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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
O drogowych 
inwestycjach 

Po spotkaniu o drogach 
i chodnikach powiatowych 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Strzegom. Czy znaj-
dą się pieniądze na potrzeb-
ne inwestycje? 

 Str. 3

StrzeGom
Wizyta Czechów 

Strzegom i Horice mają 
wiele wspólnych tematów 
i chcą rozwijać współpracę 
na różnych polach. 

 Str. 4

StrzeGom
O czym sesja? 

Strzegomscy radni wpro-
wadzili do budżetu przy-
znaną dotację na remonty 
dróg dojazdowych do pól, 
prowadzących również do 
wielu posesji. O które drogi 
chodzi i kiedy ruszą na nich 
prace? 

 Str. 6

w SkróCIe:

Porządki…

W gminie Strzegom trwa 
sprzątanie przydrożnych 
rowów ze śmieci. Oczysz-
czono już ulicę Niepod-
ległości. Następna będzie 
ulica Sikorskiego, a zaraz po 
niej kolejne ulice w Strze-
gomiu. Grafik ustala Wy-
dział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi. 

remont 
podwórek 

Trwają remonty podwó-
rek w Strzegomiu. Nowe 
nawierzchnie szutrowe mają 
już podwórza zlokalizowane 
przy następujących ulicach: 
Aleja Wojska Polskiego 58, 
Aleja Wojska Polskiego 74 
oraz 3 Maja 29. 

Dla Żółkiewki 

Gmina Strzegom pomo-
gła w remoncie drogi do-
jazdowej do przedszkola 
w Żółkiewce. Dzięki prze-
prowadzonym tam pracom 
jest nie tylko ładniej, ale 
i bezpiecznej. 
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Na 11 projektów, które przeszły 
pozytywną weryfikację, miesz-
kańcy mogli oddawać swoje głosy 
od 2 do 8 marca 2015 roku. Lokal 
wyborczy mieścił się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. - Łącznie 
wydano 741 kart do głosowania 
– relacjonują członkowie Zespołu 
ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Po przeliczeniu wszystkich 
oddanych głosów wyłoniono 
projekty do realizacji. Będą to:
- wykonanie remontu elewacji 

budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu” o wartości 
290 000,00 zł, na który  odda-
no 256 głosów;

- „Mobilne biuro plenerowych 
zawodów sportowych” o war-
tości 8 983,92 zł z liczbą gło-
sów 24. 
- Po uwzględnieniu wartości 

projektu, który uzyskał najwięk-
szą liczbę głosów – do rozdy-

sponowania pozostała kwota 10 
000,00 zł. Na podstawie § 15 ust. 
4 zasad budżetu obywatelskiego 
projekty, które zajęły wg liczby 
głosów miejsca 2-6, nie zostały 
wybrane do realizacji, ponieważ 
pozostałe środki finansowe nie 
pozwalają na ich realizację. Pro-
jekt, który uzyskał 7. miejsce, z 
uwagi na wartość nieprzekra-
czającą pozostałej puli środków 
finansowych – został wybrany 
do realizacji.  Po uwzględnieniu 
wartości drugiego zakwalifiko-
wanego projektu, do rozdyspono-
wania pozostała kwota 1 751,08 
zł. Wartości kolejnych projektów 
z miejsc 8-11 przekraczają tą 
kwotę, zatem nie mogły zostać 
wybrane do realizacji – wyjaśnia 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Dodajmy jeszcze, że miesz-
kańcy bardzo aktywnie inte-

resowali się  projektami, które 
brały udział w głosowaniu, a  
wnioskodawcy zadbali rów-
nież o ich promocję, starając 
się,  przybliżyć je strzegomia-

nom w jak najlepszy sposób. 
Za rok kolejne głosowanie 
nad Budżetem Obywatel-
skim. Zapraszamy na nie już 
dziś! 

Merytoryczna dyskusja to-
warzyszyła spotkaniu sołtysów 
i rolników gminy Strzegom z 
Iwoną Dyszkiewicz, dyrektorem 
Oddziału Terenowego ANR we 
Wrocławiu, które odbyło się 9 
marca br. w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu. Spotkaniu przewod-
niczył burmistrz Zbigniew Su-
chyta. Tematem debaty był zakup 
i dzierżawa gruntów oraz sposoby 
ich przekazania gminie Strzegom 
na rzecz rozwoju sołectw. Rolnicy 
przedstawili swoje propozycje, a 
także stawiali liczne pytania dot. 
braku gruntów rolnych do zaku-

pu na poszerzenie działalności 
rolniczej gospodarstw. - Spada-
jące dochody w rolnictwie, niska 
opłacalność produkcji roślinnej 
i zwierzęcej wymuszają zakup 
dodatkowych areałów – mówili. 
Choć podstawą gospodarowania 
w Polsce są gospodarstwa ro-
dzinne, to większość ziemi po 
byłych PGR-ach nabywają spółki 
z obcym kapitałem.  Dyrektor 
poprosiła o kontakt w sprawach 
ważnych, bo wtedy można unik-
nąć późniejszych nieporozumień. 
Jak podkreśliła ważne jest współ-
uczestniczenie przedstawicieli 

rolników w działaniach plani-
stycznych na etapie sporządzania 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Sławomir Sprawka, 
zastępca dyrektora OT ANR, 
przedstawił prezentację multime-
dialną, w której omówił koncepcję 
sprzedaży działek rolnych w oko-
licach Dobromierza - ich zasoby, 
wielkość i oszacowane koszty. I 
to wywołało dyskusję. Rolników 
nie zadowalają krótkoterminowe 
dzierżawy, zbyt wysokie dla nich 
ceny za 1 ha gruntów rolnych (51 
tys. zł), ponieważ zakup parku ma-
szynowego i zaciągnięte na ten cel 

kredyty uniemożliwiają zakup tak 
drogich gruntów.  Ceny są nieade-
kwatne do klasy bonifikacji gleby. 
Zbyt wysokie wadium, wynoszące 
10%, proponują obniżyć do 5%.  
Niebawem pojawi się możliwość 
zakupu gruntów ornych (139 ha) 
w okolicach Jaroszowa,  ale ponad 
50 % z nich będzie wysoko osza-
cowana ze względu na pokłady 
kruszywa pod ziemią.  Burmistrz 
podkreślił także dobrą współpracę 
władz samorządowych gminy 
Strzegom z ANR. Pełna relacja ze 
spotkania na www.strzegom.pl 

G K

Tak wybraliśmy!

Rozwój i wsparcie rolnictwa gminy Strzegom

Strzegomianie głosowali, na ich zdaniem, najlepsze  projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Szczegółowe wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Lp. Tytuł projektu
Zweryfikowany 
koszt realizacji 
projektowane-
go zadania (zł)

Liczba 
oddanych 
głosów

Miejsce 
wg liczby 
głosów

1. Budowa placu zabaw 99 345,72 23 8

2.
Łącznik drogowy pomiędzy drogami wewnętrznymi wzdłuż 
garaży na zapleczu budynku ul. św. Anny 7a w kierunku 
ul. Czerwonego Krzyża

28 367,74 66 5

3. Mobilne biuro plenerowych zawodów sportowych 8 983,92 24 7

4.
Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum 
miasta między ul. Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogro-
dową a Rynkiem

137 553,31 88 3

5. Siłownia pod chmurką – na „domkach” – Osiedle Połu-
dnie 38 756,22 73 4

6. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi krzyżowej od ul. 
Promenada-Cicha w kierunku Góry Krzyżowej 211 555,71 123 2

7. Utworzenie hotspotów wi-fi na terenie rynku oraz OSiRu 
w Strzegomiu 22 340,00 19 10

8. Wykonanie nawierzchni 54 648,07 20 9

9. Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Strzegomiu 290 000,00 256 1

10. Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Krótkiej 
w Strzegomiu 57 790,66 34 6

11. Zagospodarowanie działek – terenów „Siłownia pod 
chmurką” 125 988,63 9 11

Łączna liczba głosów ważnych 735

W tym roku, po raz pierwszy, mieszkańcy Strzegomia gło-
sowali na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. 
Głosowanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród strze-
gomian. Które projekty będą realizowane?

Udział w głosowaniu miesz-
kańców z poszczególnych 
grup wiekowych (uwzględnia 
wyłącznie głosy ważne): 
16-18 lat - 11
19-30 lat - 75
31-59 lat - 394
60-80 lat - 248
80+ lat  - 7

Liczba wydanych kart do glo-
sowania w poszczególnych 
dniach głosowania:
2 marca - 74
3 marca - 111
4 marca - 71
5 marca - 78
6 marca - 109
7 marca - 136
8 marca - 162
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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
 Redaguje zespół: Grażyna Kuczer, Małgorzata Kus-Pożoga, Tomasz Wanecki. 

Projekt makiety: Dominik Pędziwol. Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul. Kolejowa 7, 50- 075 Bielany Wrocławskie. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony S trz egomskie Centr um 

Kultury informuje o zmia-
n a c h  g o d z i n  o t w a r c i a 
C e n t r u m  A k t y w n o ś c i 
Społecznej CAS „Karmel” 
w Strzegomiu, przy ul. T. 
Kościuszki 2. Teraz otwarte 
jest również w weekendy. 

Budynek CAS „Karmel” 
otwarty jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 
– 18.30 oraz w weekendy 
w godz. 9.00 – 15.00. Ponadto 
informujemy, iż Punkt Infor-
macji Turystycznej otwarty 
jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00–18.00 oraz 
w weekendy w godz. 9.00 – 
15.00. 

Punkt Informacji  Tury-
stycznej bezpłatnie zapew-
nia: dostęp do Internetu, 
w celu zdobycia informacji 
turystycznej, aktualne in-

formacje o odbywających 
się imprezach kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, 
informacje na temat obiektów 
i miejsc turystycznych gminy 
Strzegom, aktualne i kom-
pleksowe informacje na temat 
dostępności komunikacyjnej, 
wypoczynkowo - hotelarskiej, 

gastronomicznej, infrastruktu-
ry turystycznej, broszury, fol-
dery, ulotki, informacje o mia-
stach partnerskich z Niemiec, 

Czech oraz Włoch, pomoc 
w zapewnieniu przewodnika 
oraz mapy, książki i wyroby 
promocyjne.

Dotychczas witacz nie spełniał 
swojej funkcji z uwagi na nie-
fortunne ustawienie. Granitowe 

bloki z nazwą Strzegomia były 
tak ustawione, że wjeżdżający do 
miasta od strony Legnicy mieli 

problem z odczytaniem nazwy. 
Od kilku dni witacz przyciąga 

wzrok podróżnych i zachęca do 
wizyty w naszym mieście. 

- Strzegom jest miastem o 
wspaniałej i ciekawej historii. 
Jego wielki urok sprawia, że 
chce się tu wracać – mówił 
Tadeusz Samborski. 

Szczególne zainteresowanie 
Tadeusza Samborskiego bu-
dzi Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru, który zasługuje na 
wyjątkową promocję i opiekę. 
– Ten Festiwal jest naszym 
oczkiem w głowie – zaznaczył 
Tadeusz Samborski. Czło-

nek zarządu Województwa 
Dolnośląskiego podkreślał, 
że będzie starał się także 
wspierać najciekawsze pro-
jekty kulturalne, które będą 
realizowane w Strzegomiu. 
– Będę chciał inspirować 
działania, które zainteresują 
jak najszerszą liczbę odbior-
ców – mówił. Podczas swojej 
wizyty w Strzegomiu Tadeusz 
Samborski obejrzał również 
występ Stanisława Górki 

w Strzegomskim Centrum 
Kultury oraz zapoznał się z 

funkcjonowaniem i ofertą 
kulturalną tej jednostki. 

oferta dla turysty

Witacz wreszcie wita gości…

Ważne rozmowy o kulturze

Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” rozszerza swoją ofertę o dodatkowe godziny otwarcia i…

Od kilku dni napis przyciąga wzrok podróżnych i zachęca ich do wizyty w naszym mieście

Członek zarządu podkreślał, że będzie się starał wspierać ciekawe projekty kulturalne Strzegomia

Zapraszamy także do odwiedzin Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej mieszczącej 
się w budynku CAS „Karmel”. Zobaczyć tu można wystawy związane z historią 
Strzegomia i okolic. Wstęp do Izby jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. 

Punkt Informacji Turystycznej 
ul. Kościuszki 2, 58-150 Strzegom
nr tel. (74) 649 11 18

Bloki zostały ustawione pod skosem, dzięki czemu nazwa miejscowości jest 
dobrze widoczna. Jest to jednocześnie doskonała promocja Strzegomia. Dzięki 
podświetleniu witacza, będzie on widoczny także w nocy. 

Członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz 
Samborski 26 lutego 2015 r. odwiedził Strzegom. W trakcie 
spotkania z burmistrzem Strzegomia Zbigniewem Suchytą 
podkreślał, że nasze miasto ma duży potencjał kulturalny. 

Zakończyły się prace przy przestawianiu witacza z nazwą 
naszego miasta, który usytuowany jest przy ulicy Legnickiej 
w Strzegomiu. 
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Statuetką Kompas 2014 
Grupa Errata chce nagrodzić 
samorządy, które w minionym 
roku wyróżniały się na tle 
innych w sześciu kategoriach: 

ekologia, inwestycja, biznes, 
kultura, turystyka i sport.

Po raz drugi zostanie wręczo-
na także nagroda w kategorii 
„Najlepszy Szef Gminy/Powia-

tu”. Głosowanie w plebiscycie 
odbywa się za pośrednictwem 
smsów. Plebiscyt ma cha-
rakter zamknięty. Czytelnicy 
mogą głosować na wskazanych 

kandydatów. Kandydatami są 
wszyscy burmistrzowie, wój-
towie, prezydenci i starostowie 
powiatów: dzierżoniowskiego, 
świdnickiego, wałbrzyskiego, 
kamiennogórskiego, ząbkowic-
kiego i kłodzkiego.

Głosować można do 13 mar-
ca 2015 roku do godziny 23.59. 
Smsy należy przesyłać pod 
numer 7116, w treści wpisując: 

PT.415:NSxx, imię i nazwi-
sko głosującego, gdzie XX to 
numer przypisany do danego 
kandydata (od 01 do 55). 

Koszt jednego smsa to 1,23 
zł. Jedna osoba może wysłać 
dowolną ilość smsów.

Do plebiscytu Samorządo-
wego Lidera Roku „Kompasy 
2013” w kategorii „ Najlepszy 
Szef Gminy/Powiatu” został 
nominowany Zbigniew Su-
chyta, burmistrz Strzegomia, 
którego kandydatura na liście 
znajduje się pod nr 33. 

AktuAlności

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

Luty – marzec 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

08.03 - 14.03 Strzegomska Strzegom, 
ul. Rynek 38

tel. 74/855-
14-79

15.03 - 21.03 Śląska Strzegom, 
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

22.03 - 28.03 Królewska Strzegom, 
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Inny termin zjazdu Polonii
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

Zjazd byłych mieszkań-
ców Strzegomia, który pla-
nowany był na 19 września 
br. w naszym mieście, od-
będzie się w dniach 25-27 
września. – Zmienił się tylko 
termin imprezy, pozostałe 
kwestie nie ulegają zmianie. 
Już niedługo przedstawimy 
więcej szczegółów odnośnie 
tego niezwykle ważnego 
wydarzenia – mówi bur-
mistrz Strzegomia.

red

Zwycięzca plebiscytu otrzyma 
w nagrodę statuetkę Kom-
pas, symbolizującą właściwy 
kierunek, a zatem szef gminy 
lub powiatu, który ją zdobę-
dzie – zdaniem mieszkańców 
-zmierza w dobrą stronę i jest 
wzorem do naśladowania. 
Zagłosuj na najlepszego szefa 
gminy - swojego burmistrza.

W spotkaniu uczestniczyli: 
starosta świdnicki – Piotr Fedo-
rowicz (będący po raz pierwszy 
w Strzegomiu), Marek Olesiń-
ski – dyrektor Służby Drogowej 
Powiatu Świdnickiego, burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchy-
ta, zastępca – Wiesław Wit-
kowski oraz strzegomscy radni 
powiatowi – Maria Karkowska 
i Diana Szwed, radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu i sołtysi 
naszej gminy. Jak poinformował 
starosta świdnicki, w budżecie 
powiatu na 2015 r. na remonty 
chodników dla wszystkich ośmiu 
gmin znajduje się kwota 100 tys. 
zł. - W tegorocznym budżecie 
nie ma przewidzianych wiel-
kich przedsięwzięć drogowych, 
w latach 2016-2017 sytuacja też 
nie będzie zbyt dobra – mówił 
Piotr Fedorowicz. – Mam tego 
świadomość, że potrzeb na te-
renie gminy Strzegom i całego 
powiatu jest bardzo dużo, jednak 

w chwili obecnej nie możemy 
wyasygnować większej puli na 
ten cel – dodał. Dyrektor SDPŚ, 
Marek Olesiński zapewnił, że 
mimo niezbyt dużego budże-
tu na inwestycje drogowe na 
terenie powiatu świdnickiego, 
cały czas będą wykonywane 
cząstkowe remonty w tych miej-
scach, które najbardziej uległy 
zniszczeniu w trakcie ostatniej 
zimy. Dodatkowo zapewnił, 
że Służba Drogowa ma w po-
siadaniu 4 projekty na remon-
ty dróg w gminie Strzegom, 
które – w przypadku lepszej 
kondycji finansowej Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy – 
będą wykorzystane do realizacji 
remontów w następnych latach. 
Andrzej Szczepanik – radny 
i sołtys Tomkowic podkreślił, 
że współpraca pomiędzy gminą 
a powiatem układa się dobrze, 
jednak nakłady na remonty po-
winny rozkładać się bardziej pro-

porcjonalnie. Ostatnio to gmina 
przeznacza więcej środków na 
remonty niż powiat świdnicki. 
Na terenie gminy Strzegom 
znajdują się dwie drogi, które 
wymagają naprawdę szybkiego 
remontu. – Chodzi tutaj o dro-
gę prowadzącą od Grabów 
w kierunku Godzieszówka oraz 
od Grabów do Tomkowic. Te 
drogi naprawdę są w opłakanym 
stanie. Tą drugą odbywa się 

transport urobku z pobliskich 
zakładów kamieniarskich – 
stwierdził burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. Gospodarz 
gminy zapewnił także, że w tym 
roku, przy udziale środków z bu-
dżetu naszej gminy i powiatu, 
na pewno będzie dokończony 
chodnik powiatowy w Tomko-
wicach. Reprezentanci poszcze-
gólnych sołectw uczestniczący 
w poniedziałkowym spotkaniu 

wskazywali te drogi powiatowe, 
które należałoby w krótszej lub 
dalszej perspektywie wyremon-
tować. Wśród nich były m. in.: 
droga Jaroszów – Mikoszowa, 
droga przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Jaroszo-
wie, droga w okolicach krzyża 
w Goczałkowie czy też łącznik 
Goczałków Górny – Lusina. 
Dodajmy jeszcze, że nowo wy-
brany sołtys Olszan i radna RM 

– Stanisława Górska podzię-
kowała w imieniu mieszkańców 
Olszan za ubiegłoroczny – nie-
zwykle ważny - remont drogi 
powiatowej i zlokalizowanego 
obok newralgicznego mostka 
nad Olszańskim Potokiem, które 
były zalewane po każdym więk-
szym deszczu oraz za załatwie-
nie kwestii rowu melioracyjnego 
w Olszanach. 

tw

O remontach dróg i chodników

Zagłosuj na najlepszego gospodarza!

A. Szczepanik zaznaczył, że współpraca pomiędzy gminą a powiatem układa się dobrze, jednak nakłady na remonty powinny rozkładać się proporcjonalniej

Statuetką Kompas 2014 Grupa Errata nagrodzi samorządy w sześciu kategoriach: ekologia, inwestycja, biznes, kultura, turystyka i sport. Wygra najlepszy!

Grupa Errata - wydawca czterech tytułów prasowych - „Tygodnika Dzierżoniowskiego”, 
„Wiadomości Świdnickich”, „Tygodnika Wałbrzyskiego” i „NWW” oraz trzech portali 
w Regionie Wałbrzyskim - zaprasza gminy i powiaty subregionu wałbrzyskiego do udziału 
w drugiej edycji największego plebiscytu skierowanego do samorządów subregionu wał-
brzyskiego - Samorządowy Lider Roku - Kompasy 2014 r. 

Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz 
radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu w poniedziałek 2 
marca br. odbyło się spotkanie ws. dróg i chodników powia-
towych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom.

Troska gminy o czworonogi
Gmina Strzegom posiada 

ustanowiony uchwałą Rady 
Miejskiej program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy. 

W związku z tym gmina 
Strzegom w 2014 roku za-
pewniła opiekę 63 kotom 
i 70 psom oraz dokarmiała 
ok. 150-170 kotów wolno 
żyjących (poprzez opieku-
nów społecznych). Całkowity 
koszt zadania opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami 
w 2014 r. wyniósł 105 000,00 
złotych.
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Bądź aktywny!

Strzegom prowadzi roz-
mowy z czeskim miastem 
Horice. W celu omówie-
nia szczegółów wzajemnej 
współpracy do granitowego 
serca Polski przybyła dele-
gacja z Czech. 

Starosta Ales Svoboda, jego 
zastępca Ivan Dolezal, szef 
biura starosty Iva Gracikova, 
koordynator stowarzyszenia 
Podzvincinsko Katarzyna Ka-
resova, Michalea Belinova 
i Michał Jakl z informacji miej-
skiej, Susan Culkova oraz Ra-
dek Ciperova ze Szkoły Pod-
stawowej w Horicach i tłumacz 
Dorota Budarova – przybyli 
do Strzegomia, aby rozmawiać 
o najważniejszych kierunkach 
przyszłej współpracy. 

– We współpracy najważ-
niejsi są ludzie. Jeśli oni będą 
się spotykać, to wtedy jest sens 
podejmowania wspólnych dzia-
łań – mówił, witając gości, bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta.

– W Horicach wydobywa się 
piaskowiec, a w Strzegomiu 
granit. Te dwie skały nas łą-
czą. Oznacza to, że głównym 
kierunkiem naszej współpracy 
będzie promocja kamieniarstwa 
oraz związanych z tym dziedzin 
kultury – podkreślał z kolei Ales 
Svoboda. 

Strzegom i Horice mają 
jeszcze jeden punkt wspólny. 
Czeskie miasto słynie z pro-
dukcji, słynnych na cały kraj, 
rurek waflowych, natomiast 
Strzegom szczyci się tym, że na 
jego terenie zlokalizowana jest 
jedna z największych w Europie 
firm – FSB Piekarnie, produ-
kująca pieczywo m.in. dla sieci 
McDonalds. 

W trakcie spotkania robocze-
go, które odbyło się w Urzędzie 
Miejskim, strzegomianie przed-
stawili Czechom swoją wizję 
współpracy. 

Zastępca burmistrza Wiesław 
Witkowski opowiedział o tym, 
jak zorganizowany jest sport na 
terenie gminy Strzegom. – Pręż-
nie działają u nas takie dziedziny 
jak jeździectwo, judo oraz piłka 
nożna, która jest najpopularniej-
sza. Wyrażamy swoją chęć do 
wspólnej organizacji meczów 
piłkarskich – mówił zastępca. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz dyrektor strzegomskiego 
LO Tomasz Marczak podkre-
ślił, że cenną inicjatywą byłoby 
organizowanie spektakli przez 
młodzież z Horic i Strzegomia. 
Natomiast naczelnik Wydziału 
Oświaty Urszula Podsiadły-
Szubert oraz dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 
Elżbieta Smyk opowiedziały 
na temat funkcjonowania na-
szej oświaty oraz realizowanych 
przez szkoły projektów, szcze-
gólnie tych o charakterze mię-
dzynarodowym. – Chciałbym, 

żeby we współpracę między na-
szymi miastami włączyć również 
te małe szkoły z terenu gminy 
Strzegom – mówił burmistrz 
Suchyta. 

Ważnym punktem spotkania 
było omówienie przedsięwzięć 
kulturalnych w obu miastach. 
Horice mają wspaniały festiwal 
jazzowy, galerię sztuki oraz 
plener rzeźb, w którym udział 
biorą artyści z całego świata. 
– Strzegom ma fenomenalny 
Festiwal Folkloru, Biennale 
Rzeźby w Granicie, Jarmark 
Wielkanocy, bardzo aktywne 
grupy artystyczne oraz dożynki, 
które integrują całą społeczność 
– opowiadała dyrektor SCK 
Bożena Bojanowska-Czuk. 

Miejsce w dyskusji poświęco-
no także pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych na zadania 
realizowane na terenie gminy, 
o czym mówiła naczelnik Wy-
działu Funduszy Europejskich 
Anna Hałas. Dzięki współ-
pracy partnerskiej z miastem 
Horice strzegomski samorząd 
będzie miał okazję pozyskiwać 
środki unijne w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Repu-
blika Czeska– Rzeczpospolita 
Polska (perspektywa finansowa 
2014– 2020), a w szczególności 
korzystać  z mikrograntów dla 
beneficjentów  Euroregionu 
Glacensis. Obszar wsparcia 
programu obejmuje zarówno 
powiat świdnicki, jak i Kraj 
Kralovohradecki, w którym leżą 
Horice. W spotkaniu wzięły 
również udział sekretarz gminy 
Iwona Zabawa-Budziszyn 
oraz Wioletta Urban, naczelnik 
Wydziału Kultury Promocji 
i Sportu. Dodajmy, że urok 
Strzegomia i Horic oddały fil-
my promocyjne, które obejrzeli 
uczestnicy. 

Wizyta była również doskona-
łą okazją do tego, żeby pokazać 
gościom gminę Strzegom oraz 
jej najpiękniejsze i najciekaw-
sze miejsca. Duże wrażenie na 
delegacji wywarły strzegom-
ska Bazylika i kamieniołom 
w Kostrzy. Goście odwiedzili 
także FSB Piekarnię Strzegom, 
sklep Fundacji Bazalt oraz CAS 
„Karmel”. 

Goście z misją…
Strzegom i Horice mają wiele wspólnych tematów i chcą rozwijać współpracę na różnych polach

Burmistrz Strzegomia in-
formuje, że od 15 marca do 15 
czerwca br. przeprowadzana 
będzie inwentaryzacja źródeł 
niskiej emisji występujących 
na terenie gminy Strzegom, 
w tym m. in.: rodzaju i typu 
źródła ciepła, zużycie surowców 
na potrzeby grzewcze, ciepłej 
wody użytkowej, przygotowanie 
posiłków, rodzaju i typu stolarki 
okienno-drzwiowej, pokrycia 
dachowego itp., i planowanych 
prac termomodernizacyjnych do 
roku 2020.

Po co gminie Strzegom PGN?
Po co tworzyć nowy dokument 

strategiczny w gminie? Jest on 
konieczny, by pozyskać fundusze 
unijne w latach 2014-2020 na za-
dania związane z ograniczaniem 
emisji gazów cieplarnianych. 

Według informacji z Mini-
sterstwa Infrastruktury i Roz-
woju, PGN będzie warun-
kiem uzyskania finansowania 
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020, na działania 
z zakresu gospodarki niskoemi-
syjnej, efektywności energetycz-
nej, wykorzystania OZE, czy 
zrównoważonego transportu 
miejskiego. Gmina Strzegom 
będzie mogła również wy-
korzystać PGN do starania 
się o środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego, 
Programu działań na rzecz 

środowiska i klimatu (LIFE), 
funduszy EOG oraz środków 
krajowych (dysponowanych 
przez NFOŚiGW).

W przyszłości dzięki opraco-
waniu instytucje i mieszkańcy 
gminy będą mogli uzyskać dofi-
nansowanie na działania zmierza-
jące do osiągnięcia celów pakietu 
klimatyczno - energetycznego 
Europy (np. na przedsięwzięcia 
polegające na: termomoderni-
zacji budynków użyteczności 
publicznej, montażu instalacji 
odnawialnych źródeł energii, 
budowie obiektów pasywnych/
energooszczędnych, wymianie 
urządzeń na energooszczędne, 
wykorzystaniu energii odpadowej 
czy modernizacji sieci dystrybu-
cyjnej.

Przeprowadzenie inwentaryza-
cji jest niezbędne dla opracowania 
dokumentu pn.: „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej”. Informujemy, że 
inwentaryzację przeprowadzają 
upoważnieni przedstawiciele fir-
my EKO-TEAM ze Zgorzelca, 
którzy mają ze sobą oryginał upo-
ważnienia do przeprowadzenia 
inwentaryzacji, podpisany przez 
burmistrza Strzegomia. Ponadto 
posiadają identyfikatory z imie-
niem i nazwiskiem. 

Jednocześnie trwa akcja in-
wentaryzacyjna na stronie in-
ternetowej http://pgnstrzegom.
ankietaplus.pl. oraz można po-
brać wzory ankiet ze strony 
internetowej gminy Strzegom 
www.strzegom.pl .

Szanowni mieszkańcy gminy Strzegom!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zderzyły się dwa samochody 
19 lutego 2015 r. pomię-

dzy miejscowościami Olszany 
a Modlęcin doszło do zderze-
nia dwóch auto osobowych. 
W wyniku zderzenia jeden 
z samochodów wpadł do rowu. 
Jedna z osób trafiła do szpitala. 
Jej życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. 

Pamiętaj o odblaskach 
O wielkim szczęściu może 

mówić 51-letni mężczyzna, 
który nie posiadając elementów 
odblaskowych w terenie nieza-
budowanym doprowadził do 
kolizji drogowej. Ta lekkomyśl-
ność kosztowała go 500 złotych. 
28 lutego o godzinie 19.30 na 
drodze Świdnica - Strzegom 
w miejscowości Grochotów, 
kierujący samochodem peugeot, 
jadąc w kierunku Świebodzic 
w ostatniej chwili zauważył idą-
cego drogą mężczyznę. Kierow-
ca samochodu został zmuszony 
do wykonania nagłego manewru 
co spowodowało, iż samochód 
wpadł do rowu. Na szczęście 
kierowcy ani pieszemu nic się 

nie stało. Na miejsce zdarzenia 
został wezwany patrol policji, 
jak się okazało pieszy 51-letni 
mężczyzna nie posiadał żad-
nych elementów odblaskowych. 
Za swoją lekkomyślność został 
ukarany mandatem w wysoko-
ści 500 złotych. Przypominamy, 
że w myśl nowych przepisów 
każdy pieszy poruszający się po 
drodze w terenie niezabudowa-
nym ma obowiązek posiadania 
elementów odblaskowych, za 
brak odblasków może zostać 
ukarany mandatem karnym 
nawet do 500 złotych. Przepi-
sy obowiązują od 31 sierpnia 
2014 r. 

Ukradli butle gazowe 
26 lutego 2015 r. policjanci 

z Komisariatu Policji w Strze-
gomiu zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy w noc sylwe-
strową ukradli butle gazowe 
z terenu jednej z firm z Ruska. 
Sprawcy kradzieży po złożeniu 
wyjaśnień zostali zwolnieni 
z aresztu. Niebawem jednak 
staną przed sądem. Grozi im do 
10 lat pozbawienia wolności. 

Wy m a g a n i a  z w i ą z a n e 
z umieszczaniem reklam 
w pasie drogowym okre-
śla ustawa z 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych. 
Przewiduje ona, że drogi pu-
bliczne ze względu na swoje 
funkcje dzielą się na krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe 
i gminne. 

Drogi krajowe są własnością 
Skarbu Państwa, a krajowe, wo-
jewódzkie, powiatowe i gminne 
są własnością właściwego sa-
morządu województwa, po-
wiatu i gminy. Zasadą jest to, 
że zarządcą dróg krajowych 
jest generalny dyrektor dróg 
krajowych i autostrad, woje-
wódzkich – zarząd wojewódz-
twa, powiatowych – zarząd 
powiatu, a gminnych – wójt 
(burmistrz, prezydent miasta). 
W granicach miast na prawach 
powiatu zarządcą wszystkich 
dróg publicznych, z wyjątkiem 
autostrad i dróg ekspresowych, 
jest prezydent miasta. 

W celu umieszczenia reklamy 
w pasie drogi gminnej należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 

w Strzegomiu stosowny wniosek, 
który jest do pobrania na www.
bip.strzegom.pl oraz w Wydziale 
Obsługi Interesantów. 

Do wniosku należy dołączyć 
następujące załączniki:
- projekt lokalizacji reklamy 

– wykonany na mapie sy-
tuacyjno - wysokościowej 
w skali 1:500 lub 1:2000 
z oznaczonym odcinkiem pasa 
drogowego oraz zaznaczony-
mi szczegółami terenowymi 
umożliwiającymi identyfikację 
miejsca; 

- oświadczenie o pozwoleniu 
na budowę, lub zgłoszeniu 
(jeżeli reklama jest obiektem 
budowlanym);

- szkic sytuacyjny w skali 1:500 
wraz ze zdjęciem przedsta-
wiającym lokalizację wybra-
nego słupa na tle otoczenia 
(dla reklam umieszczanych 
na słupach);

- pisemna zgoda właściciela 
obiektu stanowiącego nośnik 
reklamy (w przypadku reklam 
umieszczonych w pasie dro-
gowym na istniejących obcych 
urządzeniach i obiektach jak 

np. rusztowania, ogrodzenia, 
kioski itp.);

- aktualny odpis z właściwego 
rejestru KRS albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności go-
spodarczej wystawiony nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed 
terminem składania wnio-
sku (dotyczy firm i przedsię-
biorstw). 

Należy przestrzegać wyma-
gań dotyczących lokalizacji 
reklam:
- nie dopuszcza się lokalizowa-

nia nośników reklamowych na 
pasie rozdzielającym jezdnię. 

- nie dopuszcza się lokalizowa-
nia reklam: 

- na obszarze (w terenie) nieza-
budowanym; 

- na słupkach znaków drogo-
wych i konstrukcjach masztów 
(energetycznych również), na 
których umieszczone są znaki 
drogowe (także dokumenta-
cyjnie, na planach liniowych); 

- na nośnikach ustawionych 
w rowie przydrożnym; 

- przy skrzyżowaniu ulic lub 
dróg; 

- w odległości mniejszej niż 1 m 
(tablica) od krawędzi jezdni na 
nośnikach własnych; 

- w odległości nie mniejszej niż 
20 m od sąsiednich znaków 
drogowych; 

- na wysokości mniejszej niż 3 
m od poziomu jezdni (dolna 
krawędź reklamy); 

- w sposób utrudniający widocz-
ność dla uczestników ruchu 
drogowego;

- minimalna odległość pomię-
dzy reklamami – 20 m;

- reklamy nie mogą mieć kształ-
tów znaków drogowych i kolo-
rów tła niebieskiego, zielonego, 
żółtego;

- zabrania się wkomponowy-
wania symboli znaków drogo-
wych w tło reklamy;

- zabrania się stosowania odcią-
gów (np. linek) oraz betono-
wania lub innego utwardzenia 
terenu pomiędzy podporami 
tablicy;

- fundament wokół każdej pod-
pory musi być zagłębiony 
poniżej 10 cm od poziomu 
gruntu. 
Za zajęcie pasa drogowego 

pobierana jest opłata. 

Reklama w pasie drogowym
W celu umieszczenia reklamy w pasie drogi gminnej należy złożyć w urzędzie stosowny wniosek

z kroniki 
policyjnej* *

KONTAKT Z ANKIETERAMI: EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 015 
026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 
Prosimy o współprace z ankieterami oraz rzetelne przekazywanie informacji.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do BurmistrzA / ludzie

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

eugeniusz: szanowny panie bur-
mistrzu, od niedawna mieszkam 
na osiedlu wschód 2 i widzę, 
z jakim niebezpieczeństwem musi 
mierzyć się pieszy, idąc od byłych 
koszar w stronę ul. gronowskiej. 
nie ma chodnika po przejściu 
A5 , a ruch na drodze jest spory, 
przecież pan wie, gdyż widziałem 
pana z wnukiem idącego właśnie 
tą drogą. na różne, nawet mało 
ważne inwestycje kasa jest, a na 
bezpieczeństwo mieszkańców i na 
zwodociągowanie w tym rejonie 
miasta brak. no cóż XXi wiek ! 

Gmina Strzegom w pierwszej 
kolejności realizuje zadania dofi-
nansowane ze środków zewnętrz-
nych. W chwili obecnej nie jest 
możliwe wykonanie chodnika, 
ze względu na brak środków, 
oraz dokumentacji projektowej. 
Jednak tak jak na pozostałych 
ulicach, widzę problem i w przy-
padku pojawienia się możliwości 

realizacji zadania, zostanie ono 
wykonane. 

małgorzata: witam panie bur-
mistrzu, mam pytanie: czy przy 
ulicy kasztelańskiej w strzegomiu 
powstanie na parterze budynku 
market i czy pan juz wydał zgodę 
na powstanie marketu? 

Na ulicy Kasztelańskiej w Strze-
gomiu budowany jest budynek, 
w którym na parterze będą usługi, 
a na piętrze mieszkania. Jest to 
teren prywatny. Prawdopodobnie 
będzie tam sklep Netto. Decyzję 
pozwolenia na budowę wydało 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy 
– Wydział Budownictwa. 

Barbara: witam, dlaczego miesz-
kańcy nowych bloków przy ulicy 
krótkiej (od strony parku) niszczą 
park, tj. parkują samochody w par-
ku, jeżdżą po trawnikach, wysypali 
ścieżkę z podsypki betonowej od 
domu do parku. strach pomyśleć, 
co będzie dalej, bo powstają nowe 
bloki. Pozdrawiam! 

Na terenie parku przy ulicy 
Krótkiej zostało wykonane spe-
cjalne rondo, które umożliwia 
dostarczanie materiałów do skle-
pów zlokalizowanych w jego po-
bliżu. W parku zainstalowany jest 
również monitoring, który jest na 
bieżąco sprawdzany i w przypad-
ku stwierdzenia naruszeń są one 
zgłaszane na Komisariat Policji. 

Absolwentka lo: witam panie 
burmistrzu, chciałam uzyskać 
informację, czy mam szansę dostać 
mieszkanie komunalne, socjalne 
lub do remontu w strzegomiu, jeśli 
jestem młodą matką wychowującą 
samotnie ponadrocznego synka? 
obecnie poszukuje pracy oraz 

studiuje zaocznie, a w utrzymaniu 
wspierają mnie rodzice. metraż 
mieszkania rodziców to 62 m2 
a liczba mieszkających (zameldo-
wanych) tu osób to 8. 

Informuję, że zasady wynaj-
mowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Strzegom, tryb zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych 
oraz kryteria wyboru osób, z któ-
rymi uamowy najmu są zawierane 
w pierwszej kolejności określa 
uchwała nr 83/08 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 22 grud-
nia 2008 r. Zgodnie z cytowaną 
uchwałą, osoby zainteresowane 
uzyskaniem gminnego mieszkania 
muszą złożyć wniosek o przydział 
lokalu, który po zaktualizowaniu 
danych w ankiecie weryfikacyjnej, 
zostanie oceniony przez zarządcę 
zasobów gminnych – Zakład 
Usług Komunalnych w Strzego-
miu Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. 
Wojska Polskiego 75 pod kątem 
spełnienia kryterium powierzch-
niowego i dochodowego. Łączne 
spełnienie obu tych kryteriów 
umożliwi umieszczenie nazwiska 
zainteresowanych osób na liście 
oczekujących na przydział lokalu. 
Przy czym nazwiska osób o niż-
szych dochodach i tych, które 
mają uprawnienie do lokalu na 
podstawie prawomocnego wyroku 
sądu, umieszczane są na liście osób 
uprawnionych do otrzymania 
lokalu socjalnego. Osoby zaś, które 
osiągnęły dochody kwalifikujące 
ich do otrzymania lokalu miesz-
kalnego – na liście osób upraw-
nionych do otrzymania właśnie 
takiego lokalu. Przydział lokali 
następuje zgodnie z kolejnością 
umieszczenia osób uprawnionych 
na listach przydziałów na dany 

rok. W odniesieniu natomiast 
do przydziału lokalu do remontu 
informuję, że gmina Strzegom 
po odzyskaniu lokalu w swój 
zasób może, po oszacowaniu 
możliwości finansowych realizacji 
prac remontowych niezbędnych 
do wykonania, przeznaczać go 
do remontu, który przeprowadzi 
we własnym zakresie i na własny 
koszt przyszły najemca. Osoby 
zainteresowane ubieganiem się 
o przydział takiego lokalu mają 
prawo do pisemnego złożenia 
wniosku w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia informacji zawie-
rającej dokładny adres lokalu, który 
został przeznaczony do remontu, 
jego strukturę, ogólny zakres prac 
remontowych oraz szacunkowy 
koszt ich wykonania. W ogło-
szeniu zostaje również wskazany 
dzień, w którym osoby zaintere-
sowane mogą przedmiotowy lokal 
obejrzeć. W chwili obecnej jednak 
gmina Strzegom nie dysponuje 
takimi lokalami, niemniej jednak 
proszę o systematyczne obser-
wowanie tablicy ogłoszeń w tut. 
Urzędzie lub w siedzibie zarządcy, 
lub też strony internetowej www.
bip.strzegom.pl, gdzie w zakładce 
„Wiadomości” zamieszczane są 
ogłoszenia o przeznaczeniu lokali 
do remontu.. 

Wniosek o przydział takiego 
lokalu będzie Pani mogła pobrać, 
wypełnić i złożyć dopiero po 
obejrzeniu konkretnego lokalu 
i akceptacji warunków określo-
nych w ogłoszeniu.

Adam: Panie burmistrzu, idąc 
remontowaną ul. Armii krajo-
wej, zauważyłem, że chodnik 
przy murze prowadzi donikąd. 
Przed wiaduktem i pod nim jest 

ziemia i nic nie wskazuje, że bę-
dzie w tym miejscu chodnik. jak 
też wtedy przejść na drugą stronę 
ulicy? Po trawniku chyba chodzić 
nie wypada 

Odcinek chodnika zlokali-
zowanego w hm 3+30 do 4+15 
drogi ulicy Armii Krajowej jest 
odtworzeniem istniejącego w tym 
miejscu chodnika. Celowość od-
tworzenia chodnika wynika z za-
chowania możliwości dojścia do 
obiektów zlokalizowanych na 
sąsiednich działkach nr 777 i 778, 
a w miarę potrzeby w przyszłości 
możliwością komunikacji pomię-
dzy drogami gminnymi a przyle-
głymi nieruchomościami. 

Henryk: witam, proszę o infor-
mację co z zatrzymywaniem się 
pojazdów na środku ronda (uli-
ca Armii krajowej). samochody 
wjeżdżające i zjeżdżające z ronda 
stwarzają niebezpieczeństwo. 
skąd pomysł parkowania na 
środku ronda ? ostatnio byłem 
świadkiem zdarzenia potencjal-
nie zagrażającego życiu. wjechać 
i zjechać można, kiedy ruchu nie 
ma, kiedy jest ruch jest bardzo duże 
niebezpieczeństwo. 

Jestem po spotkaniu z panią 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej. Zgodnie z ustaleniami 
będą wybudowane dodatkowe 
miejsca parkingowe na posesji 
Spółdzielni przy ulicy Wesołej. 
Co do parkowania na rondzie, to 
jest ono zakazane. 

maria: szanowny panie burmi-
strzu, bardzo proszę, w imieniu 
wielu osób, o zorganizowanie 
przystanku na żądanie przy no-
wym cmentarzu. wiele busów 
przejeżdża obok cmentarza, ale 

kierowcy nie mogą się przy nim 
zatrzymać, ponieważ nie ma 
tam przystanku (miejsce tam jest, 
ponieważ obok cmentarza jest 
duży parking). dla starszych ludzi 
przejście z grabów, gdzie znaj-
duje się najbliższy przystanek, na 
cmentarz jest uciążliwe i niebez-
pieczne.serdecznie pozdrawiam 

Sprawa jest nam znana. W naj-
bliższym tygodniu rozpoczniemy 
remont ulicy Wałbrzyskiej i przy-
stanek zostanie wykonany. Jest on 
tam bardzo potrzebny. 

miciu: dziękuje za szybką od-
powiedź odnośnie remontów na 
stadionie. dlaczego remont górnej 
płyty zajmie aż dwa lata? zwra-
cam też uwagę na pozostawioną 
w listopadzie rozkopaną jezdnię 
przy Pogotowiu ratunkowym (na 
wprost skarpy przy podjeździe dla 
karetek). czemu nie zostało to od 
razu załatane? 

Remont górnej płyty został 
rozłożony w czasie, dlatego, że 
dotacja którą otrzymaliśmy na 
wykonanie tej inwestycji przewi-
dziana jest na trzy lata. W ostat-
nim tygodniu otrzymaliśmy in-
formację, że środki dotacji z roku 
2016 będą mogły być wypłacone 
jeszcze w tym roku. Jeśli ta infor-
macja się potwierdzi, będziemy 
się starać skrócić remont. Sprawa 
wyjaśni się w marcu. Cieszę się 
z aktywności naszych mieszkań-
ców. Wiemy o wyciętym asfalcie 
po awarii wody na ulicy Kosza-
rowej. Masa asfaltowa będzie 
wylana w tym samym czasie, 
kiedy będzie wylewana masa na 
ulicach Armii Krajowej i Wesołej. 
Wszystko zależy od tego, kiedy 
pojawią się temperatury dodatnie 
na dłuższy okres. 

Jerzy Feszter

Przedstawiamy dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu. W tym numerze starszy 
aspirant Jerzy Feszter.

Rejon patrolowania dzielni-
cowego:

Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Godziszówek, Granica, 
Graniczna, Kostrza, Rogoźnica, 
Stawiska, Tomkowice, Wieśni-
ca, Żelazów, Żółkiewka

Telefon służbowy: 74 8551-
991, tel. kom. 797-306-427

nasi
dzielnicowi
* *

Jak sami podkreślają, to jest 
ich miłość, pasja i sposób spę-
dzania wolnego czasu. Wcze-
śniej ciężko było ich wyrwać 
z domowego fotela, teraz nie 
wyobrażają sobie innej formy 
aktywności fizycznej.

Inicjatorami turystycznych 
wypraw, w których od po-
nad trzech lat uczestniczą 
mieszkańcy gminy Strze-
gom, są Krzysztof Matu-
siak, pochodzący z Jeleniej 
Góry, od 35 lat mieszkający 
w Strzegomiu i Tomasz Sma-
głowski – pracownik Strze-
gomskiego Centrum Kultury.  
– Swoje dzieciństwo i mło-
dość spędziłem w po-
bliżu gór, nic więc 
dziwnego, że 
z a sz cz ep i -
łem w so-
bie tę pa-
sję, która 
pozostała 
we mnie do 
dnia dzisiej-
szego. Równie 
mocno interesuję 
się sportem i w Strze-

gomiu do niedawna treno-
wałem adeptów piłki nożnej 
– mówi ten pierwszy.

Na premierowe spotkanie 
przyszło zaledwie kilka osób, 
jednak z miesiąca na miesiąc 
chętnych było coraz więcej. – 
Aktualnie do Klubu Miłośni-
ków Gór należy ok. 50 osób, są 
u nas dzieci, młodzież i dorośli. 
W zależności od pory roku oraz 
weekendowego dnia chętnych 
do uczestnictwa w naszych 
wycieczkach jest raz więcej, 
raz mniej. W niedzielę zawsze 
wyjeżdża większa grupa ludzi 
niż w sobotę. Związane jest to 

z tym, że w sobotę ludzie 
pracują, często też wykonują 
domowe porządki – wyjaśnia 
Krzysztof Matusiak, współ-
założyciel strzegomskiego 
klubu.

Najczęstszymi formami 
aktywności proponowanymi 
przez Klub Miłośników Gór 
są rowerowe wyprawy i piesze 
wycieczki w okresie letnim. 
W trakcie zimy klubowicze 
często zakładają narty. Ostat-
nio też pojawiła się oferta 
spływów kajakowych. Jak wi-
dać, każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Trzeba zaznaczyć, że 
strzegomski klub nie narzuca 
swoim członkom żadnych 

ograniczeń. Zarówno wiek, 
płeć, znajomość gór, 

stopień wtajemni-
czenia sportowego 
nie mają żadnego 
znaczenia. – Przez 
ok re s  o s t a tn i c h 
trzech lat nasza gru-

pa bardzo się zżyła 
i zintegrowała. Każdy 

stara się pomagać innej 
osobie, widać taką swoistą nić 

sympatii pomiędzy strzegom-
skimi miłośnikami gór. Nikt 
się nie wywyższa, wszystkich 
traktujemy jednakowo. To jest 
nasz przepis na sukces – twier-
dzi Krzysztof Matusiak. 

Strzegomscy klubowicze 
zwiedzili już wiele bardzo cie-
kawych miejsc na terenie Dol-
nego Śląska, po czeskiej stronie 
Karkonoszy i we wschodniej 
części Niemiec. Jak słusznie 
zauważyli, każda wycieczka jest 
inna, ma swój niepowtarzalny 
i unikatowy charakter. – Nie 
da się wyróżnić jakiegokolwiek 
wyjazdu, wszystkie są świetne, 
z każdego z nich czerpiemy 
wiele doświadczeń – mówią 
jednym głosem uczestnicy. 

Krzysztof Matusiak wiele 
już widział „na własne oczy”, 
sam osobiście przemierzał 
różne szlaki, o zróżnicowanym 
poziomie trudności. Zaznacza, 
że turystyka w Polsce powinna 
rozwijać się jeszcze bardziej, bo 

w porównaniu np. do naszych 
południowych sąsiadów – Cze-
chów nie jest z nią najlepiej. 
- Czesi żyją z turystyki, ten 
kraj ma bogatszą i bardziej 
rozbudowaną infrastrukturę. 
Powinniśmy brać z nich przy-
kład – mówi. 

Klub Miłośników Gór ze 
Strzegomia ma wiele planów 
na przyszłość. – Chcemy, by 
KMG cały czas się rozwijał. 
Mamy pomysł, by nasza orga-
nizacja – mająca obecnie formę 
bardziej towarzyską – mogła 
pozyskiwać środki na swoją 
bieżącą działalność. Miejsc 
do zobaczenia jest jeszcze tak 
dużo, że potrzeba nam na to 
co najmniej 5 lat. Spotykamy 
się w każdy czwartek o godz. 
17.30 w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”. Serdecz-
nie zapraszamy kolejne osoby 
– podsumowuje Krzysztof 
Matusiak. 

tw

Z miłości i pasji do gór
Przez okres ostatnich trzech lat nasza grupa bardzo się zżyła i zintegrowała. Każdy stara się pomagać innej osobie – mówi K. Matusiak

Wolność, zupełna swoboda, zapierające dech w piersiach krajobrazy, przepiękne widoki, 
niezapomniane spacery górskimi szlakami i leśnymi duktami, odpoczynek psychiczny – 
to główne zalety pobytu w górach. Wiedzą o tym doskonale członkowie strzegomskiego 
Klubu Miłośników Gór, którzy regularnie – praktycznie w każdy weekend – zwiedzają 
najpiękniejsze zakątki Dolnego Śląska, Czech i Niemiec. I nie mają dość…
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Aby środki mogły być wpro-
wadzone do budżetu, a następ-
nie przygotowane projekty na 
remonty tych dróg, radni rady 
musieli podjąć uchwałę na 
specjalnie zwołanej Sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 24 
lutego br. w sali Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. - Drogi, 
które chcemy remontować, są 
nie tylko drogami dojazdowy-
mi do pól, ale też prowadzą-
cymi do wielu posesji. W ten 
sposób poprawimy sytuację 

wielu naszych mieszkańców, 
którzy na pewno ucieszą się 
z tych remontów. W przypad-
ku Olszan będziemy remonto-
wać kolejną część drogi, którą 
modernizowaliśmy w ubie-
głym roku. Dodam, że w 2014 r. 
udało się także wyremontować 
drogę w Jaroszowie – wyjaśnia 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. Strzegomscy 
radni jednogłośnie podjęli tę 
uchwałę.

tw

Będą remonty dróg dojazdowych
Drogi, które będą remontowane, są nie tylko drogami dojazdowymi do pól, ale też prowadzącymi do wielu posesji. Będzie to kolejny etap działań

- Na naszym posiedzeniu 
zajmowaliśmy się tematem 
zasobów mieszkaniowych 
gminy Strzegom. Rozmawia-
liśmy o tym, w jakim stanie 
są obecnie mieszkania i które 
będą w najbliższym czasie 
remontowane – mówi Janusz 
F laman , przewodniczący 
Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. 

Komisja ds. Działalności 
Gospodarcze j  za jmowała 
się różnymi rodzajami dzia-
łalności gospodarczej, jaka 
funkcjonuje na terenie gmi-
ny Strzegom. – Pracownica 
Referatu Inicjatyw Gospo-
darczych Urzędu Miejskiego 
przedstawiła nam również 
wykaz najrzadziej występują-
cych zawodów w Strzegomiu 
– relacjonuje przewodnicząca 
Krystyna Lewicka. Członko-
wie Komisji ds. Działalności 

Gospodarczej omówili także, 
jakie udogodnienia dla przed-
siębiorców oferuje gmina 
Strzegom. 

Komisja Zdrowia i Spraw 
Socjalnych zajmowała się 
natomiast funkcjonowaniem 
Ośrodka Opieki Społecznej 
w Strzegomiu. Pracownice 
Ośrodka przybliżyły radnym, 
z jakich form pomocy mogą 
skorzystać strzegomianie. 

– Rozmawialiśmy także na 
temat pracy Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przemocy 
oraz przede wszystkim o tym, 
jakie możliwości stwarza ten 
Zespół dla osób, które prze-
mocy doświadczają – mówi 
przewodnicząca Komis j i , 
Monika Kozłowska. Komisja 
zajmowała się również Kartą 
Dużej Rodziny oraz usługa-
mi pogotowia ratunkowego 
dla naszych mieszkańców. – 
W najbliższym czasie będzie 

ogłaszany przetarg na zakup 
karetki pogotowia i zależy 
nam, żeby trafi ła  ona do 
Strzegomia – wyjaśnia Mo-
nika Kozłowska. 

Komisja Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska na 
czele z przewodniczącą Sa-
biną Wiktorowicz spotkała 
się z komendantem Komi-
sariatu Policji w Strzegomiu 
Andrzejem Dobiesem, żeby 
porozmawiać na temat spra-
wozdania z działań policji za 
2014 rok oraz, aby omówić 
bieżącą działalność Komi-
sariatu. 

– Rozmawialiśmy ponadto 
o przebiegu ferii zimowych 
w gminie Strzegom. Wiemy, 
że było bezpiecznie i to jest 
najważniejsze – wyjaśnia Sa-
bina Wiktorowicz. – Chcemy 
również zorganizować na 
terenie gminy Strzegom akcję 
„Bezpieczna Kobieta”, która 
ma na celu uświadomienie 
kobietom, na jakie zagroże-
nia mogą napotkać w życiu 
codziennym oraz jak sobie 
z nimi radzić. Taka akcja 
z powodzeniem jest organizo-
wana jest w Świdnicy. Dobrze 
byłoby przenieść ją na nasz 
lokalny grunt – mówi radna. 

Komisje obradowały
Ostatnio obradowały cztery komisje Rady Miejskiej w Strzegomiu. O czym była mowa?

Urząd Miejski w Strzego-
miu zwraca się z apelem do 
mieszkańców naszej gminy, 
by nie oklejali fasad miesz-
kaniowych, ogrodzeń, słupów, 
lamp i wiat przystankowych 
ogłoszeniami, plakatami czy 
afiszami. Służą temu specjal-
ne tablice oraz słupy ogło-
szeniowe.

W przypadku stwierdzenia 
nielegalnych ogłoszeń sprawy 
będą kierowane do Komisaria-
tu Policji w celu wyciągnięcia 
konsekwencji karnych.

Jeżeli przy naklejaniu ogło-
szeń w nielegalnym miejscu 
dojdzie dodatkowo do uszko-
dzenia ściany, płotu lub innego 

podłoża, to sprawca odpowie 
zarówno za nielegalne okle-
jenie, jak i za uszkodzenie 
mienia. Karze podlega także 
zaklejenie innego ogłosze-
nia, czy też zaklejenie znaku 
ostrzegawczego. 

- Uczyńmy miejsce, w któ-
rym żyjemy, mieszkamy i two-
rzymy - czystym, uporządko-
wanym i pięknym. Wtedy na-
sze życie będzie radośniejsze 
i przyjemniejsze. Każdy z nas 
może coś w tym względzie 
zrobić i mieć osobisty wpływ 
na czystość w gminie – za-
znacza burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

red

Kary za nielegalne oklejanie

Opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu stanowiącego 
własność gminy Strzegom powin-
na być uiszczona w terminie do 
31 marca każdego roku w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, pokój nr 11 lub na 
indywidualny rachunek bankowy 
użytkownika wieczystego.
Osobom fizycznym, których do-
chód miesięczny na jednego człon-
ka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 50% przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej 
w roku 2014 tj. kwoty 1.891,73 zł 
brutto, ogłoszonego przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
na podstawie art. 20 pkt. 1 lit. 
a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.), 
udziela się na ich wniosek 50% 

bonifikaty od opłat rocznych 
z tytułu użytkowania wieczyste-
go nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność gminy 
Strzegom jeżeli nieruchomość 
jest przeznaczona lub wykorzy-
stywana na cele mieszkaniowe. 
Druki wniosków o udzielenie 
bonifikaty dostępne są:
Wydział Obsługi Interesantów (po-
kój nr 15 – na parterze Urzędu 
Miejskiego.

Wymagane załączniki do wniosku 
o udzielenie bonifikaty: 
- roczne rozliczenie dochodu lub 

zaświadczenie o osiągniętym 
dochodzie w 2014 roku człon-
ków gospodarstwa domowego 
uzyskane z miejsca pracy,

- zaświadczenia z biura pracy po-
twierdzające status i otrzymane 
świadczenia członków gospodar-
stwa domowego,

- roczne rozliczenia z ZUS o osią-
gniętych dochodach z tytułu 

renty lub emerytury za rok 
2014 członków gospodarstwa 
domowego,

- oświadczenie potwierdzające 
sytuację w przypadku braku 
dochodów.

Wypełniony wniosek wraz 
z załącznikami należy złożyć 
w Wydziale Obsługi Interesantów 
(pokój nr 15- prawe skrzydło).
Jednocześnie informuję, iż użyt-
kownik wieczysty może złożyć 
wniosek do burmistrza w terminie 
– nie później niż do 16 marca 
2015 r. o ustalenie innego terminu 
zapłaty, nieprzekraczającego bie-
żącego roku kalendarzowego.
Szczegółowych informacji 
udziela:
Wydział Obsługi Interesantów 
(pokój nr 15- parter, tel. 74 8560-
573) lub Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego (pokój nr 
34- II piętro, tel. 74 8560-544).

Gmina Strzegom otrzymała dotację celową w wysokości 
191,1 tys. zł z budżetu województwa dolnośląskiego na re-
mont trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Drogi 
te znajdują się w Strzegomiu (ul. Milenijna, w kierunku pól), 
Olszanach i Żółkiewce.

W ostatnim czasie obradowały następujące komisje Rady 
Miejskiej w Strzegomiu: Komisja Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Komisja ds. Działalności Gospodarczej, Komisja Bez-
pieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska, Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa spotkali się też 
z Ryszardem Wiklińskim, komendantem Gminnym Zarzą-
du Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strzegomiu 
oraz Dariuszem Budkiewiczem, zastępcą komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy 
w celu omówienia działalności jednostek w ubiegłym 
roku oraz spraw bieżących, jakimi zajmują się funkcjo-
nariusze straży. Radni będą chcieli także zainspirować 
młodzież ze Strzegomia do tego, żeby angażowała się 
w działalność ochotniczych straży pożarnych.

50 % bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
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W dniach od 11 do 21 lu-
tego 2015 r. grupa uczniów 
z Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu wraz z opieku-
nami: Ewą Tutką i Agnieszką 
Soboń-Nowakowską polecia-
ła do Izraela na drugą część 
Trilateral Project 2014/2015 
Polska – Niemcy - Izrael. To 
już kolejny raz, kiedy ucznio-
wie ze Strzegomia biorą udział 
w międzynarodowej wymia-
nie.

Droga do Tel Avivu wiodła 
przez lotnisko we Wrocławiu 
i Monachium. Na miejscu 
licealistów przywitali znajomi 
Izraelczycy, u których ucznio-
wie spędzili 4 dni. Pogoda za-
skakiwała swoją zmiennością, 
od 28 stopniowego upału, 
przez ulewne deszcze, aż do 
śniegu po kostki.

Wspólnie z grupą izraelską 
i niemiecką strzegomianie 
odwiedzili stare miasto w Ak-
kce, wzgórza Golan, Tabcha, 

Jezioro Tyberiadzkie (zwane 
jeziorem Galilejskim). Gośćmi 
spotkań z młodymi ludźmi 
z trzech krajów byli m.in. 
Isaac Katz i Benek Sharon, 
którzy opowiadali o Holo-
cauście.

Uczestnicy projektu mieli 
okazję wziąć również udział 
w szabacie - świętym dniu 
w judaizmie. W piękny, upal-
ny dzień młodzież wchodziła 
też na starożytną twierdzę 
żydowską, zwaną Masadą po 
czym wzięła orzeźwiającą 
kąpiel w Morzu Martwym. 
Na koniec dnia pełnego wra-
żeń, uczestnicy zatrzymali się 
w Paulus Haus w Jerozolimie, 
gdzie zostali do końca pobytu. 
Przez kolejne dni wszyscy 
mieli okazję zobaczyć Stare 
i Nowe Miasto w Jerozoli-
mie, Yed Vashem oraz odbyć 
długie dyskusje na przeróżne 
tematy.

24 lutego 2015 r. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej Nr 
4 w Strzegomiu im. Kornela 
Makuszyńskiego odbył się 
X Gminny Turniej Wiedzy 
o Regionie dla uczniów klas 
III. 

Do udziału w turnieju za-
proszone zostały wszystkie 
gminne szkoły podstawowe. 
Każdą szkołę reprezentowały 
czteroosobowe drużyny, które 
po krótkiej prezentacji wyka-
zały się dużą wiedzą na temat 
miasta i gminy Strzegom oraz 
regionu dolnośląskiego. 

Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwało 
jury w składzie Józef Białek 
– członek Zarządu Towa-

rzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, Krzysztof Ka-
linowski – kronikarz Strzego-
mia, Krystyna Chmielowiec 
nauczycielka z PSP z Kostrzy 
oraz Agnieszka Kisielewicz- 
wicedyrektor PSP nr 4. Jury 
miało trudne zadanie, bowiem 
uczniowie prezentowali wyso-
ki poziom wiedzy i umiejętno-
ści. Wyniki turnieju: I miejsce 
– PSP nr 4 w Strzegomiu, II 
miejsce – PSP w Goczałko-
wie, III miejsce – PSP nr 3 
w Strzegomiu. 

Zawodnicy otrzymali prze-
piękne nagrody, które ufundo-
wała Rada Rodziców PSP nr 
4. Wszystkie dzieci zaproszo-
no na słodki poczęstunek. 

Tomasz Marczak został po-
nownie wybrany dyrektorem 
strzegomskiego Liceum Ogól-
nokształcącego. 3 marca 2015 
roku odbył się konkurs na to 
stanowisko. Komisja doceniła 
zaangażowanie Tomasza Mar-
czaka w dotychczasową pracę. 
Na uwagę zasługuje promocja 
placówki oraz proponowanych 
przez nią kierunków kształce-
nia. Uczniowie mają możliwość 
korzystania z nowoczesnego 
sprzętu, uczestnictwa w rozma-
itych projektach i programach, 
także tych o charakterze mię-
dzynarodowym, oraz wszech-

stronnego rozwijania swoich 
pasji. Te wszystkie działania 
przekładają się na wyniki na-
uczania oraz sukcesy maturalne. 
Gratulujemy! 

Nasi licealiści w Izraelu

X Turniej Wiedzy o Regionie

Nowy stary dyrektor LO!

W nocy z 27 na 28 lutego 
2015 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Strzegomiu 
odbyła się II edycja „Nocy 
z astronomem” dla szósto-
klasistów w ramach „Koper-
nikaliów”. 

Pierwsza edycja tego przedsię-
wzięcia miała miejsce w 2014 r.  
i na stałe wpisała się w tradycję 
szkoły. 

Główną atrakcją tej szcze-
gólnej nocy był interaktywny 
wkład o historii Wszechświata 
pod tytułem „Wielki wybuch 
i co dalej?”, który poprowadził 
Radosław Pior, fizyk z wy-
kształcenia, pasjonat astrono-
mii i kosmosu. Wykładowca 
wspólnie z uczniami szukał 
odpowiedzi na najważniejsze 
pytania ludzkości. Uczniowie 
poznali magię wielkich liczb, 
na własne oczy doświadczyli 
powstania gwiazd i galaktyk. 
Przygotowany wykład był wy-
jątkowym wydarzeniem. Po wy-
kładzie uczniowie brali udział 
w warsztatach kosmicznych 
pod hasłem „Dotknij Wszech-
świata” podczas, których poznali 
historię przyrządów astrono-
micznych. Mieli możliwość 
skonstruowania teleskopu oraz 
radioteleskopu. Warsztaty po-
zwoliły uczniom klas 6 zro-
zumieć, czym jest obserwacja 
w prawidłowym poznawaniu 
Wszechświata. Dzięki wy-

korzystaniu modeli planet, 
uczniowie dotknęli każdej 
z nich, a na zakończenie warsz-
tatu przygotowali wspaniały 
model komety – niezwykle 
ciekawego ciała niebieskiego 
z lodowym jądrem i długim 
warkoczem. Przygotowana 
została także gra terenowa, 
podczas której uczniowie roz-
wiązywali zadania związane 
z horoskopem, układali hasła 
i odpowiadali na pytania doty-
czące astronomii i kosmosu. 

Po zakończeniu warsztatów 
uczniowie brali udział w dysko-
tece. Następnie spędzili nocleg 
w salach lekcyjnych, co było dla 
nich ciekawym przeżyciem. 

Kosmiczne warsztaty
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i w sobotni poranek pełni wrażeń i doświadczeń wrócili do domu

Spotkania te miały na celu 
uświadomienie  rodz iców 
jak ważna jest współpraca 
rodziców ze szkołami w kon-
tekście osiąganych wyników 
nauczania. - Najważniejszy-
mi sprawami poruszanymi 
na zebraniach była frekwen-
cja  uczniów na zajęciach 

lekcy jnych i  uzgodnienie 
sposobów zniwelowania ab-
sencji uczniów oraz przed-
stawione przez dyrektorów 
szkół dodatkowe formy po-
mocy uczniom z deficytami 
i  uczniom zdolnym – in-
formuje Urszula Podsiadły 
– Szubert. 

Podczas spotkań rodzice 
dyskutowali z burmistrzem na 
temat dotychczasowych dzia-
łań dotyczących poprawy bazy 
szkolnej, a także oczekiwań 
rodziców na przyszłość, w tym 
na temat poprawy bezpieczeń-
stwa na terenie placówek.

red

W trosce o uczniów
Rodzice dyskutowali z burmistrzem na temat działań szkoły i swoich oczekiwań „Umiem Pływać”

Rusza II edycja programu 
„Umiem Pływać”, który skierowa-
ny jest do uczniów klas I-III szkół 
podstawowych naszej gminy.

Zajęcia odbywać się będą od 2 
marca do 30 maja br. w blokach 
2x45 min=1,5 godz. x 10 wejść dla 
każdej grupy. Gmina Strzegom 
będzie partycypowała w kosztach 
dowozu dzieci na basen kryty przy 
PSP nr 4 w Świdnicy.

red

Więcej informacji na https://trilateral2014.wordpress.com/ 

Pomoc przy organizacji przedsięwzięcia oraz opiekę nad uczniami w tym czasie 
sprawowali wychowawcy klas 6 wraz z rodzicami uczniów kl.6 a oraz kl.6 b. 

Każda drużyna odniosła zwycięstwo, zdobyta wiedza na pewno na długo 
pozostanie w ich pamięci, a także zachęci do poszerzania informacji na 
temat pięknej, bogatej i interesującej Ziemi Strzegomskiej, która jest naszą 
„Małą Ojczyzną”.

W ostatnim okresie burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta i naczelnik Wydziału 
Oświaty – Urszula Podsiadły-Szubert uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami dwóch szkół 
podstawowych, w których wyniki ze sprawdzianu klas szóstych były najniższe w gminie 
Strzegom. 

Współorganizatorami programu są: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dol-
nośląska Federacja Sportu oraz gmina 
Strzegom.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11 marca 20158 kultur A 

Aktor znany z roli Zbyszka 
w „Plebanii”, majora w „Da-
mach i huzarach”, a przede 
wszystkim z licznych koncer-
tów w Polsce oraz w Stanach 
Zjednoczonych. Oklaskiwany 

i podziwiany za niezwykle 
klimatyczne, pełne refleksji 
i liryzmu utwory takich mi-
strzów jak Marian Hemar, 
Konstanty Gałczyński, Bułat 
Okudżawa, Agnieszka Osiec-

ka, Jeremi Przybora. Aure-
lia Sobczak zagrała w wielu 
filmach i przedstawieniach 
teatralnych. Od trzech lat 
poświęca swój czas również 
reżyserii, pisze teksty i zgłębia 
historię. Publiczność mogła 
obejrzeć fragmenty filmu jej 
autorstwa oraz fragmenty 
filmów z jej udziałem. Artyści 

nie kryli wzruszenia 
niezwykle ciepłym 
p r z y j ę c i e m  pu-
b l i c znośc i . Na 
zakończenie za-
prosili do wspól-
nego śpiewa-
nia, obiecując 
pow ró t  do 
gościnnego 
S t r z e g o -
mia. Recital 
był jednym 
z  p u n k t ó w 
pobytu arty-
s tów w na-
szym mieście. 
W  g o d z i -
nach dopo-
łudniowych 

spotkali się z młodzieżą w Li-
ceum Ogólnokształcącym, 
zwiedzili zakłady kamieniar-
skie „Litos” i kopalnię granitu 
„Piramida”. Wieczorny recital 
zaszczycił swoją obecnością 
Tadeusz Samborski, czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. Skierował 
wiele ciepłych słów w stronę 
publiczności oraz burmistrz 

Zbigniewa Suchyty, jego 
zastępcy Wiesława Wit-
kowskiego i przewodni-
czącego Rady Miejskiej 

Tomasza Marcza-
ka . Marsza łek 
p o d z i ę k o w a ł 
z a  n i e zwyk l e 
c i e p ł e  p r z y -
jęcie dyrektor 
SCK Boż enie 
B o j a n o w s k i e j 
–  C z u k . B y ł y 
kwiaty dla gości 
oraz granitowa 
biżuteria, któ-
rą wręczył bur-
mistrz i oczy-
wiście bisy.

Znany aktor w SCK
Recital był jednym z punktów programu w Strzegomiu. Nie zabrakło też spotkania z młodzieżą LO

21 lutego 2015 r. w Strze-
gomskim Centrum Kultury 
odbył się występ popularnego 
Kabaretu Młodych Panów. 
Sala widowiskowa była wy-
pełniona po brzegi. 

Entuzjaści rozrywki reago-
wali salwami śmiechu i burzą 
oklasków na cięte dowcipy 

i riposty. Scenki pełne hu-
moru bawiły i śmieszyły do 
łez. W doskonałej zabawie 
uczestniczyli wszyscy bez 
wyjątku. Do pomocy znani 
artyści zaprosili osobę wybra-
ną z publiczności, która mogła 
nie tylko zagrać rolę, ale też 
otrzymała pamiątkową płytę. 

Młodzi Panowie w Strzegomiu

Benefis składał się z dwóch 
części. W pierwszej została wy-
stawiona sztuka „Przyjazne du-
sze”, w której Emilia Krakowska 
zagrała anioła sprawującego opie-
kę nad zagubionymi i potrzebu-
jącymi duszami. W drugiej części 

organizatorzy przywołali naj-
piękniejsze momenty w karierze 
filmowej i teatralnej aktorki, co 
stało się pretekstem do anegdot, 
wspomnień i wzruszeń. Wśród 
morza kwiatów i prezentów nie 
zabrakło również tych ze Strze-

gomia: tortu w kształcie serca, 
kosza rustykalnych kwiatów oraz 
pięknej granitowej kolii, którą na 
szyi aktorki, na prośbę dyrektora 
teatru Wojciecha Dąbrowskie-
go, zapiął burmistrz Zbigniew 
Suchyta.

- Zaskoczyliśmy prowadzą-
cego, który przy naszym wyj-
ściu stwierdził, że skoro Strze-
gom, to powinniśmy przywieść 
granit. Odpowiedziałem, że nie 
mamy krawężników i płyt ze 
sobą, ale mamy kolię granitową 

dla Emilii – opowiada z uśmie-
chem burmistrz 
Zbigniew Su-
chyta.

Jubileusz Emilii Krakowskiej
Dla znanej i cenionej aktorki świętującej swoje 75. urodziny nie zabrakło życzeń i prezentów ze Strzegomia. Wszyscy życzyli pani Emilii 100 lat!

Zbrodnia ta, to dokonane 
wiosną 1940 r., na polecenie 
najwyższych władz ZSRR, 
rozstrzelanie około 22 tysięcy 
obywateli polskich. Jej nazwa 
pochodzi od miejscowości Ka-
tyń koło Smoleńska, gdzie 
odnaleziono pierwsze groby 
zamordowanych. Ofiarą zbrod-
ni padli chronieni prawem 
międzynarodowym jeńcy. Jest to 

jednocześnie zbrodnia ludobój-
stwa (wymordowano członków 
określonej grupy narodowej), 
zbrodnia wojenna ( jej ofiarą 
padli jeńcy wojenni) i zbrodnia 

przeciwko ludzkości (cywilnych 
więźniów zamordowano z przy-
czyn politycznych – w oparciu 
o bezpodstawne oskarżenia).
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Program „Strzegomskich 
Spotkań z Teatrem”:

16.03.2015 r. godz.10.00 
– hall wystawowy SCK I – 
„Ulubieńcy spektakli teatral-
nych” – wernisaż wystawy prac 
plastycznych. Czas trwania 
wystawy: 16 – 30.03.2015 r.

17.03.2015 r. godz.10.00 
– sala widowiskowa SCK I – 
„Turniej wiedzy o teatrze” dla 
uczniów szkół podstawowych.

18.03.2015 r. godz.10.00 – 
sala widowiskowa SCK I – VII 
Przegląd Teatrzyków Dzie-
cięcych „O złoty pantofelek 
Kopciuszka”.

19.03.2015 r. godz. 10.00 – 
CAS „Karmel” – „Przy kawie 
i herbacie” – spotkanie miłośni-
ków teatru i opery. W progra-
mie aktualności teatralne. 

19-20.03.2015 r. godz. 18.00 
- sala widowiskowa SCK I – 
Spektakl „Sami Swoi” w wy-
konaniu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

25.03.2015 r. godz. 10.00 – 
Poetyckie Konfrontacje Przed-
szkolaka.
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Wystawa „Zbrodnia Katyńska”
Strzegomskie Spotkania z teatrem Oprócz przebiegu wydarzeń zobaczymy odnalezione po latach relacje i listy

W poniedziałek, 16 marca br. rozpoczyna się tegoroczna edycja „Strzegomskich Spotkań 
z Teatrem”. Jest to cykliczne wydarzenie kulturalne, którego celem jest edukacja teatralna 
oraz prezentacja amatorskich działań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
naszej gminy.

Fot.: w
w

w
.gross-rosen.eu

Do końca kwietnia br., w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy prezentowana jest – wypo-
życzona ze szczecińskiego oddziału IPN – wystawa pt. „Zbrodnia Katyńska”.

Na wystawie, oprócz chronologicznego przedstawienia wydarzeń, zostały także 
umieszczone, odnalezione po latach, relacje i listy. Część z zaprezentowanych 
materiałów pochodzi ze zbiorów prywatnych członków Stowarzyszenia Katyń 
ze Szczecina.

20 lutego 2015 r. na scenie wrocławskiego Teatru Komedia odbył się benefis Emilii Krakowskiej z okazji jej 75. urodzin. 
Teatr wypełnił się po brzegi gośćmi, którzy, wraz z aktorką, chcieli świętować ten wspaniały jubileusz. Wśród nich nie 
zabrakło władz województwa dolnośląskiego i Wrocławia z wiceprezydent Anną Szarycz na czele, a także przedstawicieli 
Strzegomia: burmistrza Zbigniewa Suchyty oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Marczaka.

Dwie godziny wyśmienitej atmosfery i ogromną porcję dobrego humoru na 
„wynos” otrzymało aż 360 biorących udział w kabaretowej uczcie. Tuż po wy-
stępie artyści jednomyślnie stwierdzili – „Strzegomianie potrafią się doskonale 
bawić, chętnie tu wrócimy”. 

„Panie, Panowie” - pod takim tytułem w Strzegomskim 
Centrum Kultury odbył się recital Stanisława Górki, któ-
remu towarzyszyła Aurelia Sobczak. 
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rogoźnicy powstała w 1953 r. 
Ważną datą w historii tej jednostki 
był grudzień 1994 r., kiedy to OSP 
– spełniając wszystkie wymogi 
- weszła do Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. Ak-
tualnie w skład rogoźnickiej straży 
pożarnej wchodzi 45 członków, 
w tym: 39 czynnych (8 kobiet), 
3 wspierających i 3 honorowych. 
Prezesem jednostki jest Marcin 
Zabijak, a naczelnikiem Łukasz 
Szewczyk. W ubiegłym roku 
OSP Rogoźnica, przy wsparciu 
wielu instytucji – w tym gminy 
Strzegom, za kwotę blisko 767 

tys. zł otrzymała średni samochód 
ratowniczo – gaśniczy, który 
jest „oczkiem w głowie” wszyst-
kich miejscowych strażaków. 
Jest bardzo dobrze wyposażony 
w sprzęt nie tylko gaśniczy, ale tak-
że ratowniczy. Samochód spełnia 
wszelkie standardy i jest bardzo 
nowoczesny. OSP dysponuje po-
nadto agregatem prądotwórczym, 
pompami szlamowymi i pompami 
pływającymi, prądownicami turbo, 
radiostacjami nasobnymi czy też 
zestawem ratowniczym PSPR1. 
Jest jedyną w gminie Strzegom 
posiadającą agregat pompowy 
(wykorzystywany w trakcie pod-

topień). 
Strażacy z Rogoźnicy nie tylko 

ratują, ale i bardzo aktywnie uczest-
niczą w różnych uroczystościach. 
Można ich spotkać m. in. podczas 
Adoracji Grobu Pańskiego w okre-
sie Wielkanocy, w czasie Biegu 
Pamięci w Rogoźnicy, wrześniowej 
mszy św. w Muzeum Gross-Rosen 
oraz w trakcie Święta Konstytucji 
3 maja oraz Narodowego Święta 
Niepodległości. Czynnie włączyli 
się również w porządkowanie po-
niemieckiego cmentarza w Rogoź-
nicy oraz podobnych cmentarzy 
w Kostrzy i Żelazowie. 
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Strażacy Ochotnicy z Rogoźnicy
Strażacy z Rogoźnicy bardzo aktywnie uczestniczą w uroczystościach kościelnych i świętach państwowych, a także imprezach kulturalno-sportowych gminy

Wybory sołtysów w gminie Strzegom dobiegają końca. Zobacz, 
które wsie nie wybrały jeszcze swoich gospodarzy i kiedy plano-
wane są ostatnie zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy 
podejmą decyzję o wyborze sołtysów.

Kiedy wybiorą sołtysów? Kostrzanie i ich 
rubinowe gody 

W tym roku mija 40 lat dzia-
łalności Zespołu Folklorystycz-
nego „Kostrzanie”. Główne uro-
czystości jubileuszowe odbędą 
się w czerwcu br. 

Od 23 lat z zespołem pra-
cuje, i jest jego kierownikiem, 
Zbigniew Suchyta, aktualnie 
burmistrz Strzegomia. Jak sam 
poinformował na swoim Fa-
cebooku, ten okres to piękne 
czasy, w których współpracował 
z czterema pokoleniami dzieci 
i młodzieży. - Dziś zapraszam 
do udziału w jubileuszu wszyst-
kich absolwentów w koncercie 
galowym (także jako artystów), 
który odbędzie się 5 czerwca 
br. (piątek) oraz spotkaniu po-
koleń – 7 czerwca (niedziela) 
w Kostrzy. Pozdrawiam i do 
zobaczenia na czerwcowych 
uroczystościach – zaprasza Zbi-
gniew Suchyta.

Lp. SOŁECTWO

TERMIN ZEBRANIA MIEJSCE PRZEPRO-
WADZENIA ZEBRA-
NIA WIEJSKIEGODATA GODZINA

1.
16-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Goczałków 16-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

2.
17-03-2015 17.00

Szkolna sala gimna-
styczna Gimnazjum w 
Jaroszowie

Żelazów 17-03-2015 18.00 Remiza OSP

3.
18-03-2015 17.00 Pałac w Morawie

Stanowice 18-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

4.
23-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

23-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

Oto nowi sołtysi strzegomskich wsi

Grochotów: sołtys renata Podkówka, 
rada sołecka: Krystyna Hawro, Jakub 
wałczyk.

wieśnica: sołtys marek Czyczerski, 
rada sołecka: Jakub Borkowski, Iwona 
wójcik, Kamila Czyczerska. 

Bartoszówek: sołtys Janina Gołębiak, 
rada sołecka: maria Gniecka, Janusz 
drożdż, Paweł Gołębiak, Bogumiła 
wachowska, małgorzata Piotrowska. 

modlęcin: sołtys Krystyna Gielata, 
rada sołecka: elżbieta mikosz, aneta 
Konieczny, Halina Niziołek, Kazimierz 
Sikora, tadeusz wątroba. 

Goczałków Górny: sołtys andrzej 
Kowszyn, rada sołecka: Bogusława 
Szczogryn, aneta zaskórska, Katarzyna 
zontek, ewa ryznar, agnieszka 
Świędrych, ewa Badyna. 

tomkowice: sołtys andrzej Szczepanik, 
rada sołecka: agata Jurek, Krzysztof 
Bartków, agnieszka tofkin, Bożena 
Cybulska, anna Jania, adam Szczepanik, 
Jarosław Pitura, dominik Hulak, agnieszka 
Kubiak, agnieszka anna Kubiak. 

Strzegom: sołtys zdzisław Kudyba, rada 
sołecka: marek Beśka, Janusz flaman, 
Katarzyna Kudyba, leszek mikulec, 
wiesław witkowski, wioletta Starczała, 
Beata Nejman. 

W każdym kolejnym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” będziemy przedstawiać 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy, dzięki którym możemy czuć się napraw-
dę bezpiecznie. W premierowym odcinku Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy. 

Zespół „Kostrzanie” powstał z inicjatywy Kola Gospodyń Wiejskich jesienią 1975 roku. Założycielkami zespołu były Natalia 
Łęska i Maria Wdowiec. Pierwszymi instruktorami zespołu zostali - Maria Skislewicz i Zbigniew Strzelecki. Pierwsze 
stroje zespół wykonał samodzielnie, przygotowując fragment „Wesela Krakowskiego”.

W gminie Strzegom tr wają wy-
bory sołtysów, którzy będą repre-
zentować sprawy swoich sołectw 
przez następne cztery lata. Komu 
ponownie zaufano, a kogo wy-
mieniono na nowego gospodarza? 
Podajemy nazwiska kolejnych 
wybrańców oraz składy rad so-
łeckich: 

W 2014 r. OSP Rogoźnica wyjeżdżała w sumie do 34 zdarzeń, z czego 22 to pożary, 9 to miejscowe zagrożenia, czyli m. 
in. wypadki drogowe i wynikające z sił natury, 3 alarmy były fałszywe. 
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Reprezentacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu, która wygrała 
gminne zawody na strze-
gomskim lodowisku, spisała 
się bardzo dobrze w finale III 
Ogólnopolskiego Turnieju 
„Mistrzowie Białego Orli-
ka”, który odbył się w dniu 
24 lutego br. na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.

W zawodach zorganizowa-
nych przez Stowarzyszenie 
Sport 7 Mariusza Czerkaw-
skiego wzięło udział w sumie 
12 drużyn, w tym z tak zna-
nych ośrodków łyżwiarskich, 
jak Sanok czy Elbląg. Zespół 
łyżwiarzy z PSP nr 2 wystąpił 
w składzie: Alicja Baranowska, 
Tomasz Brzegowy, Mikołaj 
Baziuk, Jakub Piątek, Kacper 
Spychalski i Bartosz Iwanicki. 
Opiekunkami uczniów podczas 
ich pobytu w stolicy Polski były 
nauczycielki: Ewa Kotowicz 
i Monika Wanecka. Głównym 
celem imprezy była aktywizacja 
dzieci do uprawiania sportów 
zimowych oraz promocja wśród 
najmłodszych adeptów aktyw-
nego spędzania czasu. Zawody 

polegały na jak najszybszym po-
konaniu testu sprawnościowego 
rozmieszczonego na lodowi-
sku. Test zawierał podstawowe 
elementy jazdy na łyżwach: 
jazda w przód, jazda po łuku, 
zatrzymanie, balans ciałem 
oraz utrzymanie równowagi. 
Strzegomska drużyna zajęła 
bardzo dobre 4. miejsce, niewie-
le ustępując trzem najlepszym 
zespołom. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, medale oraz puchary, 
które wręczył im m. in. Mariusz 
Czerkawski - najlepszy zawod-
nik w historii hokeja na lodzie 
w Polsce. 

Wizyta w Warszawie była 
również okazją do zobacze-
nia najważniejszych zabytków 
stolicy: Zamku Królewskiego, 

Kolumny Zygmunta, Starego 
Miasta z niepowtarzalną Sta-
rówką czy też Pałacu Prezy-
denckiego.

PSP nr 2 dziękuje Urzędowi 
Miejskiemu w Strzegomiu  za 
sfinansowanie pobytu w War-
szawie.
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W finale w Stolicy 
Nagrody młodym łyżwiarzom wręczył Mariusz Czerkawski - najlepszy zawodnik hokeja na lodzie

Od lutego br. uczniowie 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jaroszowie (klasy 
IV – VI) kontynuują udział 
w projekcie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, promują-
cego i wspierającego rozwój 
sportu dla wszystkich pod 
nazwą „Multisport”. 

Uczn iowie  ucz es tn i cz ą 
w półtoragodzinnych za-
jęciach 3 razy w tygodniu. 
Zajęcia odbywają się w salce 
gimnastycznej, na boisku 
Orlik oraz na terenach poza 
szkołą (wycieczki rowerowe 
i marszobiegi). Podczas zajęć 
uczniowie kształtują szybkość, 
gibkość, zwinność poprzez 
wprowadzanie elementów 
lekkiej atletyki, gimnastyki 
i sportów walki. Biorą udział 
w grach i zabawach rucho-
wych, doskonaląc umiejęt-
ności techniczne i taktyczne 

poznanych gier oraz ucząc się 
współpracy w grupie i prze-
strzegania zasad fair – play. 
W zajęciach uczestniczy 20 
uczniów (5 z klasy IV, 9 z kla-
sy V oraz 6 z klasy VI).

Jak informują realizatorzy 
projektu w Jaroszowie, za-
kładanymi celami realizacji 
zajęć są: upowszechnienie po-
staw sportowych, społecznych 
i prozdrowotnych, zapoznanie 
dzieci i młodzieży z różnymi 
sportami; podniesienie świa-
domości zdrowotnej dzieci 
i młodzieży poprzez kształ-
towanie nawyku prowadzenia 
zdrowego stylu życia, a także 
wspieranie rozwoju dzieci 
i młodzieży poprzez zwięk-
szenie ich aktywności rucho-
wej prowadzącej do poprawy 
sprawności fizycznej, stanu 
zdrowia i związanej z nim 
jakości życia.

„Multisport” w Jaroszowie

Już tylko 10 dni z małym 
okładem zostało do pierw-
szego wiosennego spotka-
nia ligowego w wykonaniu 
AKS-u Granit  S trzegom  
S. A. Aktualnie nasz zespół 
regularnie co tydzień rozgry-
wa mecze kontrolne, by jak 
najlepiej przygotować się do 
rozgrywek IV ligi. 

Po minimalnej przegranej 
z Polonią – Stalą Świdnica 
1:2, piłkarze Jarosława Krzy-
żanowskiego zremisowali 
w Bielawie z Nysą Kłodzko 
0:0, następnie wysoko wy-
grali w Legnicy z Kuźnią 
Jawor 6:2 i pokonali GKS 
Wartę Bolesławiecką aż 7:2 
(również w Legnicy). W mię-
dzyczasie odbył się derbowy 
spar ing z Unią Jaroszów, 
jednak to spotkanie zostało 
przerwane w 70. minucie. 
Decyzję o niedokończeniu 
meczu i zejściu z boiska pił-

karzy AKS-u podjął trener 
strzegomian. Szkoleniowiec 
zdecydował się na takie roz-
wiązanie ze względu na zbyt 
dużą liczbę kontrowersyjnych 
decyzji sędziego. Dodatkowo 
dochodziło do ostrej gry ze 
strony jaroszowian, w wyniku 
której aż czterech zawodni-
ków AKS-u odniosło w tym 
dniu kontuzje. – Podejmując 
decyzję o zejściu z placu gry 
mojego zespołu, chciałem 
uchronić moich podopiecz-
nych przed kolejnymi ura-
zami i nie chciałem zaogniać 
sytuacji na boisku. Dodam, 
jeszcze, że rzut karny dla 
Unii Jaroszów, po którym 
gospodarze objęli  prowa-
dzenie 1:0 (w 50. minucie), 
również został podyktowany 
zbyt pochopnie – wyjaśnia 
strzegomski trener.
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AKS w coraz wyższej formie klasy dla Stragony

Dolnośląski Związek Jeździec-
ki przyznał klasy sportowe za wy-
niki w sezonie 2014. Zawodnicy 
klub LKS Stragona Strzegom 
zdobyli ich aż 19, a sam klub zajął 
1. miejsce na Dolnym Śląsku pod 
względem ilości przyznanych klas 
sportowych.

Z dziewiętnastu zdobytych klas 
sportowych trzy były w dyscypli-
nie ujeżdżenia oraz trzy w sko-
kach przez przeszkody. Pozostałe 
trzynaście przypadło wkkw.
Klasa I

Wiesław Nowak (wkkw), 
Katarzyna Stąpor (wkkw)
Klasa II

Nikola Karch (ujeżdżenie), 
Jessica Malin (ujeżdżenie), 
Aleksandra Śliwińska (ujeż-
dżenie), Aleksandra Chmieliń-
ska (wkkw), Wioletta Hajnos 
(wkkw), Julia Kornaszewska 
(wkkw), Pamela Michałowska 
(wkkw), Aleksandra Zawa-
da (wkkw), Natalia Stelmach 
(wkkw), Adrianna Szczepara 
(wkkw), Jessica Malin (wkkw)
Klasa III

Wiesław Nowak (skoki), 
Klaudia Koba (skoki), Emilia 
Chmielowska (skoki), Paulina 
Góra (wkkw), Aleksandra Śli-
wińska (wkkw), Patrycja Tabisz 
(wkkw)
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W niedzielę, 1 marca br. 
zawodnicy KS Start Strze-
gom wzięli udział w dwóch 
imprezach rozgrywanych 
w naszym kraju.

„Debiuty 2015” – zawody 
w kulturystyce oraz fitness 
kobiet zgromadziły na starcie 
189 uczestników. Impre-
za w tym roku odbyła się 
w Gdańsku. Nasze miasto re-
prezentowało troje zawodni-
ków: Patryk Świędrych, An-
gelina Mańska oraz Krystian 
Krzywda. - Start w zawodach 
poprzedziły kilkumiesięczne 
przygotowania, niestety duża 
konkurencja i wysoki poziom 
sprawiły, że nasi reprezentan-
ci znaleźli się poza podium. 
Cieszy natomiast fakt, że 
coraz więcej osób z naszego 
miasta bierze udział w zawo-
dach sylwetkowych, dzięki 
czemu jesteśmy zauważani na 
arenie ogólnopolskiej – mówi 
Marek Rydwański, prezes 
klubu.

Druga impreza, w której 
strzegomianie wzięli udział 
w tym dniu to XXI Otwarte 
Mistrzostwa Śląska w Wyci-
skaniu Sztangi Leżąc, któ-

re odbyły się w Żorach na 
Śląsku. W zawodach wzięło 
udział 5 zawodników naszego 
klubu: Krzysztof Kuraciński 
– zdobył złoty medal w kat. 66 
kg seniorów, Karol Kałuża – 
wywalczył złoto w kat. open 
juniorów do lat 16, a Jarosław 

Niewęgłowski – brązowy me-
dal w kat. +120 kg seniorów. 
Ponadto Bartłomiej 

Nawrocki – zajął 5. miejsce 
w kat. 66 kg seniorów, nato-
miast Piotr Pawlica – 4. miej-
sce w kat. 66 kg seniorów.

red

Start Strzegom z sukcesami kulturystów i siłaczy 
Fotoreportaż z imprez jest na Facebook’u Klubu Sportowego Start 

Gimnazjum nr 2 najlepsze na lodowisku!
W dniach 26-27 lutego br. na lodowisku strzegomskiego OSiR-u rozegra-
no zawody pn. „Mistrz Białego Orlika”. Zawody polegały na pokonaniu na 
czas toru weryfikującego podstawowe elementy jazdy na łyżwach. 
Zwycięzcą rywalizacji została I drużyna z Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
w składzie: Mikołaj Wójcik, Dawid Witek, Jakub Adamaszek i Dawid 
Hypta. Zawodnicy osiągnęli czas 56 s. Drugie miejsce wywalczyła repre-
zentacja Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu w składzie: Wiktor Mikołajczyk, 
Andrzej Buczyk, Daniel Duch, Miłosz Dzieniszewski (rezerwowa Kamila 
Kulasa) - czas 1 min. 4 s. Najniższe miejsce na podium zdobył II zespół 
z Gimnazjum nr 2 w składzie: Sylwia Bordulak, Marcelina Kędzierska, 
Martyna Misek, Jakub Miszkiewicz – czas 1 min 10 s.
„Mistrzowie Białego Orlika” otrzymali pamiątkowy puchar, który został 
wręczony przez dyrektora OSiR-u, Grzegorza Luszawskiego.

red

Inauguracja wiosennej rundy rozgrywek w przy-
padku AKS-u nastąpi w niedzielę, 22 marca br. 
Strzegomianie zagrają na wyjeździe z Orkanem 
Szczedrzykowice, któremu ulegl i  w sierpniu  
2014 r. 0:4. 

Wszystkie zajęcia prowadzą do znacznej poprawy 
sprawności fizycznej uczniów, zwiększenia ich pewności 
siebie i podniesienia samooceny. Bardzo ważne jest 
kształtowanie zachowań prozdrowotnych i społecznych. 
Uczniowie uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, cie-
szą się z czynionych postępów i tworzą wesołą, zgraną 
grupę, która liczy się ze swoim zdaniem i pomaga sobie 
nawzajem.
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Sprzedaż działki pod budowę garażową – Strzegom, ul. Parkowa Indywidualne numery rachunku bankowego 
dla użytkowników wieczystych

Burmistrz Strzegomia infor-
muje, że w związku z wpro-
wadzeniem bankowego sys-
temu płatności masowych, 
każdemu użytkownikowi 
wieczystemu gruntu zo-
stał nadany indywidualny 
numer rachunku banko-
wego do wpłat należności 
na rzecz gminy Strzegom 
- opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu. 
Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu aktualnie wysyła do 

wszystkich użytkowników 
wieczystych (osób fizycz-
nych i prawnych) zawiado-
mienia - informacje o wy-
sokości aktualnej opłaty 
rocznej za 2015 r. oraz 
indywidualnym nume-
rze rachunku bankowe-
go każdego użytkownika 
wieczystego gruntu, na 
który użytkownik wieczysty 
winien wpłacić opłatę rocz-
ną. Informacje te będą do-
ręczane bez potwierdzenia 
odbioru za pośrednictwem 
doręczycieli koresponden-
cji urzędowej lub poczty. 

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 69/B/2015, 70/B/2015, 
Burmist rza Strzegomia, 
z dnia 4 marca 2015 roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
garażem - działka nr 1661, AM – 
15, Obr. 3, 
o powierzchni 19 m² położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Par-
kowej gmina Strzegom Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019512/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń 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 spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem K22KS 
– tereny obsługi komunikacji (par-
kingi, garaże).
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 13.200,00 zł
Wadium - 1.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.03.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 23.03.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 

i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).

Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr (74) 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Wał-
brzyskiej o powierzchni 0,5545 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową najmu 
nr WNZ/20/2014 z dnia 24 marca 
2014 r. (reklama dwustronna, po-
wierzchnia 32 m2) zgodnie z art. 
678§1 Kodeksu cywilnego na-
bywca nieruchomości wstępuje 
w stosunek najmu na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 272.600,00 zł
Wadium - 28.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący po-
datek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.03.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 5 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 września 
2014 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 2 KS – tereny ob-
sługi komunikacji na części działki 
znajduje się granica strefy ochron-
nej sanitarnej od cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 23.03.2015 r. (za dzień 

wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 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 przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 

i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
147, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach o po-
wierzchni 0,02 ha, dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020686/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.856,00 zł
Wadium - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.03.2015 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 22.01.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo - zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem 8P/U2 tereny zabudo-
wy produkcyjnej i usługowej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachod-
ni WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 0005 

9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23.03.2015 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom).
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-

zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia informuje

Przetarg na sprzedaż działki na ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu Przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę produkcyjno 
– usługową w Stanowicach
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Szlakiem gotyckich zabytków Strzegomia
Niewiele jest miast w Polsce, które posiadają tak 
dobrze zachowane zabytki gotyckie jak Strzegom. 
Te swoiste perły architektoniczne podlegają stałej 
i pieczołowitej opiece konserwatorskiej. Każda z nich 
jest skarbem kultury materialnej i duchowej naszej 
gminy. 

Wędrówkę szlakiem gotyckich zabytków Strzegomia 
rozpoczynamy w Rynku przy replice średniowiecznego 
pręgierza, który znajdował się w tym miejscu do końca XIX 
w. Pomysłodawcą ponownego ustawienia ówczesnego sym-
bolu wymiaru sprawiedliwości był w 2004 r. pasjonat historii 
regionalnej Krzysztof Kaszub. Spod pręgierza udajemy się ul. 
Świętej Anny, a następnie ul. Kościelną do kościoła św. Bar-
bary, mijając po drodze średniowieczną studnię im. Księżnej 
Anny. Księżna Anna w 1242 r. nadała miastu prawa miejskie. 
Następnie po kilku metrach znajdziemy się pod zachodnim 
wejściem, powstałej w XIV, bożnicy żydowskiej. W 1454 r. 
synagogę przejęli chrześcijanie i już dziewięć lat później po 
raz pierwszy świątynia została wzmiankowana jako kościół 
św. Barbary. W 2013 r. dokonano wymianę pokrycia dacho-
wego świątyni. Następnie ulicą Dąbrowskiego udajemy się 
do wzniesionego w II połowie XV wieku kościoła św. Anto-
niego. Malownicza świątynia jest unikatowym przykładem 
bastei obronnej, wchodzącej w skład obwarowań miejskich. 
Obecnie, po gruntownej renowacji kościoła, w niszy fasady 
umieszczono figurę św. Antoniego z Padwy. Do kolejnego 
obiektu - kościoła św. Jadwigi udajemy się ulicą Szarych Sze-
regów. Za datę powstania kościoła przyjmuje się rok 1460. 
Pierwotnie pełnił on funkcję przytułku dla najuboższych. Póź-
niej świątynia, oprócz funkcji sakralnych, pełniła rolę kościoła 
przyszpitalnego. Obecnie kościół jest w trakcie remontu. Do 
kolejnego zabytku - Bazyliki Mniejszej - będącej wizytówką 
miasta, udajemy się ul. Wodną, a następnie Kasztelańską. 
Monumentalny kościół gotycki pw. św. App. Piotra i Pawła 
otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej, jest Pomnikiem Historii 
i partnerem międzynarodowego szlaku Via Sacra. Ze względu 
na swoje walory architektoniczne kościół jest określany „perłą 
gotyku” na Dolnym Śląsku, a pod względem kubatury należy 
do największych świątyń w Polsce. Dalsza trasa prowadzi 
wzdłuż murów obronnych aż do baszty dziobowej znajdują-
cej się przy ul. Kamiennej. Obwarowania miejskie pierwotnie 
miały ok. 8 – 10 m wysokości i zostały wybudowane w latach 
1291 – 1299, z polecenia Bolka I. Materiał na budowę murów 
pochodził m.in. z Góry Krzyżowej. Dodajmy, że w średnio-
wieczu do miasta prowadziło 5 bram, a każda z nich posiadała 
wieżę obronną. Za okres rozbiórki obwarowań miejskich 
przyjmuje się wiek XIX. Strzegom jako jedno z nielicznych 
miast na Śląsku może poszczycić się plantami, powstałymi 
w miejscu dawnych obwarowań miejskich. 

    Łukasz Grzelik
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