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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
Dotacje 
na drogi 

Gmina Strzegom znów 
znalazła się na wysokim 
miejscu rankingowym po 
dotacje na kolejne remonty 
dróg z tzw. schetynówki. 
Których? 

 str.3

StrzeGom

Strażacy  
na medal

Nasi strażacy nie tylko 
gaszą pożary. Aktywnie 
uczestniczą również w ży-
ciu gminy, na wsparcie której 
sami też mogą liczyć 

 str. 6 i 12

StrzeGom
Oświata  
pod lupą

Jaka jest strzegomska 
oświata i co się niej zmie-
niło w ciągu ostatnich czte-
rech lat? To wszystko we 
wkładce 

 str. I-IV 
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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 

Podziękowania, upominki, 
kwiaty, a przede wszystkim 
ciepłe słowa  popłynęły w 
stronę radnych podczas sesji 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
która odbyła 29 października 
br.  Była to ostatnia, planowa-
na sesja w bieżącej kadencji 
Rady Miejskiej, będąca pod-
sumowaniem  działań i jedno-
cześnie ich oceną. Mimo tego, 
nie zabrakło na niej uchwał 
ważnych dla mieszkańców 
gminy Strzegom.  

Podczas ostatniej sesji podjęto 
wszystkie uchwały ujęte w po-
rządku obrad. Rolników ucieszyła 
z pewnością wiadomość, że gmina 
Strzegom jako jedyna w powiecie 
świdnickim obniżyła maksymal-
ną cenę skupu żyta ze stawki 61, 
37 zł za 1 dt do poziomu 55 zł 
za 1dt, choć w wielu okolicznych 
gminach utrzymano maksymalną 
stawkę.  Mieszkańców okolic ul. 
Olszowej zadowoli fakt udziele-
nia pomocy finansowej z budżetu 
gminy Strzegom w wys. 40 tys. 
zł województwu dolnośląskiemu 
celem opracowania dokumenta-
cji technicznej dla przebudowy 
skrzyżowania DW 374 z ul. 
Olszową. Inną ważną informa-
cją, która pojawiła się na sesji, to 
malejące zadłużenie gminy, które 
w roku 2014 zmniejszy się o 0,5 
mln zł, przy pełnym wykonaniu 
zadań inwestycyjnych.

Z okazji zakończenia VI ka-
dencji natomiast wyrazy uznania 
za pracę dla dobra społeczności 
lokalnej złożyli radnym prze-
wodniczący Tadeusz Wasy-
liszyn i Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. - Dzię-
kując za wysiłek włożony na 
rzecz rozwoju naszego mia-
sta i gminy, życzymy dalszych 
sukcesów w życiu osobistym i 
zawodowym – powiedział m. 
in. przewodniczący.   Burmistrz 
Strzegomia wysoko ocenił pracę 
Rady Miejskiej w Kadencji 2010 
– 2014, podkreślając wysokie 
kompetencje radnych i sumien-
ne przygotowanie do pełnionych 
zadań. – W swojej dotychczaso-
wej pracy samorządowej jeszcze 
nie współpracowałem z tak 
merytorycznie przygotowaną i 

dynamicznie działającą radą - 
zaznaczył. – Bardzo często się 
spieraliście, ale to dobrze, bo w 
końcu podejmowaliście mądre i 
roztropne decyzje – zaznaczył 
w toku wypowiedzi Marek 
Wiśniowski, który w  imieniu 
dyrektorów szkół zabrał głos, 
dziękując za inwestycje w pla-
cówkach oświatowych gminy 
Strzegom.  - Był pan częstym 
gościem w naszych placówkach 
oświatowych, co uświetniało 
imprezy, które organizowaliśmy, 
wspierał nas pan w inicjatywach, 
które podejmowaliśmy, w celu 
poprawy bazy placówek i zwięk-
szenia oferty edukacyjnej,  za to 
szczególnie dziękujemy – powie-
dział kierując swoją wypowiedź 
w  stronę burmistrza Strzego-
mia.  Na ręce Tadeusza Wasyli-
szyna złożył podziękowania dla 
wszystkich radnych. Andrzej 
Kowszyn, sołtys Goczałkowa 
Górnego dziękował za liczne 
inwestycje na strzegomskich 
wsiach. - Wszystkim radnym 
w imieniu całej społeczności 
wiejskiej serdecznie dziękuję i 
gratuluję, a panu burmistrzowi 
Zbigniewowi Suchycie będę 
dziękował i gratulował pod-
czas tegorocznego Sylwestra, 

bo jestem pewien, że mądrego 
gospodarza ludzie nie wymie-
nią – skonstatował Andrzej 
Kowszyn.

Wyrazy uznania i szacunku 
złożyła w formie listu poseł na 
Sejm RP Teresa Świło, w którym 
napisała: -  Służba publiczna, 
przy której sprawowaniu stawiali 
państwo wspólne dobro ponad 
dobro osobiste, jest nie tylko 
powodem do dumy, ale i wielką 
odpowiedzialnością” - stwierdziła 
pani poseł.  

Pracę tegorocznej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu podsumował 
przewodniczący Tadeusz Wa-
syliszyn. - Przewodniczyłem 59 

obradom sesji Rady Miejskiej, 
w czasie których podjęto 467 
uchwał ważnych dla rozwoju 
miasta i gminy, stwarzając moż-
liwość pozyskiwania środków 
pozabudżetowych na realizację 
wielu przedsięwzięć, w tym trzy 
uchwały przyjmujące budżet 
gminy – zaznaczył przewodni-
czący.

- Bardzo dziękuję burmistrzo-
wi Strzegomia – Zbigniewo-
wi Suchycie, prawnikom oraz 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Miejskiego za merytoryczną 
współpracę w rozwiązywaniu 
wielu spraw. W sposób szcze-
gólny dziękuję pracownikom 
Biura Rady – dodał Tadeusz 
Wasyliszyn.

Ostatnia sesja kadencji
– Każdemu życzyłbym tak kompetentnej i merytorycznej rady, jak ta, z którą miałem przyjemność pracować – mówił burmistrz

Rok Stan zadłużenia gminy Strzegom Procent zadłużenia 
w stosunku do dochodów

2010 31 189 944 zł 42,93 %

2011 35 759 283 zł 47,47%

2012 40 301 447 zł 51,85 % 

2013 45 458 537,46 zł 57,00 %

Poniżej prezentujemy stan zadłużenia gminy Strzegom, począwszy od roku 2010.
Zadłużenie gminy Strzegom

– Każdemu burmistrzowi czy prezydentowi życzyłbym tak kompetentnej 
i merytorycznej rady, jak ta, z którą miałem przyjemność pracować – stwierdził 
w swej wypowiedzi Zbigniew Suchyta. – Dziękuję za to, co wspólnie udało nam 
się osiągnąć, bo to co państwo zatwierdzaliście, my zmienialiśmy w czyn, który 
widać teraz w niemal każdym miejscu w gminie. Dziękuję wszystkim radnym 
i pracownikom urzędu za wspólną ciężką pracę - skomentował burmistrz.
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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

Wydawca: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, tel. 74 856 05 99, e-mail: biuletyn@strzegom.pl
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Poczekalnia, która została 
oddana do użytku 31 paź-
dziernika, była bardzo ocze-
kiwana przez podróżujących 
mieszkańców gminy Strzegom. 
Obiekt składa się z dwóch 
części: poczekalni oraz po-

mieszczeń higieniczno-sani-
tarnych, do których prowadzić 
będą osobne wejścia. W sumie 
są trzy toalety (w tym dla 
niepełnosprawnych), przed 
poczekalnią - ławeczki. 

red

- Rozpoczęto właśnie prace 
związane z budową boiska przy 
ulicy Koszarowej. Termin ich 
zakończenia zaplanowano na 
30 kwietnia 2015 r. – informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
Będzie to obiekt wielofunkcyjny 

o nawierzchni poliuretanowej. 
Dużą atrakcją będzie z pewno-
ścią siłownia zewnętrzna. Całość 
zostanie ogrodzona i obsadzona 
efektowną roślinnością. Boisko, 
wraz z sąsiadującym z nim pla-
cem zabaw, zostanie oświetlone. 
Nie zabraknie także stojaków na 
rowery i ławek. 

Mk 

Mieszkańcy gminy Strzegom 
zainteresowani usunięciem 
azbestowego pokrycia dachu 
w 2015 r. powinni złożyć do 
Urzędu Miejskiego stosow-
ną deklarację. 

Przypomnijmy, że w ostat-
nim czasie zakończono in-
wentaryzację azbestu na te-
renie gminy Strzegom, którą 
realizowali pracownicy firmy 
EKO-TEAM. Przeprowadzo-
na inwentaryzacja pozwoliła 
na w miarę rzetelną ocenę 
ilości wyrobów azbestowych. 
W sumie na terenie gminy 
Strzegom, osób fizycznych 
i osób prawnych zewidencjo-
nowano 470 nieruchomości 
(467 osób fizycznych i 3 nie-
ruchomości osób prawnych) 

zawierających pokrycia azbe-
stowe, z czego:
•	 569	obiektów,	778	189	Mg	

(70 744 m2) wyrobów za-
wierających azbest u osób 
f iz ycznych, co  s tanowi 
99%,a

•	 3	 obiekty,	 10,59	Mg	 (963	
m2) na posesjach będących 
we władaniu osób prawnych, 
co stanowi 1%.
Stan techniczny wyrobów za-

wierających azbest zabudowa-
nych w posesjach i obiektach 
gospodarczych będących wła-
snością osób fizycznych i praw-
nych oszacowano na podstawie 
wizji lokalnej i oględzin obiek-
tów. Z oceny tej wynika, że są 
to w większości wyroby starsze 
niż 20 lat, w części bez powłok 
zabezpieczających. 

Mieszkańcy, którzy są właści-
cielami nieruchomości zawiera-
jących azbest, mogą złożyć do 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu deklarację, potwierdzającą 
chęć wymiany pokrycia dachu 
w 2015 roku. Deklarację należy 
składać w Biurze Obsługi Inte-
resanta (pok. 15, parter) do dnia 
15 grudnia 2014 r. Wszystkie 
wyroby azbestowe muszą być 
usunięte do 2032 r.

Komfort w podróży

Będzie boisko na Koszarowej

Złóż deklarację o azbeście 

Monitorowana poczekalnia autobusowa jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00

Całość zostanie ogrodzona i obsadzona efektowną roślinnością. Pojawi się również oświetlenie

Rusza program wymiany pokryć dachowych z azbestu. Obecnie zakończono ich inwentaryzację

Ulica Koszarowa staje się jedną z wizytówek Strzegomia. Do 
nowo wybudowanego placu zabaw dołączy wkrótce nowocze-
sne boisko. Będzie to kolejna atrakcja tej części miasta. 

Wśród pokryć azbestowych zlokalizowanych na posesjach osób fizycznych 
najwięcej jest na terenie sołectw: Olszany, Goczałków i Stanowice. Nieznacz-
ne ilości zinwentaryzowano na 4 posesjach w sołectwie Rusko i Skarżyce. 
Analizując zewidencjonowane wyroby azbestowe osób fizycznych podczas 
inwentaryzacji w terenie, obliczono, iż 95% znajduje się na dachach budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Pozostałe 5% to wyroby azbestowe składowane 
luzem i zabezpieczone oraz wiaty. Ilość wyrobów azbestowych w postaci płyt 
płaskich stanowi 1%, natomiast płyty faliste to 99%. 

W ostatnim wydaniu „Gminnych Wiadomości Strzegom” 
informowaliśmy o zbliżającym się uruchomieniu poczekalni 
przy ulicy Leśnej. 

Poczekalnia jest w pełni monitorowana, co nie pozostaje bez wpływu dla 
bezpieczeństwa jej użytkowników. Zachęcamy mieszkańców do korzystania 
z tego obiektu. 
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listopad 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

09.11-15.11 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

16.11-22.11 Dobra Apteka Strzegom 
ul. Kościelna 6

tel. 74/649-
12-20

23.11-29.11 Królewska Strzegom  
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

LATA OGÓŁEM UTWORZONYCH  
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2011 384

2012 248

2013 364

2014* 244

Kiedy dyżury naszych aptek? Jakie było zatrudnienie? 
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 zorganizowane przez gminę Strzegom dla osób 
bezrobotnych

Wniosek o dofinansowanie 
zadania pod nazwą „Prze-
budowa ciągu dróg gmin-
nych nr 110769D, 110750D, 
110804D – od ul. Jeleniogór-
skiej i Górniczej wraz z ul. 
Wałbrzyską do drogi krajowej 
nr 5 w Strzegomiu” znalazł się 
na 6. miejscu na 47 wniosków 
dotyczących dróg gminnych.

- Inwestycja jest planowana 

na 2015 rok, a swym zakresem 
obejmie przebudowę dróg 
o łącznej długości 1,86 km. 
Powstaną nowe chodniki 
o nawierzchni z kostki gra-
nitowej i betonowej, ścieżka 
rowerowa asfaltowa i ciąg 
pieszo-rowerowy z kostki 
betonowej. Wszystkie prze-
budowywane ulice uzyska-
ją nawierzchnię asfaltową. 

Tam, gdzie to niezbędne, 
powstanie nowa kanalizacja 
deszczowa. Wymianie na 
LED-owe ulegnie również 
oświetlenie uliczne. Ponadto 
wyremontowany zostanie 
most nad Strzegomką w ciągu 

ul. Wałbrzyskiej – wyjaśnia 
Marek Flakowski, zastępca 
naczelnika Wydziału Fun-
duszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

red

Już czas na inwestycje na Grabach
Dofinansowane mają być kolejne strzegomskie drogi od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu

Inwestycję wykonała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - zarządca drogi

Aktualnie trwa remont dro-
gi gminnej w pobliżu Bazyliki 
Mniejszej w Strzegomiu, re-
alizowany na podstawie umo-
wy „Zaprojektuj i wybuduj” 
opiewającej na kwotę blisko 
34 tys. zł. W ramach tej kwoty 
wykonano również projekt 
remontu w/w drogi.

W zakres prac wchodzi  
m.in. wykonanie korytowania 

podbudowy oraz nawierzchni 
z kostki granitowej poroz-
biórkowej. Dodać należy, że 
wykonanie w/w prac znaczą-
co wpłynie na estetykę tego 
miejsca. Termin zakończenia 
zadania przewidziany jest na 
początek grudnia br.

kw

Remont drogi przy Bazylice Będą działać  
w powiecie

Pod koniec października br. 
(27.10) w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbyły się wybory 
na członków Młodzieżowej Rady 
Powiatu Świdnickiego z naszej 
gminy. 

Wyboru dokonano spośród 
radnych należących do Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Strze-
gomiu. W wyniku głosowania 
okazało się, że w powiecie będą 
nas reprezentować: Aleksandra 
Dudyk, Konrad Fornal, Dariusz 
Sywała i Paweł Wroński. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
owocnych obrad. 

red

31 października 2014 r. na stronach Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego ukazała się wstępna lista rankingowa wnio-
sków o dofinansowanie w ramach Narodowego Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój – popularnie zwanych „schetynów-
kami”. Na niej znalazły się strzegomskie drogi… 

Wszystkie te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, znaczne 
zmniejszenie uciążliwości związanej z dużym natężeniem 
transportu ciężkiego (ograniczenie hałasu i zapylenia na 
skutek wymianą nawierzchni na asfaltową). Wybudowany 
zostanie chodnik prowadzący do nowego cmentarza przy ul. 
Wałbrzyskiej, do którego dziś mieszkańcy są zmuszeni iść 
poboczem ruchliwej drogi.

 Przez ostatnie tygodnie ruch 
samochodów w tym rejonie 
naszego miasta był utrudniony. 

Jednak teraz warunki i kom-
fort jazdy będą zdecydowanie 
lepsze. Dodajmy, że inwestycję 

wykonała Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei - zarządca 
drogi.

Skrzyżowanie już wyremontowane 
Zakończyły się wszelkie prace związane z remontem skrzyżowania ul. Legnickiej  

z Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu. 
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Bądź aktywny!

W ostatnim okresie rozpo-
częł y się remonty dwóch 
strzegomskich podwórek. 
Jedno z nich zlokalizowane 
jest na ul. Dolnej, a drugie – 
u zbiegu ul. Reja i Al. Wojska 
Polskiego.

W ramach modernizacji gmin-
nego podwórka na ul. Dolnej (dz. 
Nr 157/3, AM – 22) zostanie 
wykonana droga o nawierzchni 
z kostki betonowej o szerokości 
ok. 3,5 mb. Wykonanie drogi 
ułatwi w znacznym stopniu 
poruszanie się pojazdów me-
chanicznych oraz mieszkańców 
przyległych posesji. Wykonawcą 
robót jest PPUH Drog Art ze 

Strzegomia. Wartość prac wy-
nosi 39,5 tys. zł brutto. 

Za kwotę blisko 34,5 tys. zł 
zostanie wyremontowane po-
dwórko znajdujące się u zbiegu 
ulic Reja i Al. Wojska Polskiego. 
Wykonawcą zadania jest firma 
Usługi Brukarskie Adam Dryja. 
W ramach inwestycji przewi-
dziane są następujące prace: 
wykonanie korytowania – 250 
m kw., wywiezienie ziemi i gru-
zu na dostępne składowisko 

odpadów i utylizacja. Następnie 
zostanie wykonana podbudo-
wa z kruszywa kamiennego, 
zostanie ułożone obramowa-
nie jezdni na ławie betonowej 
z kostki granitowej 16x18. 
Kolejnym etapem prac będzie 
ułożenie nowej nawierzchni 
drogi z kostki betonowej oraz 
wyrównanie części pozostałego 
podwórza materiałem grani-
towym. 

kw

Remont podwórek
Termin zakończenia prac w obu przypadkach przewidziany jest na 5 grudnia br. Co się zmieni?

 15 grudnia 2014 r. mija ter-
min składania wniosków o sty-
pendia za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom na okres od stycznia do 
czerwca 2015 r. 

 Zgodnie z uchwałą nr 94/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie zasad udzielania sty-
pendiów za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 6 grudnia 2004 r. Nr 237, 
poz.3655) stypendia przyznawa-
ne są szczególnie uzdolnionym 
uczniom i studentom do 25 roku 
życia, którzy posiadają udokumen-

towane osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powiatowych 
dotyczące laureatów, jak i finali-
stów a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przeciętne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury, sportu, muzyki, plastyki, 
literatury itp., brane są pod uwagę 
także wysokie wyniki w nauce, 
aktywność na rzecz lokalnego 
środowiska, jak i inne specyficzne 
okoliczności istotne dla oceny 
kandydata do wyróżnienia fi-
nansowego. Celem stypendiów 
jest wspieranie rozwoju młodych 
talentów, pomoc finansowa i pro-
mocja najzdolniejszych uczniów 
i studentów.

 Złóż wniosek o stypendium!

Pogoda w tym dniu dopisała, 
tak więc chętnych chcących 
uczestniczyć w tym ważnym 
wydarzeniu było wielu. Wśród 
gości byli m. in.: burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta, radni Rady Miejskiej: 
Krystyna Lewicka i Jadwiga 
Wróblewska, nowy proboszcz 
parafii w Jaroszowie – ks. Ma-
rek Krysiak, a także dyrektor 
SCK – Bożena Bojanow-
ska–Czuk wraz z zastępcą – 
Krzysztofem Kalinowskim. 
Rolę gospodarza pełniła sołtys 
wsi – Urszula Łata. – Nasi 

mieszkańcy byli pod sporym 
wrażeniem, gdy zobaczyli wy-
remontowaną i pachnącą świe-
żością świetlicę. Wszystko im 
się podobało, a już szczególnie 
cieszyli się z faktu, że obiekt 
jest w końcu ogrzewany. Zbli-
ża się zima, więc będziemy 
w nim spędzać sporo czasu 
– mówi z satysfakcją w głosie 
pani sołtys. - Świetlica będzie 
czynna trzy dni w tygodniu, po 
trzy godziny. Dla młodszego 
pokolenia czeka tam sporo 
atrakcji – m. in. bilard, stół 
do tenisa stołowego czy też 

cymbergaja. Także starsi będą 
mieli zapewne wiele pomy-
słów, by wypełnić swój wolny 
czas – dodaje Urszula Łata. 
W trakcie niedzielnej imprezy 
pn. „Dni Otwarte” – w części 

artystycznej - wystąpiły miej-
scowe dzieci, sekcja wokalna 
„In-Live” z SCK i zespół 
z Dobromierza. Odbył się 
ponadto pokaz zumby.

tw

Rusko ze świetlicą po modernizacji
- Obiekt jest nareszcie ogrzewany – mówili zadowoleni mieszkańcy Ruska, którzy byli pod sporym wrażeniem, widząc wyremontowaną świetlicę

Strzegomska firma PPUH 
Drog Art ma do wykonania 
35-metrowy odcinek drogi 
gruntowej w Rogoźnicy. Na-
wierzchnia gruntowa zostanie 

zmieniona na nawierzchnię 
z kostki granitowej – na pod-
budowie betonowej. 

red

Droga w Rogoźnicy 
z nową nawierzchnią 

Do 23 listopada br. poprzez 
specjalną aplikację na stronie

www.bzwbk.pl/tumiesz-
kamtuzmieniam można zgła-
szać projekty zmian w prze-
strzeni publicznej. Autorami 
wniosków mogą być: fundacje, 
stowarzyszenia, biblioteki, 

domy kultury, muzea, kluby 
sportowe czy Ochotnicza 
Straż Pożarna. Pomysł może 
zgłosić każdy, musi ty lko 
namówić jedną z instytucji 
do współpracy i  złożenia 
takiego wniosku. Wnioski 
można składać w następu-

jących obszarach wsparcia: 
zagospodarowanie lokalnej 
przestrzeni publicznej, po-
prawa jej estetyki, czystości, 
funkcjonalności , poprawa 
jakości życia, zwiększenie 
zaangażowania społecznego 
w kulturę i sztukę, ochro-
na zabytków, pielęgnowanie 

i tworzenie miejsc pamięci, 
upamiętnienie i populary-
zacja postaci, które wywarły 
pozytywny wpływ na lokalne 
środowisko, ochrona środo-
wiska naturalnego, budowa 
wspólnot międzypokolenio-
wych, współpraca między 
organizacjami. 

Zgłoś projekt do konkursu: „Tu mieszkam, tu zmieniam”
Autorami wniosków mogą być: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, kluby sportowe czy OSP

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej 
http://bip.strzegom.pl oraz w Wydziale Obsługi Interesantów. 
Miejsce składania dokumentów to Wydział Obsługi Interesantów, parter - pokój 
nr 15, tel.74/8560-573. 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 37, tel. 74/8560-584

W ramach remontu świetlicy wykonano rozbiórkę budynków gospodarczych, 
dobudowano kotłownię, wykonano centralne ogrzewanie i remont pomiesz-
czeń. Zrobiono także warstwy posadzkowe i izolacyjne, remont elewacji 
i ocieplenie stropodachu. Zagospodarowano i ogrodzono teren przy świetlicy. 
Wykonano ponadto przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Więcej informacji na stronie internetowej:  
www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Wartość prac wynosi blisko 35 tys. zł brutto. Przewidy-
wany termin zakończenia prac uzgodniono na 5 grud-
nia br. To niewielki, ale bardzo ważny odcinek drogi, 
o remont którego wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy 
Rogoźnicy. 

Społeczność wsi Rusko ma się z czego cieszyć. W ostatnią 
niedzielę października (26.10) oddano do użytku odnowio-
ną świetlicę wiejską, która będzie służyła zarówno starszym, 
jak i młodszym mieszkańcom tego sołectwa.

Bank Zachodni WBK rozpoczął ogólnopolski konkurs 
skierowany do społeczności lokalnych. 305 najlepszych 
pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie 
lub mieście otrzyma od banku finansowe wsparcie na ich 
realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

mówi się, że fotel burmistrza to 
ciepła i dobrze płatna posada. co 
Pan o tym sądzi po czterech latach 
pracy na tym stanowisku?

 To stanowisko, które wymaga 
wielkiego zaangażowania i po-
święcenia wiele czasu kosztem 
swojej rodziny. Burmistrz nie 
pracuje 8 godzin dziennie. Trzeba 
być dyspozycyjnym w soboty 
i niedzielę, a także kiedy dzieje się 
coś niedobrego w gminie, jak po-
żar czy wypadek - nieważne czy 
to się dzieje w nocy, czy w dzień. 
To miłe spotkania z mieszkań-
cami, ale też wiele problemów 
do rozwiązania z którymi przy-
chodzili do mnie mieszkańcy. 
Często były to sprawy rodzinne, 
prywatne, problemy z pracą. Za-
wsze starałem się pomóc, udzielić 
dobrej rady.

zapowiadał Pan wielkie zmiany 
w strzegomiu, czy Pana zdaniem 
można było zrobić więcej?

Myślę, że dzięki świetnej 
współpracy z moim zastępcą, 
skarbnikiem gminy, sekretarzem 
gminy, pracownikami urzędu 
i jednostek organizacyjnych mogę 
śmiało powiedzieć, że ta gmina 
się zmieniła. Przede wszystkim 
mieszkańcy naszej gminy to ak-
tywni twórcy i uczestnicy wielu 
pomysłów, działań w ramach 
działalności organizacji pozarzą-
dowych. Przykładem może być 
promocja naszego skarbu jakim 
jest granit. To również aktywność 
społeczności wiejskich. Dzięki 
mieszkańcom i ich aktywności 
z pewnością udało się zrobić wię-
cej niż ktokolwiek planował… 

wiele remontów dróg zakoń-
czyło się właśnie w roku wy-
borczym, przez co zarzuca się 
Panu, że jest to tzw. działanie 

pod kampanię. jak Pan to sko-
mentuje?

Tak gruntowną przebudowę 
dróg przygotowuje się co naj-
mniej dwa lata. Ale zanim widać 
„prace w ziemi”, najpierw trzeba 
przygotować projekt, ogłosić prze-
targi, wyłonić wykonawcę, zdobyć 
pieniądze składając wnioski do 
programów unijnych i czekać 
na ich rozstrzygnięcia. To trwa. 
Dopiero kiedy dostaje się dotacje, 
to zadanie się realizuje, także 
z kłopotami, jak nieprzewidziana 
wymiana rur gazowych przez 
„Spółkę Gazowniczą” i przyłączy 
wodnych. Nie wstrzymaliśmy 
remontu skrzyżowania ul. Le-
gnickiej, Al. Wojska Polskiego, 
który rozpoczął się tuż przed 
dożynkami wojewódzkimi, a był 
finansowany przez Województwo 
Dolnośląskie. Przez cztery lata 
pracowaliśmy, chociaż większość 
naszych działań dla mieszkańców 
nie była widoczna. Dzięki tej pracy 
gmina skorzystała m.in. z dotacji 
na remont ul. Armii Krajowej 
i Wesołej w 85 % sfinansowanej 
przez Unię Europejską, czy 50% 
dotacji na remont ulic w centrum 
miasta. 

Remonty się kończą, a z nimi 
utrudnienia i na pewno mieszkań-
cy będą z tych działań zadowoleni. 
Często porównuje się gminę 
Strzegom do Wałbrzycha. Cieszę 
się z tego porównania – w wielu 
sąsiedzkich gminach niewiele re-
montów dróg jest wykonywanych, 
a my już mamy kolejną tzw. „Sche-
tynówkę” na 2015r., na remont 
ul. Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej, 
Górniczej. Dziękuje mieszkań-
com za wyrozumiałość. 

Pod Pana adresem słychać też 
słowa krytyki dotyczące nierów-
nego traktowania miasta i wsi. 

jedni zarzucają Panu, że za dużo 
inwestuje Pan w miasto, inni – 
że zbyt wiele drogich inwestycji 
wykonano na wsiach, a są i tacy, 
którzy twierdzą, że w jednych 
wsiach robi się wiele, a w innych 
nic. jak to faktycznie jest z tymi 
inwestycjami?

 Jeśli chodzi o wsie to jedynie 
w Skarżycach nie zrealizowali-
śmy żadnych ważnych zadań in-
westycyjnych. Mam już tam teren 
i projekt, który zrealizujemy ze 
środków Unii Europejskiej. Nie 
zlikwidowaliśmy i nie będziemy 
likwidować żadnej szkoły, ani na 
wsi ani w mieście. Myślę, że dzie-
liliśmy tymi inwestycjami rozsąd-
nie. Kanalizacja w mieście i na 
wsi. Remonty świetlic na wsiach 
a w Strzegomiu SCK I i SCK 
II, Centrum Aktywności Spo-
łecznej. Orliki w Stanowicach 
i Jaroszowie. Sala gimnastyczna 
w Jaroszowie, a w Strzegomiu 
boisko przy Szkole Podstawowej 
nr 4 i boisko w budowie na ul. 
Koszarowej. Nie zapominamy 
o wielkiej przebudowie strze-
gomskiego stadionu. Można 
by tak wiele wymieniać. Tu po-
dziękowania dla radnych Rady 
Miejskiej za świetną współprace. 
Dziękuje za merytoryczność tej 
rady, która sprawiedliwie dzieliła 
inwestycje i na miasto i na wsie – 
oczywiście na tyle sprawiedliwie, 
na ile to było możliwe. 

i ostatnie pytanie… jakie są naj-
pilniejsze – Pana zdaniem – zada-
nia gminy na najbliższe lata?

Budowa żłobka i przedszkola, 
otwarcie Domu Opieki Spo-
łecznej w budynku na ul. Armii 
Krajowej, kontynuacja remontu 
dróg i chodników, budowa cen-
trum kulturalnego w Jaroszowie, 

dokończenie kanalizacji wsi 
i nowych osiedli, budowa krytego 
basenu, ukończenie remontów 
świetlic i szkół. Trzeba dopilno-
wać aby Urząd Marszałkowski 
zrealizował budowę obwodnicy 
Strzegomia. Ważna jest tak-

że wprowadzenie w życie już 
podjętych uchwał , jak wsparcie 
lokalnych przedsiębiorców po-
przez zwolnienia podatkowe, 
czy też rozbudowa strefy eko-
nomicznej. Najważniejsze jest 
także to, by mieszkańcy chętnie 

brali aktywny udział w rozwoju 
naszej małej ojczyzny, poprzez 
udział w konsultacjach, realizacji 
budżetu obywatelskiego i wielu 
innych działaniach.

dziękuję za rozmowę. 

Zmiany wymagają czasu…
Niełatwe pytania do burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty o to jaka jest praca szefa gminy, co jeszcze można było zrobić i jak dzielono pieniądze 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

zainteresowana: witam. czy 
można dla bezpieczeństwa 
ludzi zrobić oświetlenie na 
ul. olszowej od „domków” 
do „kurników”? codziennie 
tamtędy przechodzą dziesiątki 
osób i jeździ tyleż samochodów, 
co stwarza ogromne niebez-
pieczeństwo. Bo na remont tej 
ulicy i chodnik, to pewnie nie 
ma co liczyć. 

Informuję, że w chwili obec-
nej projektujemy remont ulicy 
Olszowej oraz przebudowę 

skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 374 z ulicą Olszo-
wą. Projektowana jest między 
innymi nowa nawierzchnia 
drogi z betonu asfaltowego, 
przebudowa chodników, nowa 
nawierzchnia zjazdów, prze-
budowa zatok parkingowych, 
przebudowa zatoki autobu-
sowej, przebudowa i budowa 
kanalizacji deszczowej oraz 
budowa oświetlenia drogowe-
go (słupy aluminiowe, oprawy 
typu „led”). 

odpowiedź na pytanie zarzą-
du miejsko – gminnego:

Bardzo dziękuję Polskiemu 
Komitetowi Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu za duże 
zaangażowanie w pracę na 
rzecz pomocy społecznej dla 
mieszkańców gminy Strze-
gom. Bardzo dobrze mi się 
współpracuje. Zarząd Gminny 
Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu 
w roku ubiegłym sprowadził 
prawie 24 tony żywności za 
70 milionów złotych. Maga-
zyn, który otrzymaliście od 
gminy w pełni spełnia swoje 
funkcje, z czego bardzo się 
cieszę. Cieszy także fakt, że 
fajnie organizujecie sobie czas 

wolny w Centrum Aktywności 
Społecznej. Przeprowadzka 
okazała się trafna. Szczególnie 
dziękuję wszystkim społeczni-
kom za wielkie zaangażowanie 
na rzecz pomocy mieszkań-
com naszej gminy na czele 
z panią Marią Dzięgiel, prze-
wodniczącą Zarządu Miejsko-
Gminnego. Oby tak dalej. 

strzegomianin: wszystko bar-
dzo ładnie i pięknie. Przed 
wyborami dużo się remontuje 
z pieniędzy nas podatników, 
a o ile wzrosną podatki od no-
wego 2015 roku? 

W roku 2015 podatki zo-
staną na poziomie roku 2014. 
Nie będzie podwyżek. Podatek 
rolny uchwałą Rady Miejskiej 
został obniżony do kwoty 55 
zł za 1 q żyta i jest to najniższa 
stawka w powiecie świdnic-
kim. Stawka maksymalna, 
którą mogła zastosować gmina 
to 61,37 za 1 q żyta. Obniżka 
stawki maksymalnej spowo-
dowana jest przede wszystkim 
bardzo niskimi cenami skupu 
zbóż. 

Henryk: witam. Panie burmi-
strzu szedłem ostatnio nowym 
odcinkiem ulicy świdnickiej. 

na wysokości parków zauwa-
żyłem, iż z jednej strony jest 
obniżony chodnik, natomiast 
z drugiej jest wysoki krawęż-
nik. jak jest to możliwe, to 
proponuję obniżyć chodnik. są-
dzę, że jak ludzie będą spacero-
wać z wózkami lub rowerami 
będą zdegustowani tą sytuacją. 
P roszę się pr zespacerować 
i sprawdzić na miejscu. co 
prawda z 60 m niżej są pasy 
na światłach, ale ludzie i tak 
spacerują w linii prostej mię-
dzy parkami. 

Jak pan zauważył, 60 metrów 
dalej jest przejście dla pieszych 
ze światłami i dlatego w pro-
jekcie nie mogło być uwzględ-
nione kolejne przejście obok 
siebie. Wykonawca wyko-
nał to obniżenie niezgodnie 
z projektem, które zatwierdza 
wiele służb i będzie musiał po 
wykonaniu ulicy Świdnickiej 
podnieść obniżony krawężnik 
w ramach gwarancji. Tak to 
jest, że przepisy dyktują nam, 
jak ma być. 

Andr zej: sz anowny panie 
burmistrzu, proszę o informa-
cję, czy planowane są remonty 
drogi i chodników, wymiana 
zieleni i oświetlenia na Al. 

wojska Polskiego i ul. kaszte-
lańskiej. Piękne ulice - główne 
w naszym mieście. Proszę o in-
formację, czy gmina wystąpiła 
o jakąś dotację na ten cel i czy 
zabiega o to w powiecie czy 
województwie. miasto pięk-
nieje, gdyby jeszcze te ulice 
zmodernizować. 

Na chodniki i ścieżkę rowe-
rową na Alei Wojska Polskie-
go mamy projekt. Chodniki 
będziemy wykonywać sukce-
sywnie i z własnych środków. 
Na ścieżkę rowerową będzie-
my chcieli pozyskać środki 
unijne. Co do ulicy Kaszte-
lańskiej, to jak Pan zauważył, 
dzięki współpracy z Dolno-
śląską Służbą Dróg i Kolei 
w ciągu ostatnich dwóch lat 
wyremontowane zostały dwa 
odcinki drogi wojewódzkiej 
Strzegomiu od ronda do świa-
teł, a teraz Legnicka - Aleja 
Wojska Polskiego. W 2015 
roku będziemy remontować 
Bankową, chodniki od świateł 
do CPN-u, a DSDiK będzie 
remontować kolejny odcinek 
drogi wojewódzkiej. Trochę 
to trwa, ale skutecznie idziemy 
do przodu i będzie to także 
Kasztelańska. 

władysław: dlaczego chodnik 
na odcinku nowo wyremonto-
wanej ul. A. krajowej ciągnie 
się tylko do ul. ceglanej, a co 
dalej? Będzie? 

W chwili obecnej nie ma 
tam żadnej zabudowy miesz-
kaniowej. Ulica w dalszej 
części jest użytkowana przez 
pojazdy, dlatego na chwilę 
obecną nie było potrzeby 
projektowania oraz budowy 
chodnika w dalszej części 
drogi, która prowadzi do 
drogi krajowej nr 5. 

z a i n t e r e s o w a n y :  w i t a m , 
moje pytanie dotyczy wyku-
pu mieszkań przy ul. Armii 
krajowej 25. czy to prawda, 
ż e  t r z eba będzie  wykupić 
mieszkania? jeśli tak, to co 
z tymi, których nie stać na ich 
wykup? Pozdrawiam i proszę 
o szybką odpowiedź. 

Nie ma takiego obowiązku. 
Wykup mieszkania komu-
nalnego jest decyzją dobro-
wolną.

Bardzo dziękuję za wiele 
przesłanych e-maili dotyczą-
cych kończącej się kadencji. 
Za wsz ystkie miłe słowa 
dziękuję.
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Ochotnicza Straż Pożar-
na obsługuje powierzchnię 
144,7 km kw., co stanowi 
19,47 % obszaru powiatu 
świdnickiego i chroni ok. 27 
300 mieszkańców, tj. 17 % 
ogółu  populac j i  powiatu 
świdnickiego. Strażacy biorą 
nie tylko udział w działaniach 
ratowniczo - gaśniczych, lecz 
także zabezpieczają wszelkie 
imprezy masowe, organizo-
wane na terenie gminy, jak 
również aktywnie pomagają 
przy organizacji uroczystości 
zarówno świeckich, jak i ko-
ścielnych.

Cztery terenowe OSP są 
włączone do Krajowego Sys-

temu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, co oznacza, że w razie 
potrzeby mogą uczestniczyć 
w akcjach ratowniczych na 
terenie całego kraju. OSP 
działa ją  w następujących 
mie j scowościach: Grani-
ca, Goczałków, Jaroszów, 
Kostrza, Olszany, Rogoź-
nica, Strzegom, Stanowice, 
Tomkowice, Żelazów oraz 
przy Wrocławskich Zakła-
dach Zielarskich „Herbapol” 
w Stanowicach. Tym samym 
mamy w gminie największą 
sieć OSP, jaka funkcjonuje 
w powiecie świdnickim. Do-
datkowo gmina Strzegom 
jest obszarem chronionym 

przez jednostkę Ratowniczo-
Gaśniczą Państwowej Straży 
Pożarnej w Świebodzicach. 
W przypadku jednostki za-
kładowej  w S tanowicach 
obszarem jej działania jest 
teren zakładu pracy, jednak 
w sytuacji nadzwyczajnego 
zagrożenia ma ona obowią-
zek nieść pomoc i może być 
wezwana poza teren własnego 
działania, z obowiązkiem 
użycia posiadanego sprzętu. 
- Jednostki gminy Strzegom 
są sukcesywnie doposażone. 
W okresie ostatnich czte-
rech lat zakupiono dwa nowe 
samochody ratowniczo- ga-
śnicze dla jednostek OSP 
w Strzegomiu i Rogoźnicy 
i jeden pozyskano z zaprzy-
jaźnionej jednostki z Niemiec 
dla OSP w Jaroszowie – in-
formuje Urszula Olszewska, 
prezes  zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 
442 171,38 zł, w tym: 56 402,67 
zł – przeznaczono na zakup 
sprzętu pożarniczego oraz umun-
durowania osobistego strażaka 
jednostek OSP w Żelazowie, 

Kostrzy, Jaroszowie, Strzego-
miu, Goczałkowie, Rogoźnicy, 
Tomkowicach, Olszanach i Sta-
nowicach, gdzie udzielono dotacji 
w kwocie 28 tys. zł na dofinan-
sowanie zestawu hydrauliczne-

go ratownictwa technicznego 
marki „Holmatro”. W 2012 r. 
najbardziej znacznym był zakup 
nowego - średniego samochodu 
specjalnego (ratowniczo – gaśni-
czego) marki VOLVO. Ogólny 
koszt wyniósł kwotę 671 760,00 
zł. Zakup w/w pojazdu wraz 
ze sprzętem możliwy był przy 
montażu finansowym: gminy 
Strzegom – kwota 396 760,00 
zł, komendanta głównego PSP 
w Warszawie (KSRG – dotacja 
dla OSP) – kwota 100 tys. zł, 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
(dotacja dla OSP) – kwota 100 
tys. złotych, samorządu woje-
wództwa dolnośląskiego (dotacja 
dla gminy) – 75 tys. złotych. 
Nie mniej ważna była dotacja 
w kwocie 3.500,00 zł na dofinan-
sowanie zakupu 2 kpl. aparatów 
ochrony dróg oddechowych wraz 
z czujnikami bezruchu dla OSP 
w Kostrzy.

2013 rok zdominowały zakupy 
sprzętu pożarniczego oraz umun-
durowania osobistego strażaka, 
a najważniejszą inwestycją 2014 
roku był zakup nowego - śred-
niego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego marki MAN, z napę-
dem 4x4 dla OSP w Rogoźnicy. 
Ogólny koszt zakupu wyniósł 
ponad 766 tys. zł i był możliwy 
dzięki dotacjom udzielonym 
przez Komendanta głównego 
PSP, Związku OSP RP, samorzą-
du województwa dolnośląskiego 
oraz gminy Strzegom, która 
przeznaczyła na ten cel kwotę 
około 340 tys. złotych.

Nasza straż pożarna na medal…

Dobry sprzęt w straży to podstawa

Strażacy biorą nie tylko udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, lecz także zabezpieczają wszelkie imprezy masowe, organizowane na terenie gminy

2013 rok kupiono sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie dla strażaków, a najważniejszą inwestycją 2014 roku był zakup samochodu dla OSP w Rogoźnicy

10 terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,  
1 zakładowa, w tym cztery (Strzegom, Stanowice, Go-
czałków, Rogoźnica) włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo –Gaśniczego, to efekt wieloletnich działań 
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w gminie Strzegom. 

Gmina realizuje zadanie własne z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej poprzez Ochotnicze Straże Pożarne, na 
które corocznie przeznacza środki finansowe w celu ich 
wyposażenia, wyszkolenia, utrzymania oraz zapewnienia 
gotowości bojowej. 
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w

w
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Doposażenie Państwowej Straży 
Pożarnej w 2013 roku
Kwotę 34 tys. zł przeznaczono na 
dofinansowanie zakupu sprężarki 
powietrznej MCH wraz z osprzętem, 
umożliwiającej napełnianie butli 
powietrznych sprzętu ochrony dróg 
oddechowych oraz dokonywania 
bieżących przeglądów aparatów, 
również będących na wyposażeniu 
OSP gminy Strzegom, jak również 
zakupu samochodu specjalnego 
pożarniczego marki Ford Transit. 
Pojazd przeznaczono dla specjali-
stycznej grupy ratownictwa wyso-
kościowego Komendy Powiatowej 
PSP w Świdnicy.
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Gmina Strzegom jest organem 
prowadzącym dla 8 szkół podsta-
wowych (PSP nr 2, PSP nr 3, PSP 
nr 4, PSP w Kostrzy, PSP w Ol-
szanach, PSP w Goczałkowie, 
PSP w Stanowicach, PSP w Ja-
roszowie), 4 gimnazjów (Gim. nr 
1, Gim. nr 2, Gim. w Jaroszowie, 
Gim. w Goczałkowie) i 5 przed-
szkoli (PP nr 2, PP nr 3, PP nr 4, 
PP w Stanowicach, PP w Jaro-
szowie) oraz dotuje funkcjonujące 
na terenie gminy 3 niepubliczne 
punkty przedszkolne (PP „Tęcza” 
w Międzyrzeczu, PP „Słoneczna 
Kraina” w Żółkiewce, PP „Chatka 
Puchatka” w Rogoźnicy), 1 niepu-
bliczne przedszkole (Przedszkole 
św. Jadwigi w Morawie) i pu-
bliczną szkołę podstawową (SP 
w Rogoźnicy). Gmina Strzegom 
prowadzi Warsztat Terapii Za-
jęciowej, jako jeden z trzech 
warsztatów w Polsce. 

Warto podkreślić, że wła-
dze samorządowe Strze-
gomia nie likwidują szkół. 
Konsekwentnie prowadzo-
na polityka gminnej oświaty 
pozwoliła na utrzymanie 
dotychczas istniejących placó-

wek oświatowych. Niektóre z nich 
połączono w zespoły, tj. Gimna-
zjum im. Sługi Bożej Anny Jenke 
w Jaroszowie włączono w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie, natomiast Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Tade-
usza Kościuszki w Goczałkowie 
i Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie połączono 
w Zespół Szkół w Goczałkowie. 
W PSP w Kostrzy utworzono 
filię biblioteki i ośrodek zdrowia, 
podobnie w Stanowicach - filię 
biblioteki. Szkole nadano imię pa-
trona Jana Brzechwy i tym samym 
uczniowie wszystkich szkół pod-
ległych gminie Strzegom uczą się 
pod przewodnictwem swoich pa-
tronów.

Jaka oświata w gminie Strzegom?
Konsekwentnie prowadzona polityka gminnej oświaty pozwoliła na utrzymanie dotychczas istniejących placówek oświatowych i miejsc pracy

W 2011 – 2014 r. przeprowa-
dzono remonty we wszystkich 
placówkach oświatowych na 
kwotę ponad 1 250 000 zł. 
Wszystkie placówki oświatowe 
w gminie Strzegom zostały 
poddane w różnych zakresach 
remontom, wiele z nich do-
posażono w potrzebny sprzęt. 
W dwóch placówkach wykonuję 
się aktualnie termomoderni-
zację. 
W planach gmina Strzegom ma:
- budowę przedszkola z od-

działem żłobkowym w Strze-
gomiu

- termomodernizację placó-
wek oświatowych w gminie

- budowę boiska wielofunk-
cyjnego przy PSP nr 3 na 
Grabach

 - budowę krytej pływalni typu 
„Delfinek”- do nauki pływa-
nia szczególnie dla dzieci 
i młodzieży przy PSP nr 2. 
Projekt o wartości 3 mln zł 
będzie w 50% współfinan-
sowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

- remonty kolejnych placówek 
oświatowych.

Duże remonty naszych szkół

Wydatki na oświatę:

Rok Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka 
wychowawcza Razem 

2011  22 617 362,16  962 375,04  23 579 737,20 
2012  24 239 789,70  1 015 587,63  25 255 377,33 
2013  26 266 954,85  1 063 995,49  27 330 950,34 
2014  24 326 071,75  1 044 586,00  25 370 657,75 

razem  97 450 178,46  4 086 544,16  101 536 722,62 

Do placówek oświatowych w gminie Strzegom uczęszcza 
2908 dzieci, 583 uczniów szkół średnich (liczba uczniów 
placówek podległych powiatowi świdnickiemu - Zespołu 
Szkół w Strzegomiu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu) oraz 60 Zespół Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu i 25 uczestników WTZ. W placówkach oświatowych 
podległych gminie Strzegom jest zatrudnionych 304 na-
uczycieli i 105 pracowników administracji i obsługi. 

Budowa placu zabaw przy PSP nr 4 z programu 
„radosna Szkoła”

remont kominów wentylacyjnych w Gimnazjum 
nr 1
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remont korytarzy w Gimnazjum nr 2 remont kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 2

Budowa placu zabaw przy PSP w Kostrzy remonty klas lekcyjnych w PSP nr 3

termomodernizacja budynku PSP w Jaroszowie Budowa toalet w PSP w olszanach

remont dachu w Gimnazjum w Goczałkowie remont klasy informatycznej w zSP w Stanowicach
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Warto inwestować w młodych
Szkoły w naszej gminie realizują programy i projekty, pozyskują środki na pomoce dydaktyczne i organizują zajęcia rekreacyjno – sportowe

W okresie minionych czterech lat gmina Strzegom realizowała w podległych jej 
placówkach oświatowych dwa ważne projekty w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, które w całości finansowane są z dotacji otrzymanych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

„akademia aquafresh” w Publicznym Przedszkolu nr 3

ogólnopolski Program „optymistyczne Przedszkole” w Publicznym 
Przedszkolu nr 2

Program edukacji finansowej „od grosika do złotówki” w PSP nr 3„Światowy dzień tabliczki mnożenia” w PSP nr 2

Program wspierania uzdolnień w Publicznym 
Przedszkolu nr 4

Projekt „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowa-
nia uczniów klas I-III szkół 
podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest 
gmina Strzegom” współfinan-
sowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i budżetu 
krajowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regio-
nach, Działanie 9.1 „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejsze-
nie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”. 
W tym projekcie 
w z i ę ł y  u d z i a ł 
wszystkie szkoły 
podstawowe. Za-
kupiono również 
sprzęt multime-
dialny i pomoce 
d y d a k t y c z n e 
w celu realiza-
cji projektu na 
kwotę 84 750 
zł. Całkowity 
koszt projek-
tu - 440 650 
zł - pokrył się 
z dotacją.

P r o j e k t 
„Wyrówny-
wanie szans 
e d u k a c y j -
nych uczniów 
P u b l i c z n e j 
Szkoły Pod-
stawowej im. 
Tadeusza Ko-
ściuszki w Go-
czałkowie po-
przez wdroże-
nie programu 
rozwojowego 
szkoły” współ-
f i n a n s o w a n y 

z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu krajo-
wego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki Prio-
rytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty”, Poddzia-
łanie 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyj-
nych”. Zakupiono sprzęt multi-
medialny i pomoce dydaktyczne 
na kwotę ponad 20 000 zł. 
Całkowita wartość projektu 100 
034,13 zł (dotacja) – projekt 

w trakcie realizacji do czerwca 
2015 roku. 

Warto także wspomnieć 
o projekcie „Przełamać sche-
mat” realizowanym w PSP 
w Goczałkowie pod hasłem: 
„Człowiek – najlepsza inwesty-
cja”. Głównym celem realizacji 
tego projektu jest zwiększenie 
potencjału edukacyjnego wśród 
29 uczniów gimnazjum.

Szkoły realizowały również 
m. in. projekt ekologiczny 
„Odpady – proste zasady” 
na łączną kwotę 478 685 zł, 
z czego 234 000 to dotacja 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W ramach reali-
zacji zajęć z zakresu edukacji 
ekologicznej szkoły zostały 
doposażone w nowoczesny 
sprzęt multimedialny, pomoce 
dydaktyczne oraz skorzystały 
z wielu wycieczek. 
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międzynarodowy projekt „Comenius” realizowany w PSP nr 4 festiwal Piosenki obcojęzycznej w Gimnazjum nr 1

Projekt polsko – niemiecki realizowany w Gimnazjum nr 2 Program „mały mistrz” w zSP Stanowice

wyjazd uczniów z Goczałkowa do Humanitarium 
Projekt edukacyjny „Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?” w PSP 
kostrza

Program „Śniadanie daje moc” w PSP olszany Program „umiem pływać” w zSP w Jaroszowie
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Uroczystość, która odbyła się 5 
listopada br., połączona została 
ze świętowaniem zakończenia 
projektu termomodernizacji sali 
gimnastycznej i miała bardzo 
radosny charakter. Na obchody 
10-lecia nadania szkole imienia 
przybyli do „Czwórki” liczni 
goście. Wśród nich m. in.: bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, przewodniczący Rady 
Miejskiej - Tadeusz Wasyliszyn, 
zastępca burmistrza - Wiesław 
Witkowski, ks. prałat Marek 
Babuśka, dyrektorzy palcó-
wek oświatowych, pracownicy 
Urzędu Miejskiego i przyjaciele 
szkoły. Uroczystość rozpoczęła 
się od mszy św., którą w inten-
cji szkoły odprawił w bazylice 
ksiądz prałat Marek Babuś-
ka. Następnie wszyscy goście, 
uczniowie i nauczyciele wzięli 
udział w spotkaniu w sali gim-
nastycznej. W przemówieniach 
wielu gości często pojawiały się 
wspomnienia związane ze szko-
łą, bowiem okazało się, że zarów-
no przedstawiciele władz miasta, 
jak i innych szkół przed laty 
przebywali w murach „Czwórki” 
jako uczniowie lub nauczyciele. 

W części artystycznej 
uczniowie podkreślali 
stałą obecność dorobku Kor-
nela Makuszyńskiego w życiu 
szkoły. Zaprezentowali prze-
miany, którym uległa szkoła 
w minionym dziesięcioleciu, 
a także swoje różnorodne talenty: 
aktorskie, wokalne, plastyczne, 
sportowe, taneczne. W przed-
stawieniu zobaczyć można było 

różne pokolenia 
uczniowskie: od 

prowadzącego 
część artystycz-
ną absolwen-
ta szkoły do 
pierwszokla-
sistów, którzy 

wystąpili w bra-
wurowo wykona-

nym tańcu „Dżungla”. 
Po występach wszyscy goście 
podziwiali wystawy i dekoracje 
przygotowane w holu szkoły 
i sali zabaw sportowych - a wśród 
nich prace plastyczne uczniów, 
zdjęcia ze szkolnego życia czy 
rekwizyty związane z Kornelem 
Makuszyńskim.

Wielkie święto „Czwórki”
W części artystycznej uczniowie podkreślali stałą obecność dorobku Kornela Makuszyńskiego w życiu szkoły

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej  w Stanowicach 
im. Jana Brzechwy 30 paź-
dziernika br. odbyła się II 
Gminna Olimpiada Języka 
Angielskiego Szkół Pod-
stawowych. Wzięli w niej 
udział reprezentanci ośmiu 
szkół podstawowych z gminy 
Strzegom.

Uczniowie mieli za zadanie 
rozwiązać test gramatyczny, 
rozwiązać zadanie ze słuchu, 
wykazać się wiedzą na temat 
historii i kultury krajów an-
glojęzycznych, popisać się 
znajomością zwrotów, które 
służą do prawidłowej komu-
nikacji. Wszyscy uczestnicy 

wykazali  s ię dużą wiedzą 
i do ostatniej konkurencji 
ważyły się losy zwycięstwa. 
Najlepszym anglistą okazał 
się Colin Jankiewicz z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Strzegomiu, którego 
opiekunem jest Gertr uda 
Dudzik. Drugie miejsce za-
jęła Zuzanna Kawiak, której 
opiekunem jest Edyta Pa-
sternak. Trzecie miejsce zajął 
Eryk Majewski z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika, którego 
prz ygotowała  A g nieszka 
Trzeciak. 

red

Jankiewicz świetnym anglistą

Wysokość środków poniesio-
nych na realizację projektu to 
154 tys. zł. Wysokość dotacji 
z WFOŚiGW we Wrocławiu 
wyniosła 76 tys. zł, wysokość 
środków wniesionych przez 
gminę Strzegom to 78 tys. zł. 
W ramach działań projektowych 
uczniowie uczestniczyli w licz-
nych wycieczkach edukacyjnych 
- pokryto koszty transportu, 
organizacji zajęć i biletów wstę-
pu (Wrocław - Park Rozrywki 
Edukacyjnej „Humanitarium 
– Ogrody Doświadczeń”, My-
ślibórz - CEE „Salamandra”, 
Karkonoski Park Narodowy, 
Duszniki Zdrój, Szczeliniec 
Wielki, Śnieżka, Szklarska Porę-
ba, Kletno - Jaskinia Niedźwie-
dzia). Beneficjenci brali udział 
w warsztatach i zajęciach edu-

kacyjnych (np. poznali, jak po-
wstaje wulkan oraz samodzielnie 
uczyli się czerpać papier). Zor-
ganizowano wiele konkursów 
gminnych i szkolnych („Ziemia 
moja planeta”, „Recyklingowe 
drzewo”, „Ziemia sama nie da 
rady, segregujmy więc odpady”, 
„Ekologiczny kosz na śmieci”), 
w których uczniowie wykazali 
się pomysłowością i otrzymali 
piękne nagrody. Zakupiono 
sprzęt i wyposażenie, które było 
niezbędne do realizacji projektu: 
pozycje czytelnicze do klaso-
wych biblioteczek ekologicz-
nych, programy multimedialne 
i filmy, mapy, plansze, stojaki, 
mikroskopy, modele komórek, 
lupy, zestawy demonstracyjne, 
mierniki, lornetki, gry ekologicz-
ne, puzzle, kosze do segregacji 
odpadów, aparaty fotograficzne, 

rolety zaciemniające, tablice 
i gabloty do ekspozycji prac 
uczniów, projektory, laptopy, 
szafki zamykane na pomo-
ce dydaktyczne i podręczny 
księgozbiór ekologiczny, stoły 
drewniane z ławkami, rośliny, 
krzewy, gadżety promocyjne. Do 
celów promocji i przekazu in-
formacji związanych z realizacją 
poszczególnych zadań projektu 
opracowana została witryna 
internetowa www.ekologiastrze-
gom.pl. Zamieszczano na niej 

informacje na temat poszczegól-
nych zadań projektu oraz efekty 
pracy szkół realizujących projekt. 
Systematycznie, co miesiąc, na 
korytarzach szkół prowadzone 
były gazetki tematyczne w za-
kresie edukacji ekologicznej 
oraz realizacji programu. Pu-
blikowano również informacje 
z zakresu ekologii w lokalnych 
mediach: stronie internetowej 
gminy Strzegom, prasie i portalu 
internetowym projektu.

red

Nasi uczniowie i rodzice są z ekologią za pan brat!
W ramach działań projektowych uczniowie uczestniczyli w licznych wycieczkach edukacyjnych i zajęciach

Na warsztatach…
Pod koniec października mło-

dzież klasy II Technikum Eko-
nomicznego wraz z opiekunem 
Anną Czubalą uczestniczyła 
w trzydniowych warsztatach we 
Wrocławiu w ramach realizacji 
projektu „Modernizacja Kształ-
cenia Zawodowego na Dolnym 
Śląsku II”. 

 - W ramach zajęć uczniowie 
uczestniczyli w wykładach i za-
jęciach z zakresu pokonywania 
stresu, podstaw marketingu 
i prowadzenia negocjacji. Nie 
zabrakło również zajęć rekre-
acyjno-turystycznych, takich jak 
zabawy integracyjne w Hostelu 
Grampas, zwiedzanie perełek 
architektury wrocławskiej i po-
byt w Aquaparku – mówi Doro-
ta Sozańska, wicedyrektor Ze-
społu Szkół. Młodzież zawarła 
nowe znajomości z uczniami 
z branży ekonomicznej z innych 
szkół dolnośląskich, poszerzyła 
wiedzę z zakresu kształcenia 
zawodowego oraz aktywnie 
spędziła czas. 

red

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu 
odchodziła 10-lecie nadania imienia Kornela 
Makuszyńskiego. Oto relacja przygotowana 
przez uczniów z Kółka Dziennikarskiego, 
redagujących na codzień szkolną gazetkę pt. 
„Dyktafon”.

Projekt ekologiczny pn. 
„Odpady – proste zasady” 
realizowało osiem szkół 
podstawowych z terenu gmi-
ny Strzegom od kwietnia do 
października 2014 r. Celem 
projektu było zwiększenie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców naszej gminy. 
Uczniowie i ich rodzice po-
znali zagadnienia związane 
z odpadami w skali lokalnej 
i ogólnoświatowej, zdobyli 
wiedzę na temat segregacji 
śmieci i ich recyklingu oraz 
wprowadzania jej w prak-
tyczne działania w codzien-
nym życiu.

Podsumowanie projektu, a także rozpowszechnienie idei edukacji ekologicznej 
prowadzonej w gminie Strzegom zostało zrealizowane podczas III Strzegom-
skiej Konferencji Ekologicznej. Organizatorem konferencji była Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu oraz gmina Strzegom. Konferencja odbyła się 
29 października br., miała charakter edukacyjny. Podczas konferencji została 
wygłoszona prelekcja na temat „3Rady na odpady”.

- Dziękujemy za cenne nagrody, które ufundował burmistrz Strzegomia. 
Podziękowania składamy także Radzie Rodziców, która przygotowała 
poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcom gratulujemy, 
a wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami dziękujemy za udział i zapra-
szamy za rok – podsumowują organizatorzy olimpiady.

Realizatorem zajęć był Wro-
cławski Instytut Biznesu 
i Edukacji WIBE sp. z o.o. 
we Wrocławiu. Celem prze-
wodnim było natomiast 

”
Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawo-
dowego Program Operacyj-
ny Kapitał Ludzki”.
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Gospodarzem spotkania był 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta, a adresatami 
dyrektorzy i nauczyciele szkół 
powiatu świdnickiego oraz 
osoby zainteresowane regio-
nalizmem. Na spotkaniu nie 
zabrakło przedstawicieli lokal-
nych stowarzyszeń i fundacji 
działających na rzecz mniej-
szości narodowościowych i et-
nicznych. Gośćmi konferencji 

byli także uczniowie z PSP nr 
4 w Strzegomiu, którzy z za-
ciekawieniem przysłuchiwali 
się wygłaszanym wykładom. – 
Celem dzisiejszej konferencji 
jest pochylenie się nad proble-
mem tożsamości oraz ocalenie 
od zapomnienia naszej pięknej 
historii i kultury i przeka-
zywanie jej dalej - młodemu 
pokoleniu – mówiła Mariola 
Berg, kierownik filii Dolnoślą-

skiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczyciela w Wałbrzychu. 
Podczas konferencji swoje 
wykłady wygłosili: Krzysztof 
Kalinowski - kronikarz Zie-
mi Strzegomskiej, Edmund 
Szczepański - prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej oraz osoby, 
które z własnej perspektywy 
i doświadczenia podzieliły się 
swoimi losami w wielokultu-
rowej historii regionu. – Warto 
organizować tego typu konfe-

rencje, ponieważ dzięki temu 
utrwalamy wiedzę na temat 
historii naszego regionu, budzi 
się w nas poczucie świadomo-
ści i przynależności. Tę naukę 
warto jest przekazywać mło-
demu pokoleniu, by pamiętało, 
jaką mamy tożsamość i by 
została ona zachowana. Trzeba 
znać przeszłość i nie zapomi-
nać o historii – komentował 
burmistrz.

kw

S trz egomskie Centr um 
Kult ur y  już  po r az  26. 
gościło wszystkich tych, 
którzy z wielu radości ży-
cia szczególnie upodobali 
sobie muzykę i śpiew na 
chwałę Boga. 

Konwencja „Spotkań z Pio-
senką Religijną i Refleksyjną” 
na przełomie ćwierćwiecza 
niewiele się zmieniła. Przede 
wszystkim nie jest ona orga-
nizowana w formie konkur-
sowej, jak to bywało w przy-
padku pier wszych edycj i . 
Organizatorzy szczególny 
nacisk kładą na wymianę 
doświadczeń oraz radości 
wypływającej ze wspólnego 
śpiewu. 

W tegorocznych spotka-
niach, które odbyły się 26 
października br. na scenie 
SCK, zaprezentowało się 13 

wykonawców, wśród których 
byli: Józef Kuźma - solista 
Chóru św. Cecylii ze strze-
gomskiej Bazyliki, Natalia 
Rydwańska, Beata Nowak 
i Aleksandra Angrys - so-
listki zespołu In Live z SCK, 
Dorota Taracińska z Gimna-
zjum w Goczałkowie, Fran-

ciszek Gołębiowski, młodsza 
i starsza Schola im. św. Ojca 
Pio z Parafii Zbawiciela Świa-
ta, duet Martyna Proniewicz 
i Wiktor Dąbrowa z gminy 
Żarów, Schola Cames z Pie-
kar, Schola Szkolna Emaus 
z Jaroszowa, zespół wokalny 
z Gimnazjum nr 1 oraz Ka-

tarzyna Wojtasik z zespołem 
Grzmiące Kije Band. Uczest-
nicy prezentowali utwory, 
które w swej istocie nawiązują 
do źródeł wyznawanej wiary, 
ale równocześnie mają też 
charakter świecki. Spotkania 
mają tak wieloletnią tradycję, 
ponieważ są ludzie z ogrom-

ną wiarą i pasją śpiewania 
oraz niezawodna publiczność 
strzegomska.

S trzegomskie  Centrum 
Kultur y składa serdeczne 
podziękowania wszystkim 
uczestnikom biorącym udział 
w imprezie. Wspaniała, jak 
zawsze atmosfera, panująca 

podczas imprezy oraz niesa-
mowite wrażenia estetyczne 
sprawiły, że „Spotkania z Pio-
senką Religijną i Refleksyj-
ną” po raz kolejny stały się 
świętem dający możliwość 
kontaktu z artystami, którzy 
poświęcili swój talent Bogu.

red

Występy na chwałę Bogu i Ojczyźnie

Konferencja „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur” pozwoliła zainteresować się wielokulturowością Dolnego Śląska i poznać jego walory

Spotkania mają wieloletnią tradycję. Co roku pojawiają się na nich ludzie z ogromną wiarą i pasją śpiewania oraz niezawodna publiczność strzegomska

„Skrzypek na dachu” 
w gwiazdorskiej obsadzie

„W poszukiwaniu tożsamości”
Pod takim hasłem 6 listopada br. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbyła się konferencja zainicjowana przez 
Radosława Mołonia - wicemarszałka Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego. Stała się ona ważnym 
elementem realizowanego na terenie Dolnego Śląska Pro-
jektu „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”.

Konferencja pozwoliła zainteresować się wielokulturowością Dolnego Śląska 
i poznać jego najważniejsze walory. Była to lekcja, podczas której poznaliśmy 
losy mieszkańców Ziemi Strzegomskiej. 

Emilia Krakowska, Agnieszka Kawiorska, Maria Ni-
klińska, Mirosław Oczkoś oraz Łukasz Płoszajski zagrają 
w jubileuszowym, dziesiątym przedstawieniu andrzejko-
wym w strzegomskim Liceum Ogolnokształcącym, które 
odbędzie się 15 listopada. Tym razem na deskach szkoły 
zostanie wystawiony „Skrzypek na dachu” z przepiękną 
muzyką żydowską na żywo, którą wykonają uczniowie, 
nauczyciele, rodzice oraz zespół „Klezmerado”. Tradycyj-
nie w I akcie wystąpią uczniowie, w II – nauczyciele, w III 
– vip-y (aktorzy, goście, rodzice, księża, profesorowie). 

- To będzie prawdziwa uczta dla miłośników teatru i mu-
zyki żydowskiej – zapewnia dyr Tomasz Marczak. Ucznio-
wie wykonają tradycyjne utwory, które niejednego widza 
przyprawią o gęsią skórkę. Ciekawą, dynamiczną scenę 
zaprezentują nauczyciele z kulminacyjnym pojawieniem 
się postaci z zaświatów. Nie zabraknie również interesu-
jących dialogów i scen w III akcie, a nawet fragmentów 
z „Samych swoich”. To wszystko już niebawem na deskach 
LO. Serdecznie zapraszamy!” – dodaje Tomasz Marczak. 
Ze względu na olbrzymie zainteresowanie, również w tym 
roku zostaną wystawione dwa przedstawienia – o godz. 
16.00 i 19.00. Rezerwacji miejsc można dokonać w sekre-
tariacie LO. Miejsca będą numerowane.

red
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Poniżej publikujemy tabe-
lę obrazującą przyjęte stawki 
w poszczególnych gminach 
powiatu świdnickiego. Gmina 
Strzegom jako jedyna zapropo-
nowała obniżenie maksymalnej 

ceny skupu żyta (61,37 zł za 1 
dt) do poziomu 55 zł za 1 dt.

58 zł za 1 dt przyjęły gminy: 
Jaworzyna Śląska, Dobromierz 
i Świdnica, a pozostałe zastoso-
wały stawki maksymalne. 

Podatek rolny w gminie 
Strzegom na 2015 rok

Z udziałem m. in. Pawła 
Czyszczonia - dyrektora 
Wydziału Obszarów Wiej-
skich w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa 
Dolnośląskiego, władz sa-
morządowych Strzegomia 
i uczestników konkursu 
„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenach 
sołectw gminy Strzegom” 
oddano do użytku zmoder-
nizowaną świetlicę wiejską 
w Goczałkowie. 

Prace remontowe obejmowały 
przebudowę i rozbudowę miej-
scowej świetlicy z wykonaniem 
instalacji kanalizacji deszczowej 
dla odwodnienia budynku. 
Były one realizowane w ramach 
działania „Odnowa i rozwój 
wsi”, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Wykonawcą 
I etapu remontu była firma 
PPHU PIROBUD z Wałbrzy-
cha, a drugiego – firma JANEX 
z Kamiennej Góry.

Gospodarzem piątkowej 
uroczystości był Józef Sta-
rak - radny Rady Miejskiej 
z Goczałkowa, który w imieniu 
nieobecnego sołtysa – Stefana 
Dudyka i mieszkańców wsi po-
dziękował władzom samorzą-
dowym, pracownikom Urzędu 

Miejskiego, wykonawcom i in-
spektorom nadzoru za realizację 
remontu. Burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta podkreślił, 
że w tym roku wyremontowano 
4 świetlice wiejskie: w Olsza-
nach, Rusku, Stawiskach i Go-
czałkowie. – Jestem niezwykle 
zadowolony, że możemy się 
spotkać w tak komfortowych 
warunkach. Świetlica w Go-
czałkowie zmieniła się nie do 
poznania. Zastosowany system 
grzewczy w postaci kotłowni 
sprawi, że budynek będzie stale 
ocieplony. Dodatkowo pocią-
gnięto centralne ogrzewanie 
do pomieszczenia, gdzie mieści 
się remiza strażacka – mówił. 
Burmistrz jednocześnie złożył 
podziękowania na ręce obec-
nego w Goczałkowie Pawła 

Czyszczonia z UMWD oraz 
członka zarządu województwa 
dolnośląskiego - Włodzimie-
rza Chlebosza za otrzymane 
dofinansowanie. 

Dalszą część spotkania stano-
wiło wręczenie nagród uczest-

nikom konkursu „Estetyka 
zagrody wiejskiej i ogródków 
przydomowych położonych 
na terenach sołectw gminy 
Strzegom”.

tw

Świetlica jak nowa
Prace związane z remontem świetlicy w Goczałkowie trwały blisko rok – od grudnia 2013 r.

W sumie w konkursie wzięło 
udział 51 uczestników z 15 so-
łectw gminy Strzegom w dwóch 
kategoriach: zagroda wiejska - 7 
uczestników i ogródki przydo-
mowe - 44 uczestników. Osoby 
wyróżnione w kategorii zagro-
da wiejska: Anna Jedynak ze 

Stanowic, Wiesława Malicka 
z Godzieszówka, Andrzej Szcze-
panik z Tomkowic i Zbigniew 
Wójcik z Goczałkowa otrzymały 
nagrody pieniężne w wys. 300,00 
zł brutto.

Osoby wyrożnione w kategorii 
ogródki przydomowe: Aneta 

Hasiak z Goczałkowa, Mariola 
Gruszeczka – Grabowska z Go-
dzieszówka, Krystyna Rzeczycka 
z Godzieszówka, Lucyna Psiuk 

z Granicy, Ewa Małecka z Gra-
nicy, Maria Łebkowska z Grani-
cy, Teresa Wałczyk z Grochoto-
wa, Natalia Łęska z Kostrzy, Ja-

rosław Pitura z Tomkowic oraz 
Danuta Banaszak z Tomkowic 
otrzymały nagrody pieniężne 
w wys. 300,00 zł brutto.

Piękne zagrody i ogródki
Na nagrody dla uczestników konkursu przeznaczono w sumie kwotę 12 tys. zł. Oto nasi tegoroczni zwycięzcy. Gratulujemy Bartoszówek  

z kanalizacją! 

Do końca grudnia 2014 r. 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. w Strzegomiu przeprowa-
dzi postępowanie przetargowe 
i wyłoni wykonawcę zadania 
pn. „Budowa kanalizacji sani-
tarnej we wsi Bartoszówek.” 

- Przedsięwzięcie zostanie 
zrealizowane dwuetapowo. Za-
kres I etapu będzie obejmował 
budowę ok. 3,14 km sieci kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej 
oraz tłocznej wraz z przepom-
pownią ścieków w miejscowości 
Bartoszówek – wyjaśnia Dorota 
Borkowska, prezes WiK. I etap 
realizowany będzie w okresie od 
stycznia 2014 r. do maja 2014 r., 
natomiast II etap do końca maja 
2016 r. Całkowity koszt inwesty-
cji wg kosztorysu inwestorskiego 
wynosi ok. 5,2 mln zł. Pierwszy 
etap inwestycji o wartości kosz-
torysowej ok. 3,2 mln zł zostanie 
dofinansowany ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej.”- Przyznana 
wartość dofinansowania wynosi 
ok. 1,2 mln zł – mówi Dorota 
Borkowska. 

red

Podatek rolny na 2015 r. – gminy 
powiatu świdnickiego 

gmina Strzegom 55,00 zł za 1 dt

miasto Świdnica 61,37 zł za 1 dt

gmina Świebodzice 61,37 zł za 1 dt

gmina Jaworzyna Śl. 58,00 zł za 1 dt

gmina Żarów 61,37 zł za 1 dt

gmina Dobromierz 58,00 zł za 1 dt

gmina Marcinowice 61,37 zł za 1 dt

gmina Świdnica 58,00 zł za 1 dt

* 61,37 zł za 1 dt - maksymalna cena skupu żyta

ZAGRODA WIEJSKA – NAGRODZENI:

Klasyfikacja Imię i nazwisko
Miejscowość 
Ulica i nr 
domu

I MIEJSCE 
nagroda w wysoko-
ści 700,00 zł brutto

Lilia Lemańska Tomkowice 18

II MIEJSCE 
nagroda w wysoko-
ści 600,00 zł brutto

Barbara i 
Władysław 
Zającowie

Jaroszów 4

III MIEJSCE  
nagroda w wysoko-
ści 500,00 zł brutto

Jolanta Parzych Grochotów 4

OGRÓDEK PRZYDOMOWY – NAGRODZENI:

Klasyfikacja Imię i nazwisko
Miejscowość 
Ulica i nr 
domu

I MIEJSCE 
nagroda w wysoko-
ści 500,00 zł brutto

Ryszard i Ewa 
Żarczyńscy

Strzegom, ul. 
M. Konopnic-
kiej 6

II MIEJSCE 
nagroda w wysoko-
ści 450,00 zł brutto

Michał Starak Olszany 171

III MIEJSCE 
nagroda w wysoko-
ści 400,00 zł brutto

Wioletta 
Przybylak Grochotów 16A

W ostatni piątek (7 listopada br.) w odnowionej świetlicy 
wiejskiej w Goczałkowie rozstrzygnięto tegoroczną edycję 
niezwykle lubianego i popularnego konkursu „Estetyka 
zagrody wiejskiej i ogródków przydomowych położonych 
na terenach sołectw gminy Strzegom”. 
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Konfrontację z Żarowem 
lepiej rozpoczęli miejscowi, 
którzy nie tylko dobrze grali 
piłką, ale potrafili twardo bro-
nić dostępu do swojej bramki. 
W 20. minucie jedna z ich akcji 
zakończyła się golem, który 

był efektem naprawdę dobrej 
postawy zespołu gospodarzy. 
W 35. minucie po faulu na 
Wernerze jeden z żarowskich 
piłkarzy został ukarany czer-
woną kartką i od tego momen-
tu Zjednoczeni musieli grać 
w osłabieniu. Strzegomianie 
poczuli wiatr w żagle i spotka-
nie się wyrównało. Na wyrów-
nanie musieliśmy jednak czekać 
aż do 75. minuty, a autorem 
trafienia dla gości był dobrze 
dysponowany tego dnia Werner. 
AKS miał kilka niezłych okazji 

do strzelenia kolejnej bramki, 
jednak skończyło się na 1:1. - 
Nie jestem zadowolony z prze-
biegu pierwszej połowy, bo nie 
graliśmy zbyt dobrze. Później 
było już lepiej, ale wystarczyło 
tylko na 1 punkt. Przyjmujemy 

go, ale wiemy, że stać nas było na 
zwycięstwo ze Zjednoczonymi 
– skonkludował trener Jarosław 
Krzyżanowski.

Do meczu z AKS-em Granit 
Strzegom S. A. ekipa Włók-
niarza Mirsk w 12 kolejkach 
zdobyła tylko 4 punkty. U sie-
bie – na 21 punktów – zdobyli 
tylko jedno oczko (remis 1:1 
z Widawą Bierutów). W 5. 
minucie meczu chyba tylko 
sędzia nie zauważył faulu na 
Demirowie w polu karnym 
gospodarzy. Oprócz tego, że 

arbiter nie wskazał na „wapno”, 
a powinien, to kontuzji doznał 
nasz napastnik, którego jeszcze 
w pierwszej połowie zmienił 
Traczykowski. Gwizdka oznaj-
miającego przerwę nie doczekał 
także Werner, który został 
sfaulowany i prawdopodobnie 
zerwał więzadła. Było to w 35. 
minucie i nasz zawodnik musiał 
opuścić plac gry. Kontuzjowany 
piłkarz od razu został prze-
wieziony do szpitala, a w jego 

miejsce pojawił się na boisku 
Burszta. Wcześniej nasz wy-
borowy strzelec nie wykorzystał 
sytuacji „sam na sam” z gol-
kiperem miejscowych. Jakby 
nieszczęść było mało, to gol 
dla Włókniarza – jak się póź-
niej okazało decydujący o wy-
granej ekipy z Mirska - padł 
z kilkumetrowego spalonego. 

Dopełnieniem fatalnego splo-
tu okoliczności była czerwona 
kartka w 1. części meczu dla 
Domaradzkiego. Mimo ewi-
dentnego pecha, AKS próbował 
po zmianie stron doprowadzić 
do wyrównania, jednak Włók-
niarzowi udało się dowieźć ten 
wynik do końca meczu.

AKS Gran i t  S t r z egom  
S. A. gra w tym sezonie fala-
mi. Najpierw w sześciu pierw-
szych spotkaniach nie potrafił 

w ogóle odnieść zwycięstwa, 
by w następnych 4 seriach wy-
grać wszystkie mecze – w tym 
3 na wyjeździe. Od pechowej 
porażki w Bolesławcu zaczęła 
się ponownie gorsza seria 
– miejmy nadzieję, że tym 
razem krótsza niż w począt-
kowej fazie sezonu 2014/15.

tw

Pechowa porażka
- Takie mecze, jak z Włókniarzem Mirsk powinniśmy rozstrzygać na swoją korzyść – uważa trener

Czworo biegaczy „Strze-
gomskiej Dwunastki” udało 
się 26 października br. do 
Rawicza, aby wystartować 
w niecodziennym biegu – 
III Rawickim Półmaratonie 
„Złota Setka – Bieg ku wol-
ności”. 

Niecodzienność tego bie-
gu polegała na tym, że był 
on rozgrywany na dwóch 
arenach – jedną z nich był 
Zakład Karny w Rawiczu, 
gdzie biegli osadzeni w nim 
więźniowie, a druga znajduje 
się poza murami dla biegaczy 
na wolności. W tym roku poza 
murami pobiegło również 
pięciu osadzonych. Oprócz 
półmaratonu odbyły się bie-
gi na dystansach 5 i 10 km. 
Strzegomianie zaprezentowali 
się wyśmienicie – Marek Le-
śnicki wygrał bieg na 5 km 
z czasem 19:25. Na dystansie 
półmaratonu 4. miejsce wśród 
kobiet zajęła Justyna Fedycz-
kowska z czasem 1:47:27, 
wśród mężczyzn 10. miejsce 
zajął Edward Fedyczkowski 
(1:35:20), a 13 był Dawid Ba-
nia (1:37:17). Dla całej trójki 

są to nowe „życiówki” na dy-
stansie 21,097 km. W drodze 
powrotnej z Rawicza biegacze 
zawitali do Legnicy, gdzie 
wzięli udział w biegu chary-
tatywnym zorganizowanym 
w celu zbiórki pieniędzy na 
leczenie Beaty Radomskiej, 
która od kilku miesięcy walczy 
z nowotworem kości. W tym 
przypadku nie było rywaliza-
cji, liczył się udział i przebie-
gnięte kilometry. Cieszymy się, 
że mogliśmy dołączyć i wspo-
móc akcję swoim bieganiem. 
Druga grupa biegaczy S12 
w składzie Daria Fonferko, 
Bożena i Mariusz Parcha-
nowicz, Krystyna i Bernard 
Świrniak, Piotr Kłosowski, 
Zbigniew Twaróg i Grzegorz 
Sulima tego samego dnia uda-
ła się wczesnym rankiem do 
Krakowa, gdzie wystartowali 
w I Królewskim Półmaratonie. 
Wszyscy w dobrej dyspo-
zycji ukończyli półmaraton, 
a Grzegorz uzyskał wyśmieni-
ty wynik 1:29:56 – jest to jego 
nowa „życiówka” i zasługuje na 
szczególne uznanie.

red

Biegają z niezłymi wynikami

W ostatnią sobotę paździer-
nika - na zaproszenie zaprzy-
jaźnionego klubu judo z Czech 
- TJ EME Melnik - wyjechała 
na zawody 8-osobowa ekipa 
judoków AKS-u wraz z tre-
nerami.

W zawodach brały udział klu-
by z Czech, Niemiec, a Polskę 
reprezentowała strzegomska 
sekcja judo. Jak zawsze zawody 
u naszych południowych sąsia-
dów stawiają duże wymagania 
przed zawodnikami. Jednak 

i tym razem strzegomianie dali 
znać o sobie, co przełożyło się 
na ich sukcesy. Drugie miejsca 
zajęli: Sara Dynowska, Dawid 
Hypta, Maksymilian Pawlica 
i Antoni Wojtasik. Trzecia 
lokata przypadła Hannie Fe-
dyczkowskiej. Tuż za podium 
- na 4. miejscu - uplasowali się: 
Sandra Baranowska, Tomasz 
Brzegowy i Jakub Miszkie-
wicz. Gratulacje dla zawodni-
ków i trenerów.

red

Startowali w czeskim Melniku Trwają zapisy  
do SALPnH

Drużyny chcące wziąć udział 
w kolejnej edycji Strzegomskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej, mogą zapisywać się 
do 14 listopada br. Zgłoszeń 
można dokonywać w hali sporto-
wej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu (ul. Mickiewicza). 

Lista zgłoszeniowa (w formie 
drukowanej) musi zawierać 
następujące dane: imię i na-
zwisko zawodnika (max 10 
osób) oraz nazwę drużyny wraz 
z numerem telefonu. Wpisowe 
– 50 zł (osoby dorosłe); 15 zł 
(uczniowie, studenci). Decyduje 
kolejność zapisów. Ilość drużyn 
ograniczona.

red

W tegorocznej edycji wystarto-
wały kluby z całej Polski oraz ekipy 
zagraniczne z Niemiec, Czech 
i Francji. W sobotę (25.10) swoje 
umiejętności zaprezentowały 
najmłodsze dzieci (kategorie 
wiekowe 7-12 lat). W niedzielę 
zmierzyli się bardziej doświadcze-
ni zawodnicy - młodzicy (13-14 
lat) oraz juniorzy młodsi (15-17 

lat). W tych zawodach klub Start 
Strzegom wystawił trzech zawod-
ników. Pierwszego dnia w kate-
gorii dzieci starszych wystartował 
Krystian Perchun, zajmując 1. 
miejsce. W niedzielę, w kategorii 
juniorów młodszych, wystartowali 
Daniel Zrąbkowski i Kamil Wą-
sowski, którzy - po kilku bardzo 
ciężkich walkach - zajęli miejsca 

poza podium. Krystian Perchun 
wystartował ponownie - tym 
razem w kategorii młodzików - 
i po emocjonujących walkach zajął 
świetne 5. miejsce. Nasi zawodnicy 
zaprezentowali się bardzo dobrze, 
co może dobrze rokować w na-
stępnych zawodach. Gratulacje dla 
trenera Andrzeja Rozwałki.

red

Memoriał im. J. Kano
Judocy Startu Strzegom wrócili z medalami z jednego z większych turniejów

Z ostatniej chwili! AKS wygrał na wyjeździe z Widawą Bierutów 3:2 (1:1). 
Gole strzelili: Burszta, Dobrowolski i Traczykowski. Spotkanie odbyło się 9 
listopada br.

Tylko 1 punkt w dwóch kolejnych seriach rozgrywek w IV 
lidze dolnośląskiej wywalczyli zawodnicy Jarosława Krzy-
żanowskiego. Najpierw zremisowali w Żarowie ze Zjedno-
czonymi 1:1, a tydzień później – także w delegacji - pechowo 
ulegli ostatniemu w tabeli – Włókniarzowi Mirsk 0:1. 

tim Bojs – zwycięska 
ekipa SalPNH w sezonie 
2013/14.

W dniach 25-26 października br. w Luboniu k/ Poznania odbył się VI Memoriał Judo im. 
Jigoro Kano. To jeden z większych turniejów dla dzieci i młodzieży w Polsce, w którym 
wzięło udział ok. 1000 zawodników.
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drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy 
Strzegom. 
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzego-
miu: 
1. działka niezabudowana 
nr 1866/2, AM -15, Obr. 3 
o powierzchni 796 m2, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Krótkiej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00019516/2. 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 72.900,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.11.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
2. działka niezabudowana 
nr 1866/3, AM -15, Obr. 3 
o powierzchni 783 m2, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Krótkiej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00019516/2. 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 71.640,00 zł
Wadium - 7.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.11.2014 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Na terenie obu działek prze-
biega odcinek sieci kanali-

zacji sanitarnej Ø 160 PVC 
zakończony studnią DN 1000 
bet. Urządzenie kanalizacji 
sanitarnej znajduje się w po-
siadaniu Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Strzego-
miu. W związku z lokalizacją 
ww. urządzeń kanalizacji 
sanitarnej na terenie przed-
miotowych działki w mo-
mencie sprzedaży zostanie 
ustanowiona służebność 
dotycząca:
Zachowania normatywnych 
odległości tj. minimalnych 
odległość 1,50 m wszelkich 
nowo powstających obiektów 
od skrajni urządzeń kanaliza-
cji sanitarnej.
Udostępnianie Spółce Wodo-
ciągi i Kanalizacja w Strze-
gomiu terenu przedmiotowej 
działki w celu konieczności 
przeprowadzenia prac re-
montowo-eksploatacyjnych 
lub usunięcie awarii na urzą-
dzenia kanalizacji sanitar-
nej. 
Pozostawienia nad istniejący-
mi urządzeniami kanalizacji 
sanitarnej pasów ochronnych 
o szerokości 1,50 m po obu 
stronach, licząc od skrajni 
przewodu i krawędzi studni, 
w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfalto-
wej za wyjątkiem nawierzchni 
łatwo rozbieralnej np. z kostki 
betonowej,
- dokonywania zabudowy 
trwałych nasadzeń (drzewa, 
wieloletnie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów 
i urządzeń,
- prowadzenie robót ziem-
nych mogących spowodować 
wypłycenie sieci wodociągo-
wych.
W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku 
do Gminy Strzegom.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowe 
nieruchomość oznaczone 
są symbolem K.25.MW/MN 
- tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, jedno-
rodzinnej i usługowej.
Dostęp działek nr 1866/2, 
1866/3, AM -15, Obr. 3 do 
drogi publicznej odbywać 
się będzie poprzez działkę 
nr 1869, AM – 15, Obr. 3 
i działkę nr 1867, AM – 15, 
Obr. 3, na których ustano-
wiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela 
działek nr 1866/2, 1866/3, AM 
-15, Obr. 3.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższych nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
28.08.2014 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
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 nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 17.11.2014 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
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 po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 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 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 nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 

pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod 
nr (74) 85-60-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie 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 gospodarce nie-
ruchomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:

- oddania najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 283/B/2014, 
284/B/2014, 285/B/2014, 
286/B/2014, 287/B/2014, 
288/B/2014, 289/B/2014, 
290/B/2014, 291/B/2014, 
292/B/2014, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 5 listo-
pada 2014 roku.

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami

(Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stano-
wiących własność gminy 
Strzegom przeznaczo-
nych do:

- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 281/
B/2014, Nr 282/B/2014 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 3 listopada 2014 
r., Zarządzeniem Nr 294/
B/2014 z dnia 6 listopada 
2014 r.

Na podstawie art. 35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami

(Dz. U. z 2014 r., poz. 
518 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 
38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości stanowiącej 
własność gminy Strze-
gom przeznaczonej do:

-  sp r z edaż y  zgod-
nie z Zarządzeniem nr 
293/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 6 li-
stopada 2014 r.

Żółkiewka

12.11 2014 r. godz. 17.00-
19.00 - Wielki turniej gier 
stolikowych.
17.11.2014 r.godz.16.00-19.00 
- Zajęcia informatyczne i praca 
z komputerem.
20.11.2014 r. godz.16.00-18.00 
- Rozgrywki w tenisa stołowego 
- zajęcia sportowe.
25.11.2014 r. godz.16.00-18.00 
- Pirografia, czyli wypalanie 
w drewnie - zajęcia techniczno 
-plastyczne.
27.11.2014 r. godz.16.00 - 
18.00 - Wieczór z wróżbami 
andrzejkowymi. 

Jaroszów (świetlica czynna 
w godz. 14.00 – 18.00)
16.11.2014 r. godz.15.00 - 
Układamy bajkę. Historyjka 
obrazkowa, prace plastyczne.
25.11.2014 r. godz. 16.00 - Gry 
stolikowe. 
28.11.2014 r. godz.16.00 – „An-
drzejki” - wróżby i zwyczaje. Za-
bawa andrzejkowa w świetlicy.

Stawiska

14.11. 2014 r. - Poznajemy 
naszą miejscowość. Spacer po 
okolicy.
21.11.2014 r. – Konkurs pla-
styczny „Moja ulubiona zabaw-
ka/ przytulanka” - wykonanie 
pracy plastycznej.
28.11.2014 r. - ANDRZEJKI 
w świetlicy. Wróżby i zabawy 
andrzejkowe.

Świetlica na Grabach
(świetlica otwarta od wtorku do 
piątku w godz. 14.00 – 18.00)
12.11.2014 r. - Gry planszowe.
13.11.2014 r. - Dekoracja je-
sienna z liści.
14.11.2014 r. - Gry planszowe.
18.11.2014 r. - Mecz w siat-
kówkę na sali gimnastycznej.
19.11.2014 r.- Praca plastyczna 
temat dowolny
20.11.2014 r.- Gry i zabawy.
21.11.2014 r.- Film na DVD.
25.11.2014 r.- Kim będę jak 
dorosnę?
26.11.2014 r.- Gry planszowe.

27.11.2014 r. -Turniej w war-
caby.
28.11.2014 r. - Andrzejki- sym-
bolika święta.

Świetlica Karmelek
(świetlica czynna w godz. 14.00 
– 18.00)
15.11.2014 r. - W ramach zajęć 
techniczno-plastycznych bu-
dujemy konstrukcje z zapałek. 
Temat prac: Moja ulubiona 
postać z książki.
23.11.2014 r. - Po wcześniej-
szym indywidualnym przygo-
towaniu prezentujemy własny 
sposób na zdrowy tryb życia. 
Wspólnie odpowiemy na py-
tanie: jak znaleźć czas, aby 
zdrowiej żyć? 
29.11.2014 r. - Jesienne wie-
czory przyjemnie i pożytecznie. 
Spróbujemy wzajemnie prze-
konać się do czytania książek. 
Każdy uczestnik przyniesie 
swoją ulubioną lekturę i będzie 
ją promował.

Plan zajęć w świetlicach wiejskich 
gminy Strzegom w listopadzie
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Wielokrotnie już podkreślaliśmy, że strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Strzegom można stawiać za wzór profesjonalizmu, fachowości i niezwykłej pracowito-
ści. Dzięki nim mieszkańcy całej gminy – i nie tylko – mogą się czuć całkowicie bezpiecznie. Warto dodać, że nasi strażacy oprócz uczestnictwa w różnych akcjach ratowniczych, 
zabezpieczają imprezy masowe, uczestniczą we wszystkich uroczystościach i świętach różnej rangi. Na podkreślenie i ciepłe słowa zasługuje ich ścisła, obustronna, współpraca 
z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Torgau, dzięki której korzystają mieszkańcy obu miast partnerskich. 

Oni nie tylko gaszą pożary…

Nowy samochód ratowniczo – pożarniczy dla oSP rogoźnica
Samochód ratowniczo-gaśniczy dla oSP Jaroszów przekazany przez 
miasto torgau w Niemczech

Nowy samochód ratowniczo – pożarniczy dla oSP Strzegom współpraca między oSP gminy Strzegom a miastem torgau

Ćwiczenia w komorze dymowej w torgau Spotkanie noworoczne strażaków

Jeden z ołtarzy na Boże Ciało przygotowany przez strażaków
delegacja strażaków podczas obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości


