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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
Jest nowy  
szef zuK-u

Zakład Usług Komu-
nalnych w Strzegomiu od  
1 kwietnia będzie miał 
nowego prezesa. Kto nim 
został? 

 str.2 

StrzeGom
osiedle Graby  
w remoncie 

Wybrano już wykonaw-
ców remontów dróg w tym 
rejonie miasta. Prace ruszą 
niebawem. Będą utrud-
nienia. 

 Str.3

StrzeGom
Cały dla innych

Tylko ludzie z charyzmą, 
potrafiący radzić sobie 
w trudnych sytuacjach sta-
nowią życiowe drogowska-
zy… jak Edward Dyrda. 

 Str. 5

w SKróCIe:

Wytną krzaki 

Prace porządkowe pro-
wadzone są na drodze we-
wnętrznej od ulicy Olszowej 
w Strzegomiu w kierunku 
miejscowości Olszany. Teren 
oczyszczany jest z gałęzi 
oraz starych i zniszczonych 
krzewów. 

Wymienią kostkę 

W Goczałkowie trwa 
wyrównywanie nierówno-
ści w kostce granitowej na 
ulicach Szkolnej i Rogoź-
nickiej. Ubytki stwarzają za-
grożenie dla poruszających 
się tymi ulicami. 

ZUK sprząta 

Zakład Usług Komunal-
nych w Strzegomiu roz-
poczyna właśnie wiosenne 
porządki na terenach zie-
lonych. Sprzątane są place 
zabaw oraz skwery. 
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Strzegomskie wsie w ostatnich 
czterech latach bardzo się zmie-
niły. Praktycznie na terenie każdej 
z nich powstały nowe inwestycje, 
służące miejscowej społeczności. 
Ludzie mogą korzystać z kana-
lizacji, nowoczesnych świetlic 
wiejskich, które już nie straszą 
swoim wyglądem, młode osoby 
mają gdzie spędzić swój czas z ró-
wieśnikami, a kierowcy już tak nie 
narzekają na stan dróg, choć tutaj 
jest jeszcze wiele do poprawienia. 
Pojawiły się siłownie zewnętrzne, 
piękne place zabaw i boiska spor-
towe. Mieszkańcy częściej zaczęli 
wychodzić z domów, by wspólnie 
bawić się na świeżym powietrzu. 
– Rzeczywiście strzegomska wieś 
pięknie się rozwija. Ukoronowa-
niem tego były wspaniałe Dożyn-
ki Dolnośląskie, które pokazały jak 
wspaniałym potencjałem ludzkim 
dysponują wsie. Stoiska cieszyły 
się tak wielkim zainteresowaniem, 
że już po godzinie prawie nic nie 
zostawało – zaznacza burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Zmiana postrzegania sołectw 
i ich mieszkańców przez władze 
samorządowe Strzegomia ma 
swój oddźwięk w wyborach na 
sołtysa i rady sołeckie. Mieszkańcy 
terenów wiejskich zauważyli, że 

wreszcie coś drgnęło i warto włą-
czyć się w proces przeobrażania 
swoich „Małych Ojczyzn”. Na 
zebrania przychodziło tak dużo 
ludzi, że nieraz nie mieli się gdzie 
pomieścić. - Cieszy nas bardzo 
wysoka frekwencja na wszystkich 
spotkaniach i spokojna, meryto-
ryczna dyskusja. W Bartoszówku 
były np. 72 osoby, a na zebraniach 
w czasie poprzedniej kadencji było 
10, 15. Tak jest praktycznie wszę-
dzie – zauważa burmistrz. 

Kolejną tendencją wartą pod-
kreślenia jest fakt, że jak na razie 
tylko w Olszanach i w Goczał-
kowie nastąpiła zmiana sołtysa. 
W 19 sołectwach pozostały na 
swoich stanowiskach te same 
osoby. Dowodzi to temu, że sołtysi 
w kadencji 2011-2015 wykonali 
naprawdę wspaniałą pracę i nie-
jako w nagrodę … dostali mandat 
zaufania na kolejne cztery lata. – 
Wraz z burmistrzem Zbigniewem 
Suchytą gratulujemy nowym 
– starym sołtysom i wspólnie 
się cieszymy, że mieszkańcy wsi 
doceniają pracę dotychczasowych 
sołtysów – mówi zastępca bur-
mistrza, Wiesław Witkowski. 
Obaj, mimo wielu obowiązków 
służbowych, jeździli na wszystkie 
spotkania i byli do dyspozycji mieszkańców. – Chcemy wspólnie 

ze społeczeństwem rozmawiać 
o tym, jak zmieniać wsie. Wiemy, 
jak dużo jest jeszcze do zrobienia 
i tylko dzięki ciężkiej oraz syste-

matycznej pracy nas wszystkich 
możemy osiągnąć satysfakcjonu-
jące rezultaty – dodaje Wiesław 
Witkowski. 

TW

Wybrano szefów wsi
- Cieszy wysoka frekwencja i merytoryczna dyskusja – podkreśla burmistrz Strzegomia, Z. Suchyta

Za nami już 21 zebrań wiejskich, w trakcie których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali sołtysów i rady sołeckie. 
Ostatnich gospodarzy wsi poznaliśmy 23 marca br. w Międzyrzeczu i Rusku (o wynikach poinformujemy w kolejnym 
numerze GWS).

Na 9 str. „Gminnych Wiadomości Strzegom” podajemy szczegółowe rozstrzy-
gnięcia w kolejnych sołectwach.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego W sTrzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne 
telefony

Jakość poprzednich toalet 
pozostawiała wiele do życzenia. 
Dodatkową barierą był fakt 
wspólnego wejścia zarówno 
dla kobiet i mężczyzn. Te-
raz ma się wszystko zmienić.  
– Najważniejsze jest, by roz-
dzielić wc damskie od męskiego. 
Nastąpi całkowita wymiana 

instalacji wodno-kanalizacyjnej 
wraz z wyposażeniem. Do dys-
pozycji w części męskiej będzie 
kabina prysznicowa – informuje 
Jarosław Smordowski, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

TW

Akcja odbyła się w ostatni 
czwartek tj. 19 marca br. Z 28 
osób, które zgłosiły się, krew 
oddało 19 osób. - Dziękujemy 
wszystkim za chęci i poświęce-

nie swojego czasu na niesienie 
pomocy innym. Kolejna zbiórka 
krwi już 21 maja br. - zapowia-
dają młodzieżowi radni.

red

Zbigniew Zastawny jest z po-
chodzenia strzegomianinem. 
Tu się wychował i tu kończył 
szkołę podstawową. Jego do-
świadczenie zawodowe jest ściśle 

związane z tematyką komunalną. 
Był prezesem zarządu Zakładu 
Oczyszczania Miasta w Świdni-
cy. Pracował także jako menager 
ds. projektów strategicznych 

i rozwoju w WPO Alba we Wro-
cławiu. Jednocześnie pracował 
w WPO Alba w Wałbrzychu 
jako pełnomocnik zarządu ds. 
przetargów. 

Program dla osób powyżej 45. 
roku życia obejmuje ćwiczenia 
korekcyjne, wzmacniające i re-
habilitacyjne oraz zajęcia pt.: 
„Zdrowy kręgosłup” - trening 
skoncentrowany na profilakty-
ce bólów kręgosłupa, uczenia 
utrzymywania prawidłowej 
postawy ciała oraz wzmacnianiu 
osłabionych mięśni. Oprócz 
zajęć grupowych, odbywają 
się także zajęcia indywidualne 
- konsultacje, porady fizjote-
rapeutyczne czy masaż ciała. 
– Ćwiczenia są tak dobrane, by 
każda osoba mogła znaleźć coś 
dla siebie. Na początku mieli-

śmy trochę obawy, teraz jednak 
możemy otwarcie powiedzieć, 
że było warto i na pewno nie 
żałujemy swojej decyzji o przy-
stąpieniu do programu – mówi 
Eugenia Zasińska, uczestnicz-
ka zajęć. - Nasz pan prowadzący 
jest bardzo cierpliwy i wielo-
krotnie powtarza dane ćwicze-
nia, byśmy mogli nauczyć się je 
prawidłowo wykonać. Poza tym 
jest bardzo kompetentny i ma 
bardzo szeroką wiedzę i mam 
nadzieję, że będziemy mogli 
z niej skorzystać. – dodaje sze-
fowa PZERiI w Strzegomiu. 

red

Nowe toalety w SCK II

Młodzi radni nieśli pomoc

ZUK ma nowego prezesa

Ruszyły zajęcia dla seniorów

Będzie to wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem. Powstanie też kabina prysznicowa

Kolejna, piąta zbiórka krwi już 21 maja br. - zapowiadają radni Młodzieżowej Rady Strzegomia

Nowy prezes pracę oficjalnie rozpocznie od 1 kwietnia 2015 r. Jego zastępcą będzie M. Nayda

Zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże, a chętnych do ćwiczeń było znacznie więcej niż miejsc

Grupa 20 strzegomskich seniorów uczestniczy aktualnie w nieodpłatnych zajęciach w ramach programu „Aktywny Se-
nior”. Pod okiem Macieja Romanowskiego – wykwalifikowanego fizjoterapeuty głównie panie, ale też i panowie spędzają 
swój wolny czas na ćwiczeniach poprawiających ich tężyznę fizyczną oraz ogólną sprawność.

Zbigniew Zastawny został nowym prezesem strzegomskiej spółki Zakład Usług Komunalnych. – Podstawowym zadaniem 
strzegomskiej spółki jest świadczenie usług komunalnych na rzecz gminy. Dlatego chciałbym, żeby gmina prezentowała 
się jak najlepiej – mówi Zbigniew Zastawny.

Podstawowym celem działalności Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. jest odbiór i transport odpadów 
komunalnych, utrzymanie czystości ulic, placów zabaw i chodników, pielęgnacja żywopłotów i trawników. Od 9 sierpnia 
2014r. ZUK zajmuje się również zarządzeniem i administrowaniem lokalami, garażami, komórkami, ogródkami oraz innymi 
nieruchomościami gminnymi. Wszelkich opłat z tytułu najmu ( dzierżawy) lokali, garaży, komórek, ogródków oraz innych 
nieruchomości gminnych administrowanych obecnie przez ZGM Sp z o.o. można dokonywać w nowym budynku admini-
stracyjnym przy Wieży Targowej (Rynek wewnętrzny) lub w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. przy 
Alei Wojska Polskiego 75. Wydział Mieszkaniowy znajduje się na III piętrze biurowca ZUK przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75. 
Tel.74 856 - 53 - 43 – administracja, 74 855 - 16 - 06 - remonty i awarie. 

Trwają prace remontowe sanitariatów w Strzegomskim 
Centrum Kultury II w Strzegomiu. Już niedługo toalety 
będą nowoczesne, funkcjonalne i nie będą odbiegać od 
standardów XXI wieku. 

Remont wykonuje firma PPHU Portal K. Sobol. Koszt wszelkich prac wynosi 
ok. 52,5 tys. zł.

Czwarta zbiórka krwi zorganizowana przez Młodzieżową 
Radę Miejską w Strzegomiu oraz Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu już za nami. 
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Marzec – kwiecień 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

22.03 - 28.03 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

29.03 - 04.04 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-
60-73

05.04- 11.04 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-
12-20

12.04-18.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

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

Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
oraz przepisy lokalne – Re-
gulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy 
Strzegom nakładają na wła-
ścicieli nieruchomości szereg 
obowiązków. 

Do podstawowych obowiąz-
ków właściciela należy zapew-
nienie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości m. in. 
poprzez wyposażenie jej w po-
jemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemni-
ków w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. Obowiązek ten 
dotyczy także miejsca ustawie-
nia pojemników.

W związku z niezabezpie-
czeniem przez dużą część 
wspólnot mieszkaniowych 
naszej gminy terenów z prze-
znaczeniem na boksy śmietni-
kowe, gmina Strzegom nieod-
płatnie użyczyła wspólnotom 
swój teren. Bardzo często 
jednak miejsca ustawienia 

pojemników zamieniają się 
w „dzikie wysypiska śmieci”. 
Stanowią niechlubną wizy-
tówkę gminy. Również w osta-
teczności koszt ich usunięcia 
i doprowadzenia miejsc tych 
do czystości spada na właści-
ciela terenu – czyli gminę, co 
oznacza, że koszt posprzątania 
śmietników wspólnot – bruda-
sów, ponosimy my - wszyscy 
mieszkańcy gminy Strzegom. 
Z tym się dłużej nie możemy 
zgodzić. Wszyscy pragniemy, 
aby nasze miasto oraz wsie 
były czyste i żeby naszym 
mieszkańcom mieszkało się 

przyjemnie w miłym oto-
czeniu.

Wobec powyższego oraz 
w związku z tym, że na zwró-
coną uwagę zarządcom takich 
wspólnot gmina uzyskuje od-
powiedź, że tereny, na których 
ustawione są pojemniki, nie 
stanowią elementu nierucho-
mości wspólnej wspólnoty, 
gmina zmuszona będzie roz-
ważyć konieczność wystą-
pienia do takich wspólnot o 
przestawienie pojemników na 
odpady z terenu stanowiącego 
własność gminy.

red

Kroniki gminy 
Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy Strzegom przygoto-
wała nie lada gratkę dla swoich 
czytelników. 

Pod adresem http://www.
biblioteka.strzegom.pl/strona/
zbioryelekt.html można zapo-
znać się ze zdigitalizowanymi 
kronikami gminy Strzegom 
oraz przedwojennej gazety 
„Dla Wszystkich”. Kroniki są 
zarchiwizowane od roku 1977, 
natomiast wydania gazety od 
1904. - Zadanie 1: Przebudowa 

ulicy Jeleniogórskiej i Górniczej 
w Strzegomiu realizować będzie 
firma „Rokam” z Koźmic koło 
Ząbkowic Śląskich. Natomiast 
zadanie 2: Przebudowa ulicy 
Wałbrzyskiej w Strzegomiu 
- od drogi krajowej nr 5 do 
skrzyżowania ulic Jeleniogórska 
-Wałbrzyska –Dolna, realizować 
będzie firma „Drog-Ziem” ze 
Stanowic – informuje Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

- Ponieważ rozpoczyna się już 
realizacja obu zadań i zapewne 
wystąpią utrudnienia i ograni-
czenia w ruchu w całym rejonie 
objętym inwestycją, chcielibyśmy 
przeprosić za utrudnienia, które 
wystąpienia podczas realizacji 
tego przedsięwzięcia, co jest 
jednak konieczne i nieuniknione 
dla zrealizowania tej inwesty-

cji – mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia. O spra-
wach związanych z realizacją 

inwestycji będziemy informować 
Państwa w kolejnych artykułach 
i na stronie internetowej gminy 

Strzegom. Zakończenie całego 
przedsięwzięcia przewiduje się 
jeszcze w roku bieżącym. 

Remont dróg na Grabach
Uwaga kierowcy! Podczas realizacji zadania wystąpią utrudnienia i ograniczenia w ruchu w całym rejonie objętym inwestycją

Sala Dzierżoniowskiego Ośrod-
ka Kultury wypełniona była 
przedstawicielami samorządów, 
przedsiębiorcami i innymi oso-
bistościami. Wśród gości byli m. 
in. parlamentarzyści subregionu 
wałbrzyskiego oraz wojewoda 
dolnośląski – Tomasz Smolarz. 
Nie mogło zabraknąć oczywiście 
burmistrza Strzegomia – Zbi-
gniewa Suchyty.

W sumie wręczono siedem 
prestiżowych statuetek Złotych 
Kompasów w kategoriach: inwe-

stycja, biznes, kultura, ekologia, 
sport, turystyka i najlepszy szef 
gminy/ powiatu. Strzegomski 
samorząd zajął wysokie 3. miejsce 
w kategorii kultura – za organiza-
cję Dożynek Dolnośląskich 2014. 
Zwyciężyły Marcinowice, wyprze-
dzając gminę Świdnica. – Cieszę 
się, że szacowna kapituła dostrze-
gła nasz ogromny wkład w orga-
nizację tego przedsięwzięcia. To 
naprawdę była wspaniała i piękna 
impreza – podkreślał burmistrz 
Strzegomia. Zbigniew Suchyta 

znalazł się również w czołowej 
trójce w kategorii na najlepszego 
szefa gminy/ powiatu.

Plebiscyt „Samorządowy Lider 
Roku Kompasy” staje się strze-
gomską specjalnością. W 2013 
r. zwyciężyliśmy – i tym samym 
otrzymaliśmy Złoty Kompas 

- w kategorii kultura (za orga-
nizację 770-lecia nadania praw 
miejskich miastu Strzegom). 
W następnym roku burmistrz 
Zbigniew Suchyta zwyciężył 
w kategorii na najlepszego szefa 
gminy/ powiatu.
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Strzegom znów wyróżniony jako Samorządowy Lider Roku
Strzegomski samorząd zajął 3. miejsce w kategorii kultura – za organizację Dożynek Dolnośląskich 2014

Gmina Strzegom bierze udział 
w konkursie „Podwórko Nivea”, 
w którym to firma Nivea w 40 
lokalizacjach w całej Polsce chce 
wybudować rodzinne miejsca 
zabaw, gdzie dzieci i rodzice 
będą mogli wspólnie spędzić 
czas w aktywny sposób. Została 
wytypowana lokalizacja na te-
renie naszego miasta przy ulicy 
Paderewskiego (obecny plac 

zabaw przy SCK). Głosy odda-
wać można od 1 kwietnia 2015 
r. poprzez stronę internetową 
www.nivea.pl. Jeśli strzegomski 
plac zabaw znajdzie się wśród 
wybranych, mali strzegomianie 
będą mogli korzystać z tak atrak-
cyjnych urządzeń zabawowych 
jak labirynt, ruchome piaski, czy 
górski szlak. Dlatego zachęcamy 
wszystkich do głosowania. 

Zagłosuj na podwórko Nivea!

Za nami kolejne spotkanie 
członków Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. 
W dniu 11 marca członkowie 
strzegomskiej Rady Pożytku 
spotkali się ze Stowarzyszeniem 
„Czytelnik” działającym przy 
Bibliotece Publicznej w Strze-
gomiu. 

O tym, czym zajmuje się 
stowarzyszenie i jak działa opo-
wiedziała Katarzyna Wójcik 
- prezes, założyciel i jego koor-

dynator. – Pierwsze zadanie, na 
które udało nam się pozyskać 
środki finansowe to był pro-
jekt „Mama i ja w bibliotece”. 
Było to ciekawe przedsięwzięcie 
skierowane do dzieci, które nie 
chodzą do żłobka i przedszkola 
i wraz z rodzicami, opiekunami 
chcą aktywnie, miło spędzać 
czas, a frekwencja przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Podczas spotkania omówiono 
działania planowane do podjęcia 

na rzecz strzegomskich seniorów 
oraz szeroko rozumiany temat 
polityki senioralnej.

Na spotkaniu obecny był także 
burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. Dalszą część spotkania 
zdominowały sprawy bieżące. 
Członkowie zapoznali się m.in. 
z treścią specjalnego pierwszego 
numeru miesięcznika dla Rad 
Pożytku.

– Na razie otrzymujecie Pań-
stwo wersję drukowaną, ale już 

niebawem dotrą i do Strzegomia 
bezpłatne egzemplarze tego 
miesięcznika. Dodam, że kolejny 
numer, za którego przygoto-
wanie odpowiada Regionalne 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych we Wrocławiu 
będzie dotyczył tworzenia no-
wych Rad Pożytku – poinformo-
wała na spotkaniu Magdalena 
Kuczyńska z Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, zachęcając 
strzegomską Radę Pożytku do 

włączenia się w aktywne jego re-
dagowanie. – Zachęcam również 
nie tylko członków Rady Po-
żytku, ale wszystkie organizacje 
pozarządowe ze Strzegomia do 
udziału w spotkaniu „Jak party-
cypacyjnie zarządzać zasobami 
miasta”, które odbędzie się 19 
marca w Wałbrzychu w Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia. Podczas spotkania będą 
poruszane m.in. tematy dot. po-
lityki senioralnej czy tworzenia 
wieloletnich programów współ-
pracy. Z kolei Piotr Szmidt, 
przewodniczący GRDZPP 

podzielił się wnioskami ze spo-
tkania, które odbyło się w lutym 
we Wrocławiu w ramach III Fo-
rum Rad Działalności Pożytku 
Publicznego. – Poruszaliśmy 
wiele ciekawych tematów, m.in. 
dotyczących skuteczności Rad 
Działalności Pożytku Publicz-
nego w realizacji zapisów ustawy 
o działalności pożytku publicz-
nego”, kreowania lokalnych 
polityk publicznych przez ciała 
opiniodawczo – doradcze w ob-
szarach polityk młodzieżowych, 
senioralnych, czy zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością. 

Z życia strzegomskiej Rady Pożytku Publicznego
Aktualnie Rada Pożytku zajmuje się przygotowaniem sprawozdania ze swojej działalności za 2014 rok. Kolejne spotkanie już 14 kwietnia w CAS Karmel

Właścicielu nieruchomości!

Zbiór jest wspaniałym świadec-
twem minionych czasów. Dzięki 
niemu mamy świadomość, 
jak zmieniał się Strzegom na 
przestrzeni lat. Zachęcamy do 
zapoznania się ze zbiorami. 

Organizatorem plebiscytu jest grupa medialna Errata, wydawca czterech tytu-
łów: „Tygodnika Dzierżoniowskiego“, „Wiadomości Świdnickich“, „Tygodnika 
Wałbrzyskiego“ i „NWW“. 

Już po raz trzeci rozstrzygnięto plebiscyt „Samorządowy 
Lider Roku Kompasy”, który organizowany jest dla najlep-
szych samorządów subregionu wałbrzyskiego. Uroczysta gala, 
podsumowująca dokonania za 2014 r., odbyła się w piątek, 20 
marca br. w Dzierżoniowie.

Niebawem pełną parą ruszą prace dotyczące przebudowy 
dróg na Grabach. W wyniku przetargu nieograniczonego 
wyłoniono dwóch wykonawców „przebudowy ciągu dróg 
gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D- od ul. Jelenio-
górskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej 
nr 5 w Strzegomiu„.
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Bądź aktywny!
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Start w „Jerusalem Ma-
rathon” miał wymiar nie tyl-
ko sportowy, ale też duchowy. 
Maratończycy podczas swojego 
biegu mijali na trasie bardzo 
ważne miejsca dla chrześcijan  
– m. in. Grób Jezusa Chrystusa czy 
Górę Oliwną oraz wyznawców 
Judaizmu – m. in. Ścianę Płaczu. – 
Możliwość biegu w takiej scenerii 
dodawała nam bardzo dużo siły 
i wiary. Możemy wspólnie powie-
dzieć, że Ziemia Święta nas niosła 
– mówią strzegomscy biegacze. 
– Było to dla nas niesamowite 
i głęboko wzruszające przeżycie 
duchowe. Trudne wręcz do opisa-
nia – dodają. Jak obaj podkreślają, 
był to do tej pory najtrudniejszy 
bieg maratoński w ich karierach. 
Głównie ze względu na wysoką 
temperaturę i niezwykle selektyw-

ną trasę. – Krótkie, ostre podbiegi 
na Wzgórza Jerozolimskie, za 
chwilę dłuższe kilkukilometrowe 
podbiegi, i tak na zmianę – to 
wszystko sprawiało, że bieg był 
naprawdę arcytrudny – zaznacza 
prof. Jan Chmura.

Honorowy Obywatel Strze-
gomia pokonał trasę Maratonu 
w Jerozolimie w czasie 3:42.24, co 
dało mu znakomite 143. miejsce 
w klasyfikacji końcowej. Trzeba 
od razu podkreślić, że Jan Chmura 
zajął najlepsze miejsce wśród 
wszystkich Polaków, a w kate-
gorii mężczyzn (wiek 65 – 69) 
uplasował się na doskonałym 
2. miejscu. Ze swojego występu 
zadowolony był także Ryszard 
Żmijewski, który ukończył bieg 
z wynikiem 4:37.24. – Swój start 
uważam za dobry, tym bardziej, że 

wcześniej chorowałem i nie byłem 
w pełni przygotowany – mówi 
Ryszard Żmijewski, który zajął 
701. miejsce.

Prof. Jan Chmura podkreśla, 
że podjęcie próby ukończenia 
Maratonu w Jerozolimie pomaga 
zdecydowanie lepiej zrozumieć, 
jak straszliwa była Droga Krzy-
żowa Jezusa Chrystusa. - Każdy 

uczestnik biegu ma zdecydo-
wanie pełniejszy obraz tego, co 
dokonało się dwa tysiące lat temu 
w Jerozolimie i jakie nieprawdo-
podobne męki i cierpienia musiał 
przeżywać wtedy nasz Zbawiciel. 
Na pewno jesteśmy teraz bardziej 
świadomi i wrażliwi – twierdzi 
Jan Chmura.
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Bieg w Ziemi Świętej
J. Chmura zajął najlepsze miejsce spośród wszystkich Polaków, a w kategorii mężczyzn (wiek 65-69) zajął 2. miejsce

W ramach projektu „Tak dla 
modelu współpracy admini-
stracji publicznej i organizacji 
pozarządowych w Powiecie 
Świdnickim”  30 marca 2015 
r. w Strzegomiu odbędzie 
się spotkanie konsultacyjne 
dotyczące współpracy strze-
gomskich organizacji poza-
rządowych z samorządem.

Do Strzegomia przyjadą 
specjaliści z Fundacji „Krzy-
żowa”, a celem spotkania 
będzie omówienie współpracy 
samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, jej  jako-
ści i wzajemnych  oczeki-
wań. Spotkanie poprowadzi 
Agnieszka Żak - ekspert, 
prawnik, prezes organizacji 
pozarządowej i Alicja Prze-
piórska – koordynator inku-
batora NGO przy Fundacji 
„Krzyżowa”.

Podczas spotkania strze-
gomskie organizacje będą 
miały możliwość zgłasza-

nia potrzeb szkoleniowych 
w celu doboru najbardziej 
odpowiednich tematów szko-
leń, w których będą mogły 
wziąć udział nieodpłatnie 
w Krzyżowej. Organizacje 
pozarządowe poznają zakres 
ofer ty inkubatora. Orga-
n izac jom pozar ządowym 
przedstawiona zostanie ofer-
ta wsparcia inkubatora dla 
strzegomskich NGO’sów. 
– Spotkanie umożliwi pozy-
skanie informacji, które będą 
wykorzystane dla wzajemnej 
współpracy. Z naszego punk-
tu widzenia spotkanie to 
jest bardzo istotne, pozwoli 
nam po pierwsze dotrzeć do 
organizacji, zdiagnozować 
ich potrzeby i oczekiwania, 
a po drugie zachęcić pań-
stwa do korzystania z naszej 
oferty – informuje Alicja 
Przepiórska, specjalista ds. 
projektów unijnych Fundacji 
„Krzyżowa”. 

Od połowy lutego br. zaczęła 
działać Telewizja Internetowa 
Strzegom. To kolejne medium – 
obok „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” – dzięki któremu 
władze samorządowe będą 
mogły kontaktować się z miesz-
kańcami naszej gminy. Już 
wkrótce na antenie TIS będzie 
można zobaczyć reportaż pn. 
„Drogowskazy współczesno-
ści”, który będzie traktował 
o Edwardzie Dyrdzie, harcmi-
strzu RP, nauczycielu szkolenia 
zawodowego i wychowawcy 
młodzieży, a także instruktorze 
przepisów ruchu drogowego. 
Zobaczymy też relację z przed-
stawienia „Sami swoi”, które 
na deskach SCK wystawiła 
Młodzieżowa Rada Miejska 
w Strzegomiu. 

- Jest to nowa inicjatywa 
i ufam, że przypadnie wszyst-
kim do gustu. W każdym 
tygodniu będą pojawiać się 
newsy dotyczące najważniej-
szych wydarzeń w Strzegomiu 

i okolicznych wsiach. W naszej 
telewizji internetowej będą 
także dłuższe reportaże, głów-
nie z wydarzeń kulturalnych, 
ale nie tylko. Mocną stroną 
TIS jest świetna jakość obrazu 
i dźwięku, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej technologii HD. 
Wierzę, że ten sposób przekazu 
informacji będzie cieszył się 
sporą oglądalnością. Zachęcam 
państwa do oglądania – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Telewizję Internetową Strze-
gom można oglądać za pośred-
nictwem serwisu www.strze-
gom.pl (kanał YOUTUBE 
znajduje się na stronie głównej, 
pod banerem WAŻNE).
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Ważna informacja dla NGO!

Zobacz telewizję Strzegom

19 marca br. w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu odbyło 
się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo – Wyborcze 
Amatorskiego Klubu Spor-
towego w Strzegomiu. 

W trakcie spotkania prezes 
klubu – Wiesław Witkowski 
przedstawił sprawozdanie me-
rytoryczne i finansowe klubu 
obejmujące 4 ostatnie lata, które 
zostały pozytywnie  ocenio-
ne i  przyjęte przez członków 
AKS-u. Pozytywną opinię nt. 
funkcjonowania klubu za ostatnią 
kadencję wydała także Komisja 
Rewizyjna. – Sytuacja finansowa 
klubu jest dobra i cały czas ulega 
poprawie. AKS przez ostatnie 
lata pozyskał wiele dotacji z gmi-
ny Strzegom, Starostwa Powia-
towego w Świdnicy oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Dzięki temu 

mogliśmy organizować wiele 
imprez o zasięgu ponadlokalnym 
– podkreślał prezes. W wyniku 
tajnego głosowania członków 
klubu, do nowego zarządu weszli: 
Wiesław Witkowski (prezes), Jan 
Żmijewski (wiceprezes), Robert 
Kotowicz (sekretarz), Janina 
Zięcina (członek), Krzysztof 
Poterała (członek) i Stanisław 
Wiśniewski (członek). Do Ko-

misji Rewizyjnej weszli: Zdzi-
sław Szpak (przewodniczący), 
Krzysztof Jaszowski i Leszek 
Jankowski. Dodajmy, że wal-
ne zgromadzenie poprzedzi-
ła symboliczna „minuta ciszy” 
w związku ze śmiercią w trakcie 
poprzedniej kadencji Zbigniewa 
Mrozowskiego – członka zarzą-
du AKS-u Strzegom.
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Wiesław Witkowski ponownie prezesem AKS-u Strzegom
AKS w ostatnich latach pozyskał wiele dotacji na swoją działalność… Porządki gminy 

26 marca 2015 od godz. 8.00 
sprzątamy naszą gminę! Akcja, 
która potrwa do 28 marca 
obejmuje obszar całej gminy. 
Każdy, komu leży na sercu 
czystość w gminie, może wziąć 
w niej udział. Zapraszamy 
jednostki budżetowe gminy, 
przedszkola, szkoły, zakłady 
pracy, stowarzyszenia, fundacje 
i osoby prywatne do włączenia 
się do akcji. 

Koordynatorem działań jest 
Wydział Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – tel. 74 8560 521. Do 
odbioru w urzędzie są worki 
i rękawice. Chętnych prosi-
my o telefoniczne zgłoszenie 
udziału w celu ustalenia z ZUK 
wywozu nieczystości oraz prze-
słanie zdjęć terenu przed i po 
uporządkowaniu na adres: biu-
letyn@strzegom.pl

Ważne dla Mieszkańców:
Przedświąteczne porządki 

to także okazja do pozbycia 
się odpadów wielkogabaryto-
wych i tzw. „problemowych”! 
Przedmioty metalowe, zużyte 
baterie, stare elektrosprzęty, 
przeterminowane leki można 
wystawić w wyznaczonych 
punktach, podanych wcześniej 
do publicznej wiadomości. 

Włamali się do mieszkania 
13 marca 2015 r. doszło do 

włamania do jednego z miesz-
kań przy ulicy Kochanowskiego 
w Strzegomiu. Złodzieje zabrali 
z mieszkania pieniądze oraz biżu-
terię. Strzegomska policja prowa-
dzi czynności w tej sprawie. 

Nietrzeźwy - zatrzymany 
14 marca 2015 r. w miejscowo-

ści Żelazów został przez funk-
cjonariuszy policji zatrzymany 
66-letni mężczyzna. Kierował on 
autem dostawczym Volkswagen 

Transporter pod wpływem alko-
holu. W wydychanym powietrzu 
miał 1.7 promila. Po zakończeniu 
czynności został zwolniony do 
domu.

Okradł garaż 
24-latek ze Strzegomia nieba-

wem stanie przed sądem za wła-
manie i okradzenie garażu przy 
ulicy Brzegowej. Wartość skra-
dzionych przez niego przedmio-
tów została wyceniona na kwotę 
3700 zł. Skradzione mienie udało 
odzyskać się w całości. 

Zgłoś wykroczenie! 
Jeśli byłeś świadkiem agresyw-

nego zachowania ze strony innego 
uczestnika ruchu drogowego 
na terenie województwa dolno-
śląskiego - powiadom policję! 
Wychodząc naprzeciw wszystkim, 
dla których bezpieczeństwo na 
naszych drogach nie pozostaje 
obojętne, Komenda Wojewódzka 
Policji we Wrocławiu uruchomiła 
specjalną skrzynkę poczty elektro-
nicznej, na którą można przesłać 
policjantom link, film lub zdjęcia 
dokumentujące naruszenia prawa. 

Na adres: stopagresjidrogowej@
wr.policja.gov.pl można zgłaszać 
wszelkie łamania prawa ze strony 
uczestników ruchu drogowego. 
Funkcjonariusze pionu ruchu 
drogowego przeanalizują otrzy-
mane materiały i sprawdzą jakie 
konsekwencje prawne można 
zastosować wobec sprawców 
agresywnych oraz niebezpiecz-
nych zachowań na drodze. Aby 
ograniczyć przemoc i agresję ze 
strony kierowców, którzy nie po-
trafią kontrolować swoich reakcji 
i zachowań, policjanci będą sięgali 

po różnego rodzaju środki. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, że wo-
bec takich osób będą stosowane 
wszystkie możliwe sankcje w naj-
surowszym wymiarze. Mogą to 
być konsekwencje z zakresu prawa 
karnego, ale również konsekwen-
cje administracyjne - nałożenie 
punktów przypisanych do danego 
wykroczenia oraz skierowanie 
sprawcy na badania psychologicz-
ne, mające na celu stwierdzenie, 
czy ma on predyspozycje do posia-
dania uprawnień do prowadzenia 
pojazdu. Prosimy, w celu skutecz-

nego ścigania, a także pociągnięcia 
do odpowiedzialności sprawcy 
wykroczenia w ruchu drogowym 
wraz z materiałem przesyłać nie-
zbędne informacje: data, godzina 
i miejsce zdarzenia (miejscowość, 
nr drogi/ulica), dane dotyczące 
pojazdu: numer rejestracyjny, 
marka, dane zgłaszającego: imię 
i nazwisko, adres do koresponden-
cji, telefon kontaktowy. Jeżeli nie 
potrafisz przesłać pliku z uwagi 
na jego rozmiar, który przekracza 
limit serwera – przekaż materiał 
w najbliższej jednostce policji.

Dwaj mieszkańcy gminy Strzegom – prof. Jan Chmura oraz 
radny Rady Miejskiej w Strzegomiu – Ryszard Żmijewski 
kontynuują swoje starty w maratonach na różnych kon-
tynentach, by zdobyć „Koronę Maratonów Świata”. Tym 
razem wystartowali w Azji – w Maratonie Jerozolimskim, 
który odbył się 13 marca br.

Nasi maratończycy planują już kolejny start – tym razem w Ameryce Południo-
wej, a konkretnie w brazylijskim Rio de Janeiro, w lipcu 2015 r.

W imieniu gospodarza spotkania burmistrza Strzego-
mia Zbigniewa Suchyty zapraszamy 30 marca o godz. 
16.00 do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, I p., sala 
konferencyjna.

Redakcja „Gminnych Wiadomości Strzegom” w kontekście cyklu repor-
taży pn. „Drogowskazy współczesności”, zwraca się o wskazywanie 
autorytetów współczesności. Propozycje osób, których życie jest swoistą 
drogą dla innych i pewnym drogowskazem, prosimy wysyłać drogą 
e-mailową na adres: biuletyn@strzegom.pl
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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: 

michał P.: z tego, co pamiętam 
na początku pańskiej poprzed-
niej kadencji obiecywał pan, 
że po byłem Pks-ie nie po-
wstanie żaden market – mają 
tam być budynki mieszkalno – 
usługowe. to dlaczego budują 
tam market netto? zmienił się 
plan zagospodarowania prze-
strzennego, czy może inwestor 
buduje niezgodnie z ustalonym 
planem?

Plan zagospodarowania 
przestrzennego zakłada, że 
w tym miejscu można postawić 
budynek z usługami w parterze 
oraz funkcją mieszkaniową do 
dwóch pięter. Starostwo Powia-

towe wydając zgodę, na pewno 
stwierdziło zgodność projektu 
z planem przestrzennym. Mar-
ket to sklep z powierzchnią 
ponad 2000 m kw. i takie skle-
py zostały zaplanowane poza 
miastem (jeśli kiedykolwiek 
powstaną). Netto to dyskont 
sieciowy, którego powierzchnia 
jest zdecydowanie mniejsza.

Beata: witam panie burmi-
strzu! niedługo odbędą się za-
pisy do przedszkola. Bardzo 
zależy nam, aby nasze bliźniaki 
dostały się do misia uszatka. 
mieszkamy na ul. sosnowej. 
mam pytanie, czy w przedszko-
lach obowiązuje rejonizacja? 
Pozdrawiam i dziękuję za 
informację.

Przedszkola mają już usta-
lone zasady przyjęcia dzieci, 
z którymi trzeba się zapoznać 
w siedzibie przedszkola. Z tego 
co ja wiem, nie ma rejonizacji 
w przyjęciach do przedszkola.

mieszkanka: witam, mam py-
tanie odnośnie remontu mostu 
na drodze strzegom – świdnica 
(w lesie). czy to prawda, że 
będzie on remontowany w tym 
roku, a cały ruch zostanie prze-
prowadzony przez stanowice?

Nie posiadamy takich in-
formacji, natomiast myślę, że 
jeśli remont się rozpocznie, to 
ruch musi być puszczony przez 
Stanowice. To oczywiste.

michał: witam panie burmi-
strzu! moje pytanie jest takie 
– czy oprócz takich gwiazd, 
jak zbigniew wodecki, dżem, 
mesajah i Bajm wystąpią jakieś 
gwiazdy gatunku disco polo? 
w strzegomiu na pewno są 
osoby, które lubią tę muzykę. 
Pozdrawiam i proszę o odpo-
wiedź.

Tak, w piątek w trakcie Świę-
ta Granitu Strzegomskiego 
będzie blok zespołów disco-
polowych.

uwięziona: witam panie bur-
mistrzu. Piszę w dość ważnej 
sprawie, jak dla mieszkańca 
stanowic. dokładnie chodzi mi 
o wydostanie się z miejscowo-
ści. owszem, w tygodniu jest 
wspaniale – bus przyjeżdża, bus 
odjeżdża. Ale gdy przychodzi 
sobota, czujemy się jak więź-
niowie. czy jest możliwość, by 
zorganizować jakiegoś busika 
kursującego przed godziną 13.00 
ze strzegomia? jeśli pan bur-
mistrz byłby na tyle uprzejmy, 
prosilibyśmy pomóc nam w tej 
jakże ważnej dla nas sprawie.

Niestety gmina nie orga-
nizuje transportu lokalnego. 
Obsługują go firmy prywatne, 
które organizują tylko takie 
kursy, które są opłacalne. Jeśli 
jest takie zapotrzebowanie, 
proszę wystąpić imiennie w tej 
sprawie, a my zainteresujemy 
firmy, które obsługują tę trasę. 

Decyzja należy jednak do firmy, 
która prowadzi tę działalność 
gospodarczą.

mieszkaniec ul. kochanowskie-
go: witam! Panie burmistrzu, 
proszę o interwencję w sprawie 
uprzątnięcia i utrzymania po-
rządku pomiędzy ul. kocha-
nowskiego a ul. legnicką – obok 
budynku dawnego pogotowia ra-
tunkowego i dyskontu Biedronka 
(działka służy jako „dziki” par-
king). na działce tej codziennie 
spożywany jest alkohol przez 
miejscowych meneli, porozrzu-
cane są wszędzie śmieci, butelki 
oraz inne odpady. teren ten od 
wielu lat nie jest uporządkowa-
ny, co nam mieszkańcom osiedla 
bardzo przeszkadza. z balko-
nów mamy widok na grupkę 
spożywających alkohol ludzi, 
niejednokrotnie załatwiających 
potrzeby f izjologiczne. Proszę 
o interwencję w tej sprawie.

Może to śmieszne, ale gmina 
nie ma możliwości w żaden 
sposób egzekwować utrzymania 
porządku na terenach prywat-
nych. Na sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się w dniu 19 mar-
ca br. radny Władysław Halczuk 
zgłosił fakt - o którym pan 
pisze - oficjalnie i zostanie on 
zgłoszony na Komisariat Policji. 
Wiem, że jeden z właścicieli 
podjął temat natychmiast, na-
tomiast drugi - nie wiem, jak 
się zachowa. Najlepiej byłoby, 

gdyby właściciele działek tak je 
zabezpieczyli, by nikt nie mógł 
wchodzić na ich teren, by tam 
śmiecić.

Adam ze strzegomia: witam 
panie burmistrzu. w niektó-
rych informacjach na forach 
spotkać można wypowiedzi, 
że jakoby parking u zbiegu 
ulic św. Anny i ul. kościelnej 
został wybudowany ze środków 
gminnych, lecz na terenie nie 
będącym własnością gminy. jeśli 
to prawda, to inaczej mówiąc 
gmina zrobiła prezent właści-
cielowi nieruchomości. Proszę 
odnieść się do pytania – jak 
naprawdę jest z tą budową? 
Proszę też odpowiedzieć, jak 
można załatwić sprawę takiej 
budowy w organie architekto-
niczno – budowlanym i uzyskać 
decyzję o pozwoleniu na budowę 
nie posiadając prawa do nieru-
chomości przeznaczonej na cele 
budowlane. Być może mógłbym 
w przyszłości skorzystać z takiej 
furtki prawnej.

Już wielokrotnie odnosiłem 
się do tej sprawy. Dzięku-
ję wszystkim internautom, 
którzy zauważyli, jak jest 
teraz elegancko i schludnie. 
Teren ten użyczył od pry-
watnego właściciela Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Strzegomiu. W czerwcu zo-
stanie dokonana zmiana stref 
płatnego parkowania i zmiana 

w organizacji ruchu w centrum 
miasta. Na ul. Szkolnej będzie 
można się tylko zatrzymywać, 
żeby wysiąść lub wsiąść. Na ul. 
Św. Anny będzie zakaz zatrzy-
mywania i postoju, podobnie 
będzie na ul. Kościelnej do ul. 
Dąbrowskiego. Parking ten 
będzie bardzo potrzebny do 
zaparkowania, by usprawnić 
ruch i poprawić bezpieczeń-
stwo ruchu w centrum miasta. 
Ulice – Boh. Getta, cała Świd-
nicka oraz Paderewskiego 
będą objęte strefą płatnego 
parkowania. Nie wzrosną opła-
ty za parkowanie. Jednocześnie 
informuję, że bezwzględnie 
kontrolowane będzie parko-
wanie na podwórkach i osoby, 
które nie mają uprawnień do 
postoju w tych miejscach, będą 
karane. Ludzie mieszkający 
w mieście też mają prawo do 
swojego podwórka. Prowa-
dzimy także rozmowy z jedną 
z instytucji (nie prywatną), by 
przejąć teren w centrum miasta 
z przeznaczeniem na parking. 
Jest to problem, który chcemy 
rozwiązać. Opłaty za parko-
wanie są najniższe. Jeszcze raz, 
gmina za swoje pieniądze nie 
urządzała parkingu. ZUK jest 
spółką i rządzi się swoim pra-
wem, które go obowiązuje. Już 
niebawem parking ten będzie 
niezbędny do prawidłowego 
i normalnego funkcjonowania 
centrum.

K. Nabiałek

Przedstawiamy dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Strzegomiu. 
W tym numerze młodszy aspirant 
Krzysztof Nabiałek.
Rejon patrolowania dzielni-
cowego:

Strzegom – ul. Andersa, Bema, 
Bohaterów Getta, Brzegowa, 
Brzozowa, Czerwonego Krzyża, 
Dembińskiego, Dolna, Górnicza, 
Jeleniogórska, Konopnickiej, Ko-
palniana, Kościelna, Krótka, Kwia-
towa, Limanowskiego, Lipowa, 
Malinowa, Milenijna, Miodowa, 
Ogrodowa, Olszowa, Parkowa, 
Piekarnicza, Piłsudskiego, Polna, 
Rynek, Słoneczna, Starzyńskiego, 
Szkolna, Świdnicka, Św. Tomasza, 
Wałbrzyska, Wrzosowa, Wydo-
bywcza.

Telefon służbowy: 74 8551-991, 
tel. kom. 797 306 415.

nasi
dzielnicowi
* *

6 lat spędzonych na Sybe-
rii, tysiące przemierzonych 
kilometrów, 49 lat pracy dy-
daktyczno- wychowawczej, 
60 lat w harcerstwie, 60 lat 
pożycia małżeńskiego kreują 
dorobek człowieka, który 
zachwyca się życiem w jego 
najdrobniejszych przejawach. 
Choć w 2002 r. przeszedł na 
emeryturę, to nie zrezygno-
wał z edukacji, którą prowa-
dził w PSP nr 2 i 4, ucząc 
społecznie przepisów ruchu 
drogowego oraz organizując 
egzaminy na młodzieżową 
kartę rowerową. 

Edward Dyrda urodził się 
we wsi Bukówna, w 1930 r. 
Wieś, leżąca nad Dniestrem, 
była zamieszkała przez ro-
dziny ukraińskie oraz 25 
rodzin polskich. 10 lutego 
1940 r. okazało się, że decyzją 
władz sowieckich rodzina 
Dyrdów została przesiedlona 
w głąb Związku Radzieckie-
go. - Pobyt na Syberii trwał 
6 lat i na wiosnę 1946 r. – po 
załadowaniu do wagonów 
towarowych – wyruszyliśmy 
do Polski. Po kontrolach na 
granicy szczęśliwie dotarli-
śmy do Wrocławia. Jesienią 
1946 r. przeprowadziliśmy 
się do Goczałkowa, w gminie 

Strzegom. W 1948 r. ukoń-
czyłem szkołę podstawową, 
a w tym samym roku rozpo-
cząłem naukę w Państwo-
wym Liceum Mechanicznym 
w Strzegomiu. Po ukończeniu 
szkoły zostałem powołany do 
służby wojskowej na Hel, do 
Marynarki Morskiej Obrony 
Wybrzeża – wspomina pan 
Edward. W październiku 
1953 r. wrócił  do cywila, 
a już 3 grudnia 1953 r. został 
przyjęty do ZSZ w Strzego-
miu jako nauczyciel zawodu. 
W trakcie pracy w szkole do-
kształcał się, kończąc 4-letnie 
technikum pedagogiczne 
w Katowicach oraz 2-letnie 
studium pedagogiczne we 
Wrocławiu. W szkole prze-
pracował 49 lat (1953-2002). 
W 1954 r. spotkał koleżankę 
Helenę z Bukówny i w paź-
dzierniku tego roku pobrali 
się. W swym 60– letnim po-
życiu małżeńskim doczekali 

się 3 dzieci, 7 wnucząt i 1 pra-
wnuka. Oprócz pracy w szko-
le dodatkowo pracował 25 
lat w LOK-u jako instruktor 
przepisów ruchu drogowego. 
Od 1969 r. Edward Dyrda 
jeździł na obozy harcerskie. 
– Razem z harcerzami wybu-
dowaliśmy ośrodek harcerski 
w Niesulicach nad jeziorem 
Niesłysz, który służy do dnia 
dzisiejszego harcerzom ZHP 
Chorągwi Dolnośląskiej Hu-
fiec Świdnica. Byłem w Nie-
sulicach 126 razy – podkreśla 
Edward Dyrda. Od 2002 r. 
jest na emeryturze. 

Ty lko  l udz i e  z  c ha r y -
zmą, potrafiący radzić sobie 
w trudnych sytuacjach, ludzie, 
których się podziwia i pragnie 
naśladować, stanowią życiowe 
drogowskazy. Takim współ-
czesnym drogowskazem jest 
dla nas pan Edward Dyrda. 

gk

Oddał całego siebie innym
Tylko ludzie z charyzmą, potrafiący radzić sobie w trudnych sytuacjach stanowią życiowe drogowskazy. Jak pan Edward… 

Najważniejsze odznaczenia harcmistrza Edwarda Dyrdy 

(spośród 24!):

- Brązowy medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1971), - Złoty 

Krzyż Zasługi (1975 r.), - Złota Odznaka „Zasłużony działacz 

LOK (1986 r.), - Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP (1987 r.), Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.), - Złota Odznaka 

„Zasłużonego działkowca” (1995 r.), - Medal za Długoletnie Po-

życie Małżeńskie (2004 r.), - Krzyż Zesłańca Sybiru (2005 r.)

Edward Dyrda - nauczyciel szkolenia zawodowego, instruktor przepisów ruchu drogowego, 
wychowawca wielu pokoleń strzegomian. Sybirak, żołnierz, harcmistrz ZHP, a przede 
wszystkim człowiek z charakterem, kierujący się w życiu zasadą ładu, porządku i dyscypliny, 
pochylający się nad potrzebami dzieci i młodzieży, a przede wszystkim - cudowny mąż, 
ojciec, dziadek i pradziadek. Działacz społeczny, promujący życie rodzinne. 
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Uchwała w sprawie zmian 
budżetu gminy Strzegom 
na 2015 rok, zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej 
gminy Strzegom na lata 
2015-2024 oraz inne ważne 
dla funkcjonowania gminy 
uchwał y podjęto na sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu 19 marca br. 

Budżet z nadwyżką
Rada Miejska dokonała 

zmian w budżecie gminy, które 
wynikały z planowanych inwe-
stycji. Przesunięto kwotę 300 
tys. zł z rezerwy na zadania 
inwestycyjne w ramach budżetu 
obywatelskiego, tj. 290 tys. zł na 
wykonanie remontu elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 oraz 8.984 zł na mobil-
ne biuro plenerowe zawodów 
terenowych. Pozostała kwota 
1.016 zł została przesunięta 
na zwiększenie wydatków za-
daszenia trybuny dolnej płyty 
boiska OSiR. Na wykonanie 
tej inwestycji przesunięto także 
kwotę 28 984 z rezerwy ogólnej. 
W wyniku dokonanych zmian 
zwiększono plan wydatków na 
zadaniu zadaszenia trybuny 
o 30 tys. zł. Zaplanowano także 
zwiększenie planu wydatków 
inwestycyjnych o kwotę 22 tys. 
zł na przebudowę oświetlenia 
drogowego przy drodze 374 na 
odcinku Al. Wojska Polskiego 
i ul. Kasztelańskiej. 

 Nowe tereny inwestycyjne 
i fotowoltanika

Kolejnym ważnym tematem 
obrad była zaproponowana 
zmiana studium uwarunko-
wań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Strzegom. Jest ona związana 
z dużym zainteresowaniem 

lokalizacji na terenie gminy 
Strzegom instalacji fotowol-
taicznej, tzn. instalacji zamie-
niających energię słoneczną na 
energię elektryczną. Z uwagi 
na fakt, że w trakcie procedu-
ry planistycznej, która miała 
miejsce w latach 2009-2012 
zmierzającej do uchwalenia 
obowiązującego Studium nie 
wpłynęły wnioski o wyznacze-
nie lokalizacji takich zamierzeń 
inwestycyjnych, zaszła więc 
konieczność przystąpienia do 
zmiany Studium. Obowiązek 
wyznaczenia w Studium obsza-
rów, na których będą zlokalizo-
wane urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 
100 kW i ich strefy ochronne 
wynika z ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Zmiana będzie dotyczyła 
także wyznaczenia nowych 
terenów pod zabudowę, co wa-
runkują planowane zamierzenia 
inwestycyjne. 

Odmowa dla wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa

Podczas ostatniej sesji Rada 
Miejska odmownie ustosunko-
wała się również do uwzględ-
nienia złożonego przez Wro-
cławskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania ALBA S.A. we 
Wrocławiu oraz GEOTRADE 
Sp. z o.o. z siedzibą we Wro-
cławiu wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa Uchwałą Nr 
63/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 września 
2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru położonego w obrębie 
wsi Rusko. Uchwała została 
podjęta zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. - Na-
sze działania są zgodne z wolą 
mieszkańców Jaroszowa i Ru-
ska, którzy nie chcą więcej na 
swoim terenie żadnych instala-
cji śmieciowych. Tylko zmianą 
planu zagospodarowania prze-
strzennego można tę inwestycję 

zatrzymać – zaznacza Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Przyjęte w miejscowym planie 
rozwiązania są zgodne z prze-
pisami prawa, a gmina posiada 
tzw. władztwo planistyczne 
i w oparciu o przepisy prawa 
może ingerować w prawo wła-
sności. Ponadto społeczeństwo 
lokalne wnosiło stanowczy 
sprzeciw wobec prowadzenia 
działalności związanej z gospo-
darowaniem odpadami, innej 
niż odzysk ziemi z substancji 
ropopochodnych. Dodajmy, że 
w kwietniu 2014 r. właściciel 
zbył udział w prawie własności 
nieruchomości na rzecz innego 
podmiotu, posiadając wiedzę 
i informację o zmianie miej-
scowego planu i tym samym 
ograniczeniu funkcji terenu 
i ograniczeniu możliwości pro-
wadzenia działalności w zakre-
sie gospodarowania odpadami, 
o czym świadczy zapis w akcie 
notarialnym.

gk

Radni obradowali
Sesję zdominowała uchwała dotycząca przesunięć budżetowych. Poruszono też wiele innych tematów

Na zakończe-
nie sesji władze 
gminy złożyły po-
dziękowania Ja-
ninie Gołębiak, 
pełniącej  przez 
24 lata funkcję 
i n s p e k t o r a  d s . 
obs ługi  rady. - 
Pani Janina była 
p r a c o w n i k i e m 
o gołębim sercu - 
zawsze życzliwa 
i przyjazna. Dzię-
kujemy jej za lata 
pracy w Biurze 
Rady. Współpra-
ca z panią Janiną 
była wielką przy-
jemnością - po-
wiedział Tomasz 
Marczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
- Okres tych 24 lat to czas 
wspólnej pracy i współpracy, 
rzetelnego wykonywania po-
wierzonych obowiązków. Ra-
zem podejmowałyśmy trudne 
wyzwania sześciu kadencji, 
pracowałyśmy z czterema 
burmistrzami i sześcioma 
przewodniczącymi rady. Każ-
da nowa kadencja to nowe 
wyzwania, nowi radni i stale 
zmieniające się przepisy. Ra-
zem podołałyśmy wszystkim 

obowiązkom. Czas wspólnej 
pracy spowodował nawią-
zanie przyjacielskich relacji 
na płaszczyźnie zawodowej 
i osobistej, które nie zostaną 
zapomniane - komentuje Jó-
zefa Piotrowska, kierownik 
Biura Rady. Wśród życzeń, 
skierowanych do pani Janiny 
dominowały życzenia zdro-
wia, realizacji marzeń i dal-
szego zaangażowania w pracy 
społecznej na rzecz gminy 
i sołectwa Bartoszówek. 

gk

Podziękowano J. Gołębiak

Pierwsze wyjazdowe posie-
dzenie przedstawicieli Komisji 
w celu kontroli dzikich wysypisk 
oraz czystości gminy Strzegom 
odbyło się 11 marca. - W naj-
bliższych dniach odbędzie się 
kolejne posiedzenie wyjazdowe 
oraz komisja tematyczna. Bę-
dzie to czas na podsumowanie, 
napisanie wniosków i kon-
kretne rozwiązania – wyjaśnia 
radna. Od 1 lipca 2013 roku 
zaczął funkcjonować nowy sys-
tem gospodarowania odpadami. 
Gminy przejęły odpowiedzial-
ność za odpady komunalne 
z ich terenu. Nowe przepisy 
miały pomóc w ograniczeniu 
istnienia dzikich wysypisk. - 
Zaśmiecanie otoczenia miało 
przestać się kalkulować, ponie-
waż każdy właściciel nierucho-
mości miał złożyć do gminy 
deklarację dotyczącą odpadów. 
Głównym założeniem ustawy 
była nieuchronność opłaty. Po-
siedzenie wyjazdowe wskazało, 

że problem dzikich wysypisk 
nadal istnieje. Myślę, że nie jest 
to wina jedynie ludzkiej mental-
ności, ale także brak pewnych 
regulacji - tłumaczy Sabina 
Wiktorowicz. Przedstawiciele 
Komisji Bezpieczeństwa pod-
czas posiedzenia wyjazdowego 
wskazali wiele nieprawidłowo-
ści. - Duży problem stanowią 
ogólnodostępne tereny, będące 
własnością prywatnych osób. 
Na takim właśnie terenie, blisko 
centrum miasta jest wysypisko. 
Porozrzucane śmieci, foliowe 
torby, szkło, butelki zajmują 
praktycznie cały obszar terenu. 
Gmina w tym temacie może li-
czyć jedynie na dobrą wolę wła-
ścicieli nieruchomości. Jednakże 
właściciele takich obszarów nie 
poczuwają się do odpowiedzial-
ności posprzątania terenu, gdyż 
to nie oni doprowadzili teren do 
takiego stanu. I tak błędne koło 
się zamyka – mówi przewodni-
cząca Komisji. Ponadto w wielu 

miejscach są niedrożne oraz za-
śmiecone rowy, jest dużo ubyt-
ków w nawierzchniach jezdni, 
budynki grożące zawaleniem są 
niezabezpieczone odpowiednio 
przed dostępem osób trzecich 
(przy ul. Mickiewicza oraz ul. 
Kolejowej - w budynkach tych 
są składowiska śmieci oraz 
materiałów pobudowlanych). 
Droga od ul. Legnickiej, zjazd 
w prawo na Graniczną stanowi 
składowisko płyt granitowych. 
Na drodze znajdują się również 
liczne gałęzie najprawdopo-
dobniej z terenów pobliskich 
działek - obecny stan stanowi 
zagrożenie pożarowe. Zanie-
dbana droga z licznymi ubyt-
kami w nawierzchni stała się 
również składowiskiem śmieci. 
Ponadto, ulice zwłaszcza na 
terenach osiedlowych wymagają 
uprzątnięcia piachu po okresie 
zimowym.

Nowoczesne składowiska 
odpadów są zabezpieczone 
specjalnymi foliami oddzielają-
cymi ich zawartość od podłoża. 
Niestety, odpady trafiające poza 
składowiska to nie tylko este-
tyka otoczenia, czy problem 
brzydkiego zapachu. Nielegalne 
wysypiska to zanieczyszczanie 

gleby i wód gruntowych, realne 
zagrożenie dla zwierząt, zagro-
żenie pożarowe, a nawet ryzyko 
epidemii.

- Myślę, że ustawa śmie-
ciowa mimo pewnych wad 
spowodowała, że samorząd 
zaczął budować świadomość 
ekologiczną, dzięki między in-
nymi przekazywaniu korzyści 
płynących z segregacji i utyli-
zacji. Selektywna zbiórka od-
padów umożliwia wychowanie 
najmłodszych w poczuciu 
odpowiedzialności za swoje 
miasto, świat. Aby system 
prawidłowo funkcjonował 
i zaczął spełniać zakładane 
oczekiwania, potrzebne jest 
zaangażowanie mieszkańców 
naszej gminy. Ważne są akcje 
ekologiczne i kampanie in-
formacyjne. Gmina 26 marca 
organizuje akcję polegającą 
na sprzątaniu swojej okolicy. 
Bardzo dobrze, że tego typu 
wydarzenia są organizowane 
właśnie u nas. To mieszkańcy 
gminy mogą zmienić środowi-
sko, w którym żyją i w którym 
żyć będą przyszłe pokolenia. 
Nie bądźmy obojętni, zgła-
szajmy problemy – mówi 
Sabina Wiktorowicz. 

Komisja ładu i bezpieczeństwa pracowała w terenie
Problem dzikich wysypisk to nie tylko wina ludzkiej mentalności, ale także brak pewnych regulacjiNowy regulamin 

Rada Miejska wprowadziła 
zmiany do regulaminu ko-
rzystania z dworca autobu-
sowego w Strzegomiu przy ul. 
Dworcowej oraz przystanków 
komunikacyjnych w Strze-
gomiu i na terenie gminy. Te 
działania poprawią dyscyplinę 
przewoźników i usprawnią 
obsługę podróżnych oraz ich 
bezpieczeństwo podczas do-
konywanych odpraw. Uchwa-
ła zabrania postoju pojazdów 
na przystankach komunika-
cyjnych ponad czas niezbędny 
do obsługi pasażerów, jednak 
nie dłużej niż 5 minut.

Program opieki 

Rada Miejska przyjęła pro-
gram opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Strzegom 
w 2015 roku, który zgodnie 
z ustawą określa się rokrocznie 
do 31 marca. Program roz-

wiązuje problem bezdomności 
i niekontrolowanego wzrostu 
populacji bezdomnych zwierząt 
oraz reguluje sprawy związa-
ne z opieką i dokarmianiem 
kotów wolno żyjących. Wska-
zuje także gospodarstwa rolne 
w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich oraz 
placówkę weterynaryjną, która 
zapewnia całodobową opiekę 
weterynaryjną w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

- Prace Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Pu-
blicznego oraz Ochrony Środowiska w bieżącym miesiącu 
dotyczą problematyki systemu gospodarki odpadami oraz 
ochrony środowiska i utrzymania czystości na terenie 
Miasta i Gminy Strzegom – mówi Sabina Wiktorowicz, 
przewodnicząca Komisji. 
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Zadaniem grupy projektowej 
było sprawdzenie, jak wygląda 
ich okolica pod względem 
miejsc użyteczności publicz-
nej.

W Strzegomiu wiele się 
dzieje, prowadzone są różne 
remonty, inwestycje. Jednak 
młodzi obywatele postanowili 
poszukać miejsc, które wyma-
gają poprawy lub których u nas 
brakuje. Zanim przystąpili do 
pracy, wspólnie z opiekunami 
projektu ustalili harmonogram 
działań.

Najpierw wybrali się na spa-
cer po mieście, aby sprawdzić 
miejsca użyteczności publicznej, 
z których korzystają miesz-
kańcy. Następnie postano-
wili przeprowadzić wywiady 
z mieszkańcami miasta w róż-
nym wieku. Chcieli dowiedzieć 
się, z których miejsc użytecz-
ności publicznej najczęściej 
korzystają mieszkańcy; które 
miejsca wymagają odnowienia; 
których brakuje w ich miejscu 
zamieszkania.

Po przeprowadzeniu wywia-
dów okazało się, że w Strzego-
miu potrzebne są: siłownie na 
wolnym powietrzu, basen kryty, 
podjazd dla niepełnosprawnych 

przy Urzędzie Miejskim, ścieżki 
rowerowe prowadzące do po-
bliskich wsi, „mały amfiteatr” 
w parku, gdzie mogłyby od-
bywać się imprezy na wolnym 
powietrzu.

W ramach projektu gimna-
zjaliści przygotowali wystawę, 
która przedstawia różne miej-
sca użyteczności publicznej 
w Strzegomiu z umiejscowie-
niem ich na mapie.

9 lutego 2015 roku repre-
zentantki klasy II „b” : Maja 
Czerwiecka, Dominika To-
porowska oraz Kamila Sabi-
szewska spotkały się z zastępcą 
burmistrza Strzegomia Wie-
sławem Witkowskim oraz na-
czelnikiem Wydziału Oświaty 
Urszulą Podsiadły-Szubert. 
Uczennice przedstawiły swoje 
propozycje dotyczące miejsc 
użyteczności publicznej. Za-
stępca burmistrza poinformo-
wał, że w najbliższym czasie 
w Strzegomiu powstaną: basen 
„Delfinek” przy Przedszkolu 
i Szkole Podstawowej nr 2, 
nowe ścieżki rowerowe, nowe 
siłownie na wolnym powietrzu 
przy ulicy Krótkiej, Dolnej 
oraz w pobliżu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. W planach są także:  

nowe place zabaw, dirtpark. 
W najbliższym czasie gmina 
zamierza wybudować nowe 
przedszkole i żłobek w miejscu 
obecnego Przedszkola nr 4 oraz 
planuje również uruchomienie 
Domu Dziennego Pobytu przy 
ul. Armii Krajowej. Wiesław 
Witkowski poruszył także te-
mat inwestycji, która będzie 
realizowana w najbliższym 
czasie. Będzie to „budynek wie-
lofunkcyjny”, który ma powstać 
w Jaroszowie, w którym między 
innymi znajdzie się biblioteka 
i świetlica wiejska.

– W imieniu wszystkich bio-
rących udział w projekcie dzię-
kujemy serdecznie zastępcy bur-

mistrza za udzielenie informacji 
na temat miejsc użyteczności 
publicznej w naszym mieście – 
mówią gimnazjaliści.

Projekt umożliwił kształ-
towanie takich postaw jak 

odpowiedzialność za dobro 
wspólne, budowanie więzi 
ze swoją Małą Ojczyzną. 
Uczniowie mieli poczucie, 
że są współtwórcami zmian, 
które zachodzą w naszym 

mieście. Udział w zadaniach 
projektowych przyczynił się 
do rozwijania kreatywności, 
inicjatywności, otwartości 
na problemy środowiska lo-
kalnego.

Młodzi obywatele z Gimnazjum nr 1
W ramach programu uczniowie wybrali jeden z trzech tematów pn. „Lokalni architekci”. Szukali miejsc użyteczności publicznej, o które warto zadbać

Aż trzy prace uczniów ze 
Stanowic znalazły uznanie 
w oczach XVII Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci i Młodzieży 2014/2015 
„Bezpieczeństwo i rozwaga – 
tego od ciebie każdy wymaga”. 
Konkurs został zorganizowany 
przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju. 

Konkurs ma charakter wielo-
etapowy i odbywa się na kilku 
szczeblach: szkol-
nym, gminnym, 
p o w i a t o w y , 
wojewódzkim 
i centralnym. 
Na etapie 
g m i n y 
Strzegom 
uznanie 
w oczach 
komisji 
konkur-

sowej znalazły aż trzy prace, 
które będą oceniane również 
na szczeblu powiatowym. I tak, 
w kategorii klas I-III zwyciężył 
obrazek wykonany przez drugo-
klasistkę, Antoninę Wiśniow-
ską, zaś w grupie klas IV-VI 
drugie miejsce zajęła Karolina 
Cichoń, a trzecią lokatę uzyskała 
Wiktoria Zając- obie z klasy VI. 
Gratulujemy! 

Głównym celem przedsię-
wzięcia było zainteresowanie 
dzieci tematem bezpieczeń-

stwa. Uczestnicy zma-
gań konkursowych 
mieli poprzez przekaz 
artystyczny zwrócić 

uwagę na właści-
we zachowania 
i prawidłowe, 
bezpieczne po-
stępowanie od 
najmłodszych 
lat.

Sukcesy uczniów ze Stanowic

Swoją obecnością zaszczycili za-
proszeni goście w osobach: Piotr 
Fedorowicz - starosta świdnicki, 
Wiesław Witkowski - zastępca 
burmistrza Strzegomia, Małgo-
rzata Waszak - przewodniczą-
ca Rady Rodziców w Zespole 
Szkół, Włodzimierz Balcerek 
- przyjaciel szkoły oraz niektórzy 
sponsorzy.

O tytuł „najpiękniejszej, naj-
wspanialszej i najlepszej”, a za-
razem wyjątkowej ubiegało się 
w tym roku 14 dziewcząt: Paulina 
Bodniewicz (kl. 1 Technikum In-
formatyczne), Justyna Bobowska 
(kl. 2 Technikum Ekonomiczne), 
Wiktoria Lasak (kl. 2 Technikum 
Ekonomiczne), Dominika Ada-

mowicz (kl. 2 Technikum Eko-
nomiczne), Justyna Kwiatkowska 
(kl. 2 Technikum Ekonomiczne), 
Klaudia Kula (kl. 1 Technikum 
Informatyczne), Patrycja Bodnar 
(kl. 2 Technikum Ekonomiczne), 
Karolina Potoniec (kl. 2 Tech-
nikum Ekonomiczne), Paulina 
Kwiatkowska (kl. 2 Technikum 
Ekonomiczne), Karolina Witka 
(kl. 2 Technikum Ekonomiczne), 
Justyna Wojtowicz (kl. 1 Tech-
nikum Górnictwa Odkrywko-
wego), Marta Basiewicz (kl. 
2 Technikum Ekonomiczne), 
Justyna Drąg (kl. 3 Technikum 
Ekonomiczne) oraz Żaneta 
Sobieraj (kl. 2 Technikum Eko-
nomiczne).

Dziewczyny tradycyjnie zapre-
zentowały się w trzech odsłonach: 
w stroju szkolnym, sportowym 
i wieczorowym. W trakcie wystę-
pów uczestniczki musiały sprostać 
wielu zadaniom, m.in.: odpowie-
dzieć na pytania na inteligencję, 
czy też „zareklamować aktywny 
styl życia”. Tytuł Miss 2015 zdo-
była Karolina Witka, natomiast 
I v-ce Miss - Justyna Bobowska, 
a Miss Publiczności - Wiktoria 

Lasak! Dodatkowo w tym roku 
przyznany został tytuł „Miss 
Internetu” zorganizowany przez 
tygodnik „Strzegom Nasze Mia-
sto”- zwycięzcą została Justyna 
Drąg. W przerwach konkursu od-
były się występy talentów szkoły 
w piosenkach i skeczach. - Impre-
za nie miałaby miejsca, gdyby nie 
nasi wspaniali sponsorzy. Chcemy 
im za wszystko bardzo podzięko-
wać – mówią organizatorzy. 

Uczniowie wybrali Miss Zespołu Szkół w Strzegomiu
Tytuł Miss zdobyła Karolina Witka, V-ce Miss - Justyna Bobowska, a Miss Publiczności - Wiktoria Lasak

- Oferta została skierowana 
do mieszkańców Strzegomia, 
którzy nie przeszli edukacji infor-
matycznej w szkole ze względu 
na wiek. Potrzeby te zostały 
zdiagnozowane na podstawie 
obserwacji osób dorosłych, ko-

rzystających z Pracowni Orange 
przy ul. Krótkiej 6. (budynek 
A Zespołu Szkół w Strzegomiu) 
– komentuje Marcin Konieczny, 
nauczyciel informatyki z Zespołu 
Szkół w Strzegomiu. Projekt 
był realizowany w formie spo-

tkań warsztatowych w małych, 
3-osobowych grupach. Zajęcia 
organizowali i prowadzili wykwa-
lifikowani nauczyciele przedmio-
tów informatycznych: Marcin 
Konieczny i Wojciech Buczak. 
Ogółem przeszkolono 12 osób, 

w wieku od 30 do 60 lat. Projekt, 
zgodnie z harmonogramem, 
zakończył się 15 marca 2015 r. 
Podjęte przedsięwzięcie eduka-
cyjne cieszyło się dużym zain-
teresowaniem, a świadczy o tym 
większa liczba osób chętnych 
do uczestniczenia w projekcie, 
niż liczba osób możliwych do 
przeszkolenia i określona we 
wniosku. W przyszłości pla-
nowane jest złożenie kolejnego 
wniosku grantowego. Pracow-

nia Orange wspiera, reprezentuje 
i promuje Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci oraz Koło Przyjaciół 
Dzieci przy 
Środowi-
skowym 
K l u b i e 
Młodzie-
ż o w y m 

w Strzegomiu, na czele z Mo-
niką Kozłowską oraz Dorotą 
Sozańską.Granty na edukację informatyczną

Ogółem przeszkolono 12 osób, w wieku od 30 do 60 lat. Projekt zakończył się 15 marca 2015 r. i już planowane są kolejne działania dla mieszkańców

Uczniowie klasy II b Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu w roku szkolnym 2014/2015 wzięli 
udział w zimowej edycji projektu „Młody Obywatel” pod patronatem CEO. Młody Oby-
watel to program, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej 
oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim 
otoczeniu. 

6 marca 2015 roku w Strzegomskim Centrum Kultury od-
były się - już po raz ósmy - wybory „Miss” Zespołu Szkół 
w Strzegomiu. Impreza ta stała się tradycją szkoły i jest 
organizowana z okazji „Dnia Kobiet”. 

Zespół Szkół w Strzegomiu skutecznie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na 
edukację informatyczną mieszkańców naszej gminy. W ramach programu grantowego 
„Pracownie Orange”, obejmującego II połowę 2014 r., szkoła otrzymała dotację na pro-
jekt pt. „Szkolenie z zakresu funkcjonowania, diagnozowania i konfigurowania systemu 
komputerowego”. 
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W tym roku do udziału 
w intelektualnych zmaganiach 
zgłoszone zostały trzyosobowe 
drużyny ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 ze Strzegomia, Ro-
goźnicy, Jaroszowa i Kostrzy. 
Niezwykle wymagające jury, 
oceniając uczestników, brało 
pod uwagę wiedzę teoretycz-
ną oraz zdolności aktorskie. 
Oceniane były też maski te-
atralne, wcześniej przygoto-
wane w szkole podczas zajęć 
plastycznych. Uczestników 
konkursu powitała Bożena 
Bojanowska-Czuk dyrektor 
SCK, dziękując za zaintereso-

wanie niełatwym tematem oraz 
za pracę włożoną w przygoto-
wania. Życzyła też zdrowej ry-
walizacji i wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Konkurs odbywał 
się w sali widowiskowej SCK, 
w miejscu gdzie króluje „duch” 
teatru roztaczając specyficzny, 
tajemniczy klimat. Zwyciężyła 
„mocna drużyna” z Zespołu 
Szkół w Jaroszowie. Była ra-
dość ze zwycięstwa oraz ogrom 
satysfakcji z udziału w tak 
prestiżowym konkursie. Gratu-
lujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Mistrzowie teatru
Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Jaroszowie, ale gratulowano wszystkim uczestnikom 

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Strzegom realizuje pro-
jekt „Tablety w Bibliotece” finan-
sowany przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Strzegomska biblioteka otrzy-
mała trzy tablety Apple o wartości 
6311,37 zł. Projekt „Tablety w Bi-
bliotece” realizowany przez FRSI, 
jest częścią Programu Rozwoju 
Bibliotek. Jego celem jest dostar-
czenie bibliotekom publicznym 
narzędzi, wiedzy i inspiracji, któ-
re wspierają naukę 
i promują wizerunek 
bibliotek publicznych, 
jako instytucji nowo-
czesnych. - Obecnie 
prowadzimy szkole-
nia dla pracowników, 
na których poznają 
bogactwo aplikacji 
tabletów oraz moż-
liwości ich wyko-
rzystania. Kolejnym 
etapem będą zajęcia 

edukacyjne z młodzieżą w wiej-
skich filiach, następnie tablety 
będą udostępnione użytkowni-
kom biblioteki w czytelni głównej 
w Strzegomiu – mówi Katarzyna 
Wójcik, dyrektor biblioteki. 

Tablety w naszej bibliotece

Przedstawienie było wystawione 
z myślą o rocznicy zakończenia de-
portacji Polaków na ziemie obieca-
ne. Pomysłodawcą był radny Paweł 
Wroński, który podczas jednej 
z sesji MRM wystąpił z wnioskiem 
o wystawienie takowego przedsta-

wienia. - Od listopada ubiegłego 
roku zaczęliśmy pracę nad całością. 
Udało się znakomicie - w sumie 
to przerosło nasze oczekiwania. 
Wszyscy aktorzy byli bardzo za-
dowoleni – mówi Konrad Fornal, 
przewodniczący młodzieżowej 

rady. - Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować burmistrzowi 
Strzegomia - Zbigniewowi Su-
chycie, prezesowi Stowarzyszenia 
Wspierania Kultury w Gminie 
Strzegom „AKCJA” – Tomaszowi 
Smagłowskiemu, opiekunowi 
MRM - Tomaszowi Marczakowi 
oraz wszystkim pracownikom 
SCK za okazaną pomoc – dodaje 
Konrad Fornal.
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Wystawili „Samych swoich” na deskach SCK
Przedstawienie było wystawione z myślą o rocznicy zakończenia deportacji Polaków na ziemie obiecane. Pomysłodawcą był radny MRM Paweł Wroński

Dzieci w towarzystwie swo-
ich nauczycielek, rodziców, 
kolegów i koleżanek oraz 
bajkowej postaci - mega ma-
skotki Kaczki Daisy wzięły 
udział w wernisażu. Nagro-
dy wręczyła dyrektor Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
Bożena Bojanowska-Czuk. 

Przy słodkim poczęstunku 
i herbacie dzieci miały czas na 
wspólne rozmowy i wymianę 
zdań. Oryginalne, niezwykle 
barwne i pomysłowe prace 
można podziwiać w holu SCK. 
Serdecznie zapraszamy!
Laureaci konkursu:
Kategoria przedszkola:

1  mie j sce  Natalia Paśko 
z Przedszkola w Stanowicach
2 miejsce Hanna Kołosowska 
z Przedszkola nr 4 w Strze-
gomiu
3 miejsce Hanna Prządka 
z Przedszkola nr 3 w Strze-
gomiu
Kategoria klasy 1-3:
1 miejsce Julia Czekajło ze 
Szkoły Podstawowej w Ro-
goźnicy
2 miejsce Amelia Warkoczyń-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 

2 w Strzegomiu
3 miejsce Aleksandra Bykow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Strzegomiu
4 miejsce Alicja Bohonos ze 
Szkoły Podstawowej w Jaro-
szowie
Kategoria klasy IV-VI: 
1 miejsce Julita Matusiak 
ze Szkoły Podstawowej w 
Kostrzy
2 miejsce Oliwia Stankiewicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 3

Po konkursie „Ulubieńcy spektakli teatralnych”
Oryginalne, niezwykle barwne i pomysłowe prace można podziwiać w holu SCK. Serdecznie zapraszamy!

Stałym punktem programu strzegomskich spotkań z te-
atrem jest konkurs wiedzy o teatrze z udziałem dzieci z klas 
4-6 szkół podstawowych. 

Obsada:
Pawlak – Paweł Wroński, Kargul – Paulina 
Gołębiowska, Aniela – Maja Czerwiecka, 
Mania – Aleksandra Dudyk, Witia – Konrad 
Fornal, Jadźka – Barbara Grad, Kokeszko 
– Natalia Wojtasik, Wieczorek – Jakub Nej-
man, Warszawiak – Zuzanna Kozłowska, 
Sołtys – Karol Radkowski, Babcia Eleonora 
– Kamila Sobkowiak, Rosjanin 1 – Michał 
Kucała, Rosjanin 2 – Kamil Przepłata, 
Niemiecki ksiądz – Aleksandra Rybka, 
Sprzedawca kotów – Mikołaj Wójcik.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu 
wpadli na bardzo ciekawy pomysł i na deskach Strzegomskiego 
Centrum Kultury wystawili spektakl „Sami swoi”. Przedsta-
wienie odbyło się trzykrotnie – w dniach 19 i 20 marca br.

16 marca 2015 r. zostały wręczone nagrody za najlepsze prace 
plastyczne w konkursie „Ulubieńcy spektakli teatralnych”. 
Zostało nagrodzonych dziewięć osób w trzech kategoriach 
wiekowych: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI. 
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Podobnie jak OSP Rogoźnica, 
w grudniu 1994 r. weszła do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego. Obecnie 
w skład jednostki wchodzi 26 
strażaków, w tym 23 czynnych 
(2 kobiety), 2 honorowych i 1 
wspierający. Prezesem OSP 
Goczałków jest Sylwester Tre-
ter, a naczelnikiem – Mariusz 
Branicki. W ubiegłym roku 
jednostka 40 razy wyjeżdżała 
do różnych zdarzeń, z czego 31 
to były pożary, a 9 to miejscowe 
zagrożenia. W porównaniu do 

2013 r. tych wyjazdów było o 11 
więcej, głównie ze względu na 
zdecydowanie większą liczbę 
pożarów traw. - Jest to jednostka 
dobra i ambitna, z dużymi tra-
dycjami rodzinnymi. Strażakami 
byli tam dziadkowie, obecnie 
synowie i wnukowie – mówi 
Urszula Olszewska, prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko - 
Gminnego Związku OSP RP 
w Strzegomiu. – Strażacy z Go-
czałkowa wielokrotnie się spraw-
dzili i można na nich liczyć. 
Trzeba podkreślić, że w ogóle 

strażacy ochotnicy są bardzo 
dobrze wyszkoleni i wyposażeni, 
i nie odbiegają poziomem od 
strażaków zawodowych. Swoją 
pracę wykonują społecznie, 
po powrocie z macierzystych 
zakładów – dodaje pani prezes. 
Jednostka z Goczałkowa dyspo-
nuje m. in. 4 aparatami ochrony 
dróg oddechowych, pompą 
pływającą, średnim, hydraulicz-
nym sprzętem do ratownictwa 
technicznego LUKAS, agre-
gatem prądotwórczym, pompą 
szlamową czy też piłą do drewna. 

Tak jak koledzy z Rogoźnicy, 
strażacy z Goczałkowa chętnie 
uczestniczą we wszelkich uroczy-

stościach państwowych, kościel-
nych i patriotycznych. Włączyli 
się również w akcję sprzątania 

poniemieckich cmentarzy na 
terenie gminy Strzegom.

TW

Strażacy Ochotnicy z Goczałkowa
Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie to jednostka z dużymi tradycjami. Strażakami byli tam dziadkowie, obecnie są synowie i wnukowie

Strażacy ochotnicy ze Sta-
nowic od niedawna cieszą się 
nowo wyremontowaną remi-
zą. Estetyczne pomieszcze-
nia zachęcają do spędzania 
w nich wolnego czasu.

Remont remizy trwał od 8 
stycznia do 6 marca 2015 roku. 
Przeprowadzenie prac było 
możliwe dzięki środkom z bu-
dżetu gminy Strzegom w wy-
sokości ok. 7 tys. złotych. Na 
uwagę zasługuje również fakt, 
że strażacy własnymi siłami pra-
cowali przy remoncie obiektu. 
Wyremontowane zostało biuro 
remizy. Nowy blask zyskały 
korytarze, na podłogach ułożono 
panele, odświeżono ściany i wy-
cyklinowano parkiet.

Dużo pracy i wysiłku w remont 
włożyli następujący strażacy ze 

Stanowic: Krzysztof Kuczma, 
Zbigniew Pawełek, Łukasz 
Baka, Władysław Strzelczyk, 
Roman Wołczański, Andrzej 
Kordy, Józef Szmigiel oraz 
Arkadiusz, Wojciech i Jerzy 
Dudkowie. Nie sposób pomi-
nąć również zaangażowania 
Grzegorza Łamacza, prezesa 
OSP w Strzegomiu oraz osób 

prywatnych, takich jak Edward 
Leszczyk. Dekoracją remizy 
zajęły się żony strażaków.

- Dziękujemy władzom gminy 
Strzegom za wsparcie. Bez niego 
nie mielibyśmy tak pięknego 
miejsca – mówi Józef Jabłoński, 
prezes OSP w Stanowicach.

Uroczysty odbiór obiektu miał 
miejsce  7 marca 2015 r.

W Stanowicach odnowili remizę
Przeprowadzenie prac było możliwe dzięki środkom z budżetu gminy Strzegom Mają ścieki  

pod kontrolą 
W Bartoszówku rozpoczęły 

się prace związane z budową 
długo wyczekiwanej kanali-
zacji sanitarnej. Wykonawcą 
zadnia jest konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Produkcyjne i Handlowe 
„Com-D” Sp. z o.o., 59-400 
Jawor - Lider oraz Przedsię-
biorstwo Produkcyjno - Rolne 
„Sady Dolne” Sp. z o.o, 59-420 
Bolków - Partner. 

I etap zadania obejmuje budo-
wę ok. 3142,40 m sieci kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjnej oraz 
tłocznej wraz z przepompownią 
ścieków. Planowany termin 
zakończenia robót to 20 maja 
2015 r. - Prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość, cierpliwość 
oraz współpracę ze Spółką 
i wykonawcą w trakcie realizacji 
inwestycji – mówi Dorota Bor-
kowska, prezes WiK. 

Międzyrzecze:
01.04.2015 r. godz.15:00-18:00 – 
„Prima Aprilis” - gry i zagadki.
07.04.2015 r. godz.15:00-18:00 - 
Poznajemy kwiaty wiosenne. 

Godzieszówek:
04.04.2015 r. godz.10:00 – Wy-
stawa wielkanocnych stroików, a 
także święcenie pokarmów wiel-
kanocnych.
06.03.2015 r. godz. 15:00-20:00 
- Przygotowania do wieczorku z 
okazji „Dnia Kobiet” - gry i zabawy 
muzyczne.

Żółkiewka:
02.04.15 r. godz.15:00-17:00 - 
Dekoracje świąteczne – praca 
plastyczna.
07.04.15 r. godz.16:00-18:00 - 
Szukamy pierwszych oznak wiosny 
– zajęcia na powietrzu.

Wieśnica:
01.04.15 r. godz.14:00-19:00 - 
Jestem cząstką natury – wodą, 
powietrzem i ziemią. Rozmowa o 
konieczności ochrony środowiska.

07.04.15 r. godz.14:00-19:00 - 
Zwierzęta i rośliny chronione 
– quiz przyrodniczy; układamy 
krzyżówkę o wiośnie.

Jaroszów:
świetlica czynna od 14:00 do 
18:00
02.04.15 r. godz.15:00 - Sadzenie 
roślin doniczkowych, pielęgnacja 
roślin. Zagadki wiosenne.

Olszany:
świetlica czynna pn., wt., czw., pt. 
w godz. 14:00-19:00

02.04.15 r. - Międzynarodowy 
dzień książki. Czytamy bajki.
03.04.15 r. - Zabawa na świeżym 
powietrzu.
07.04.15 r. - Gry i zabawy.

Modlęcin:
Świetlica czynna: śr. 14:00-19:00 i 
sob. 10:00-15:00
01.04.15 r. - Celne oko – turniej 
koszykówki.
04.04.15 r. - Dzień gier planszo-
wych.

Oto nowi sołtysi naszych wsi
Podajemy nazwiska kolejnych nowo wybranych sołtysów w gminie Strzegom wraz ze składami rad sołeckich.

W pierwszym odcinku nowego cyklu – dwa tygodnie temu - przedstawiliśmy OSP Ro-
goźnicę, tym razem będzie o OSP Goczałków, która w tym roku obchodzi 70. rocznicę 
swojego powstania. Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie powstała w 1945 r. i jest 
jedną z najstarszych w gminie Strzegom.

Żólkiewka: sołtys monika róg, rada sołecka: 
dorota Sozańska, małgorzata Król, anna tof-
kin, Izabela domerecka, Sebastian marek, 
anna Górowska, elżbieta Kusiak.

Żelazów: sołtys Sebastian Czerniawski, rada 
sołecka: małgorzata Czerniawska, wiesława 
Kosowska , Joanna łamacz, aneta wiklińska 
– Cieplik, ryszard wikliński.

Goczałków: sołtys Krzysztof Grondowski, 
rada sołecka: dominik wojciechowski, 
mariusz Branicki, monika Iwanicka, rafał Ja-
szowski, roger mądrzycki, Kryspin marciniak, 
danuta Branicka.

morawa: sołtys Jan ozimek, rada sołecka: 
Irena Podwojewska, waldemar Podwojew-
ski, Henryk Baran, Bogusław Gos, Janina 
Siembrzuch.

Jaroszów: sołtys zbigniew Kołodziej, rada so-
łecka: michał Czapla, Krzysztof Kowalczyk, 
Janusz Sypko, Bernadeta liszka, wojciech 
Bardoń, marek Kolano, Barbara Krzyszczak, 
Paweł łukasiewicz, Cyryl zieliński, marek 
Kebłesz.

Stanowice: sołtys zdzisława dmytrarz, rada 
sołecka: Jadwiga Chmielniczek, michał Cze-
katowski, agata dmytrarz, dorota dmytrarz, 
ryszarda mika, Jadwiga maziarz, wiesław 
Skoczek, danuta Szwed, maria Stopyra, Cze-
sława Stelmach, łucja Sasińska, franciszek 
traszczyński, Klaudia wołczańska, anna 
wołczańska, Krzysztof Żybura .

Plan świetlic wiejskich w kwietniu

18 lutego 2015 r. zosta-
ła podpisana umowa na 
„Wykonanie studni za-
stępczej nr 4z na terenie 
ujęcia wód podziemnych 
w Olszanach”. Wyko-
nawcą jest firma Bru-
no Zakład studniarski 
z Wrocławia. Trwające 
obecnie prace, zostaną 
ukończ one  do  końca 
kwietnia.

Nowo odwiercona stud-
nia 4z zastąpi uszkodzo-
ną, przedwojenną stud-
nię 4 st i po uzyskaniu 
pozytywnych wyników 
hydrogeologicznych sta-
nowić będzie jedną z 
podstawowych studni 
zapewniających ciągłość 
dostaw wody mieszkań-
com: Strzegomia, Olszan, 
Stanowic, Grochotowa, 
Międzyrzecza, Stawisk, 
Granicy, Modlęcina Ma-
łego, Morawy, Wieśnicy, 
Granicznej, Skarżyc oraz 
Tomkowic.

Uwzględniając istnie-
jący i wzrastający pobór 
wody przez odbiorców, 
planuje się wydobycie 
wody z nowej studni za-
stępczej 4z na poziomie 
25-30 m3/h.

Będzie nowa studnia 
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Za nami bardzo długa, bo 
trwająca aż 4 miesiące, prze-
rwa w rozgrywkach IV ligi 
dolnośląskiej. W ostatnią 
sobotę (21 marca br.) piłkarze 
AKS-u Granit Strzegom S. A. 
w końcu wrócili na boiska.

AKS przystępuje do wiosen-
nych meczów w dobrych nastro-
jach. Zawodników Jarosława 
Krzyżanowskiego omijały na 
szczęście poważniejsze kon-
tuzje, okres przygotowawczy 
przebiegł bez większych pro-
blemów, z wyjątkiem okresu, 
gdy część piłkarzy chorowała. 
Zespół rozegrał kilka sparingów, 
dzięki którym sztab szkolenio-
wy mógł wypróbować różne 
ustawienia i warianty taktyczne. 
– W okresie przygotowawczym 
cały czas pracowaliśmy nad 
siłą fizyczną i wytrzymałością. 
Wyniki gier kontrolnych były 
w miarę zadowalające, jednak 
nie przywiązywałbym do nich 
szczególnej wagi. Cieszy mnie 
bardzo wysoka frekwencja na 
treningach – mówi trener. Strze-
gomski zespół oparty będzie 
głównie na zdolnej młodzieży 
i to młodzi, perspektywiczni pił-
karze będą zmuszeni wziąć cię-
żar odpowiedzialności za wyniki 
zespołu na swoje barki. – Tacy 
zawodnicy jak Domaradzki czy 
Sobczak są już liderami drużyny 
i to oni będą musieli pokierować 
grą na boisku. Mam nadzieję, 
że podołają temu niełatwemu 

zadaniu. Ja jestem optymistą – 
zaznacza trener Krzyżanowski. 
Strzegomianie przed rundą 
wiosenną zostali wzmocnieni 
dwoma piłkarzami pozyskanymi 
z Piasta Bolków. Są to: obrońca 
Wojciech Durajczyk i pomoc-
nik/ napastnik Sławomir Stę-
pień. Na pytanie, ile punktów 
chciałby zdobyć w meczach, 
które zostały do końca sezo-
nu 2014/15, szkoleniowiec 
AKS-u odpowiedział, że nie 
lubi tego typu dywagacji. – Nie 
bawię się w kalkulator. Chcemy 
jak najlepiej się zaprezentować 
i zdobyć jak najwięcej oczek. 
Wierzę, że ostatecznie unik-
niemy spadku, powiem więcej 
– stać nas na zajęcie 6. miejsca 
w lidze, co byłoby realnym 
odzwierciedleniem naszego 
potencjału. Cały czas patrzymy 

z optymizmem w przyszłość, 
chcemy grać skutecznie i gro-
madzić punkty. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że młodym 
piłkarzom zdarzają się wahania 
formy, a zespół może wpaść 
w mniejszy czy większy dołek, 
ale mam nadzieję, że wszelkie 
kłopoty uda nam się pokonać 
– twierdzi Jarosław Krzyża-
nowski, który dodaje, że jeżeli 
będzie taka potrzeba, to sam 
założy korki piłkarskie i wspo-
może drużynę na boisku. AKS 
„domowe mecze” będzie roz-
grywał w Świebodzicach, a nie 
– jak podawaliśmy wcześniej 
- w Jaworzynie Śl. W sumie 
w Świebodzicach odbędzie się 
aż 11 meczów z 14 w ogóle.

Zdjęcie grupowe AKS-u Gra-
nit Strzegom S. A. – runda wio-
senna sezonu 2014/15:

Górny rząd – od lewej: Agniesz-
ka Sudoł – kierownik drużyny, 
Wojciech Durajczyk, Dawid 
Krzyżanowski, Mateusz Werner, 
Damian Sobczak, Rafał Kretkow-
ski, Krystian Jaszowski, Kacper 
Gawlak, Maciej Nitarski, Mariusz 
Krupnik, Sebastian Bęś.

Dolny rząd - od lewej: Da-
mian Nowak, Marcin Dobro-
wolski, Milen Demirow, Kamil 
Majewski, Jarosław Krzyża-
nowski – grający trener, Mate-
usz Bober, Dawid Domaradzki, 
Wojciech Sabat, Sławomir 
Stępień, Daniel Burszta. 
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Piłkarze wracają do gry
AKS „domowe mecze” będzie rozgrywał w Świebodzicach. Odbędzie się tam aż 11 z 14 meczów

Jablonec nad Nysą okazał 
się szczęśliwy dla młodego 
judoki ze Strzegomia – Kry-
stiana Perchuna. To właśnie 
w tym czeskim mieście za-
wodnik Startu zajął bardzo 
dobre 3. miejsce w Otwartym 
Pucharze Czech w Judo (14-
15 marca br.).

Pierwszego dnia zawodów 
wystartowali młodzicy – w su-
mie 600 zawodników z naszej 
części Europy. W eliminacjach 
Krystian wystartował z „wy-
sokiego c”. Pierwsze walki 
wygrał przed czasem, aż do 
momentu, gdy trafił na mistrza 
Czech i późniejszego zwycięz-
cę w tej kategorii. W repasa-
żach strzegomianin wszystkie 

swoje trzy walki wygrał przed 
czasem. W ostatnim poje-
dynku - o brązowy medal – 
młody judoka ze Strzegomia 
pewnie pokonał zawodnika 
z Niemiec i tym samym zajął 
trzecie miejsce w klasyfikacji 
końcowej.

Nasi zawodnicy poprzez 
swoje sukcesy wspaniale pro-
mują sport i dyscyplinę, którą 
uprawiają, ale też promu-
ją nasze miasto Strzegom, 
o którym dzięki nim słychać 
w tej części Europy. Wielkie 
podziękowania d la trene-
ra Andrzeja Rozwałki  za 
wspaniałe przygotowanie 
zawodnika.

red

Sukces Krystiana Perchuna

Każda drużyna otrzymała dy-
plom, pamiątkową statuetkę za 
udział, a trzy pierwsze drużyny 
puchar i bon na zakup artykułów 
sportowych (500 zł, 300 zł i 200 
zł). Natomiast każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkowy medal. Na-

grody ufundowane zostały przez 
OSiR i wręczone na zakończenie 
ligi. - Zapraszamy na przełomie 
listopada i grudnia na nowy cykl 
SALPNH – zachęca Grzegorz 
Luszawski, dyrektor strzegom-
skiego OSIR-u.

Wyniki ostatnich meczów:
22. kolejka - 14.03.2015 r. (so-
bota)
Młodzieżowa Rada Miasta – 
Grom Bartoszówek 0:5 walkower
Unia Jaroszów – Eklektyka 1:1
Kam-Trans – Drink Team 6:1
Tabaluga – Kumple 1:2
Kam-Trans – Bukmacherzy 5:0 
walkower
Drink Team – Cacuszko Team 
5:0 walkower
Fc Avant – Kasztelany 5:0 walkower

Kumple najlepsi w piłce halowej
Zapraszamy na przełomie listopada i grudnia na nowy cykl SALPNH – zachęca Grzegorz Luszawski

Strzegomianin Paweł Krysiak, 
którego pilotem będzie bielsz-
czanin Paweł Gacek startem 
w świdnickim klasyku rozpoczną 
tegoroczne zmagania na trasach 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski 2015’.

Impreza pn. „Rajd Świdnic-
ki-Krause” będzie rozgrywana 
w dniach 24-26 kwietnia br. 
Udział Krysiaka i Gacka w tym 
niezwykle trudnym rajdzie bę-
dzie pierwszym startem od po-
nad dwóch lat. Ostatnim wystę-

pem był Rajd Dolnośląski 2012’, 
w którym załoga startowała 
mocno już wysłużonym Oplem 
Astra GSI, zajmując 4. miejsce. 
Tym razem po raz pierwszy 
zawodnicy zaprezentują całkiem 
nowy dla nich samochód: Re-
nault Clio Sport przygotowane 
w grupie N. Ciekawostką, a za-
razem kolejną nowością będzie 
dodatkowo punktowany ostatni 
odcinek specjalny rajdu Power 
Stage!

red

Rozpoczynają sezon rajdowy

Ogromnym sukcesem zawod-
ników klubu Start Strzegom za-
kończyły się Mistrzostwa Polski 
Kobiet i Mężczyzn w Wyciska-
niu Sztangi Leżąc, które odbyły 
się w dniach 14-15 marca br. 
w Chorzowie. 

Zawodnicy ze Strzegomia 
zdominowali kategorię 66 kg. 
Piotr Pawlica zajął 1. miejsce 
w kategorii juniorów do lat 18, 
Bartłomiej Nawrocki uplasował 
się na 2. miejscu w kategorii ju-
niorów do lat 20, Karol Kałuża 
wywalczył 3. miejsce w kategorii 
juniorów do lat 18, a Krzysztof 
Kuraciński zajął 5. miejsce 
w kategorii seniorów. Reasu-
mując, na czterech zawodników, 
którzy reprezentowali Strzegom 
na Mistrzostwach Polski, trzech 
wróciło z medalami. 

red

Siłacze z sukcesami
Zawodnicy ze Strzegomia zdominowali kategorię 66 kg pokazując swoją siłę Srebrny medalista

Na przełomie lutego i marca 
br. w Opolu rozegrano Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska i Opolsz-
czyzny w Boksie. Sukces na tej 
imprezie odnotował strzego-
mianin Tomasz Czyczerski, 
który w kategorii do 81 kg zajął 
bardzo dobre 2. miejsce. By dojść 
do finałowego pojedynku Tomek 
musiał wcześniej pokonać dwóch 
rywali. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów. 
W imprezie wzięło udział blisko 
50 zawodników i zawodniczek 
z 18 klubów.

red

Tabela końcowa:
LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY
1 Kumple 22 101-26 60
2 Tabaluga 22 115-40 55
3 Grom Bartoszówek 22 91:39 50
4 Kam-Trans 22 84:34 44
5 Drink Team 22 81:50 38
6 Unia Jaroszów 22 60:80 28
7 FC Avant 22 58:63 28
8 Kasztelany 22 58:89 24
9 Cacuszko Team 22 52:79 20
10 Eklektyka 22 38:85 20
11 Młodzieżowa Rada 

Miasta
22 37:118 9

12 Bukmacherzy 22 37:99 8

Po kilkumiesięcznych zmaganiach znamy już mistrza 
Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej 
w sezonie 2014/ 15. Mistrzem została ekipa Kumpli, która 
ligowy prymat zapewniła sobie w ostatnim meczu, poko-
nując Tabalugę 2:1.

Informacja z ostatniej chwili:
AKS przegrał na wyjeździe  
z Orkanem
Szczedrzykowice 0:2 (0:1).
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Lokal mieszkalny w Goczałkowie - ul. Boczna 2a/8

Działka niezabudowana w Olszanach - teren rzemiosła produkcyjnego

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

Burmistrz Strzegomia
ogłasza przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strze-
gom.
 Przedmiotem przetargu 
jest lokal mieszkalny nr 8 
o powierzchni użytkowej 
17,50 m² położony w budynku 
przy ul. Bocznej 2a w Go-
czałkowie wraz z udziałem 
200/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności działki nr 217, AM 
- 2, Obr. Goczałków  o po-
wierzchni 0,3500 ha
Lokal mieszkalny nr 8 skła-
da się z:
- pokoju o pow. 10,30 m2

- kuchni o pow. 7,20 m2

oraz pomieszczeń przynależ-
nych – piwnicy o pow. 3,50 
m2, pomieszczenia gospodar-
czego o pow. 2,00 m2, komór-
ki o pow. 3,30 m2 
Cena wywoławcza nieru-
chomości  -  8.700,00 zł 
Wadium  - 900,00 zł Postą-
pienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 30.04.2015 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Dla budynku urządzo-
na jest księga wieczysta 

SW1S/00051482/0, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów oznaczona jest sym-
bolem 2MW5 - zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 
częściowo 2MU12 zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa.
Dla osób zainteresowa-
nych, lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 
23.04.2015 r. w godzinach 
od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kasie urzędu lub na 
konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom, nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia  27.04.2015 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 

konto gminy Strzegom). Do-
wód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-

renta, sposób 
reprezentacji, 
a także imio-
na i nazwiska 
osób upraw-
nionych do 
reprezentacji. 
W przypadku 
ustanowienia 
pełnomocnika 
przez osobę 
fizyczną, wy-
magane jest 
n o t a r i a l n i e 
potwierdzone 
pełnomocnic-
two. Powyż-
sze doku-
menty winny 
być okaza-
ne Komisji 
Przetargowej 
b e z p o ś r e d -
nio przed 
r o z p o c z ę -
ciem przetar-
gu. Umowa 
n o t a r i a l n a 
może być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który przetarg 
wygra.
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-

ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 

o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr: 77/
B/2015, 78/B/2015, 79/B/2015, 80/B/2015, 81/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 18 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem nr 
84/B/2015, Burmistrza Strzegomia, z dnia 20 marca 2015 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/B/2015, Nr 74/B/2015, 
Nr 75/B/2015, Nr 76/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 
marca 2015 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie gmi-
ny Strzegom:
Działka niezabudowana nr 997/1, 
AM – 1, Obr. Olszany, położo-
na w Olszanach o powierzchni 
0,0120 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 

SW1S/00032892/8. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.100,00 zł
Wadium - 110,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
30.04.2015 r. o godz. 1030 w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 60/96 
Rady Miejskiej Gminy Strzegom 
z dnia 22 listopada 1996 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego części gminy Strzegom, 
obejmującej działkę nr 267 w ob-
rębie Granica i działek nr 28, 29/3, 
29/4, 295 i 997 w obrębie Olszany 
powyższa nieruchomość oznaczo-
na symbolem 2 UR tereny rzemio-
sła produkcyjnego. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji rolnej.
W momencie podpisania aktu nota-
rialnego sprzedaży przedmiotowej 
nieruchomości zostanie ustanowio-
na bezterminowa i nieodpłatna słu-
żebność polegająca na całodobo-
wym nieutrudnionym dojazdem do 
znajdującego się na powyższej nie-
ruchomości transformatora, w za-

kresie niezbędnym do prowadzenia 
eksploatacji, usuwania awarii, na-
praw, konserwacji i modernizacji. 
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kasie 
tut. urzędu lub na konto Gminy 
Strzegom – Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 27.04.2015 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 zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
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 ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 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 informuje:

    

Lp. Nazwy ulic Termin

1

ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, Skalna, Ametystowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, 
Sosnowa, Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Puławskiego, ul. Ofiar Katynia, 
Witosa, Matejki, Paderewskiego (od ul. Legnickiej do ul. Bankowej), lewa strona ul. Legnickiej ( od ul. Niecałej do 
Al. Woj. Polskiego), ul. Niepodległości, ul. Św. Jana, ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. 
Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskiego), ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. 
Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, Ceglana, Mostowa

2 6 . 0 3 . 2 0 1 5 
(czwartek) od 
godz. 15°° do 
godz. 18°°

2

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsud-
skiego, Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, 
Milenijna, Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej), Kamienna (od 
ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego w tym Czerwonego Krzyża ), Rynek (część równoległa do ul. Kamiennej), Krótka, 
Widokowa, Parkowa, Bohaterów Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świdnickiej), lewa 
strona ul. Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. Tomasza), Rynek (od ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej) Czarna, Brzegowa 
(Szkoła Nr 6), Malinowa, Kasztelańska, Bracka, Rybna, 3-go Maja, Morska, Wodna, Szarych Szeregów, Wolska, 
Wesoła, Św. Jadwigi, Wspólna

2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 
( p i ą t e k )  o d 
godz. 15°° do 
godz. 18°°

3

ul. Bankowa , Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. Niepodległości do Rynku), , Św. 
Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. 
Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Szkolna, Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej), 
Ogrodowa(od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej), Prałata Stanisława Siwca, ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej 
do ul. Kasztelańskiej), ul. Leśna, Świdnicka (od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), ul. Armii Krajowej, Zielona, 
Al. Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, 
Brzoskwiniowa, Winogronowa, Porzeczkowa, Koszarowa

28.03.2015 (so-
bota) od godz. 
15°° do godz. 
18°°

UWAGA!!! Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt AGD-RTV z terenów wiejskich będzie odbierany 28.03.2015 (sobota) od godz. 
15°° do godz. 18°°.
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uczniowie z PSP nr 2 w Strzegomiu

uczniowie z PSP nr 4 w Strzegomiu

uczniowie z zespołu Szkół w Goczałkowie

uczniowie z PSP olszany

uczniowie z PSP nr 3 w Strzegomiu

uczniowie z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie

uczniowie z PsP w kostrzy

uczniowie z zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanowicach

5 marca br. ruszyła 2. edycja programu „Umiem pływać”, w której udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Strzegom. Program zakłada systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Podczas zajęć na szkolnym basenie w Świdnicy, pod kierunkiem wy-
kwalifikowanego instruktora i pod opieką ratownika, dzieci oswajają się z wodą oraz uczą się podstawowych czynności ruchowych w wodzie. Zajęcia obejmują opanowanie takich 
czynności jak: zanurzanie głowy do wody, otwieranie oczu pod wodą, nauka wydechu do wody, ćwiczenia wypornościowe, nauka leżenia na piersiach i grzbiecie, a także proste skoki 
do wody. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i z niecierpliwością oczekują każdego kolejnego wyjazdu na basen. Cieszą się z możliwości aktywnego spędzania wolnego 
czasu i dobrej zabawy. Dodajmy, że gmina Strzegom częściowo finansuje transport uczniów na basen. Środki związane z transportem pokrywa także Ministerstwo Sportu, Federacja 
Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Program „Umiem pływać” w gminie Strzegom


