyznę, dzisiaj trzeba 
ją przede wszystkim kochać. Musimy pracować dla niej 
i zrobić dosłownie wszystko, by tamte koszmarne czasy 
nie powtórzyły się – mówił w piątek (19.09), podczas sym-
pozjum popularno – naukowego w ramach XI Spotkania 
Religijno - Patriotycznego w Jaroszowie Tadeusz Mróz, 
były więzień obozu pracy w Rusku, funkcjonującego w la-
tach 1948-1958. 

Do 31 października br. zostanie rozstrzygnięty konkurs 
„Estetyka zagrody wiejskiej i ogródków przydomowych 
położonych na terenach sołectw gminy Strzegom”. Przypo-
mnijmy, że chętni mogli się zgłaszać do 30 kwietnia br. 
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nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
 
Przedmiotem przetargu jest lokal 
mieszkalny nr 3 
o powierzchni użytkowej 40,10 m²  
położony w budynku przy ul. Kwiato-
wej 6 w Strzegomiu  
wraz z udziałem 2168/10000 w czę-
ściach wspólnych budynku i prawie 
własności  
działki nr 2558, AM - 33, Obr. 3  o po-
wierzchni 110 m².
Lokal mieszkalny nr 3 składa się z:
- pokoju o pow. 12,20 m2

- pokoju o pow. 9,40 m2

- kuchni o pow. 12,30 m2

- przedpokoju o pow. 4,50 m2

- łazienki o pow. 1,40 m2

- pomieszczenie gospodarczego 
o pow. 0,30 m2

oraz pomieszczenia przynależnego – 
piwnica o pow. 3,60 m2. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści          76.700,00 zł, w tym: 
wartość lokalu mieszkalnego             
74.500,00 zł, 
wartość udziału w prawie użytkowa-
nia wieczystego działki       2.200,00 
zł.
Wadium  - 8.000,00 zł 
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r.  
o godz. 1130  

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00078531/4, 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-

nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem I.10.
MW/MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, wielorodzinna oraz 
usługowa.
Dla osób zainteresowanych, lokal 
udostępniony będzie do oglądania 
w dniu 30.10.2013 r. w godzinach od 
1000 do 1020.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 0232   
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia  03.11.2014 r. (za dzień wpła-
ty wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg 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 odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 

oraz koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwe-
go dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do reprezentacji. 

W przypadku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Przetargo-
wej bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod 

nr 74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Strzegom - 
www.strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji poda-
na zostanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzego-
miu: 
1. działka niezabudowana 
nr 777, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1119 ha, położona  
w Strzegomiu przy ul. Jago-
dowej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 70.000,00 zł
Wadium - 7.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana 
nr 778, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1128 ha położona  
w Strzegomiu przy ul. Jago-
dowej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 71.000,00 zł

Wadium - 7.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana 
nr 779, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1152 ha, położona  
w Strzegomiu przy ul. Jago-
dowej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 73.000,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszarów poło-
żonych w mieście Strzegom w re-
jonie ulic: Brzegowej, Mickiewi-
cza, Gronowskiej - Armii Krajowej 
powyższe działki przeznaczone 
są pod tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej – 1 MN. 
Dostęp działek nr 777, 778, 779, 
AM - 9, Obr. 2 do drogi publicz-
nej odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 na 
której ustanowiona będzie słu-
żebność przejścia i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela 
działki nr 777, 778, 779, AM -9, 
Obr. 2.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na kon-
to gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 03.11.2014 
r. (za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-

średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-

mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 8560-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-

dzeniem nr: 240/B/2014, 
241/B/2014, 242/B/2014, 
243/B/2014, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 18 wrze-
śnia 2014 roku.

● ● ● ● ●
Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- oddania najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządze-
niem nr: 246/B/2014, 247/
B/2014, 248/B/2014, 249/
B/2014, 250/B/2014, Burmi-
strza Strzegomia, z dnia 25 
września 2014 roku.

● ● ● ● ●
Na podstawie art.35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- zbycia w drodze zamia-
ny nieruchomości zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 245/
B/2014 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 22 września 
2014 r.

Burmistrz Strzegomia informuje i ogłasza: 
Najważniejsze wydarzenia 
kulturalne w miesiącu paź-
dzierniku 2014r.

04.10.2014 r. godz. 18.00 
– sala widowiskowa SCK I – 
„Motywy żydowskie w muzy-
ce świata” – koncert muzyki 
klezmerskiej w wykonaniu 
artysty Muzycznego Teatru 
Otwartego w Gdyni - Dariu-
sza Wójcika. 

06.10.2014r. godz. 18.00 – 
sala widowiskowa SCK I – 
„Randka w ciemno, na dwie 
pary” – spektakl w wykona-

niu znanych i lubianych ar-
tystów scen polskich: Ewy 
Kuklińskiej, Alicji Kwiatkow-
skiej, Michała Milowicza 
i Dariusza Kordka.

18.10.2014r. godz. 18.00 
– sala widowiskowa SCK 
I – koncert zespołu SDM, 
czyli Starego Dobrego Mał-
żeństwa.

26.10.2014r. godz. 15.00 – 
sala widowiskowa SCK I – 
XXVI Spotkania z Piosenką 
Religijną i Refleksyjną.

co w kulturze w październiku?

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony
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Strzegom aktualnie jest jednym wielkim placem budowy. Wiele ulic – i to tych najważniejszych - jest właśnie przebudowywanych, modernizacja innych dobiegła już końca. Przy tak 
wielkich pracach, czemu nie można się dziwić, komunikacja w Strzegomiu jest znacznie utrudniona. - Prosimy kierowców o cierpliwość, bo już wkrótce strzegomskie ulice odzyskają 
swój należny wygląd i dzięki temu poruszanie się samochodami po naszym mieście będzie należało do przyjemności – mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

nasze ulice w przebudowie

ul. legnicka ul. armii Krajowej

ul. wesoła ul. Świdnicka

ul. Bohaterów Getta ul. Krótka

ul. Św. tomasza ul. ogrodowa


