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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
Kolejne ulice  
po remoncie 

Ważna inwestycja dro-
gowa w gminie Strzegom 
została zakończona. II etapy 
zadania zostały już zre-
alizowane. Co konkretnie 
zrobiono i gdzie? 

 Str. 3

StrzeGom
Jakie zmiany  
na Grabach?

Nowe chodniki z kost-
ki granitowej i betonowej, 
ścieżka rowerowa asfalto-
wa i ciąg pieszo-rowerowy 
z kostki betonowej, a także 
nowy asfalt na drogach – 
m.in. takie prace zakłada 
realizowany remont tutej-
szych ulic. 

 str. 4

StrzeGom
Narada sołtysów

Spotkanie poświęcono 
planowanym inwestycjom 
oraz bezpieczeństwu na 
strzegomskich wsiach. 

 str.9

w SkróCIe:

Coraz czyściej 

W gminie  S trzegom 
trwają wiosenne porządki. 
Obecnie Zakład Usług Ko-
munalnych przeprowadza 
czyszczenie skarp i przy-
drożnych rowów ze śmieci 
oraz zalegających krzewów 
i chwastów. Porządki prze-
prowadzono właśnie na ul. 
Niepodległości w Strze-
gomiu. 

Nowe dęby 

Gmina Strzegom zyskała 
nowe nasadzenia. Dęby po-
sadzono w Godzieszówku 
przy pomniku upamiętniają-
cym bitwę rozegraną w tam-
tym miejscu podczas II 
Wojny Śląskiej oraz w parku 
w Goczałkowie. 

Kostka w kostkę 

W podwórzu przy ul. Ry-
nek 1 w Strzegomiu została 
uzupełniona brakująca kost-
ka. Sprawi to, że będzie tam 
nie tylko ładniej, ale przede 
wszystkim bezpieczniej. 
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Środki przeznaczone na re-
alizację operacji polegających 
na budowie mikroinstalacji 
prosumenckich w ramach 
przedmiotowego działania 
wynoszą 22 750 000 euro dla 
całego kraju. Dofinansowanie 
operacji ze środków PROW 
2007-2013, dla jednej gminy, 
może wynieść maksymalnie 
do 200 000 euro przy 90% 
poziomie dofinansowania.

- Temat fotowoltaiki czę-
sto powraca w rozmowach z 
mieszkańcami, dlatego myślę, 
że zainteresowanie tematem 
jest spore. Mikroinstalacje są 
przecież ogromną szansą na 
oszczędne gospodarowanie 
energią. Z moich obserwacji 
wynika, że są gminy na tere-
nie naszego kraju, w których 
mieszkańcy z powodzeniem 
korzystają z fotowoltaiki i 
mają z tego same korzyści 
– mówi Zbigniew Suchy-
ta, burmistrz Strzegomia. 

Wyjaśnijmy, że przez mi-
kroinstalację prosumencką 
należy rozumieć instalację 
odnawialnego źródła energii, 
umożliwiającą wytworzenie 
energii, w tym elektrycznej lub 
cieplnej w ilości nie większej 
niż wynosi zużycie tej energii 
przez gospodarstwo domo-
we lub obiekt użyteczności 
publicznej, przy czym łączna 
moc zainstalowana tej insta-
lacji nie może przekroczyć 
40 kW mocy elektrycznej 
lub 120 kW mocy cieplnej 
w przypadku jednoczesnego 
wytwarzania ciepła i ener-
gii elektrycznej. – Założenia 
konkursu są takie, że zużycie 
wyprodukowanej energii po-
winno wynosić 100 proc. na 
potrzebny własne odbiorcy 
- gospodarstwa domowego 
lub budynku użyteczności 
publicznej – tłumaczy Anna 
Hałas, naczelnik Wydziału 
Funduszy Europejskich Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu. 
Mikroinstalacja będzie mogła 
być montowana na budynkach 
mieszkalnych, budynkach, 
w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, bu-
dynkach gospodarczych lub 
budynkach wielorodzinnych. 
Ostateczny koszt wykonania 
mikroinstalacji zostanie roz-
liczony indywidualnie po jej 

wykonaniu. Szacunkowy koszt 
wykonania instalacji o mocy 
2 kW to ok. 30 000 zł, przy 
czym wnioskodawca ponosić 
będzie koszty ok. 5 000 zł 
(10% inwestycji, podatek VAT 
i in.). Na koszty realizacji skła-
dają się następujące pozycje: 
koszt sporządzenia Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego 
przez gminę Strzegom na 
potrzeby złożenia wniosku 
o dofinansowanie progra-
mu budowy mikroinstalacji 
prosumenckich i wyłonienie 
wykonawcy w drodze po-
stępowania przetargowego; 
koszty zakupu urządzeń, w 
tym paneli fotowoltaicznych 
(indywidualnie dla każdego 
gospodarstwa domowego); 

koszt montażu zakupionych 
urządzeń (indywidualnie dla 
każdego gospodarstwa do-
mowego). Bardzo istotne jest 
to, że zgodnie z założeniami 
programu, mikroinstalacje 
będą mogły być montowane 
w miejscowościach z liczbą 
do 5000 mieszkańców. Gmina 
Strzegom ma czas do 15 maja 
2015 r., żeby złożyć wniosek. 
Mieszkańcy zainteresowani 
mikroinstalacjami będą pro-
szeni o wypełnienie ankiet do 
wykorzystania przy określeniu 
poziomu zapotrzebowania na 
energię oraz wielkości mikro-
instalacji. Ankiety dostępne 
będą na stronie www.strze-
gom.pl, w Urzędzie Miejskim 
oraz u sołtysów. 

Firma „Drog-Ziem”, wy-
konawca robót drogowych ul. 
Wałbrzyskiej, informuje o ko-
lejności wykonywania robót: w 
pierwszym etapie wykonywany 
jest sięgacz ul. Wałbrzyskiej 
przy całkowitym zamknięciu 
ruchu z wyłączeniem obsługi 
zakładów. Od 20 kwietnia 2015 
r. rozpoczęły się też roboty na 
ul. Wałbrzyskiej od skrzyżo-
wania z sięgaczem w kierunku 
mostu. Prace będą wykonywa-
ne przy połówkowym zajęciu 
pasa ruchu, bez wprowadzania 
całkowitego zakazu ruchu. Od 
czerwca 2015 r. zostanie wpro-

wadzona organizacja ruchu 
obejmująca wprowadzenie za-
kazu ruchu na ul. Wałbrzyskiej 
(z wyłączeniem mieszkańców), 
która pozwoli na prowadzenie 
robót na całej szerokości jezdni. 
Od czerwca zostanie rozpoczę-
ty remont mostu nad rzeką.

Natomiast firma „Rokam”, 
wykonawca robót przy ul. Jele-
niogórskiej i Górniczej, infor-
muje, że od 23 kwietnia 2015 
r. będą prowadzone roboty 
związane z budową kanalizacji 
od skrzyżowania z ul. Kopal-
nianą w kierunku ul. Górniczej, 
na dalszym odcinku, na którym 

nie będą prowadzone roboty 
kanalizacyjne (w kierunku ul. 
Dolnej) zostanie dokonana 
rozbiórka nawierzchni i wyko-
nywana będzie podbudowa. W 
czasie trwania tych robót prace 
będą wykonywane przy po-

łówkowym zajęciu pasa ruchu, 
bez wprowadzania całkowitego 
zakazu ruchu. Za utrudnienia 
przepraszamy! 

O szczegółach inwestycji 
informujemy w osobnym ar-
tykule. 

Fotowoltaika w gminie?

Uwaga! Utrudnienia na drogach

Strzegom wychodzi naprzeciw osobom zainteresowanym mikroinstalacjami prosumenckimi

O dalszych ograniczeniach ruchu będziemy informować na bieżąco na stronie www.strzegom.pl

Dofinansowanie stanowić będzie 
do 90% kosztów kwalifikowa-
nych (bez podatku vat) na budowę 
mikroinstalacji. Należy pamiętać 
o możliwościach technicznych 
przy montażu mikroinstalacji na 
wskazanym obiekcie oraz, że w 
imieniu mieszkańców występować 
będzie gmina.

Przykładowe warunki, jakie powinna spełniać lokalizacja mikroinstalacji 
fotowoltaicznej przy instalacji o mocy:
- 2 kW – wykorzystywana powierzchnia to minimum 20 m2-50 m2 otwartego, 
nieosłonionego od strony południowej dachu lub terenu przy budynku,
- 5 kW – wykorzystywana powierzchnia to minimum 50 m2-100 m2 otwartego, 
nieosłonionego od strony południowej dachu lub terenu przy budynku.
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usłu-
gi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji 
dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania 
energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz 
zużywania jej na potrzeby własne” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Beneficjentem 
działania jest gmina.

W związku z przebudową ciągu dróg gminnych nr 110769D, 
110750D, 110804D- od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej 
wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 
informujemy o utrudnieniach, na jakie mogą napotkać 
użytkownicy dróg. 
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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

Zatem wszystkie spółki zaj-
mujące się gospodarką surow-
cową i odpadową należące do 
tej pory do Veolia Usługi dla 
Środowiska będą świadczyć 
usługi pod wspólną marką 
Eneris Surowce. 

10 kwietnia 2015 r. odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu spotkanie Zbigniewa 
Suchyty, burmistrza Strzegomia 
z nowymi władzami spółki Ene-
ris Surowce, którą reprezentowali: 
Dorota Gutbier- Czarnecka, 

dyrektor generalny oraz Jarosław 
Wróbel, dyrektor ds. inwestycji. 

Podczas spotkania omawiano 
problemy zanieczyszczenia śro-
dowiska fruwającymi na wietrze 
odpadami wokół zakładu oraz 
poszukiwano możliwości ich 
rozwiązania. Nakreślono także 
innowacyjne formy współpracy 
między nowym właścicielem, 
władzami samorządowymi 
i społeczeństwem lokalnym. 
Spółka zamierza przeprowadzić 
w przyszłości akcję edukacyjną 

w ramach „otwartych drzwi” dla 
społeczeństwa, ścieżkę ekolo-
giczną dla grup szkolnych i za-
dba o problemy ekologiczne jako, 
że jest przyjazna środowisku. 

Mamy nadzieję, że pierwszym 
gestem w stosunku do mieszkań-
ców i wyrazem dobrej woli nowych 
właścicieli będzie uprzątnięcie wi-
szących folii wokół zakładu. 

Została wytypowana lokali-
zacja na terenie naszego mia-
sta przy ulicy Paderewskie-
go (obecny plac zabaw przy 

SCK). Głosy oddawać można 
od 1 kwietnia 2015 r. poprzez 
stronę internetową www.ni-
vea.pl. Jeśli strzegomski plac 

zabaw znajdzie się wśród wy-
branych, mali strzegomianie 
będą mogli korzystać z tak 
atrakcyjnych urządzeń zaba-

wowych jak labirynt, ruchome 
piaski, czy górski szlak. Dlate-
go zachęcamy wszystkich do 
głosowania. 

S t o w a r z y s z e n i e  g r u p a 
rekonstrukcji historycznej 

„GRH Pancerni Strzegom” 
jest  ugrupowaniem ludzi 

ze Strzegomia oraz oko-
lic, będących fascynatami 
sprzętu militarnego, a także 
historii z okresu II Wojny 
Światowej. „Pancerni” biorą 
udział w uroczystościach pa-
triotycznych, prowadzą prace 
poszukiwawcze reliktów II 

Wojny, biorą udział w filmach, 
w rekonstrukcjach bitew - 
tworzą „teatr żywej historii”. 
W przyszłości chcą stworzyć 
muzeum. Coraz lepiej współ-
pracuje im się z gminą. Poleca-
my stronę internetową - www.
pancerni.eu. 

W przypadku nieruchomości 
wielolokalowych w dwóch pojem-
nikach – w pojemniku czarnym 
lub ciemnozielonym – z przezna-
czeniem na odpady zmieszane 
oraz - w pojemniku żółtym – na 
odpady suche. Odpady suche są 
to wszelkie odpady opakowania, 
które pozyskujemy w naszych 

gospodarstwach domowych. 
Odpady te przekazywane są 
dalej do odzysku i recyklingu. 
Wyjątek przy zbiórce opakowań 
stanowią szklane butelki, które 
należy wrzucać do zielonych 
pojemników ustawionych na 
terenie całej gminy z przeznacze-
niem do zbiórki szkła. Odpady 

zmieszane są to odpady, które 
trafiają na składowisko odpadów. 
Właściciele domków jednoro-
dzinnych zobowiązani są także 
do zbierania odpadów biodegra-
dowalnych i odpadów zielonych 
w pojemnikach koloru brązowe-
go lub do zagospodarowywania 
tych odpadów w przydomowych 
kompostowniach. 

W związku z tym zwracamy się 
ponownie z apelem do wszystkich 
właścicieli nieruchomości o do-
posażenie swoich posesji w od-
powiednie pojemniki i zbieranie 
odpadów komunalnych, zgodnie 
z przyjętym w gminie systemem.

Celem prawidłowego zbierania 
odpadów oraz dokładnego ich 
segregowania, jest przekazywanie 
jak najmniejszej ilości odpadów 
na składowisko, a jak najwięcej do 
ich odzysku. Wiąże się to przede 
wszystkim z ochroną naszego 
środowiska, w którym żyjemy 
i w którym żyć będą nasze dzieci 
i wnuki oraz z ponoszeniem coraz 
mniejszych kosztów związanych 
ze składowaniem odpadów, co 
w konsekwencji przekładać się 
będzie na ponoszenie mniejszych 
opłat przez mieszkańców gminy.

urząd miejski 
w Strzegomiu 

Naturalnie z Eneris

Zagłosuj na Podwórko Nivea!

Spotkali się z Pancernymi

Apelujemy – segreguj śmieci!

Czy nowi właściciele znajdą rozwiązanie problemu folii fruwających wokół zakładu?

Głosy można oddawać poprzez stronę internetową www.nivea.pl. Nie warto zmarnować tej szansy

Stowarzyszenie chce stworzyć muzeum. Polecamy stronę internetową - www.pancerni.eu

Nie wszyscy mieszkańcy – mimo deklaracji – prawidłowo segregują śmieci. Karę zapłacą wszyscy

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. 

Właścicielu nieruchomości, zarządco Wspólnoty Mieszka-
niowej, zarządco Spółdzielni Mieszkaniowej! W związku 
z licznymi interwencjami odbiorcy odpadów komunalnych 
z terenu gminy Strzegom o nieprawidłowym zbieraniu odpa-
dów przez mieszkańców ponownie przypominamy, że gmina 
Strzegom, przejmując obowiązek gospodarowania odpadami 
komunalnymi, przyjęła system zbierania tych odpadów. 

 Zmiany organizacyjne w ECU w Jaroszowie. Nowym właści-
cielem udziałów w ECU sp. z o.o. jest Eneris Surowce S.A., 
która wykupiła Spółkę Veolia Usługi dla Środowiska s.a. 

We wtorek, 14 kwietnia 2015 r. w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu odbyło się kolejne posie-
dzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jednym z punktów było spotkanie z przedstawicielem grupy 
rekonstrukcji historycznej „GRH Pancerni Strzegom” - Eugeniuszem Stodolakiem. 

Członkowie strzegomskiej rady w dniach 22-23 maja br. będą brali udział w 
szkoleniu dotyczącym funkcjonowania oraz standardów pracy i funkcjonowania 
rad pożytku i współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zostanie zor-
ganizowane dla Strzegomia dzięki dobrej współpracy z Regionalnym Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu. Już dziś zapraszamy 
wszystkie chętne organizacje, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu do 
wysyłania zgłoszeń na adres: magdalena.kuczynska@strzegom.pl. 
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Kwiecień - maj 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

26.04-02.05 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-
19-64

03.05 -09.05 Przy Fontannie Al. Woj. Polskiego 
37E/31

tel. 74/661-
46-98

10.05-16.05 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-
98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

W roku ubiegłym, w ra-
mach I etapu, wykonana zo-
stała nowa nawierzchnia bi-
tumiczna na odcinku drogi ul. 
Armii Krajowej od wiaduktu 
PKP do drogi krajowej nr 5 
o długości 0,717 km. Wy-
konawcą robót była Skanska 
S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Wykonano również odwod-
nienie nowej drogi poprzez 
wybudowanie odcinka kana-
lizacji deszczowej grawita-
cyjnej o długości 1044,30 m 
z podziemną przepompownią 
wód deszczowych, rurocią-
giem tłocznym o długości 
141,40 m oraz wybudowa-
no separator zintegrowany 
z piaskownikiem. - W celu 
poprawy widoczności na dro-
dze wycięte zostały drzewa, 
które znajdowały się w skrajni 
drogowej. W ramach poprawy 
bezpieczeństwa ruchu prze-

budowano skrzyżowanie ul. 
Armii Krajowej z Koszarową 
oraz ul. Armii Krajowej z ul. 
Ceglaną. Ujednolicono szero-
kość jezdni do wartości 6 i 7 
m. Wykonano nowe chodniki, 
zjazdy oraz miejsca postojo-
we. Zamontowano nowe słu-
py oświetleniowe aluminiowe 
z oprawami typu led – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Ogółem war-
tość I etapu wyniosła 2 619 
557,83zł w tym wartość do-
finansowania w wysokości: 
1 961 711,27 zł. W ramach 
II etapu natomiast wykonana 
została nowa nawierzchnia 
bitumiczna na odcinku drogi 
ul. Armii Krajowej od wia-
duktu PKP do ul. Wesołej 
oraz nawierzchnia bitumiczna 

w ul. Wesołej o łącznej dłu-
gości 0,873 km. Wybudowano 
nowe chodniki, wykonano 
odwodnienie ul. Armii Kra-
jowej i ul. Wesołej poprzez 
wybudowanie odcinka kana-
lizacji deszczowej o długości 
łącznej 815,20 m . Wykonano 
miejsca postojowe w ul. We-
sołej. Wycięte zostały drzewa, 
które znajdowały się w skrajni 
drogowej, ograniczając wi-
doczność. - Wycinka drzew 
musiała nastąpić również ze 
względu na fakt niszczenia 
nawierzchni drogowej i kra-
wężników, uzbrojenia pod-
ziemnego biegnącego w pasie 
drogowym oraz dewastację na-
wierzchni jezdni i nawierzch-
ni chodnikowych. W ramach 
rekompensaty za wycięte drze-
wa zostały nasadzone nowe 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska. 
Zamontowano nowe słupy 
oświetleniowe aluminiowe 
z oprawami typu led. W celu 
poprawy bezpieczeństwa ru-
chu zarówno samochodowego 
jak i pieszego przebudowane 
zostały dwa skrzyżowania 
ul. Wesołej z ul. A. Krajowej 
poprzez wybudowanie ronda 
„średniego jednopasmowego” 
z możliwością przejazdu ti-
rów w ciągu ul. Wesołej oraz 

przebudowane zostało skrzy-
żowanie ul. Armii Krajowej 
z ul. Św. Jadwigi jako skrzyżo-
wanie typu „T” . Wykonawcą 
II etapu było Konsorcjum 
firm: Lider Konsorcjum P.P.U-
.H „Drog-Ziem” z siedzibą 
w Stanowicach, Partner Kon-
sorcjum ŚPBDiM z siedzibą 
w Świdnicy. Ujednolicenie 
szerokości jezdni do 6,0 i 7,0 
m. Ogółem wartość II etapu 
wyniosła 3897 630,19 zł, 
w tym wartość dofinanso-
wania  w wysokości: 2 832 
456,07 zł. Wartość dofinan-
sowania całego zadania to 
4 794 167,34 zł.

Dwie ulice już po przebudowie 
Kolejna ważna inwestycja drogowa w gminie Strzegom została zakończona. II etapy zadania zostały już zrealizowane. Co konkretnie zrobiono i gdzie?

Boisko już niebawem będzie 
oddane do użytku. Obiekt zo-
stał odpowiednio ogrodzony. 
Wykonano chodniki, zamon-
towano oświetlenie zewnętrzne 

boiska i terenu przyległego oraz 
przygotowano plac pod siłow-
nię zewnętrzną. Ustawione 
zostały także kosze na śmieci, 
ławki, stojaki na rowery, jak 
również urządzenia siłowni 
zewnętrznej.

Ponadto nasadzone zostały 
rośliny ozdobne i wykonano na-
wierzchnię boiska wraz z mon-
tażem wyposażenia boiska. Pra-
ce przebiegały zgodnie z har-
monogramem. Przypomnijmy 

również, że projekt jest 
współfinansowany przez 
Unię Europejską ze 
środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla 
Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007 
– 2013. Koszt inwestycji 
to blisko 635 tys. zł.

VII sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu kadencji 2014-
2018 odbędzie się 29 kwietnia 
2015 r. o godz. 15.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku ob-

rad.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Wniosko-

wej.

5. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu odbytej 
w dniu 19 marca 2015 r.

7. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

8. Informacja o pracach przewod-
niczącego Rady.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Strze-

gom na 2015 rok,
b) udzielenia pomocy finanso-

wej Komendzie Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu,

c) przekazania środków finan-
sowych dla Policji,

d) udzielenia pomocy finanso-
wej przez gminę Strzegom 
Powiatowi Świdnickiemu 
na realizację zadania polega-
jącego na budowie chodni-
ka przy drodze powiatowej 
nr 2921 D w miejscowości 
Tomkowice,

e) zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania Kapituły 
do opiniowania wniosków 
o nadanie „Honorowego 
Obywatela Strzegomia”,

f ) zmien ia j ąca  uchwałę 
w sprawie zasad używania 
herbu i flagi miasta Strze-
gomia,

g) ustanowienia Honorowego 
Tytułu „ Młody Aktywny 
Strzegomianin” oraz przyję-
cia regulaminu jego nadawa-
nia.

h) zmieniająca uchwałę w spra-
wie poboru w drodze inkasa 
podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego,

i) programu „Strzegom dla 
Rodziny” obejmującego dzia-
łania wspierające rodziny 
wielodzietne zamieszkałe na 
terenie gminy Strzegom.

10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Kończy się budowa nowego boiska w gminie Strzegom
Z nowego obiektu, którego koszt to blisko 635 tys. zł, będą korzystać nie tylko okoliczni mieszkańcy

Gmina Strzegom wykonuje 
dokumentację na przebudowę 
skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej nr 374 z ulicą Olszową 
w Strzegomiu. 

- Dokumentacja uzyskała 
pozytywne uzgodnienia Dol-
nośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu. W ramach przygotowy-
wanej dokumentacji wymagane 

jest opracowanie aparatu wod-
no-prawnego na odprowadza-
nie wód opadowych z drogi do 
rowu, jak również uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego. - 
Przebudowa tego skrzyżowania 
ma na celu umożliwienie wyjaz-
du samochodów ciężarowych 
z zakładu przy ulicy Olszowej 
bezpośrednio do drogi nr 374, 
co przyczyni się do odciąże-
nia Osiedla Domki od ruchu 
ciężkiego – wyjaśnia Ewelina 
Kowalska. Koszt wykonania 
dokumentacji to 36 900 zł. 

Skrzyżowanie do przebudowy

Za kilka dni do użytku zosta-
nie oddane nowe boisko przy 
ulicy Koszarowej w Strze-
gomiu. Ten nowoczesny 
obiekt był oczekiwany przez 
okolicznych mieszkańców 
od lat. 

Zakończyła się realizacja kolejnej ważnej inwestycji w Strzegomiu – przebudowy ulic 
Armii Krajowej i Wesołej. Zadanie to było realizowane w dwóch etapach w terminie od 
25.03.2014 r. do 14.04.2015 r. 

Przebudowa ulic Armii Krajowej i ul. Wesołej jednoznacznie obniżyła poziom 
hałasu od ruchu kołowego z uwagi na zmianę nawierzchni na bitumiczną. 
Zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań. 
Kanalizacja deszczowa wpłynie na sprawniejsze odwodnienie pasa drogo-
wego obu ulic. Nowe oświetlenie typu led znacznie ograniczy zużycie energii 
elektrycznej na jego zasilanie i poprawi widoczność w porze nocnej. Zadanie 
jest dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007-2013. 

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej już w środę
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Uratowali mężczyznę 
Dzielnicowi z Komisariatu 

Policji w Strzegomiu, w wyniku 
podjętych czynności, uratowali 
mężczyznę, który usiłował 
targnąć się na własne życie. 
Dyżurny Komisariatu Policji 
w Strzegomiu z chwilą uzy-
skania informacji o próbie sa-
mobójczej powiadomił patrol 
na terenie miasta Strzegom, 
który rozpoczął niezwłocznie 
poszukiwania. W efekcie pro-
wadzonych działań, policjanci 
w pomieszczeniach gospo-
darczych natrafili na 79-latka, 
który usiłował odebrać sobie 
życie. Funkcjonariusze odnaleź-
li desperata wiszącego na linie. 
Uwolnili go z pętli i udzielili 
pierwszej pomocy. Mężczyźnie 
przywrócono czynności życio-
we jeszcze przed przybyciem 
powiadomionego pogotowia 
ratunkowego. 

Doszło do zderzenia 
15 kwietnia 2015 r. na rogu 

ulic Bankowa i Paderewskiego 
doszło do zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. 
Przyczyną wypadku było wy-
muszenie pierwszeństwa przez 
mieszkankę powiatu wałbrzy-
skiego. Jedna osoba trafiła do 
szpitala, ale jej życiu nie zagra-
ża niebezpieczeństwo. 

Zagłosuj na policjanta! 
Ogólnopolskie Pogotowie 

dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” Instytutu 
Psychologii Zdrowia PTP 
przypomina o przyjmowa-
niu zgłoszeń do VIII edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
pod nazwą „Policjant, który 
mi pomógł”, służącego wy-
różnieniu policjantów, którzy 
w szczególny sposób działają 
na rzecz ochrony ofiar prze-

mocy domowej. Zgłosze-
nia w ramach obecnej edycji 
przyjmowane są do 31 maja 
2015 roku. Konkurs odbywa 
się pod patronatem Komen-
danta Głównego Policji oraz 
rządowego programu ograni-
czania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej”. Zgłoszenia 
od osób indywidualnych, 
przedstawicieli organizacji 
i instytucji (nie oczekujemy 
zgłoszeń od jednostek policji) 
można nadsyłać za pomocą 
elektronicznego formularza 
znajdującego się na stronie 
www.policjant.niebieskalinia.
pl/formularz.php, a także 
tradycyjną pocztą („Niebieska 
Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 
02-121 Warszawa) podając: 
dane kontaktowe zgłaszają-
cego, dane policjanta, któ-
rego chcielibyście Państwo 

wyróżnić oraz uzasadnienie 
tego wyboru (można skorzy-
stać z załączonego formula-
rza zgłoszeniowego do dru-
ku). Kandydatury nadesłane 
po 31 maja 2015 r. zostaną 
uwzględnione w następnej 
edycji konkursu. Kandydatów 
do nagrody spośród osób 
zgłoszonych wyłoni kapituła 
złożona z pracowników Po-
gotowia „Niebieska Linia”, 
patrona konkursu i laureatów 
konkursu z lat poprzednich. 
Rozstrzygnięcie VIII edycji 
konkursu nastąpi z końcem 
czerwca 2015 roku. Tradycyj-
nie laureaci otrzymują nagrody 
z rąk Komendanta Głównego 
Policji oraz organizatora kon-
kursu w lipcu 2015 roku, pod-
czas obchodów Dnia Policji. 
Więcej informacji o konkursie 
na stronie: www.policjant.
niebieskalinia.pl.

*  K r o n i k a  p o l i c y j n a  *  11 2  *  K r o n i k a  p o l i c y j n a  *  11 2  *

Prace związane z budową 
schetynówki na Grabach już 
się rozpoczęły. W związku 
z utrudnieniami, które stwa-
rza realizacja tej inwestycji, 
prosimy mieszkańców o wy-
rozumiałość, a kierowców 
o ostrożność. 

W ramach przedsięwzię-
cia remontowane będą: ul. 
Wałbrzyska od skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 5 do 
ul. Dolnej wraz z łącznikiem 
o nawierzchni gruntowej (za-
danie1); ul. Górnicza i ul. 
Jeleniogórska do ul. Dolnej. 
Przedsięwzięcie zakresem 
obejmie przebudowę dróg 
o łącznej długości 1,86 km. 
Powstaną nowe chodniki o na-
wierzchni z kostki granitowej 
i betonowej, ścieżka rowerowa 
asfaltowa i ciąg pieszo-ro-
werowy z kostki betonowej. 
Wszystkie przebudowywane 
ulice uzyskają nawierzchnię 
asfaltową. Tam, gdzie to nie-
zbędne, powstanie nowa ka-
nalizacja deszczowa. Wymianie 

na LED-owe ulegnie również 
oświetlenie uliczne. Ponadto 
wyremontowany zostanie most 
nad Strzegomką w ciągu ul. 
Wałbrzyskiej. 

Wybudowany zostanie tak-
że chodnik prowadzący do 
nowego cmentarza przy ul. 
Wałbrzyskiej, do którego dziś 
mieszkańcy są zmuszeni iść 
poboczem ruchliwej drogi. 
Wszystkie te działania mają na 

celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszego, rowerowego 
i samochodowego, znaczne 
zmniejszenie uciążliwości 
związanej z dużym natęże-
niem transportu ciężkiego 
(ograniczenie hałasu i za-
pylenia na skutek wymianą 
nawierzchni na asfaltową). 
Realizacja przedsięwzięcia 
będzie miała również znaczący 
wpływ na sposób transportu 

kamienia ze znajdujących się 
na Grabach firm kamieniar-
skich. Obecnie wycięto drzewa 
przy ul. Jeleniogórskiej. Są 
także karczowane korzenie 
i wykonywana kanalizacja 
deszczowa od ulicy Milenijnej 
do Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3. Firma Drog-Ziem 
wykonuje również roboty na 
drodze wewnętrznej ul. Wał-
brzyska. 

Tym razem gmina Strze-
gom chce zlecić organizacjom 
pozarządowym real izac ję 
zadań publicznych polegają-
cych na:

- organizacji wypoczynku 
letniego z programem profi-
laktycznym lub terapeutycz-
nym w formach wyjazdowych 
na terenie Polski (kolonie lub 
obozy – minimum 5 nocle-
gów) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii,

- organizacji wypoczynku 
letniego z programem pro-
filaktycznym lub terapeu-
tycznym

(półkolonie – minimum 5 
dni) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej pozostającej w mie-
ście i na wsi w okresie waka-
cyjnym, z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii,

-  wspierania działalno-
ści klubów abstynenckich 
służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, 
w szczególności w zakresie 
promowania abstynenckiego 
i trzeźwego stylu życia, orga-
nizacji warsztatów terapeu-
tycznych dla osób z dłuższą 
abstynencją, organizacji obo-
zów terapeutycznych z pro-
gramem te rapeut ycznym 

obejmującym minimum 6 
godzin zajęć dziennie,

- organizacji kampanii, fe-
stynów, spektakli, imprez roz-
rywkowych i sportowych dla 
młodzieży mających wyraźne 
odniesienie profilaktyczne.

Na dofinansowanie zadań 
publicznych w ramach kon-
kursu przeznaczono 90 000 zł. 
Szczegółowe informacje o za-
sadach i warunkach składania 
ofert oraz realizacji zadań 
publicznych zawiera ogłosze-
nie o konkursie zamieszczone 

na stronie www.strzegom.
pl oraz www.bip.strzegom.pl 
w zakładce przeznaczonej dla 
organizacji pozarządowych. 

Istotną informacja dla ofe-
rentów jest to, że w 2015 roku 
po raz pierwszy konkurs zosta-
nie przeprowadzony przez Wy-
dział Funduszy Europejskich 
oraz fakt, że w porównaniu 
z latami ubiegłymi modyfikacji 
uległy warunki realizacji zadań 
publicznych. Dlatego też nie-
zbędne jest wnikliwe zapozna-
nie się z treścią ogłoszenia. 

Remontują Graby

Gmina Strzegom wspiera organizacje pozarządowe!

Powstaną m.in. nowe drogi, chodniki z kostki, ścieżka rowerowa asfaltowa i ciąg pieszo-rowerowy

Na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu z zakresu zdrowia przeznaczono kwotę 90 tys. zł

Burmistrz Strzegomia informuje, że od 20 do 30 kwietnia 2015 r. 
będą organizowane spotkania z mieszkańcami w sprawie Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla gminy Strzegom. Wszystkich chętnych 
mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje i stowarzyszenia 
funkcjonujące na terenie gminy zapraszamy do udziału w spotkaniu 
informacyjnym dotyczącym opracowywanego Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Na spotkaniu przedstawiciele firmy EKO-TEAM 
ze Zgorzelca zaprezentują korzyści i porady dotyczące ograniczania 
niskiej emisji, w tym możliwości finansowania przedsięwzięć zwią-
zanych z Planem. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań 
z mieszkańcami (proszę zwrócić uwagę na miejsce spotkania)

KONTAKT: EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 015 
026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com

„Pamięć i prawda” - 
pod takim hasłem od-
były się 13 kwietnia br. 
w Nowej Rudzie ob-
chody upamiętnienia 
75. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej oraz 75. 
rocznicy I deportacji 
Polaków na Sybir. 

Podczas uroczystości uczczo-
no także pamięć o zmarłych 
w czasie katastrofy smoleń-
skiej (5. rocznica), a także 
świętowano 25. rocznicę 
powstania noworudzkiego 
Koła Związku Sybiraków. 
Gościem uroczystości był 
Jerzy Orabczuk – Honorowy 
Obywatel Strzegomia oraz 
prezes strzegomskiego Koła 
Sybiraków. – Było to bardzo 
piękne i niezwykle wzrusza-
jące spotkanie. Chciałbym 
serdecznie podziękować za 
zaproszenie. W jego trakcie 
otrzymałem na pamiątkę oko-

licznościowy banknot o nomi-
nale 1 guzika katyńskiego. Na 
jego tylnej stronie znajduje się 
wiersz Zbigniewa Herberta 
pt. „Guziki” – zaznacza Jerzy 
Orabczuk. Organizatorem 
tego wyjątkowego wydarzenia 
byli uczniowie Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej 
Rudzie oraz Szkoły Artystycz-
nej w Broumovie. Poza pro-
gramem artystycznym przy-
gotowanym przez w/w szkoły, 
uroczystość była okazją do 
uhonorowania noworudzkich 
Sybiraków tytułem „Zasłużo-
ny dla Miasta Nowa Ruda”. 

red

Mieszkańcy gminy Strzegom!

„Tylko guziki nieugięte…”

Grupa strzegomskich seniorów 
wzięła udział 23 kwietnia br. 
w szkoleniu Nordic Walking, na 
którym instruktor ze Strzegom-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji - Wiktor Tur pokazał, jak 
poprawnie dobierać kijki, ustawić 
ich wysokość i wykonywać krok 
marszowy. 

- Po rozgrzewce mięśni i sta-
wów, instruktażu wyruszyliśmy 
ćwiczyć technikę marszu z kijkami 
w terenie. Wiosenny powiew 
lasu sprawił, że marsz był bar-

dzo przyjemny. Spotkanie było 
okazją nie tylko do ćwiczeń, ale 
też po poznania się, rozmowy 
i miłego spędzenia wspólnego 
czasu. Uczestnicy nabrali wiel-
kiej ochoty na uprawianie tego 
rodzaju aktywności na co dzień. 
Serdecznie dziękuję Grzegorzowi 
Luszawskiemu - dyrektoro-
wi strzegomskiego OSiR-u za 
współpracę – zaznacza Katarzyna 
Wójcik, pełnomocnik burmistrza 
ds. seniorów w gminie. 

red

Nordic Walking bez tajemnic

Miejscowość Data i godzina 
spotkania Miejsce spotkania

Stanowice 28.04.2015 godz. 
17.00

Świetlica 
w Stanowicach

Międzyrzecze, 
Morawa

28.04.2015 godz. 
18.00

Świetlica 
w Międzyrzeczu

Wieśnica 29.04.2015 godz. 
17.00 Świetlica w Wieśnicy

Graniczna 29.04.2015 godz. 
18.00 Świetlica w Granicznej

Strzegom 30.04.2015 godz. 
17.00

Urząd Miejski, Sala 
Rajców

Godzieszówek 04.05.2015 godz. 
17.00

Świetlica 
w Godzieszówku

Tomkowice 04.05.2015 godz. 
18.00

Świetlica 
w Tomkowicach

Ponadto dla wszystkich oferentów zainteresowanych 
udziałem w otwartym konkursie ofert dnia 5 maja 2015 r. 
o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (pokój 
48, III piętro) zostanie zorganizowane publiczne spotkanie 
informacyjne dotyczące konkursu.

Zarządzeniem nr 155/B/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.  
burmistrz Strzegomia ogłosił trzeci otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w 2015 roku. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

typek: witam. Panie burmistrzu 
mam pytanie. co to za prace są 
wykonywane na boisku na osiedlu 
graby?

Będzie tam plac manewro-
wy dla jednej ze szkół jazdy. 
W związku z planowanym już 
uruchomieniem na ul. Koszaro-
wej boiska sportowego oraz si-
łowni oraz istniejącym już placem 
zabaw, wypowiedzieliśmy umowę 
na prowadzenie lekcji jazdy sa-
mochodów w tym miejscu, dbając 
o bezpieczeństwo użytkowników 
istniejących obiektów użyteczno-
ści publicznej.

AAAA: witam, kiedy coś więcej 
ruszy się w sprawie obiecanej 
w tym roku drogi w rogoźnicy 
przy ul. cichej i kościuszkowców? 
Podobno plany już były, zatem na 
co czekamy? Pogoda jest i środki 
pieniężne też powinny być już 
zabezpieczone na ten cel .

Nie dostaliśmy dofinansowania 
– niestety. Myślę, że warto jednak 
zauważyć, że po kilkudziesięciu 
latach w tym roku rozwiążemy 
problem całego osiedla związa-
ny z przejazdem TIR-ów przez 
ulice: Szkolną i Kościuszkowców. 
Koszt tej inwestycji to ok. 221 
tys. zł brutto. Dziękuję państwu 
Jadwidze i Zenonowi Różyckim 

oraz pani Bogusławie Pietras za 
wielką pomoc w rozwiązaniu 
problemu, który wydawał się być 
nie do rozwiązania. 

Agata: witam. Piszę do pana 
w sprawie chodnika przy ul. Armii 
krajowej obok skweru. niektórzy 
kierowcy wyjeżdżający z ul. św. 
jadwigi zamiast skręcić, jadą 
prosto i przejeżdżają przez wąski 
chodnik i przejście dla pieszych. 
ostatnio kobieta kierująca samo-
chodem mało nie przejechała mo-
jego sąsiada. może warto by było 
ustawić w tym miejscu metalowe 
słupki i w ten sposób zniechęcić 
nieodpowiedzialnych kierowców. 
Proszę o interwencję. 

Myślę, że zauważyła pani już 
wszystkie zmiany, które zgodnie 
z projektem zostały ustawione 
(także trzy słupki na końcu wjaz-
du). Kierowcy pomału przyzwy-
czajają się do nowej organizacji 
ruchu, która wynika z faktu, 
że w tym miejscu było dużo 
wypadków, w tym śmiertelnych. 
Mieszkam na tej ulicy i bardzo 
się cieszę z nowych rozwiązań. 
Ich głównym celem jest ograni-
czenie prędkości poruszających 
się pojazdów i zwiększenie bez-
pieczeństwa. 

renata: kiedy władze strzegomia 
zdecydują się na dofinansowanie 
zmiany ogrzewania budynku 
z węglowego na ekologiczne np. 
pompa ciepła? 

Będą pieniądze zewnętrzne 
na takie inwestycje w nowym 
okresie finansowania 2014-2020 
z Unii Europejskiej. W chwili 
obecnej nie przewidujemy takich 
dofinansowań z budżetu gmi-
ny. Byłoby to niesprawiedliwe 
w stosunku do osób, które z wła-
snych środków takie inwestycje 
wykonały.

zbigniew: Panie burmistrzu, 
w związku z reorganizacją miejsc 
postojowych w okolicach rynku, 
zgłaszam następujący problem. 
jadąc od ulicy Bohaterów getta 

w kierunku szkoły zawodowej po 
lewej stronie jezdni stoją zapar-
kowane samochody. samochody 
jadące od szkoły zawodowej do 
getta muszą jechać lewą stroną 
jezdni. samochody wjeżdżające 
w ulicę krótką wchodzą w kolizję 
z samochodami jadącymi nie swo-
im pasem. jestem użytkownikiem 
tej drogi codziennie i sprawia to 
duży problem - mieszkam w no-
wym budynku koło parku. może 
ustawienie tam znaku zakazu po-
stoju poprawiłoby sytuację. chodzi 
o krótki odcinek od ul. Boh. getta 
do wejścia do parku. 

Dziękuję za informację o tym 
problemie. Sprawę przekazałem 
do wydziału zajmującego się 
zmianą organizacji ruchu w cen-
trum miasta.

Paweł: witam panie burmistrzu! 
mam pytanie, dlaczego na ul. 
Parkowej, gdzie miasto utworzyło 
miejsca do budowy domków jed-
norodzinnych, nikt nie rozpoczął 
żadnej budowy (pytam o pry-
watnych ludzi, a nie dewelopera), 
mimo ogłaszanych już przetargów 
na zakup działek. czyżby skan-
dalicznie wysokie ceny za metr 
kwadratowy odstraszały poten-
cjalnych mieszkańców? czyżby 
liczył pan na jakichś naiwniaków, 
którzy zapłacą 100 tysięcy złotych 
za 10 arów przy torach kolejowych 
i od strony kamieniołomów, które 
codziennie palą kamień, niosąc 
hałas na całe miasto? Pozdrawiam 
i liczę na szczerą odpowiedź.

Szczerze, to pana muszę rozcza-
rować. Większość działek zostało 
sprzedanych. W chwili obecnej 
odbędzie się jeszcze jeden przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości składających się 
z działek: 1866/4 i 1866/5. Myślę, 
że ceny były bardzo atrakcyjne, 
jak na centrum miasta. Cieszę 
się, że centrum się rozwija, a nie 
rosną chaszcze. Mamy także plan 
wyprowadzenia z centrum miasta 
Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
i przeznaczyć ten teren na zabudo-
wę mieszkaniowo – usługową. 

jarek: gdzie i u kogo można się 
starać o takie mieszkanie? obec-
nie mam bardzo ciężką sytuację 
mieszkaniową, a za parę miesięcy 
nie będę miał gdzie juz mieszkać. 

Proszę o kontakt z Wydziałem 
Gospodarki Lokalowej w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu – nr 
telefonu (74) 8560-522.

jan: witam serdecznie panie bur-
mistrzu! mam pytanie odnośnie 
nazwy naszego ronda. jest tylko 
jedno i chyba nie ma potrzeby, żeby 
dawać mu jakąkolwiek nazwę, 
a jeżeli już - to można nazwać 
„granitowe”. Pytanie brzmi, jaki 
koszt poniosą podatnicy, bo trzeba 
te zmiany wprowadzić w życie. 
A co do przeprowadzania sondy 
na takie tematy, to bardzo dobry 
pomysł, tylko jak na razie złe wy-
konanie. ta obecna to jakaś farsa, 
więcej głosów jak mieszkańców, 
a wszystko dlatego, że można 
sobie tak siedzieć i głosować przez 
cały dzień albo jeszcze dłużej. 
Pozdrawiam. 

Zgadzam się z panem jeśli cho-
dzi o farsę głosowania dot. ilości 
głosów, które można było w tej 
sondzie oddać. Poleciłem wpro-
wadzić także zabezpieczenia, by 
w następnych sondach można 
oddać tylko 1 głos dziennie. 
Ronda mamy już dwa. Drugie 
chyba ładniejsze i wygodniejsze. 
Zostało wybudowane na zbiegu 
ulic Armii Krajowej i Wesoła. 
W przypadku nadania nazwy 
dla ronda, dla mieszkańców nie 
będzie to skutkowało żadnymi 
kosztami. Zmiana nazwy ulicy 
powoduje duże problemy dla 
mieszkańców i dlatego jestem 
przeciwnikiem takich działań. 
Dzięki za pozytywną ocenę 
nowej formuły kontaktu z miesz-
kańcami, jaką jest sonda.

Anna: serdecznie witam. Panie 
burmistrzu, chciałam panu ser-
decznie podziękować za inter-
wencję w sprawie podjazdu koło 
gimnazjum w goczałkowie. Życzę 
wielu sukcesów, pozdrawiam. 

Dziękuję i również pozdra-
wiam. 

rysiek: witam burmistrza. 
Proszę odpowiedzieć, dlaczego 
pan wydaje pieniądze, a pańscy 
podwładni nie przestrzegają 
całej procedury, która została za-
warta w specyfikacji do remontu 
świetlicy w Żółkiewce. Firma 
domeX nie przestrzega zale-
ceń wynikających ze specyfikacji 
i kosztorysu, który dostał każdy, 
to chciał brać udział w przetargu. 
każdy naliczał po kosztach, a fir-
ma domeX wygrała przetarg 
w cenie 94 tys. brutto, a nie robi 
tego, jak było w specyfikacjach. Po 
rozmowie z waszym inspekto-
rem, który mówi, że wszystko jest 
w porządku. moje pytanie - dla-
czego nie robią tak jak powinno 
być? Po co ktoś wziął pieniądze za 
kosztorys, jak i tak tego nie prze-
strzega się? kto to kontroluje, 
czy pieniądze są dobrze wydane 
zgodnie z przeznaczeniem?

Sprawdziłem temat, który 
pan porusza. Byłem tam na 
miejscu i nie potwierdzają się 
pana informacje. Firma, która 
wygrała przetarg, wykonywała 
wiele inwestycji na terenie gminy 
i myślę, że warto powiedzieć – 
jest to porządna firma! To że 
ktoś przegrał przetarg, nie jest 
powodem do ataku na wyko-
nawcę, który go wygrał.

Andrzej: witam panie burmi-
strzu. Przeczytałem o planach 
rozszerzenia strefy Płatnego 
Parkowania. jestem mieszkań-
cem ulicy szkolnej. często parku-
ję na ulicy, bo zwyczajnie mamy 
dość małe podwórko, na którym 
nie starcza miejsc parkingowych 
na samochody mieszkańców. 
odnoszę wrażenie, że myśli się 
o rodzicach podwożących dzieci 
do szkoły, a o mieszkańcach tej 
ulicy już mniej. ile będzie mnie 
teraz jako mieszkańca kosztowało 
parkowanie na „swojej” ulicy? 
drugie pytanie, naprzeciw-
ko naszych okien jest duży, ale 

praktycznie niewykorzystywany 
obecnie parking przy ulicy św. 
Anny/ kościelnej. ile kosztuje 
parkowanie na tym parkingu 
dla mieszkańców sąsiednich ulic 
(np. ulicy szkolnej)? chodzi mi 
o jakiś ryczałt. ostatnia kwestia 
- kwestia płatnego parkowania 
na ulicy Paderewskiego. Panie 
burmistrzu, czasem parkuję po-
południu na tej ulicy w celu dania 
lub odebrania z naprawy sprzętu 
komputerowego z tamtejszego 
sklepu komputerowego i jeszcze 
nigdy mi się nie zdarzyło, żeby 
nie było tam wolnego miejsca par-
kingowego. więc po co płatne par-
kowanie w tym miejscu? jeśli już 
koniecznie płatne parkowanie, to 
jakiś sens ma płatne parkowanie 
tam tylko w godzinach rannych, 
kiedy jest wzmożony ruch na 
targu, powiedzmy do godziny 
14-tej, później sensu już nie ma, 
chyba że chodzi tu nie o wygodę 
mieszkańców, a jedynie o nabi-
janie kasy miejskiej. ewentualnie 
proszę pomyśleć o wprowadzeniu 
na ul. Paderewskiego możliwości 
bezpłatnego zatrzymywania się 
na kilka minut, żeby bez kupo-
wania biletu ludzie mogli chociaż 
zawieźć i odebrać z naprawy 
sprzęt komputerowy. miasto 
powinno być dla ludzi, a nie 
przeciwko nim. Pozdrawiam 
i bardzo proszę pana burmistrza 
o odpowiedź.

Zdaję sobie sprawę, że jeśli 
nowe decyzje dotyczą danej oso-
by spotyka się to z oburzeniem, 
bo porządek ma być obok, ale 
nie u mnie. U mnie ma być tak, 
jak ja chcę. Pisze pan o niewy-
korzystywanym parkingu, może 
warto przegadać temat z zarząd-
cą parkingu i tam parkować. Ul. 
Szkolna, jak i inne ulice w mieście 
nie są przypisane do mieszkańca 
danej ulicy. Są to drogi publiczne 
i mają służyć celom publicznym – 
m. in. rodzicom dzieci, które uczą 
się w szkole na tej ulicy. Strefa 
Płatnego Parkowania to nor-
malność w miastach wielkością 
podobnych do Strzegomia.

Otwarcie pracowni odbyło się 
13 kwietnia 2015 r. w obecności 
dyrektora Zespołu Szkół - Rober-
ta Wójtowicza, zastępcy dyrektora 
- Doroty Sozańskiej, a także 
opiekunek merytorycznych 
przedsiębiorstwa - Agnieszki 
Oleszko i Ilony Dobro-
chowskiej, nauczycielek 
z Zespołu Szkół.

A jak do tego doszło? 
Dziewczyny, które 
stworzyły Graniterię, 
wpadły na pomysł, 
aby wykorzystać jed-
no z pomieszczeń 
w szkole na pracow-
nię, w której tworzy-
łyby swoją biżuterię. 
Po uzyskaniu zgody 
dyrekcji, uczennice za 
część wygranej kwoty, 

wyremontowały wskazane po-
mieszczenie, a następnie wy-
posażyły w nie-

zbędne narzędzia do pracy. 
Stworzyły miejsce, w którym 
przyjemnie będą spędzać czas 
i zdobywać wiedzę.

Po uroczystym otwarciu młode 
inwestorki, ubrane w obowiązu-
jący w firmie strój biznesowy, od 
razu zabrały się za tworzenie no-
wych naszyjników, pierścionków 
i kolczyków z naszego rodzimego 
granitu. Mimo że dziewczyny są 
bardzo dumne ze swojego sukcesu, 
promowania szkoły i miasta, to 
i tak nauka jest teraz dla nich naj-
ważniejsza. Daria Ekiert, Kamila 

Kowanetz, Karolina Gap, Pau-
lina Zielepuza i Sandra Osoba, 
to dziewczyny, które zasłynęły 
w gminie Strzegom tym, że 
w styczniu bieżącego roku 
wygrały konkurs Akademia 
Młodego Przedsiębiorcy zor-
ganizowany przez Akademię 
Finansów i Biznesu Vistula. 

Projekt uzdolnionych uczennic 
z 2 klasy Technikum Górnictwa 
Odkrywkowego polega na pro-
jektowaniu i sprzedaży biżuterii 
wykonanej z granitu.

Młodzieżowe miniprzedsię-
biorstwo jest prowadzone na 
wzór spółki jawnej. Założycielki 
Graniterii prowadzą prawdziwe 
przedsiębiorstwo, dlatego musiały 
stworzyć biznesplan, prowadzić 
działania marketingowe, które 
miały za zadanie wypromować 
tworzony produkt.

Należało także zorganizować 
proces produkcji i sprzedaży, 
jak również zgromadzić kapitał, 
którym okazała się wygrana w 
konkursie. Uczennice promują 
zarówno swój produkt, a zarazem 
kierunek kształcenia, jakim jest 
Technik Górnictwa Odkryw-
kowego.

W tym roku udział w kon-
kursie wzięło sześć zespołów z 
Technikum w Strzegomiu. Aż 
z cztery z nich zakwalifikowało 
się do finału, podczas którego 
zespoły zaprezentowały swoje 
projekty. Jury zdecydowało, 
że zespół Graniteria zdobył 
pierwsze miejsce, a trzecie 
przypadło także projektowi 
ze Strzegomia – Przyjaźni.pl. 

Oba zespoły dostały nagrodę 
pieniężną i nagrody rzeczowe 
w postaci tabletów i książek. 
Oprócz tego, zdobywczynie 
pierwszego miejsca otrzymały 
indeksy na studia na wybrany 
przez siebie kierunek.

Uczniowie Zespołu Szkół w 
Strzegomiu, co roku biorą udział 
w konkursie na miniprzedsiębior-
stwa. Dzięki projektowi uczniowie 

mają okazję sprawdzić, czy posia-
dają zdolności do prowadzenia 
własnej inwestycji, ale również 
nabywają umiejętności, które 
przydadzą im się w zdobytym 
zawodzie. – Nasi uczniowie, któ-
rzy biorą udział w tych przedsię-
wzięciach, później świetnie sobie 
radzą na rynku pracy – informuje 
Agnieszka Oleszko.

Izabela Krawczyszyn

Graniteria z wielkimi ambicjami
Dziewczyny wpadły na pomysł, aby wykorzystać jedno z pomieszczeń w szkole na pracownię, w której tworzyłyby swoją biżuterię. Życzymy powodzenia!

Graniteria, czyli młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, zało-
żone przez pięć uczennic z Zespołu Szkół w Strzegomiu, 
odnosi sukces za sukcesem. Po wygranej ogólnokrajowego 
projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy, czas na otwar-
cie własnej pracowni, w której uczennice będą realizować 
swój projekt.
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Dożynki Krajowe 1996 - wielka promocja naszego miasta na 
całą Polskę i wyróżnienie dla Romana Asyngera, burmistrza 
Strzegomia za „Wydarzenie roku 1996” . 

Wielka powódź w 1997 roku spowodowała ogromne straty w gmi-
nie Strzegom. Bardzo ucierpiała PSP nr 6. Szkoła po powodzi 
została gruntownie wyremontowana i zmodernizowana za ponad 
1 mln zł. Na zdjęciu strażacy w akcji na terenie PSP nr 6.

Podpisanie umowy partnerskiej z czeskim miastem Znojmo to 
możliwość pozyskania olbrzymich środków finansowych i nawią-
zanie wymiany kulturalno- oświatowej z miastami partnerskimi. 
Roman Asynger - inicjator nawiązania przez gminę Strzegom 
współpracy zagranicznej z Niemcami, Czechami i Rosją. 

O samorządzie terytorialnym 
z Romanem Asyngerem, bur-
mistrzem Strzegomia Kadencji 
1994 – 1998 rozmawia Grażyna 
Kuczer.

kiedy Pan rozpoczął swoją przy-
godę z samorządem?

Pierwszy raz z ideą samorządno-
ści zetknąłem się w 1980 roku na 
studiach na Uniwersytecie Wro-
cławskim, gdzie działałem jako 
członek-założyciel Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, zarejestro-
wanego 16 lutego 1980 roku, po 
licznych protestach i strajkach. Była 
to dobra lekcja samorządności. 
Przez to, że od samego początku 
należałem do NZS, brałem udział 
w tworzeniu jego struktur, usta-
laniu statutu i wspólnych celów. 
Tam nauczyłem się reguł pracy 
w grupie i podejmowania trudnych 
decyzji. W szarych latach 80-tych 
NZS był wspaniałą możliwością 
organizowania życia studenckiego 
i dawał poczucie niezależności 
i wolności. W czasach transfor-
macji ustrojowej pełniłem funkcję 
dyrektora szkoły w Goczałkowie, 
a później w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu. W tym czasie 
starałem się zaktywizować spo-
łeczność lokalną na rzecz rozwoju 
szkoły. Dzięki zapałowi lokalnej 
społeczności możliwe było wyko-
nanie wielu remontów w szkołach, 
a w PSP nr 2- zorganizowanie 
pierwszej w powiecie pracowni 
komputerowej. Wtedy też zaczęły 
działać prężnie rady rodziców 
i samorządy uczniowskie. W latach 
1994-1998 pełniłem funkcję bur-
mistrza gminy Strzegom, obecnie 
już po raz piąty zasiadam w Radzie 
Miejskiej.

 Ale zanim…, zanim został Pan 
burmistrzem. Proszę przybliżyć 
nam swoją sylwetkę.

Jestem historykiem z wykształ-
cenia i nauczycielem z powołania. 
Ukończyłem historię na Uniwer-
sytecie Wrocławskim o specjal-
ności nauczycielskiej i od 1983 
r. pracowałem w różnych typach 
Szkół: PSP nr 3 w Strzegomiu, 
SP w Goczałkowie oraz SP nr 
2 w Strzegomiu. W tej ostatniej 
pełniłem cztery lata funkcję 
dyrektora. Po powierzeniu mi 
przez społeczeństwo stanowiska 
burmistrza przez kolejne cztery 
lata pracowałem w samorządzie 
gminy. Po upływie kadencji po-
nownie wróciłem do PSP nr 2 już 
jako nauczyciel. Obecnie jestem 
nauczycielem dyplomowanym 
w tejże szkole. W toku pracy 
zawodowej podejmowałem liczne 
studia podyplomowe m.in.: studia 
w zakresie samorządu terytorial-

nego i gospodarki lokalnej, stu-
dia podyplomowe na Akademii 
Wychowania Fizycznego oraz 
studia w zakresie umiejętności za-
rządzania na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. 
Mam liczne dyplomy i certyfikaty 
uprawniające mnie do pełnienia 
funkcji na różnych szczeblach 
samorządu i administracji. Zawsze 
lubiłem pracę dla środowiska lokal-
nego i realizowałem to na różnych 
płaszczyznach: jako nauczyciel, 
jako radny Rady Miejskiej -17 lat, 
jako burmistrz -4 lata, jako radny 
sejmiku wojewódzkiego w latach 
1996 – 1999. Wyróżnienie w Zło-
tej księdze Polskiego Samorządu 
2002 – 2006 jest świadectwem 
zauważenia mojej pracy przez 
innych i zwieńczeniem mojej pracy 
dla społeczeństwa. 

 ze skromności nie podaje Pan 
licznych nagród, krzyży i odzna-
czeń, które też świadczą o tym. Ale 
wróćmy do tematu. cztery lata 
po wprowadzeniu jednej z fun-
damentalnych reform w Polsce 
dotyczącej samorządów gminnych 
reprezentuje Pan gminę jako bur-
mistrz strzegomia. jak Pan ocenia 
ten okres samorządności w naszej 
gminie?

Był to okres wytężonej pracy. 
Pomimo krótkiego okresu funk-
cjonowania samorządu lokalnego, 
społeczność chciała uczestniczyć 
w działaniach na rzecz swojej gmi-
ny. Priorytety, jakimi się kierowa-
łem w swojej pracy, wypływały od 
mieszkańców. Doskonale układała 
się współpraca z wieloma stowa-
rzyszeniami działającymi w gmi-
nie. Egzamin dojrzałości nasz 
samorząd oraz społeczność lokalna 
zdała w czasie powodzi tysiąclecia 
w 1997 roku. Wzorowo działały 
wszystkie służby podległe burmi-
strzowi: urząd miejski, ochotnicza 
straż pożarna, zakłady budżetowe, 
straż miejska, szkoły. Ogrom pracy 
wykonało wojsko z naszej jednostki 
i policja oraz inne służby podległe 

wojewodzie. Największe uznanie 
należy się naszym mieszkańcom, 
którzy w momencie zagrożenia 
potrafili się zjednoczyć i ofiarnie 
działać podczas tego kataklizmu.

co można zaliczyć do najważ-
niejszych osiągnięć gminy podczas 
sprawowania przez Pana funkcji 
burmistrza?

 Kiedy pełniłem funkcję bur-
mistrza, to przyznam, że były to 
bardzo dobre lata dla naszej gminy. 
Wówczas Polska nie była jeszcze 
członkiem UE, więc pozyskiwa-
nie funduszy zewnętrznych było 
bardzo utrudnione, ale mimo to, 
w tamtych latach, udało się wiele 
pozytywnego zrobić dla naszej 
Małej Ojczyzny. Do największych 
inwestycji zaliczyć należy budowę 
przychodni zdrowia (7mln zł), 
modernizację oczyszczalni ścieków 
(6 mln zł), zwodociągowanie dzie-
sięciu wsi oraz dzielnic Strzego-
mia. Powstało też pierwsze rondo 
w gminie. Budżet gminy zwiększył 
4,5-krotnie z 7 mln do 31,6 mln zł. 
Było to spowodowane wielomi-
lionowymi dotacjami z zewnątrz. 
Nakłady na inwestycje w relacji 
rocznej wynosiły od 25 do 33%. 
Na koniec kadencji zadłużenie 
gminy wynosiło ok. 1 mln zł, co 
stanowiło zaledwie kilka procent 
budżetu. Był to jeden z najlepszych 
wyników w skali kraju. Dodać 
należy, że gmina była wysoko 
notowana w różnych rankingach 
Wspólnoty Samorządowej w ka-
tegorii gmin miejsko-wiejskich. 
Bezrobocie w gminie z ponad 4000 
spadło o połowę. W naszej gminie 
odbyły się dożynki krajowe, wo-
jewódzkie i diecezjalne, a festiwal 
folkloru uzyskał międzynarodowy 
certyfikat CIOFF. W tym czasie 
uchwalono jednolity herb i flagę, 
podjęto uchwałę o Honorowym 
Obywatelu Strzegomia. Ziemia 
Strzegomska mogła poszczycić się 
swoim sztandarem. Przy wsparciu 
władz gminy nasz 14 Pułk Ra-
diowo – Liniowy otrzymał swój 
sztandar, podobnie jak Związek 
Sybiraków i jednostki OSP. W tym 
czasie opracowano pierwszą mo-
nografię o Strzegomiu i okoli-
cach pod redakcją prof. Krystyna 
Matfijowskiego. Podpisano także 
umowy partnerskie z dwoma 
miastami niemieckimi i z jednym 
miastem czeskim. Współpraca 
z tymi miastami była nad wyraz 
owocna i pozwoliła na pozyski-
wanie środków zewnętrznych, bo-
wiem warunkiem ich otrzymania 
były umowy partnerskie. 
 współpraca z zagranicą, którą Pan 
zainicjował, była ważna dla roz-
woju gminy w tym okresie. Proszę 
podać trochę szczegółów.

 W latach 1994-1997 Strzegom 
podpisał umowy o partnerstwie 
i wzajemnej współpracy z dwoma 
miastami: Auerbach i Torgau. 
Ponadto utrzymywaliśmy przyja-
cielskie kontakty z trzema innymi 
miastami: Zweibrücken, Sindel-
fingen i Lübbecke. Nasze miasta 
partnerskie okazały wielką pomoc 
finansową i rzeczową dla powo-
dzian w 1997 r. Z Zweibrücken 
otrzymaliśmy sprzęt do usuwania 
skutków powodzi, a z Lübbec-
ke otrzymaliśmy pomoc przy 
wyposażeniu nowej przychodni 
zdrowia. Również z PCK podobną 
pomoc otrzymaliśmy. Podjęliśmy 
także działania i sfinalizowaliśmy 
trójstronną współpracę między 
Torgau, Strzegomiem i Znojmo. 
Starałem się również o miasto 
partnerskie w Rosji - Krestcy, gdzie 
byłem z wizytą rządową. 

A promocja strzegomia w Polsce?
 Pracowaliśmy nad tym usil-

nie. W 1995 roku Strzegom zo-
stał członkiem Związku Miast 
Polskich, co przyczyniło się do 
zaistnienia miasta na forum kra-
jowym. Była to doskonała okazja 
do podjęcia współpracy pomiędzy 
miastami polskimi. 

 czego nie udało się Panu osią-
gnąć?

Trudno w ciągu 4 lat odrobić 
kilkudziesięcioletnie zaniedbania 
powojennego systemu. Nie udało 
się dokończyć projektu Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
w Strzegomiu oraz hospicjum, 
ponieważ skończyła się kadencja.

jakie priorytety samorządności są 
dla Pana najważniejsze?

Te, które są związane z proble-
mami egzystencjalnymi ludności. 
Priorytety te powinny wypływać 
od naszych mieszkańców. Wiem, 
że wieloletnim problemem jest 
brak mieszkań, zwłaszcza dla 
młodych ludzi i miejsc pracy dla 
kobiet. Zlikwidowanie tych pro-
blemów powinno być priorytetem 
każdej władzy.

jest Pan samorządowcem, dzia-
łaczem społecznym, nauczycielem 
i wychowawcą młodzieży. czy 
idea samorządności jest dobrze ro-
zumiana i wdrażana przez młode 
pokolenie?

Narzekanie na młodzież jest 
jednym z leitmotivów, które re-
gularnie towarzyszą ludzkości 
od pradziejów. Każde pokolenie 
uważa, że było znacznie lepsze 
w swych młodzieńczych latach, niż 
jego dzieci. Nie zgadzam się z tą 
opinią, bo strzegomska młodzież, 
świadoma swoich celów, uczestnicy 

w działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności. Mamy organizacje 
harcerskie, stowarzyszenia, w któ-
rych działają młodzi ludzie, ak-
tywnie działa Młodzieżowa Rada 
Miejska w Strzegomiu. Młodzież 
jest odpowiedzialna i świadoma 
swoich wartości i celów, do których 
zmierza. Z pasją włącza się w akcje 
charytatywne, współorganizuje 
akcje patriotyczne, składa wnioski 
do budżetu obywatelskiego.

jakby Pan podsumował najważ-
niejsze przedsięwzięcia i osiągnię-
cia w sferze ludzkiej, społecznej, go-
spodarczej i samorządowej w gmi-
nie strzegom przez te 25 lat?

 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił 
pakiet ustaw samorządowych, 
a już 27 maja odbyły się pierwsze 
wybory samorządowe do rad gmin. 
Faktem jest, że po przemianach 
ustrojowych w 1989 r. społeczności 
lokalne, korzystając w pełni z od-
zyskanej autonomii, zmieniły Pol-
skę, w tym Ziemię Strzegomską. 
Uważam tę reformę za najlepszą 
z wielu innych wprowadzonych 
w naszym kraju. Mówią o tym, 
nie tylko wielkie autorytety, ale 
także zwykli ludzie. Trzeba także 
powiedzieć, że reforma ta nie do 
końca została przeprowadzona. 
Większa centralizacja i obowiązki 
nakładane na gminy powinny 
iść z dużo większą dystrybucją 
środków dla naszych Małych Oj-
czyzn. Dalszej kodyfikacji wymaga 
również miejscowe prawo o samo-
rządzie lokalnym, bo jest zbyt wiele 
niejasności i różnych interpretacji. 
I nie chodzi tu o mnożenie prawa, 
tylko o jego uporządkowanie.

skupmy się na zaletach tej ustawy.
Reforma samorządowa wyzwo-

liła kreatywność naszych rodaków, 
a ich pracowitość i mądrze pojęty 
lokalny patriotyzm zaowocowały 
znacznymi sukcesami. Człowiek 
musi wyrastać w kręgu swojszczy-
zny swojej Małej Ojczyzny zanim 
w szkole spotka się z zawodem, 
zakładem pracy, zanim poczuje 
się bezpiecznie w obrębie kultury 
narodu i świadomości obywatel-
stwa państwowego. Wydaje mi 
się, że nasi mieszkańcy byli zdolni 
obdarzyć lokalny samorząd za-
ufaniem, rozpoznać bliskich sobie 

ludzi, a w ich gronie i siebie. I wy-
chodząc z tego założenia, można 
wtedy wyjść naprzeciw światu 
w poczuciu tożsamości i bezpie-
czeństwa. Liczne stowarzyszenia 
i organizacje pozarządowe - dzia-
łające w Strzegomiu - głęboko 
przeżywają wspólnotę lokalną, są 
odpowiedzialne wobec naszych 
obywateli i budują zręby naszej 
wspólnoty. To wielki plus tych 
25 lat. Działające w tych organi-
zacjach osoby posiadają szeroką 
wiedzę, umiejętność nawiązywania 
międzyludzkich kontaktów i zdol-
ność do rzetelnego kompromisu 
i równowagi.

A przykłady pozytywnych zmian 
w naszej gminie?

Infrastruktura - na wysokim 
poziomie, oświata - priorytetem 
rozwoju społeczeństwa. Przecież 
nie zlikwidowano szkół, jak 
w większości gmin w Polsce. 
Powstanie podstrefy Strzegom 
WSSE” Invest Park”, pozyskanie 
pierwszego inwestora i zwią-
zane z tym nowe miejsca pracy 
zmniejszyły wskaźnik bezrobocia 
w gminie. Wodociągowanie, 
kanalizacja i oczyszczalnia ście-
ków poprawiły standard życia 
mieszkańców. Poprawiło się bez-
pieczeństwo, a nasze jednostki 
straży pożarnej stoją na wysokim 
poziomie pod względem ilości 
jednostek, organizacji i posiada-
nego sprzętu. Świetlice wiejskie 
działają prawie w każdej wsi. 
Dbałość o zabytki, pozyskiwanie 
środków unijnych na inwestycje, 
budowa budynku socjalnego, 
monitoring miejski, rewitalizacja 
rynku, to tylko niektóre z działań, 
podjętych wspólnie dla dobra 
naszych mieszkańców. 

czego życzyć obecnemu burmi-
strzowi z okazji „srebrnych go-
dów” samorządu?

 Życzę panu burmistrzowi Zbi-
gniewowi Suchycie powodzenia 
w skutecznej realizacji nakreślo-
nych celów i zamierzeń, życzę 
ludzkiej życzliwości towarzyszącej 
tym działaniom, które zmierzają 
do tego, by gmina Strzegom nadal 
prężnie się rozwijała z pożytkiem 
dla naszych mieszkańców.
dziękuję za rozmowę. 

To były dobre lata dla gminy
W tym roku przypada 25-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Swoje refleksje związane z pracą samorządową przybliżają byli szefowie gminy Strzegom

Samorząd gminy Strzegom kadencji 1994 – 1998: Roman Asynger (burmistrz), 
Lech Markiewicz (zastępca burmistrza), Jerzy Skiera (przewodniczący Rady 
Miejskiej) Wacław Biełous i Jan Kopeć (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej). 
Radni: Lechosław Chruścielewski, Marian Dudziński, Jerzy Eulenfeld, Andrzej 
Firlej, Andrzej Fojna, Bronisław Forski, Urszula Jarosińska, Henryk Kołodziej, 
Tomasz Kołodziejski, Teresa Kopciuch, Wacław Kwiatkowski, Bolesław Lis, 
Józef Nowicki, Stanisław Romanowicz, Ryszard Rossa, Michał Smółka, Teresa 
Soczyńska, Jacek Sokołowski, Zbigniew Suchyta, Wiesław Trojan, Franciszka 
Trzeciak, Krystyna Żarczyńska.
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Uczennice klasy I TE, realizując 
projekt „Reisen ist unsere Leiden-
schaft! – Podróżowanie to nasza 
pasja ”, doskonalą znajomość języ-
ka niemieckiego w sposób bardziej 
atrakcyjny niż tradycyjne zajęcia 
szkole. Wszystkie zadania projek-
towe wykonują z wykorzystaniem 
narzędzi ICT typu: platforma 
http://doodle.com/pl/, Google+, 
www.madmagz.com, TwinSpace, 
Power Point, e-book, wideofilmo-
wanie, zdjęcia, e-mail, czat, forum, 

wideokonferencja, itp. 
Pierwsza faza projektu – po-

znawcza - zakłada integrację 
uczestników projektu i promowa-
nie w poszczególnych państwach 
europejskich naszego kraju, miasta 
Strzegom oraz Zespołu Szkół 
(wykonanie prezentacji multime-
dialnych i filmików krótkome-
trażowych w języku niemieckim, 
rozmowy na czacie i forum Twin-
Space). Faza kreatywna to twórcza 
praca młodzieży. Wspólnie z mło-

dymi ludźmi z Europy, realizując 
poszczególne zadania projektowe, 
przygotowują zapytania i ofer-
ty podróży do poszczególnych 
krajów. Zgodnie z założeniem 
projektu efektem końcowym bę-
dzie e-book, w którym uczestnicy 
projektu zamieszczą swoje relacje 
z wizyt wirtualnych w krajach 
partnerów. Ponadto uczestnicy 
wysyłają listy do szkół partner-
skich z materiałami promującymi 
miasta, szkoły, piszą e-maile oraz 
komentarze do działań projek-
towych.

Celem kolejnego projektu re-
alizowanego w języku angielskim 
„Cultures united” jest przełamy-
wanie barier językowych i kultu-
rowych, uczenie postawy tolerancji 
i otwartości w odniesieniu do od-
miennych kultur oraz rozwijanie 
ciekawości świata. Uczestnikami 
projektu są uczniowie z klas trze-

cich o profilu ekonomicznym 
i informatycznym, którzy miesiącu 
marcu br. odbyli bezpłatne trzyty-
godniowe praktyki zawodowe do 
Londynu w ramach programu 
Erasmus+. 

Rozmowy na platformie in-
ternetowej E-Twinning czy 
wideokonferencja przez Sky-
pe’a to tylko niektóre z na-
rzędzi komunikacji między 
uczestnikami projektu. Efek-
tem końcowym projektu będą 
opracowane przez uczniów 
materiały dydaktyczne do edu-
kacji interkulturowej - broszury 
informacyjne. 

Pragniemy przypomnieć, iż Ze-
spół Szkół w Strzegomiu za reali-
zację ostatniego projektu w języku 
niemieckim „Auf der Reise nach 
Solidaritaet – W poszukiwaniu 
solidarności” otrzymał Europejski 
i Krajowy Certyfikat Jakości. 

Projekty językowe
Uczestniczy 125 młodych ludzi, w tym 24 uczniów Technikum Ekonomicznego i Informatycznego

15 kwietnia 2015 r. w Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy 
odbył się diecezjalny konkurs 
o obozie koncentracyjnym 
Gross-Rosen „KL Gross-
Rosen” (1940-1945) Ocalić od 
Zapomnienia”.

Konkurs został zorganizowany 
przez księży dekanatu strzegom-
skiego na czele z ks. prałatem 
Markiem Babuśką i katechetów. 
Przebiegał on w trzech katego-
riach: wiedzy, plastycznej, mul-
timedialnej, obejmując swym 
zasięgiem uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych diecezji 
świdnickiej (ponad 50 placówek 
oświatowych).

W kategorii plastycznej brali 
udział uczniowie klasy piątej 

i szóstej szkoły podstawowej, 
natomiast młodzież gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych miała 
możliwość wykazania się wiedzą 
o byłym hitlerowskim obozie 
koncentracyjnym Gross-Rosen 
i umiejętnościami informatycz-
nymi - przygotowując prezentacje 
multimedialne. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem dzie-
ci i młodzieży. Uczniowie wykazali 
się bogatą wiedzą dotyczącą histo-
rii obozu, a w pracach plastycz-
nych i multimedialnych można 
było dostrzec pokaźny wachlarz 
inwencji twórczej w przedstawie-
niu tematyki konkursowej.

Zmagania konkursowe wyłoni-
ły 39 laureatów z poszczególnych 
kategorii wiekowych. Finaliści 
otrzymali dyplomy i cenne na-
grody z rąk: ks. prałata Marka 

Babuśki, zastępcy dyrektora Mu-
zeum Gross - Rosen w Rogoźnicy 
Andrzeja Gwiazdy, animatora 
katechetów dekanatu strzegom-
skiego Ewy Miałkowskiej i kie-
rownik działu oświatowego Mu-
zeum Gross-Rosen - Grażyny 
Choptiany.

Nagrody zostały ufundowane 
przez ks. dziekana Marka Ba-
buśkę, kapłanów dekanatu strze-
gomskiego oraz pracowników 
Muzeum Gross-Rosen.

Wszystkim laureatom gratu-
lujemy, a opiekunom dziękujemy 
za włożony wkład pracy w przy-
gotowanie dzieci i młodzieży do 
konkursu, który stał się „cenną 
lekcją historii i patriotyzmu”. 
Nazwiska wszystkich nagrodzo-
nych podajemy na stronie www.
strzegom.pl. 

Ocalić od zapomnienia
Wyłoniono i nagrodzono 39. laureatów w różnych kategoriach wiekowych Entuzjaści edukacji 

Jako jedna z 800 szkół w całej 
Polsce Gimnazjum nr 1 w Strze-
gomiu wzięło udział w ogól-
nopolskiej akcji Instytutu Ba-
dań Edukacyjnych – „Narzędzia 
w działaniu”. 

Przedsięwzięcie to skierowa-
ne było do nauczycieli gimna-
zjum i polegało na sprawdzeniu 
w praktyce lekcyjnej narzędzi 
wspierających realizację podsta-
wy programowej. Nauczyciele 
Gimnazjum nr 1: Małgorza-
ta Świstek – nauczyciel języka 
polskiego i Agnieszka Pacioch, 
nauczyciel matematyki, zdobyły 
nowe doświadczenia i udoskona-
liły warsztat pracy, uczestnicząc 
w tym programie, którego celem 
było upowszechnienie cieka-
wych pomysłów dydaktycznych 
opracowanych przez praktyków 
i ekspertów IBE. Nowości wpro-
wadzone na języku polskim i ma-
tematyce motywowały uczniów 
do kreatywności, poszerzały ich 
horyzonty. Wzbogacona została 
także baza pomocy dydaktycznych 
placówki, uczniowie i nauczyciele 
będą korzystali z modeli brył 
przestrzennych na lekcjach mate-
matyki oraz multimedialnej bazy 
z języka polskiego. 

Zachęcamy wszystkich na-
uczycieli do korzystania z Bazy 
Dobrych Praktyk i koszyków 
przedmiotowych opracowanych 
w ramach tego programu. 

Już po raz 11. z 17 na 18 
kwietnia 2015 r. uczniowie 
klas III PSP nr 4 w Strzego-
miu, podobnie jak dzieci wielu 
europejskich krajów, świętowali 
„Noc z Andersenem”. W tym 
roku impreza czytelnicza odby-
ła się pod hasłem „Roztańczo-
na Noc z Andersenem”. 

Wzięło w niej udział dzie-
więćdziesięciu uczniów szkoły. 
Jak co roku uczniowie zapozna-
li się z biografią i twórczością 
H.CH. Andersena. Podczas 
zabawy, zgodnie z tradycją, 
bawiące się dzieci odwiedzili 
zaproszeni goście, którzy wcie-
lili się w baśniowe postacie. 

Było dużo śmiechu i zabawy. 
Uczestnicy zapoznali się z ro-
dzajami tańca, rozwiązywali 

krzyżówki i zagadki, malo-
wali patacie taneczne. Jednym 
z ważniejszych punktów zaba-
wy była nauka trzech tańców, 
z których szczególnie układ 
taneczny „Chocolate Choco 
Choco” przypadł dzieciom do 
gustu i sprawił, że miniona noc 
należała do jednych z najfaj-
niejszych.

Na zakończenie w sobo-
tę rano rodzice, odbierając 
dzieci obejrzeli prezentację 
zdjęć z nocnej zabawy swoich 
pociech oraz podziwiali tań-
ce w ich wykonaniu. Każdy 
uczestnik „Nocy z Anderse-
nem” otrzymał pamiątkową 
książeczkę oraz czekoladę 
ufundowane przez burmistrza 
Strzegomia. 

To była noc z Andersenem

W finale Międzyna-
rodowego Konkursu 
Matematycznego PAN-
GEA we wrocławskiej 
Wyższej Szkole Han-
dlowej udział wzięli: Ja-
kub Abramek - uczeń 
klasy IV „c” Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Strzegomiu oraz Pa-
weł Balawender z kl.1 „b” 
i Przemysław Wąsowicz 
z kl.1”d” z Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu. 

Uczniowie znaleźli się 
w gronie kilku tysięcy 
najlepszych matema-
tyków z całej Polski. 
Finaliści konkursu roz-
wiązywali zestawy za-
dań mających charakter 
testu. Test składał się 
z 30 zadań zamkniętych. 
- Na rozwiązanie zadań 
konkursowych mieliśmy 
90 minut. Zadania ma-
tematyczne były bardzo 
ciekawe, warto było zmierzyć się 
ze swoimi rówieśnikami – mówią 
uczestnicy. Celem konkursu było 
przede wszystkim zwiększenie 
motywacji i zainteresowań uczniów 
matematyką oraz rozwijanie zdol-

ności uczniów do nauki, a także 
wspólna integracja. Organizatorem 
konkursu była Międzynarodo-
wa Szkoła Meridian oraz Mię-
dzynarodowa Uczelnia Vistula 
z Warszawy. Patronat honorowy 

nad konkursem objął 
śląski i lubuski Kurator 
Oświaty oraz Kurator 
Oświaty w Kielcach, 
a także Stowarzyszenie 
Nauczycieli Matematy-
ki. Konkurs miał na celu 
praktyczne sprawdzenie 
posiadanych wiadomości 
i umiejętności logicz-
nego myślenia podczas 
rozwiązywania poda-
nych zadań. 

Uczniowie w PANGEI!

Zespół Szkół w Strzegomiu stawia na rozwijanie kom-
petencji języków obcych u uczniów, realizując projekty 
międzynarodowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej 
e-Twinning. W roku szkolnym 2014/2015 nauczycielka 
języka niemieckiego Halina Fitas nawiązała współpracę ze 
szkołami w Turcji, Grecji, Rumunii, Portugalii oraz na Wę-
grzech i Słowacji i wspólnie pracują nad dwoma projektami 
w języku niemieckim i angielskim. 
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13 kwietnia 2015 r. Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Strze-
gom zorganizowała spotkanie 
z Dariuszem Rekoszem, pisarzem 
i animatorem kultury. 

Spotkanie było okazją do re-
fleksji nad językiem polskim. – 
Zobaczyliśmy, jak przecinki mogą 

zmieniać kontekst zdania, skąd 
pochodzą wulgaryzmy i co wy-
rażają w języku polskim – mówi 
dyrektor biblioteki, Katarzyna 
Wójcik. Ponadto uczestnicy spo-
tkania zapoznali się z twórczością 
autora oraz sposobem jego pracy 
z czytelnikiem. 

01.05.2015 r. godz.15.00 - „Dzień 
Goczałkowa – święto nas wszystkich” 
połączony z 70. rocznicą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goczałkowie 
oraz z rocznicą wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. W programie: 
prezentacje artystyczne uczniów Ze-
społu Szkół w Goczałkowie, pokazy 
strażackie, ZUMBA, konkursy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych z super 
nagrodami, wspólna zabawa z zespo-
łem instrumentalno-wokalnym oraz 
niespodzianki przygotowane przez 
organizatorów.
03.05.2015 r. godz. 10.30 – Msza 
Św. w kościele pw. Zbawiciela Świata 
i Matki Boskiej Szkaplerznej, 16.00 – 
SCK – Koncert z okazji 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
09.05.2015 r. godz.16.00 – Park 
Miejski – Otwarte Dni Funduszy 
Europejskich – Festyn Rodzinny. 
W programie wystąpią: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ze Strzegomia, zespoły 
instrumentalno-wokalne i taneczne. 
Podczas trwania imprezy organizato-
rzy zapraszają do quizu rodzinnego na 
temat Unii Europejskiej, konkursów 
plastycznych „Moja podróż przez 
Europę” i „Czyja to flaga?” oraz języ-
kowych łamigłówek. Na zakończenie 
festynu wspólne grillowanie.
W ramach Otwartych Dni Funduszy 
Europejskich w dniach 7-10 maja br. 
zostanie udostępnione zwiedzającym 

Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” (Punkt Informacji Tury-
stycznej, Izba Ziemi Strzegomskiej 
) w/g harmonogramu: 07-08.05 
w godz. 10.00 – 18.00 oraz 09-10.05 
w godz.9.00-15.00. Ponadto SCK 
zorganizuje wycieczki turystyczne 
z przewodnikiem po obiektach na 
terenie Strzegomia, w których zostały 
zorganizowane projekty współfinan-
sowane z Funduszy Europejskich. 
Zbiórka na parkingu CAS „Karmel”: 
07-08.05 godz.16.00 oraz 09-10.05 
godz.15.00.
17.05.2015 r. godz.14.00 – Kościół 
Parafialny pod wezwaniem Świętej 
Trójcy w Olszanach – Przegląd Pieśni 
Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi 
II z udziałem 14 dolnośląskich ze-
społów folklorystycznych – przyjaciół 
zespołu Olszaniacy, organizatora 
przeglądu.
22.05.2015 r. godz.17.00 – SCK – 
Koncert z okazji 25-lecia Samorządu 
Terytorialnego.
28.05.2015 r. godz.9.00 – sala wido-
wiskowa SCK – Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej organizowany przez 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu.
31.05.2015 r. godz.14.00 – plac 
przy hali sportowej OSiR – Festyn 
Rodzinny organizowany przez PSP 
nr 2, Gimnazjum nr 2, Parafię pw. 
Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej, Siostry Elżbietanki.

Magia słowa… D. Rekosza 

Co w kulturze w maju 2015?

W wyścigu po pamiątkowe 
puchary i medale, wzięło udział 
8 drużyn 8-osobowych z gminy 
Strzegom: PSP nr 2, PSP nr 4, 
PSP nr 3, PSP z Olszan, , ZSP 
z Jaroszowa, PSP z Kostrzy,  ZSP 
ze Stanowic, ZS z Goczałkowa. 
Zawodników do walki osobiście 
zagrzewał zastępca burmistrza 
Strzegomia Wiesław Witkow-
ski  oraz zastępca dyrektora PSP 

nr 4 Agnieszka Kisielewicz.
Wszystkim zawodnikom kibi-

cowali ich koledzy z klas, którzy 
za każde, prawidłowo wykonane 
zadanie, nagradzali ich gromkimi 
brawami. A trzeba przyznać, że 
uczestnicy nie mieli wcale tak 
łatwo. Bowiem w konkuren-
cjach ortograficznych trzeba było 
wykazać się niemałą wiedzą na 
temat stosowania zasad pisowni 

zaś w konkuren-
cjach sportowych 
punktowana była 
nie tylko zwin-
ność, ale również 
koncentracja oraz 
szybkość. Po za-
kończonych zma-
ganiach, konkurso-
we jury, w składzie: 
Renata Bondarek 
z PSP nr 2 oraz 
Krystyna Chmie-
lowiec z  PSP 
z Kostrzy wyło-
niły zwycięzców jubileuszowego 
turnieju.  Najlepsza okazała się 
drużyna z PSP nr 4. Na drugim 
miejscu uplasowali się uczniowie 

ZS z Goczałkowa, natomiast III 
miejsce przypadło zawodnikom 
z ZSP z Jaroszowa. Drużyna na-
szej szkoły zajęła V miejsce. 

X Gminny Turniej Ortograficzno- Sportowy
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez burmistrza- Zbigniewa Suchytę

21 kwietnia 2015 r. w hali sportowej OSiRu w Strzegomiu, 
już po raz X odbył się Gminny Turniej Ortograficzno- 
Sportowy dla uczniów III klas szkół podstawowych pod 
patronatem burmistrza Strzegomia Zbigniewa  Suchyty. 
Turniej został przygotowany wspólnie przez nauczycielki 
z PSP nr 2 Jolantę Wilczak i Dorotę Sabat oraz nauczycieli 
z PSP nr 4 Elżbietę Stopyrę i Roberta Kotowicza.

W repertuarze znalazła się 
bajka o Czerwonym Kapturku, 
o smoku wawelskim, program 
kabaretowy pt. „Do zakocha-
nia jeden krok” oraz opowieść 
o zmaganiach z nałogami pt. 
„Chciałabym latać!”. 

 Grupa uczniów z ZSS 
w Strzegomiu pod opieką: 
Elżbiety Ruszkiewicz, Ur-
szuli Koniecznej, Marleny 
Pudło – Świdurskiej i Doroty 
Kędzierskiej zabrała widow-
nię w muzyczną „Podróż po 
Europie”. O dekoracje zadbała 
Anna Kowalewska. Przedszko-

le Specjalne pod opieką Pauliny 
Węgrzynowicz i Magdaleny 
Wesołowskiej wybrało się do 
Czech. „Jożin z bażin” okazał się 
hitem ponadczasowym! Austrię 
przemierzono w rytmie walca 
wiedeńskiego, Grecję – w ryt-
mie zorby, a Hiszpanię – corridy. 
Gdy pociąg dotarł do War-
szawy, oprócz konduktora na 
stacji czekały już piękne panny 
w ludowych strojach z kulto-
wą piosenką „My Słowianie”. 
Oklaskom nie było końca!

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Strzego-

miu przygotowali wzruszający 
spektakl pt. „Historia, muzyka 
niezwykłego”, opowiadający 
o smutku, samotności, potrzebie 
wsparcia, motywacji, o realizacji 
pasji i marzeń. Autorem scena-
riusza jest Wojciech Olszań-
ski, psycholog. W finałowym 
„Koncercie marzeń ku pamięci” 

zabrakło jednego z uczestników. 
Piosenka zespołu „Queen” pt. 
„The Show Must Go On” była 
hołdem i pożegnaniem dla 
zm. Andrzeja Cielocha, który 
odszedł niespodziewanie, nie 
zdążył wystąpić na scenie, zmarł 
w Wielkim Tygodniu. Życie to 
chwile radosne i smutne. 

Po konfrontacjach artystycznych
Uczestnicy wystawili bajki o Czerwonym Kapturku i smoku wawelskim, zaprezentowali program kabaretowy oraz zabrali publiczność w świat zmagań z nałogami

XXXVIII Konfrontacje Artystyczne Szkolnictwa Specjal-
nego odbyły się 14 kwietnia 2015 r. w SCK. Gospodarzem 
imprezy był Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu. 
W tym roku wystąpiło 8 wykonawców reprezentujących 
następujące placówki: SOSW z Dzierżoniowa, SOSW 
z Nowego Siodła, DPS z Jaskulina, DPS i ZSS ze Świebo-
dzic oraz ZSS ze Świdnicy. 

Do grona sponsorów Konfrontacji Artystycznych należą: Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy – starosta Piotr Fedorowicz, gmina Strzegom 
- burmistrz Zbigniew Suchyta, prezes Oddziału Międzygminnego ZNP 
– Hanna Krosta, Anika Trajder - supermarket „Intermarche”, Marta Zię-
ba - Piekarnia FSB, Katarzyna Jurczyk i Jolanta Jurczyk – restauracja 
„Syrena”, Teresa i Jerzy Cichońscy - piekarnia w Olszanach, Genowefa 
Nowak, Maria Kiełbasa, Monika Kolano, Jarosław Tułacz, Janusz Zapała, 
Irena Krakowska, Maria Michalec, a także banki w Strzegomiu: Bank 
Gospodarki Żywnościowej, Bank Spółdzielczy, WBK Bank Zachodni. 
Organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie!

Do grona sponsorów Konfrontacji Artystycznych należą: Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy – starosta Piotr Fedorowicz, gmina Strzegom 
- burmistrz Zbigniew Suchyta, prezes Oddziału Międzygminnego ZNP 
– Hanna Krosta, Anika Trajder - supermarket „Intermarche”, Marta 
Zięba - Piekarnia FSB, Katarzyna Jurczyk i Jolanta Jurczyk – restau-
racja „Syrena”, Teresa i Jerzy Cichońscy - piekarnia w Olszanach, 
Genowefa Nowak, Maria Kiełbasa, Monika Kolano, Jarosław Tułacz, 
Janusz Zapała, Irena Krakowska, Maria Michalec, a także banki 
w Strzegomiu: Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Spółdzielczy, 
WBK Bank Zachodni. Organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie!
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W sobotę 18 kwietnia 2015 
r. w świetlicy wiejskiej w Ol-
szanach, odbyła się zorgani-
zowana prze sołtysa i radę 
sołecką wyjątkowa impreza 
- “Zabawa z Zajączkiem”. 

Była  a tmosfera  radośc i 
i życzliwości. Było wyśmie-
nite jedzenie, dobra muzyka 
w wykonaniu zespołu “Axel” 
i zabawa aż do świtu. Razem 
z mieszkańcami Olszan bawi-
li się goście z okolic, a nawet 
z Warszawy.  Ciekawe kon-
kursy prowadziła Elżbieta 
Pienio z SCK w Strzegomiu. 

Panowie zdradzili swoje prze-
pisy na wielkanocne mazurki, 
serniki, czy żurek. Niektóre 
były bardzo nowatorskie. Na-
grodę główną – zająca z siana 
(dzieło dzieci niepełnospraw-
nych) otrzymali zwycięzcy 
konkursu tanecznego. Było 
na co patrzeć! Zaskocze-
niem i bardzo wzruszającą 
dla wszystkich niespodzian-
ką okazały się “Kawiarenki” 
w cudownym wykonaniu 
jednego z gości – Sebastiana 
Manii. Oklaskom nie było 
końca.

Była zabawa z Zajączkiem

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
przybliżył planowane działania 
na terenach wiejskich. Dobrą 
wiadomością dla mieszkańców 
Granicznej jest to, że został przy-
gotowany projekt na budowę bo-
iska. Nowo wybudowane boisko 
zostanie następnie odpowiednio 
ogrodzone. Ogrodzenia doczekają 
się także boiska w Grochotowie 
oraz Tomkowicach. Planowane 
jest również przejęcie terenu pod 
plac zabaw w Godzieszówku. 
W ostatnich dniach posadzono 
dęby koło pomnika, który znajduje 
się w pobliżu tej wsi. Pomnik upa-
miętnia bitwę II Wojny Śląskiej, 
która rozegrała się w tych okoli-
cach. – Chcemy także zorganizo-
wać rekonstrukcję tej bitwy. Myślę, 
że będzie to wspaniała promocja 
nie tylko dla gminy Strzegom, ale 
przede wszystkim dla Godzie-
szówka – podkreślał Zbigniew 
Suchyta. Gmina Strzegom w tym 
roku dofinansuje także remonty 
kościołów w Rusku i Jaroszowie. 
Burmistrz poinformował ponadto 
o planowanym konkursie na wi-
tacze, które mają stanąć przy dro-
gach wjazdowych do Strzegomia. 
Miejsce w dyskusji poświęcono 
sprawom bezpieczeństwa. – Pro-

szę o wskazywanie miejsc, gdzie 
występują zagrożenia, gdzie dzieją 
się jakieś niebezpieczne rzeczy. Po-
licja wtedy będzie interweniować 
i rozwiązywać Państwa problemy 
– mówił burmistrz, podkreślając 
jednocześnie, że gmina dofinan-
sowuje patrole policyjne oraz 
zakup nowych samochodów dla 
strzegomskiej policji. Zbigniew 
Suchyta poinformował ponadto, 
że w najbliższych dniach odbędzie 
się przegląd boisk na wsiach oraz, 
że przygotowany został projekt 
uchwały w sprawie programu 
„Strzegom dla Rodziny” obej-
mującego działania wspierające 
rodziny wielodzietne zamieszkałe 
na terenie gminy Strzegom. – Pro-
gram będzie uwzględniał zniżki 
dla rodzin wielodzietnych. Chce-
my na przykład, żeby wstęp za zło-
tówkę na baseny był dla każdego 
z członków rodziny, a nie tylko 
dla dzieci, jak to było dotychczas 
– mówił burmistrz. Zbigniew Su-
chyta zachęcił także sołtysów do 
wskazywania młodych, aktywnych 
ludzi, którzy działają na rzecz swo-
ich społeczności. Z myślą o nich 
na najbliższej sesji ustanowiony 
zostanie tytuł „Młody Aktyw-
ny Strzegomianin”. Następnie 

Andrzej Szczepanik omówił 
zasady wyborów delegatów do 
Izb Rolniczych. Kolejnym punk-
tem spotkania było wystąpienie 
Marka Flakowskiego, zastępcy 
naczelnika Wydziału Funduszy 
Europejskich. Poinformował on, 
że zarząd Województwa Dolno-
śląskiego ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowanie projektów dla 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 dla operacji dotyczą-
cej budowy mikroinstalacji pro-
sumenckich wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, słu-
żących do wytwarzania energii, 
w szczególności energii elektrycz-
nej lub cieplnej oraz zużywania 
jej na potrzeby własne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 
(więcej na ten temat na str. 1). 

Ostatnim punktem spotkania 
było zgłaszanie przez sołtysów 
aktualnych problemów wsi. Soł-
tys Międzyrzecza m.in. prosiła 
o remont dachu świetlicy oraz 
obsadzenie roślinnością terenu 
wokół świetlicy. Sołtys Granicy 
sygnalizowała potrzebę wyko-
nania korekty drzew, a Godzie-
szówka malowanie jednej z sal 
w świetlicy. W Żółkiewce należy 
usunąć krzewy przy drodze, nato-
miast w Goczałkowie konieczna 
jest zmiana godzin otwarcia świe-
tlicy oraz remont jednej z dróg. 
Mieszkańcom Kostrzy przeszka-
dza uszkodzony mur, jak również 
zniszczona droga, która prowadzi 
do zakładów kamieniarskich.

Poza tym sołtysi zdali relację 
z porządkowania swoich wsi oraz 
podziękowali władzom Strze-
gomia za dobrze układającą się 
współpracę. 

Narada sołtysów
Na spotkaniu z władzami gminy sołtysi rozmawiali na temat bieżących spraw swoich miejscowości

Konkurs prowadzony jest 
w dwóch kategoriach: zagroda 
wiejska oraz ogródek przy-

domowy. Jego uczestnikami 
mogą być właściciele zagród 
wiejskich lub ogródków przy-

domowych położonych na 
terenach wiejskich gminy 
Strzegom.

Komisja konkursowa, powo-
łana przez burmistrza Strze-
gomia, przeprowadzi lustrację 
zgłoszonych przedsięwzięć. Pod 
uwagę zostanie wzięte m.in. 
zagospodarowanie terenu wokół 
budynku, innowacyjność zagrody, 
czy stan obejścia. 

 Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest złożenie w terminie 

do 30 kwietnia 2015 r., wypełnio-
nej karty zgłoszenia, w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, pokój 
nr 15, 58-150 Strzegom, Rynek 
38. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi do 31 października 2015 r., 
a uroczyste podsumowanie i wrę-
czenie nagród dla uczestników do 
15 listopada 2015 r. 

Karty zgłoszenia do konkursu 
można otrzymać w Wydziale Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Wydziale Kultury, 
Sportu i Promocji Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu oraz u sołtysów 
wsi gminy Strzegom. Można je 
także pobrać ze strony www.strze-
gom.pl. Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie.

Mija termin zgłoszeń do konkursu 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie wypełnionej karty zgłoszenia, w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

W ubiegłym roku strażacy ze 
Stanowic wyjeżdżali do 64 ak-
cji, w tym do 43 pożarów, 19 
miejscowych zagrożeń oraz 
do 2 fałszywych alarmów. 
Jednostka weszła do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego w 2008 r. Dys-
ponuje m.in. samochodem 
Mann, ciężkim zestawem 
ratownictwa technicznego, 
piłami do drewna, pompami 
szlamowymi, agregatami 
prądotwórczymi, czy też ze-
stawem psp r 1, wykorzysty-
wanym w wypadkach drogo-
wych. Członkowie jednostki 
są bardzo aktywni. Dzięki 
ich staraniom w zeszłym 
roku wyremontowany został 
garaż OSP, a w 2015 r. re-

miza w Stanowicach. Strażacy 
uczestniczą w we wszelkich 
uroczystościach państwowych, 
kościelnych i patriotycznych. 
Swoją pracę wykonują zawsze 
z najwyższym poświęceniem 
i oddaniem. Na uwagę zasługuje 

również prowadzona przez 
nich strona internetowa http://
ospstanowice.jimdo.com/, gdzie 
na bieżąco zamieszczane są 
wszelkie informacje związane 
z funkcjonowaniem jednostki. 

Strażacy Ochotnicy ze Stanowic wiele robią dla gminy
To bardzo aktywna jednostka, która angażuje się w życie gminy Strzegom na wielu płaszczyznach

23 kwietnia 2015 r. sołtysi gminy Strzegom spotkali się z bur-
mistrzem Zbigniewem Suchytą, jego zastępcą Wiesławem 
Witkowski oraz radnymi – Piotrem Szmidtem, Krystyną Le-
wicką i Pawłem Mosórem. Było to pierwsze spotkanie władz 
Strzegomia po wyborach na sołtysów. Naradę poświęcono 
omówieniu spraw bieżących sołectw. 

Przypominamy, że już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosku do konkursu pn. „Es-
tetyka zagrody wiejskiej i ogródków przydomowych położonych na terenach wiejskich 
gminy Strzegom”. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2015 r. 

W tym odcinku naszego cyklu prezentujemy jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach. Powstała ona 
w 1947 r. Jej prezesem jest Józef Jabłoński. Jednostka liczy 
obecnie 41 strażaków, w tym 32 członków zwyczajnych, 
2 honorowych, 3 wspierających oraz drużynę pożarniczą 
chłopców w wieku od 16 do 18 lat. 

- Olszany to wieś długa na 4 km, gdzie jest wielu nowych 
mieszkańców, którzy tutaj kupili, bądź wybudowali domy. 
Naszym celem była integracja – tym razem poprzez zabawę. 
Następna taka zabawa za rok, w drugą sobotę po Wielkanocy – 
zapraszamy już dzisiaj. Dziękujemy pani Eli Pienio za życzliwość 
i poświęcony czas – mówi Stanisława Górska, sołtys wsi.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 28 kwietnia 201510 sPort / ogłoszeniA

Działka pod garaż - Aleja Wojska Polskiego 

12 kwietnia br. w stadninie 
koni w Szymanowie odbyły 
s ię  Towarz ysk ie  Zawody 
w Skokach rzez Przeszkody 
oraz I Eliminacje Pucharu 
SK Szymanów.

Mieszkanka naszej gminy - 
11-letnia Natasza Pasternak 
zajęła 1. miejsce na koniu 

Jamajka. Będąc bezkonku-
rency jna  i  zdobywając  0 
punktów karnych, przeje-
chała cały tor w ciągu 49 
sekund. Natasza startowała 
w Konkursie Debiuty przez 
przeszkody o wysokości 50 
cm.

red

Sukces Nataszy Pasternak

W niektórych kategoriach 
wagowych rywalizowało ze sobą 
prawie 20 judoków, więc zajęcia 
miejsca na podium było dużym 
osiągnięciem. 

Sekcja judo Startu Strzegom 
wystawiła 10 reprezentantów. 
Najwyższe miejsca na podium 
zajęli: Grzegorz Wąsowski 
i Krystian Perchun. Srebrny 
medal zdobyła Julia  Kuc. Brą-
zowe krążki wywalczyli: Aman-

da  Krzyśków, Michał  Bodnar 
i Paweł  Topa. Czwarte miejsce 
zajęła  Julia Stromidło,   piąte 
- Bernard  Bodnar,  a siódme - 
Aleksander  Bodnar i Krzysz-
tof Zbyrowski.  

Sekcję Judo AKS Strzegom 
reprezentowało 14 zawodni-
ków. Miejsca I zajęli: Gracjan 
Poterała, Dawid Hypta i To-
masz Brzegowy. Miejsca II: 
Aleksandra Sypko, Antoni 

Wojtasik i Jakub 
Miszkiewicz. III 
miejsce wywal-
czyli: Olga Rud-
n i c k a , R o b e r t 
Jeziorski i San-
dra Baranowska. 
Mniej szczęścia 
mieli w zawodach: 
Michał Wójcik, 
Kasper Zarzycki 
zajmując miejsce 
V. Miejsce VII 
p r z ypad ło  d l a 
Michała Hałajca, 
Marcina Wojt-
ków i  Miłosza 
Pietkiewicza. 

red

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
niezabudowana nr 230/2, AM -9, Obr. 2 
o powierzchni 23 m2, położona w Strze-
gomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego. 
Dla nieruchomości urządzona jest 
księga wieczysta SW1S/00035522/5. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
2.790,00 zł
Wadium - 300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony zosta-
nie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2015 
r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala nr 29.
Dostęp działki nr 230/2, AM - 9, Obr. 2 
do drogi publicznej odbywać się będzie 
poprzez działkę nr 230/3, AM – 9, Obr. 
2, na której ustanowiona będzie słu-
żebność przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 
230/2, AM -9, Obr. 2. 
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10.11.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem m.in. zabudowy 
garażowej.
Nabywca ponosi koszty związane 

z przeniesieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Pierwszy przetarg na zbycie nierucho-
mości ogłoszony na dzień 03.10.2014 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11.05.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 

ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Przetargo-
wej bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod 
nr (74) 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy Strzegom - 
www.strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetargu.

Judocy z medalami
Z gminy Strzegom wystartowali zawodnicy z dwóch klubów: Start Strzegom i AKS Strzegom

Po przegranej w „domowym” 
meczu w Świebodzicach z Gra-
nicą Bogatynia 1:2 (0:1), strzego-
mianie zremisowali z liderem – 
Miedzią II Legnica 3:3 (1:1). Gole 
dla AKS-u zdobyli: Domaradzki, 
Serweciński i Demirow. Po 
zawodach trener Jarosław Krzy-
żanowski powiedział: Dzisiaj nie 
oddałbym mojego zespołu za nic 
w świecie. Ten remis traktujemy 
jak zwycięstwo, bo przecież wiemy, 
jakim ligowym hegemonem jest 
drużyna Miedzi II. Legniczanie, 
których trenuje mój kolega Piotr 
Jacek, są świetnie ułożonym 
teamem i już praktycznie teraz 
zapewnili sobie awans do III 
ligi. Cieszę się bardzo, że moi 
podopieczni nie byli statystami 
w tym spotkaniu i nie ograniczali 
swojej gry tylko do przeszka-
dzania. W sumie w dwumeczu 

strzeliliśmy Miedzi 4 gole, a to też 
o czymś świadczy. 

Tydzień później AKS przegrał 
w Wielkiej Lipie aż 0:3 (0:1), 
będąc dużo słabszym zespołem od 
rywala. Przed zawodami do klubu 
dotarła dobra wiadomość - AKS 
otrzymał walkower za wyjazdowy 
mecz z LZS-em Stary Śleszów 
(1:1). W drużynie gospodarzy 
zagrał nieuprawniony zawodnik 
(spotkanie odbyło się w dniu 4 
kwietnia br.).

Wyniki ostatnich meczów:
18 kolejka (08.04.15 r.): AKS 
- Granica Bogatynia (w Świebo-
dzicach) 1:2 (0:1)
20 kolejka (11.04.15 r.): AKS 
- Miedź II Legnica (w Świebo-
dzicach) 3:3 (1:1)
21 kolejka (18.04.15 r.): Sokół 
Wielka Lipa - AKS 3:0 (1:0)

Zawodnicy Jarosława Krzyża-
nowskiego rozegrali dotychczas 
21 spotkań, z czego 6 wygrali, 5 
zremisowali i 10 przegrali. Strze-
lili 22 gole, a stracili 23. W sumie 
zdobyli 23 punkty. Najlepszym 
strzelcem zespołu jest Tomasz 
Serweciński, który ma na koncie 
5 bramek. 

BILANS:
w sumie: 21 (6 5 10) 22-30 23 
pkt.
dom: 6 (1 3 2) 6-10 6
wyjazd: 15 (5 2 8) 16-20 17

Strzelcy AKS-u:
5 - Serweciński
3 - Dobrowolski
2 - Domaradzki (1k), Werner
1 - Bober, Burszta, Chmura, 
Demirow, Fojna (k), Rogowicz, 
Traczykowski

Sinusoida AKS-u
Zawodnicy rozegrali 21 spotkań, z czego 6 wygrali, 5 zremisowali i 10 przegrali Świetny występ  

M. Kleniuka 
Na terenie Ośrodka Sportów 

Konnych Społowicz – Jaroszówka, 
w dniach 10-12 kwietnia br., odby-
ły się Międzynarodowe Zawody 
we Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego połączone 
z II Eliminacją Pucharu Polski 
WKKW. Do zawodów zgłosiła się 
rekordowa liczba 200 koni.

Startujący na wyżej wymienio-
nych zawodach zawodnik Klubu 
LKJ Hippologia z Żelazowa Ma-
riusz Kleniuk, w najtrudniejszym 
Konkursie CIC** zajął na klaczy 
Winona 2. miejsce, a w klasyfika-
cji Pucharu Polski zajmuje obecnie 
4. Lokatę, ex aequo z Pawłem 
Warszawskim z Baborówka.

M. Kleniuk to ubiegłoroczny 
brązowy medalista Mistrzostw 
Polski Seniorów w WKKW, 
srebrny medalista Mistrzostw 
Dolnego Śląska, brązowy meda-
lista Halowego Pucharu Polski 
w WKKW na Cavaliadzie w Po-
znaniu oraz tegoroczny członek 
kadry narodowej w WKKW.

red

Kariera młodego strzegom-
skiego tancerza Kacpera Rutki 
rozwija się bardzo harmonijnie 
i idzie w dobrym kierunku.

Miło nam poinformować, że 
Kacper i jego partnerka Sara Lito-
rowicz z Oławy zostali srebrnymi 
medalistami mistrzostw Polski 
w tańcach latynoamerykańskich. 
(turniej odbył się 22 marca br. 
w Lublinie) oraz brązowymi 
medalistami mistrzostw Polski 
w konkurencji 10 tańców w Tar-

nowie Podgórnym k. Poznania 
(turniej odbył się w ostatni week-
end marca). Po sukcesach w ubie-
głym roku w kategorii juniorów 
młodszych 12/13 lat, od stycznia 
Kacper z partnerką wystartowali 
w kategorii juniorów starszych 
14/15-latków i potwierdzając 
swoje wysokie umiejętności na 
turniejach mistrzowskich, znaleźli 
się w finałach, zdobywając dwa 
medale.

red

Kacper Rutka z sukcesami

W ostatnim okresie AKS Granit Strzegom S. A. przeplata dobre mecze z przeciętnymi. Do końca 
sezonu pozostało 9 kolejek (stan na 18 kwietnia). 

Zdobyte tytuły pozwoliły Kacprowi i Sarze otrzymać sportową klasę mistrzow-
ską, która jest przyznawana na podstawie ustawy o sporcie za osiągane wyniki 
w sportowym tańcu towarzyskim na 1 rok.

W sobotę , 18 kwietnia br. w  hali sportowej GOKiS w Ką-
tach Wrocławskich odbył się „Turniej Przyszłych Olimpij-
czyków” w kategorii dzieci i młodzików. Udział w zawodach 
wzięło około 350 zawodniczek i zawodników w przedziale 
wiekowym od 2001 do 2006 z kilkunastu klubów z Polski. 
Dla wielu był to pierwszy start w poważniejszych zawo-
dach. 
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Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu Rynek 
38, został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 127/B/2015 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
21 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
 - sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 124/B/2015 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 21 
kwietnia 2015 r.

11ogłoszeniA 

Działki ul. Jagodowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Lokal mieszkalny w Strzegomiu, ul. Kwiatowa 6/3

BURMISTRZ STRZEGOMIA INFORMUJE Burmistrz Strzegomia 
informuje

Burmistrz Strzegomia 
informuje IV Strzegomskie Targi Pracy 

Burmistrz Strzegomia ogłasza
trzeci przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzego-
miu: 
1. działka niezabudowana 
nr 777, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1119 ha, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Jagodowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020750/4. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 56.000,00 zł
Wadium - 5.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.05.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
2. działka niezabudowana 
nr 779, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1152 ha, poło-
żona w Strzegomiu przy ul. 
Jagodowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020750/4. Nieru-
chomość jest wolna od obcią-

żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 58.400,00 zł
Wadium - 5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.05.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 46/09 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 19 sierpnia 
2009 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szarów położonych w mieście 
Strzegom w rejonie ulic: Brze-
gowej, Mickiewicza, Gronow-
skiej - Armii Krajowej powyższe 
działki przeznaczone są pod te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 1 MN. 
Dostęp działek nr 777, 779, AM 
- 9, Obr. 2 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 
na której ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejaz-
du na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 777, 779, 
AM -9, Obr. 2.

Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości 
ogłoszony na dzień 06.11.2014 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
 Drugi przetarg na zbycie po-
wyższych nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.03.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
11.05.2015 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpły-
wu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-

targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-

ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-

skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 3 o po-
wierzchni użytkowej 40,10 
m² położony w budynku przy 
ul. Kwiatowej 6 w Strzegomiu 
wraz z udziałem 2168/10000 
w częściach wspólnych bu-
dynku i prawie własności 
działki nr 2558, AM - 33, Obr. 
3  o powierzchni 110 m².

Lokal mieszkalny nr 3 
składa się z:
- pokoju o pow. 12,20 m2

- pokoju o pow. 9,40 m2

- kuchni o pow. 12,30 m2

- przedpokoju o pow. 4,50 m2

- wc o pow. 1,40 m2

- pomieszczenie gospodar-
czego o pow. 0,30 m2

oraz pomieszczenia przy-
należnego – piwnica o pow. 
3,60 m2. 
Cena wywoławcza nie-
ruchomości 53.690,00 zł 
Wadium  - 5.400,00 zł Po-
stąpienie – nie mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 21.05.2015 r. 
o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00078531/4, Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg na zby-
cie przedmiotowego lokalu 
mieszkalnego ogłoszony na 
dzień 06.11.2014 r. zakoń-
czył się wynikiem negatyw-
nym.
Drugi przetarg na zbycie 
przedmiotowego lokalu 
mieszkalnego ogłoszony na 
dzień 05.03.2015 r. zakoń-
czył się wynikiem negatyw-
nym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/2013 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30.01.2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona 

jest symbolem I.10.MW/MN 
- zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, wielorodzin-
na oraz usługowa.
Dla osób zainteresowa-
nych, lokal udostępnio-
ny będzie do oglądania 
w dniu 15.05.2015 r. w go-
dzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpła-
ta wadium na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom, nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232  w nie-
przekraczalnym terminie 
do dnia  18.05.2015 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom). 
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.

Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-

średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
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 zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38,  
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74/85-60-543, po-
nadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej 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 ogło-
szenia o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem ( dzierża-
wę ) zgodnie z Zarządzeniem 

nr: 129/B/2015, 130/B/2015, 
131/B/2015, 132/B/2015, 
133/B/2015, 134/B/2015, 
135/B/2015, 136/B/2015, 
137/B/2015, 138/B/2015, 
139/B/2015, 140/B/2015, 
141/B/2015, 142/B/2015, 
143/B/2015, 144/B/2015, 
145/B/2015, 146/B/2015, 
147/B/2015, 148/B/2015, 
149/B/2015, 150/B/2015, 
151/B/2015, 152/B/2015, 
153/B/2015, 154/B/2015 Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 22 
kwietnia 2015 roku.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Świdnicy, 
filia w Strzegomiu, 
serdecznie zapra-
sza na IV Strzegom-
skie Targi Pracy. 
Targi zaplanowano 
na 20 maja 2015 
r. w godzinach od 
10.00 do 13.00 w 

CAS „Karmel” przy 
ulicy Kościuszki 
2 w Strzegomiu. 
Organizatorzy za-
pewniają dostęp do 
ofert pracy oraz po-
rady pracowników 
publicznych służb 
zatrudnienia. Za-
praszamy! 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzegomiu

zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzegomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa w olszanach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy

zespół Szkół w Goczałkowie

Placówki oświatowe gminy Strzegom realizują wiele projektów ekologicznych. Jednym z najciekawszych i najważniejszych był projekt pn. „Odpady – proste zasady”, w którym 
uczestniczyło aż osiem szkół podstawowych. Projekt realizowano w 2014 r. Głównym celem projektu był rozwój świadomości ekologicznej i wykorzystanie bazy służącej powszech-
nej edukacji na terenie Dolnego Śląska określonej w Programie Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska. Celem projektu było również zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Strzegom. Uczniowie i ich rodzice poznali zagadnienia związane z odpadami w skali lokalnej i ogólnoświatowej, zdobyli wiedzę na temat segregacji śmieci i ich 
recyklingu oraz wprowadzania jej w praktyczne działania w codziennym życiu. Wysokość środków poniesionych na realizację projektu to 154 tys. zł. Wysokość dotacji z WFOŚiGW 
we Wrocławiu wyniosła 76 tys. zł, a wysokość środków wniesionych przez gminę Strzegom – 78 tys. zł. 

Szkoły z ekologią za pan brat


