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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
Jaka pomoc dla  
dużych rodzin? 

Kto może skorzystać ze 
„Karty Dużej Rodziny” i co 
ona gwarantuje? 

 str.2

StrzeGom
Walczą 
o karetkę 

Po zapoznaniu się z pro-
blemem senatorowie po-
stanowili poprzeć starania 
gminy w pozyskaniu karetki 
typu „S 

 str. 4

StrzeGom
Po sesji Rady

Czym strzegomscy radni 
zajmowali się na ostatnim 
posiedzeniu i na co prze-
kazali pieniądze z budżetu 
gminy? 

 str.6

w SkróCIe:

Chodniki  
pod lupą

Zakład Usług Komunal-
nych naprawił w ostatnim 
czasie uszkodzone chodni-
ki przy ulicach Bankowej, 
Dolnej oraz Świdnickiej 
w Strzegomiu. Uzupełniono 
brakującą kostkę, odtwarza-
jąc tym samym fragmenty 
traktów. 

Place zabaw  
do remontu 

W gminie Strzegom trwa 
odnawianie placów zabaw. 
Jako pierwszy odnawiany 
jest plac przy ulicy Paderew-
skiego. Następnie zostaną 
zmodernizowane obiekty 
w całym mieście oraz na 
wsiach. 

Przejazd  
naprawiony 

W ostatnich dniach zo-
stał naprawiony przejazd 
kolejowy w miejscowości 
Międzyrzecze. Zostały wy-
mienione podkłady oraz 
tory. Przeprowadzone prace 
będą miały znaczący wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu 
pociągów oraz przejeżdża-
jących przez przejazd. 
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Początkowo Rada składa-
ła się z większej liczby rad-
nych niż obecnie, a organem 
wykonawczym był Zarząd 
Gminy. Ustawa samorządowa 
poddawana była jednak wielu 
zmianom, co w efekcie spowo-
dowało, że od roku 2002 ogra-
niczono liczbę radnych i od 
tego czasu burmistrz wybierany 
jest w wyborach bezpośrednich 
przez mieszkańców gminy. 
Dzięki wprowadzeniu samo-
rządów gminnych nastąpiło 
pogłębianie demokratyzacji 
życia lokalnego, upodmioto-
wienie mieszkańców, zapew-
nienie większego i bardziej 
bezpośredniego dostępu do 
władzy publicznej. Mieszkań-
cy znają swojego burmistrza 
i radnych. Mogą zwrócić się 
do nich z każdą sprawą. To 
jedna z największych korzyści 
wypływających z tych zmian. 
Zmniejszenie dystansu mię-
dzy władzami gminy a jej 
mieszkańcami jest szczególnie 
istotne, ponieważ najlepiej po-
zwala na poznanie problemów 
społecznych i co za tym idzie 
skuteczne im zapobieganie. 
Dziś każdy mieszkaniec może 
spotkać się z burmistrzem 
i radnymi, żeby porozmawiać 
z nimi na temat swoich spraw. 

Należy jednak pamiętać, że 
obecna rzeczywistość wymu-
sza na samorządzie realizacje 
kolejnych zadań, często no-
watorskich. Trzeba również 
podkreślić, że strzegomski sa-
morząd w ciągu swojego istnie-
nia systematycznie rozwijał się 
pod względem inwestycyjnym. 
Obecnie możemy pochwalić 
się nowoczesnymi obiekta-
mi kulturalno-oświatowymi, 
zadbanymi szkołami, coraz 
lepszą infrastrukturą drogową 
oraz wsiami, które z roku na 
rok zmieniają swoje oblicze. 
Strzegom ma też ugruntowaną 
pozycję na kulturalnej ma-
pie naszej kraju, dzięki takim 
wydarzeniom jak Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru, czy 
Święto Granitu Strzegomskie-
go. – Gmina Strzegom swój 
dzisiejszy wygląd zawdzięcza 
poprzednim szefom gminy, 
wszystkim radnym, sołtysom 
oraz pracownikom samorządo-
wym. To duży wpływ przedsię-
biorców, organizacji pozarzą-
dowych, a przede wszystkim 
samych mieszkańców, którzy 
inspirują do podejmowania 
nowych wyzwań. Jubileusz 
samorządu to wielkie wyda-
rzenie dla wszystkich, którzy 
w ciągu tych dwudziestu pięciu 

lat angażują się w działalność 
publiczną, czyniąc tym samym 
gminę Strzegom piękniejszą 
i bardziej przyjazną lokalnej 
społeczności– mówi burmistrz 
Zbigniew Suchyta. Ideę samo-
rządności widać w codziennych 

działaniach władz gminy oraz 
w zainteresowaniu mieszkań-
ców sprawami swojej małej 
ojczyzny. Świadczy to bez 
wątpienia o tym, że reforma 
samorządowa spełniła swoje 
zadanie.

Obecnie zakończono roboty 
w zakresie pierwszego zlecenia 
na ulicach: Kościuszki, Parko-
wej, Paderewskiego, Matejki, 

Kwarcowej, Niecałej, Mickie-
wicza, Kasztanowej, Dębowej, 
Brackiej, Różanej i Bukowej. 
W ramach tego zlecenia wbu-

dowano 14,14 tony mieszanki 
mineralnej.

- Obecnie wykonujemy ro-
boty na ulicach: Krótkiej, Dol-
nej i Brzegowej na odcinku 
od ul. Wałbrzyskiej do drogi 
wojewódzkiej nr 374, drogi 
osiedlowe w obrębie cmentarza 
przy ul. Olszowej – wyjaśnia 
prezes. 

W następnej kolejności plano-
wane są do wykonania roboty na 
ulicach: Rybnej, 3-go Maja, Rzeź-
niczej, Reja, Alei Wojska Polskiego 
- sukcesywnie do zakończenia 
robót na terenie miasta. - W bie-
żącym roku ze względu na łagodną 
zimę obserwujemy zdecydowanie 
mniejszą ilość ubytków w jezdniach 
– dodaje Zbigniew Zastawny. 

Taki był samorząd

Trwają bieżące remonty dróg 

W tym roku mija 25 lat samorządu terytorialnego. To ważna rocznica w historii naszej gminy

 W bieżącym roku ze względu na łagodną zimę jest zdecydowanie mniej ubytków w jezdniach 

Uroczyste obchody 25-lecia samorządu terytorialnego 

w Strzegomiu zaplanowano na 22 maja 2015 r. Władze 

gminy serdecznie zapraszają wszystkich do udziału 

w tym wydarzeniu. Plakat z planem uroczystości 

dostępny na str. 8.

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu rozpoczął w połowie 
kwietnia br. cząstkowe remonty nawierzchni mineralno-bitu-
miczmych na drogach gminnych. - Zadanie to wykonujemy na 
zlecenie i w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Strzegomiu – 
mówi Zbigniew Zastawny, prezes spółki. 

25 lat temu, 8 marca 1990 roku, Sejm uchwalił pakiet 
ustaw samorządowych. Już 27 maja tego samego roku 
odbyły się pierwsze wybory samorządowe do Rad Gmin. 
Powołanie samorządu terytorialnego można uznać za 
jeden z największych sukcesów okresu transformacji.
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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

Celem funkc jonowania 
„Karty Dużej Rodziny” jest 
wspieranie rodziny wielo-
dzietnej, zwiększanie szans 
rozwojowych dzieci i młodzie-
ży z rodzin wielodzietnych, 
kształtowanie pozytywnego 
wizerunku i promowanie mo-
delu dużej rodziny, udzielanie 
pomocy, a przede wszystkim 
poprawienie kondycji rodzin 
wielodzietnych poprzez spo-
rządzenie i rozszerzenie gmin-
nego katalogu ulg. I właśnie 
taki katalog ulg, zwolnień 
i preferencji dla rodzin wielo-

dzietnych zamierza utworzyć 
gmina Strzegom, tworząc tym 
samym „Gminną Kartę Dużej 
Rodziny”, w której tworzeniu 
może wziąć udział każdy, kto 
ma jakiekolwiek możliwości, 
by wesprzeć akcję pomocy 
rodzinie np. udzielając rabatów, 
czy bonifikat na zakup odzieży, 
obuwia, żywności i leków. 

- Zwracamy się do jednostek 
podległych gminie oraz przed-
siębiorstw, zakładów, firm, 
sklepów, restauracji, aptek, 
towarzystw ubezpieczenio-
wych, banków i spółdzielni, 

by rozważyli możliwość po-
mocy i zgłosili swój akces na 
adres: biuletyn@strzegom.pl. 
W zgłoszeniu proszę podać: 
adres firmy, rodzaj i formę 
pomocy (bonus, promocja, 
bonifikata, ulga, rabat, zniżka) 
oraz wysokość zniżki. Każdy, 
kto chciałby wesprzeć akcję 

i włączyć się w dzieło Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu będzie znajdował się na 
liście gminnego katalogu ulg. 
Z podmiotami, które znajdą 
się w gminnej bazie, będą 
podpisane umowy – dodają 
przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu.

Jeżeli przy naklejaniu ogło-
szeń w nielegalnym miej-
scu, dojdzie dodatkowo do 
uszkodzenia ściany, płotu lub 
innego podłoża, to sprawca 
odpowie zarówno za nie-
legalne oklejenie, jak i za 
uszkodzenie mienia. Karze 
pod lega także zakle jenie 
innego ogłoszenia, czy też 
zaklejenie znaku ostrzegaw-
czego. 

Dlatego ponownie apeluje-
my o niezwłoczne usunięcie 
z miejsc do tego nieprzezna-
czonych ogłoszeń, plakatów, 

czy afiszy. Niezastosowanie 
się do tego wezwania będzie 
skutkowało k ierowaniem 
spraw do Komisariatu Policji 
w celu wyciągnięcia konse-
kwencji karnych. 

Uczyńmy miejsce, w któ-
r y m ż y j emy, mie szkamy 
i tworzymy - czystym upo-
rządkowanym i  pięknym. 
Wtedy nasze życie będzie ra-
dośniejsze i przyjemniejsze. 
Każdy z nas może coś w tym 
względzie zrobić i mieć oso-
bi s t y  wpł yw na  cz y s tość 
w gminie.

Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych oraz 
seniorów. Bezpłatny zestaw 
składa się z plastikowej koperty, 
ankiety oraz magnesu, który na-
leży umieścić na zewnętrznych 
drzwiach lodówki. 

Na podstawie ankiety należy 
przygotować informację na 
temat stanu zdrowia: chorób, 
przyjmowanych leków, skłon-
ności do uczuleń, podać również 
numery telefonów do najbliż-
szej rodziny lub opiekunów. 
Tak przygotowana informacja 
jest ważna rok, po roku (lub 
w miarę potrzeb) powinna być 
aktualizowana. Wypełnioną 

ankietę w plastikowej kopercie 
należy umieścić w lodówce, 
na lodówce należy przykleić 
naklejkę „Tu jest koperta na 
jesień życia”. Umieszczenie ko-
perty w lodówce, czyli miejscu 
widocznym i dostępnym umoż-
liwia ratownikom szybki dostęp 
do podstawowych informacji 
o pacjencie. 

Dlaczego akurat w lodówce? 
Pomysł ten przywędrował do 
nas z Europy Zachodniej - lo-
dówka uznana została za naj-
bardziej powszechny i wyeks-
ponowany sprzęt gospodarstwa 
domowego, więc jest najbardziej 
uniwersalnym miejscem. To 

urządzenie, które jest w pra-
wie każdym domu i najłatwiej 
je ratownikom zlokalizować. 
W przypadku schowania ko-
perty np. do szafki lub szuflady, 
znacznie trudniej będzie ją 
odnaleźć

- Informacja zawarta w an-
kiecie może uratować życie, 
jest niezmiernie ważna przede 
wszystkim w przypadku osób 
żyjących samotnie – podkreśla 
inicjator akcji Marta Zięba. 

O „Kopercie Życia” poinfor-
mowani są ratownicy pogotowia 
obsługujący gminę Strzegom. 

Pomoc rodzinom

Będą kary za oklejanie

Koperta życia już niebawem

Strzegomskie rodziny wielodzietne mogą zgłaszać się po „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do ulg

Zamieszczaniu informacji i ogłoszeń drukowanych służą specjalne tablice oraz słupy ogłoszeniowe

Osoby przewlekle chore oraz starsze będą mogli pobrać bezpłatne pakiety, które mogą ratować życie

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub 
do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 
Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu od-
powiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres 
ważności orzeczenia. 

Urząd Miejski w Strzegomiu ponownie zwraca się z apelem do mieszkańców naszej gminy, by nie oklejali fasad mieszka-
niowych, ogrodzeń, słupów, lamp i wiat przystankowych ogłoszeniami, plakatami czy afiszami oraz żeby jak najszybciej 
je stamtąd usunęli. Zamieszczaniu informacji służą specjalne tablice oraz słupy ogłoszeniowe. 

Zgodnie z interpelacją radnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - Marty Zięby, w naszej gminie 
dostępna będzie bezpłatna „Koperta Życia”. Pomysł ten z entuzjazmem przyjął burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, poparł go również przewodniczący RM - Tomasz Marczak 
oraz pozostali radni. 

Zestawy będzie można pobrać w lokalnych przychodniach zdrowia, Wydziale 
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim oraz w ośrodku OPS, a także u sołty-
sów. Koperty będą również dostarczane przez pracowników socjalnych.
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Maj 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

17.05-23.05 Strzegomska ul. Rynek 38 tel. 74/855-
14-79

24.05-30.05 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-
17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? Powstała Rada Gospodarcza Nowy tytuł za aktywność
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

Pod koniec kwietnia br. powsta-
ła Rada Gospodarcza przy burmi-
strzu Strzegomia. Głównym ce-
lem jej powołania jest zapewnienie 
udziału przedstawicieli środowisk 
gospodarczych w kształtowa-
niu polityki gospodarczej gminy 
Strzegom oraz wspieranie rozwo-
ju przedsiębiorczości na jej terenie. 
Rada będzie sprawować funkcje 
opiniodawczo-doradcze w spra-

wach związanych z rozwojem 
gospodarczym gminy Strzegom, 
wspierać działania burmistrza 
Strzegomia w oparciu o posia-
daną wiedzę, doświadczenie oraz 
znajomość problemów lokalnej 
gospodarki, a także uczestniczyć 
z głosem doradczym w procesie 
planowania rozwoju gospodar-
czego w gminie.
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Wyróżnienie dla aktywnej 
młodzieży - Honorowy Tytuł 
„Młody Aktywny Strzego-
mianin”. Radni postanowili 
tym tytułem wyróżnić mło-
dych ludzi, którzy do dnia 
otrzymania tytułu nie ukoń-

czyli 30 roku życia, a swoją 
działalnością społeczną przy-
czynili się do realizacji spo-
łecznie użytecznych inicjatyw 
na rzecz mieszkańców gminy 
Strzegom, a także środowiska 
lokalnego.

Aktualnie w skład straży po-
żarnej wchodzi 25 członków, 
w tym: 23 czynnych (4 kobiety) i 2 
honorowych. Prezesem jednostki 
jest Grzegorz Łamacz, a naczel-

nikiem Zenon Nieródkiewicz.
W ubiegłym roku OSP Strze-

gom wyjeżdżała w sumie do aż 
195 zdarzeń, z czego 108 to po-
żary, 80 to miejscowe zagrożenia, 

czyli m. in. wypadki drogowe i wy-
nikające z sił natury, 7 alarmów 
było fałszywych. – Praktycznie 
w każdym roku tych zdarzeń jest 
ok. 200, co w porównaniu z in-
nymi jednostkami OSP w naszej 
gminie jest liczbą bardzo dużą 
– informuje Urszula Olszewska - 
prezes Zarządu Oddziału Miejsko 
- Gminnego Związku OSP RP 
w Strzegomiu. 

Strzegomska jednostka jest 
bardzo dobrze wyposażona we 
wszelki sprzęt ratowniczy. Dys-
ponuje trzema samochodami 
pożarniczymi: ciężkim, średnim 
i lekkim. Do dyspozycji strażaków 
jest jedyna w powiecie świdnickim 
– wśród strażaków OSP – kamera 
termowizyjna, a także detektor 
wielogazowy do wykrywania 
niebezpiecznych stężeń gazu. 
Ponadto, 6 aparatów ochrony 
dróg oddechowych, ciężki zestaw 

narzędzi hydraulicznych ratow-
nictwa technicznego, agregaty 
prądotwórcze, pompy szlamowe 
i pompy pływające, pilarki do 
drewna, piła do betonu, radiostacje 
samochodowe i nasobne, zestaw 
PSPR1 do ratownictwa przedme-
dycznego i wiele innych.

Jak podkreśla prezes OSP Strze-
gom – Grzegorz Łamacz, skład 
osobowy jednostki nie jest może 

zbyt duży, jednak strażacy wy-
pełniają swoje obowiązki bardzo 
sumiennie i posiadają olbrzymie 
doświadczenie, które wykorzystują 
w sytuacjach zagrożenia. Ostatnio 
pojawił się pomysł, by pozyskać 
młode kadry do OSP Strzegom. 
– Nasza jednostka chętnie przyj-
mie młodzież w wieku 15-18 
lat. Dzięki zostaniu strażakiem 
można zagospodarować swój 

wolny czas i - co ważniejsze – mieć 
satysfakcję z niesienia pomocy po-
trzebującym – przekonuje prezes 
OSP Strzegom.

Dodajmy, że strażacy ze Strze-
gomia, tak jak ich koledzy z Ro-
goźnicy, Goczałkowa i Stanowic 
chętnie uczestniczą we wszelkich 
uroczystościach państwowych, 
kościelnych i patriotycznych. 

tw

Nasi Ochotnicy ze Strzegomia
Strzegomska jednostka jest bardzo dobrze wyposażona we wszelki sprzęt ratowniczy, dysponuje m. in. 3 samochodami pożarniczymi: ciężkim, średnim i lekkim

Pielgrzymka organizowana jest 
co 5 lat, od początku lat 90-tych 
ubiegłego wieku. Zwyczaj ten wy-
wodzi się jeszcze z okresu przed-
wojennego, kiedy to 18 czerwca 
1939 r. na Jasnej Górze odbył się 
Zjazd Strażactwa Polskiego. Było 
to jedno z największych wydarzeń 
w historii polskiego pożarnictwa. 

Na Jasną Górę przybyły rzesze 
(ok. 50 tys.) członków Ochotni-
czych Straży Pożarnych, funk-

cjonariusze i pracownicy cywilni 
Państwowej Straży Pożarnej, 
członkowie orkiestr dętych OSP, 
słuchacze szkół pożarniczych, 
żołnierze i pracownicy Wojsko-
wej Ochrony Przeciwpożarowej, 
pracownicy cywilni Ochrony 
Przeciwpożarowej, strażacy za-
kładowych straży pożarnych, 
członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Wysta-
wiono blisko 3 tysiące pocztów 

sztandarowych. Oprawę mu-
zyczną zapewniło ok. 150 orkiestr 
i 40 chórów śpiewaczych. Swoją 
obecnością zaszczycił również 
prezydent RP – Bronisław Ko-
morowski.

W skład reprezentacji naszej 
gminy weszło 19 strażaków na 
czele z Urszulą Olszewską - pre-
zesem Zarządu Oddziału Miejsko 
- Gminnego Związku OSP RP 
w Strzegomiu. W gronie gości 
byli ponadto: Zbigniew Suchyta 
– burmistrz Strzegomia oraz ks. 
prałat Marek Babuśka – kapelan 
strażaków diecezji świdnickiej. 
Delegacja miała ze sobą poczet 
sztandarowy OSP Jaroszów. – 
Udział w pielgrzymce był dla 

nas ogromnym przeżyciem. Ten 
dzień był swoistym hołdem – 
wotum wdzięczności polskiego 
pożarnictwa za opiekę nad nasza 
służbą. Niesamowita atmosfera 
i emocje, jakie nam towarzyszyły, 
jeszcze na długi czas pozostaną 
w naszej pamięci. Z Częstochowy 
wróciliśmy naładowani pozytyw-
ną energią – podkreśla Urszula 
Olszewska. 

Warto podkreślić, że wszyscy 
strażacy, zarówno członkowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
jak i funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej odnowili na Jasnej 
Górze ślubowanie strażaka (tekst 
w ramce).
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Gminni strażacy ochotnicy byli na Jasnej Górze
Niesamowita atmosfera i emocje towarzyszyły uczestnikom tegorocznej pielgrzymki do Częstochowy

W związku z pracami nad 
nową Lokalną Strategią Roz-
woju (LSR) 2014-2020 obsza-
ru Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu” (LGD) 
zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do udziału 
w konsultacjach.

Pierwsze spotkanie konsulta-
cyjne dla mieszkańców z tere-
nu gminy Strzegom odbędzie 
się 13 maja 2015 r. (środa) 
w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
w godzinach 16:00 – 18:30.

Tematem spotkania będzie 
rola lokalnej grupy działania 
w nowej perspektywie finanso-
wej na lata 2014-2020, analiza 
lokalnych problemów i uwa-
runkowań mających wpływ 
na rozwój obszaru LGD- jako 
punkt wyjścia do dalszych 
prac nad Lokalną Strategią 
Rozwoju. 

Spotkanie jest pierwszym 
z etapów angażowania miesz-
kańców gminy Strzegom 
w proces tworzenia strategii na 
lata 2014-2020, która ma być 
dokumentem wypracowanym 
dla lokalnej społeczności. Lo-
kalna strategia rozwoju stanowi 
podstawę wszelkich działań 
podejmowanych przez LGD 

„Szlakiem Granitu”. Zgroma-
dzone w niej informacje zde-
finiują stan faktyczny obszaru 
partnerstwa i posłużą do okre-
ślenia słabych i silnych stron 
obszaru LGD oraz, w póź-
niejszym czasie, do określenia 
ogólnych i szczegółowych celów 
strategii. Aktywny udział Pań-
stwa w procesie tworzenia LSR 
umożliwi określenie realnych 
potrzeb i problemów obszaru 
LGD „Szlakiem Granitu”, 
pomoże wypracować kierunki 
wspólnych działań na rzecz jego 
rozwoju, wskaże zadania na re-
alizację których powinny zostać 
zaplanowane środki finansowe 
na lata 2014-2020. 

Zapraszamy do udziału 
w konsultacjach!
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Będą konsultacje o rozwoju

W „Gminnych Wiadomości Strzegom” przedstawiamy Ochotnicze Straże Pożarne z tere-
nu naszej gminy, dzięki którym mieszkańcy mogą czuć się naprawdę bezpiecznie. W tym 
numerze OSP Strzegom. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu powstała w 1946 r. 
W grudniu 1994 r. strzegomska OSP – spełniając wszystkie wymogi - weszła do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W ostatnią niedzielę kwietnia (26.04) w Częstochowie od-
była się 7. Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną 
Górę. W tym bardzo ważnym dniu nie mogło zabraknąć 
oczywiście przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Strzegom.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia 
ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać
polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru,
godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad
etyki zawodowej.

W skład rady mogą wchodzić przedstawiciele: podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gminy, skupiających przedsiębiorców lub działających 
na rzecz rozwoju gospodarczego gminy.

 - Nadając Honorowy Tytuł „Młody Aktywny Strzegomianin”, pragniemy 
docenić i podziękować młodym ludziom za ich zaangażowanie, innowa-
cyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych działaniach 
społecznych na rzecz mieszkańców gminy Strzegom i środowiska 
lokalnego – tłumaczy Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.
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Zasadniczym jednak za-
gadnieniem, które zdomino-
wało spotkanie była prośba 
o wsparcie zabiegów gminy 
w temacie pozyskania karetki 
typu „S” dla powiatu świdnic-
kiego - z przeznaczeniem dla 
Strzegomia. - Gmina Strze-
gom wystosowała już pismo 
do wojewody dolnośląskiego 
– Tomasza Smolarza z proś-
bą o wpisanie do „Wojewódz-
kiego planu działania systemu 
ratownictwa medycznego” 
karetki z obsługą lekarską 
dla Podstacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Strzegomiu. 
Obecnie rejon Strzegomia 
jest obsługiwany przez pod-
stawowy zespół ratownictwa 
medycznego Powiatowego 
Pogotowia  Ratunkowego 
w Świdnicy. Przekwalifiko-

wanie tego zespołu na specja-
listyczny zespół ratownictwa 
medycznego (z lekarzem) 
zwiększy poczucie bezpie-
czeństwa naszych mieszkań-
ców – komentuje Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strze-
gomia. Problem jest o tyle 
istotny, że gmina Strzegom 
to miasto Strzegom i 22 wsie, 
w których łącznie zamieszku-
je prawie dwadzieścia siedem 
tysięcy osób, zaś teren gminy 
jest typowo przemysłowo-
rolniczy i rozległy, bo zajmuje 
obszar 14 358,54 ha/ około 
144 km2. -  Przez obszar 
gminy prowadzą szlaki ko-
munikacyjne będące w gestii 
wielu zarządców dróg - krajo-
we, wojewódzkie, powiatowe 
i gminne. Natężenie ruchu 
tylko na drodze krajowej nr 

5 rokrocznie wynosi ok. 6 
– 11 tys. pojazdów na dobę. 
Specyfika obszaru to duża 
koncentracja na terenie gmi-
ny przemysłu wydobywcze-
go i przetwórczego granitu, 
liczna sieć dróg, co zwiększa 
ryzyko poważnych zdarzeń na 
drogach i kamieniołomach, 
a co zatem idzie, niezbędne 
jest posiadanie na naszym 
terenie karetki z lekarzem, 
tak aby szybko i skutecznie 

udzielać pomocy potrzebu-
jącym – wyjaśnia Wiesław 
Witkowski, zastępca bur-
mistrza. Dodajmy, że gmina 
Strzegom nie ma na swoim 
terenie szpitala, a najbliższa 
karetka reanimacyjna znajdu-
je się w odległości 20 km. Po 
zapoznaniu się z problemem 
senatorowie postanowili po-
przeć starania gminy w pozy-
skaniu karetki typu „S”.

gk

27 kwietnia br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu odbyło się 
szkolenie na temat uzależnień 
pt. „Motywowanie do podjęcia 
leczenia – osób uzależnionych 
i sprawców przemocy domo-
wej”. Spotkanie poprowadziła 
terapeutka - Patrycja Cyga-
nik. W szkoleniu udział wzięli 
pracownicy opieki społecznej, 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, pedago-
dzy szkolni, kuratorzy sądowi, 
a także funkcjonariusze Policji. 
Celem szkolenia było ukazanie 
sposobów i umiejętności roz-
mawiania z osoba uzależnioną, 
uświadomienia jej, że jest uza-
leżniona, ale również zmoty-
wowanie jej do podjęcia walki 
z nałogiem. Główny akcent po-
łożono na zasady postępowania 

wobec osób dotkniętych prze-
mocą w rodzinie i wobec osób 
stosujących przemoc rodzinie. 
W trakcie spotkania poruszane 
były kwestie dotyczące pomocy 
osobie uzależnionej, omawia-
ne były objawy pojawiające 
się u uzależnionego w czasie 
leczenia detoksem i inne…, 
ale najważniejszym zagadnie-
niem było ukazanie sposobów 
i technik pracy z chorym po 
odwyku, by już nigdy powrócił 
do nałogu. Spotkanie miało na 
celu uświadomienie otoczeniu 
odczuć osoby uzależnionej, 
podkreślenie wagi rozmowy 
z nią oraz wyjaśnienie, dlaczego 
i jak powinno się z nią rozma-
wiać, aby działania pedagogów 
i pracowników pomocy społecz-
nej były owocne.

Izabela Krawczyszyn

Co miesiąc gmina wysyłała 
upomnienia do osób zalegających 
w opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Zaległości przekroczyły 10-
ciokrotność wysokości kosztów 
upomnienia, tj. kwotę 116,00 zł. 
Aktualnie gmina Strzegom pod-
jęła decyzję w sprawie windykacji 
zaległości w opłatach za odpady 
komunalne. Będą wystawiane ty-
tuły wykonawcze, które następnie 
będą kierowane do naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Świdnicy 
celem podjęcia działań egzeku-
cyjnych. Największe zadłużenie 
w opłatach za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obec-
nie wynosi 3.087,00 zł. Problem 

istnieje także, jeśli chodzi o wy-
posażenie posesji w pojemniki 
do segregacji odpadów. W 2014 
r. gmina dokonała kontroli kilku 
ulic miasta. W przypadku braku 
odpowiednich pojemników wła-
ściciele pisemnie zostali wezwani 
do ich uzupełnienia. Aktualnie 
podczas bezpośredniego kontaktu 
z mieszkańcami składającymi de-
klaracje lub ich korekty przepro-
wadzane są przez pracowników 
Wydziału Gospodarki Odpadami 
rozmowy i zapytania w kwestii 
posiadanych pojemników i spo-
sobu zbierania odpadów. W przy-
padku nieprawidłowego zbierania 
odpadów, składający deklarację 
jest pouczany i zobowiązywany 

do prawidłowego ich zbierania, 
zgodnie ze złożoną deklaracją. 
Często kontroli sposobu zbierania 
odpadów dokonuje się wskutek 
interwencji mieszkańców, którzy 
zgłaszają wszelkie nieprawidło-
wości, jakie mają miejsce w ich 
najbliższym otoczeniu. Każdy 
zbierający odpady niezgodnie ze 
swoją deklaracją jest pouczony 
o konsekwencji nieodpowiedniego 
sposobu zbierania odpadów, czyli 
wydania przez burmistrza decyzji 
naliczającej właścicielowi opłatę 
za zbiórkę odpadów w sposób 
nieselektywny. Również podmiot 
odbierający odpady komunalne 
od właściciela nieruchomości, 
dokumentuje w postaci zdjęć nie-

prawidłowości zastane w miejscu 
zbierania odpadów i przekazuje 
informacje burmistrzowi. Właści-
ciel nieruchomości jest pisemnie 
upominany i zobowiązywany do 
korekty wszelkich błędów. 

Dodajmy jeszcze, że w gminie 
Strzegom na dzień 31 marca 2015 
r. deklarację złożyło 9704 właści-
cieli nieruchomości, w tym odbiór 
odpadów zadeklarowało 8436 
właścicieli nieruchomości. Różnica 
1268 wg złożonych deklaracji są 
to nieruchomości niezamieszkałe 
oraz deklaracje z urzędu wyzero-
wujące właścicieli - osoby zmar-
łe. Selektywny sposób zbierania 
odpadów zadeklarowało 7553 
właścicieli nieruchomości.

Pokonać trudności

Podpowiadali, jak skutecznie wygrać z uzależnieniem 

Mieszkańcy nie zawsze chcą płacić za śmieci

Głównym tematem spotkania była prośba o wsparcie gminy Strzegom w temacie pozyskania karetki typu „S”

Najważniejszym zagadnieniem na spotkaniu było ukazanie sposobów i technik pracy z chorym po odwyku

Kwota zadłużenia mieszkańców wobec gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 429.911,71 zł

W Strzegomiu – 2 maja br. 
- odbył się już po raz siódmy 
Turniej Piłki Nożnej Służby 
Liturgicznej o Tytuł Mistrza Die-
cezji Świdnickiej. Organizatorem 
turnieju była Diecezja Świdnicka 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. 

W pierwszym etapie turnieju 
drużyny podzielone zostały na 
grupy, w których rozgrywane 
były mecze w grupach systemem 
,,każdy z każdym”. W drugim 
etapie zespoły grały systemem 
pucharowym. Wręczenia pamiąt-
kowych pucharów, medali, dyplo-
mów, nagród oraz pamiątkowych 
statuetek „Najskuteczniejszego 
bramkarza” i „Króla Strzelców” 
dokonał zastępca burmistrza 
Strzegomia - Wiesław Wit-
kowski, diecezjalny duszpasterz 
ministrantów ks. Krzysztof Ora 
oraz dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu - Grze-
gorz Luszawski.
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R e g i o n a l n e  C e n t r u m 
Wspierania Inicjatyw Poza-
rządowych w Wałbrzychu 
oraz Gminna Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego 
w Strzegomiu zapraszają 
chętne organizacje pozarzą-
dowe do udziału w szkoleniu, 
które odbędzie się w dniach 
21-22 maja w Wałbrzychu. 

Podczas spotkania uczestnicy 
będą pracowali nad standar-
dami działania Rad Pożytku 
i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, a efektem 
będzie stworzenie uchwały 
RDPPP o wdrożeniu standar-
dów. Organizatorzy zapew-
niają materiały szkoleniowe, 
wyżywienie i nocleg. 

Po turnieju ministrantów

Przyjedź na szkolenie NGO

W środę, 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie władz 
samorządowych gminy Strzegom z senatorami RP 
- Wiesławem Kilianem i Stanisławem Jurcewiczem. 
W trakcie rozmowy, dotyczącej bieżących spraw gmi-
ny, poruszono wiele istotnych zagadnień związanych 
z rozwojem gminy oraz poszukiwaniem zewnętrznych 
środków finansowych. 

Klasyfikacja końcowa - kategoria 
junior
I miejsce - Parafia. pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Kłodzku
II miejsce - Parafia pw. Świętej Kata-
rzyny w Nowej Rudzie Słupiec
III miejsce - Parafia pw. Królowej 
Różańca Świętego w Dzierżoniowie 
„Król strzelców” - Piotr Mikosa 
(11)
„Najskuteczniejszy bramkarz” - 
Aleksy Martewicz
 
Klasyfikacja końcowa - kategoria 
senior
I miejsce - Parafia pw. Wniebowzię-
cia NMP w Bielawie
II miejsce - Parafia pw. Bożego Ciała 
w Międzylesiu
III miejsce - Parafia pw. Świętej 
Katarzyny w Mysłakowie
„Król strzelców” - Jakub Czter-
nastek (9)
„Najskuteczniejszy bramkarz” - 
Maksymilian Kantor

Uzależnienie to jeden z największych problemów współcze-
snego społeczeństwa. Konsekwencje, które płyną z uzależ-
nienia dotykają nie tylko chorego, ale również jego bliskich. 
Dlatego istnieje potrzeba zaangażowania jak największej 
liczby chętnych osób, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami 
będą pomagać osobom w szponach nałogu.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie, powinien zgłosić się do 
jednej z poniższych placówek, których pracownicy na pewno pomogą 
wyjść z problemu uzależnienia:

1. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30
Urząd Miejski w Strzegomiu
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
Przyjmuje codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00
 ul. Armii Krajowej 23, Strzegom
3. Grupa samopomocowa AA „KROKUS”
W każda środę o godz. 17.00 mityng dla osób uzależnionych.
W pierwsza środę każdego miesiąca mityng otwarty o godz. 17.00
Dom Parafialny, pl. Jana Pawła II w Strzegomiu
4. Punkt Interwencji Kryzysowej
Przyjmuje w środę w godz. 16.00 – 19.00,
Czwartek 16.00-19.00
Dom Parafialny, pl. Jana Pawła II, Strzegom
5. Grupa Motywacyjna dla osób z problemem alkoholowym narkomanii
Przyjmuje w środy i czwartki w godz. 16.00 – 19.00
Dom Parafialny, pl. Jana Pawła II, Strzegom
6. Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie
Przyjmuje w środę w godz. 16.00 – 19.00
Dom Parafialny, pl. Jana Pawła II, Strzegom
7. Grupa samopomocowa AL-ANON
W każdy poniedziałek o godz. 19.00
Mityng otwarty w trzeci poniedziałek każdego miesiąca.
Dom Parafialny, pl. Jana Pawła II, Strzegom

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność 

zgłoszeń. Osoby chętne proszone są o wysłanie potwier-

dzenia zgłoszenia na adres: magdalena.kuczynska@

strzegom.pl do dnia 18 maja 2015 r. 
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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: 

elżbieta: czy możliwym by-
łoby zorganizowanie w ko-
lejnych latach egzaminu koń-
czącego gimnazjum (mam na 
myśli gimnazjum nr 2) w hali 
w osir-ze? dzięki temu nie 
uległaby totalnej dezorganiza-
cji nauka pozostałych klas gim-
nazjalistów i całej podstawów-
ki. Przerw w nauce w ciągu 
roku i tak już wystarczy, a brak 
systematyczności zdecydowanie 
nie sprzyja porządnej nauce. 

Zależy to wyłącznie od dy-
rekcji  Gimnazjum. Moim 
zdaniem niekorzystne jest 
przenoszenie egzaminu do 
innych obiektów. Być u siebie 
w czasie egzaminu to bardzo 
ważne dla zdającego. 

Anna: witam panie burmi-
strzu. do kogo mogłabym się 

zwrócić w sprawie tak strasz-
nie zarośniętej rzeki w goczał-
kowie, przy ul. Parkowej? za-
czynają rosnąć drzewa, które 
rozpychają mur i tak ogromna 
ilość roślin, które występują na 
mokradłach. owszem mamy 
sołtysa i radnego, ale oni tyl-
ko zajmują się centrum, tam 
gdzie widać ich prace, a nasza 
ulica jest zawsze zapomniana, 
nawet ostatnio były sprzątane 
wszystkie ulice oprócz Parko-
wej. Pozdrawiam. 

Gmina Strzegom wystoso-
wała pismo do Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Oddział w Świdnicy 
z prośbą o podjęcie stosow-
nych działań zmierzających 
do oczyszczenia koryta potoku 
Wierzbiak we wsi Goczałków 
przy ul. Parkowej.

irek: witam. Panie burmi-
strzu oglądałem właśnie fotki 
po pr zebudowie ul. Armii 
krajowej. zastanawiam się, 
dlaczego przy planowaniu tych 
inwestycji nie brano pod uwagę 
ścieżki rowerowej, którą można 
by było połączyć ze ścieżką przy 
ul. szarych szeregów. wystar-
czyło, by z jednej strony ul. 
Armii krajowej wyciąć drze-
wa i zrobione. Pewnie będzie 
pan mówił o takich planach 
w innych miejscach, ale na ul. 
Armii krajowej moim zdaniem 
zostało to zaniedbane. Proszę 
o odpowiedź.

Moim zdaniem pan już 
sobie odpowiedział na zadane 
pytanie. Szkoda, że nie zauwa-

żył pan żadnych zmian, a py-
tanie jest po to, żeby pokazać, 
że nic dobrego się nie stało. 
Pozdrawiam.

kik: Panie burmistrzu, proszę 
o wyjaśnienie dlaczego na po-
boczu łącznika ul. legnickiej 
i ul. sikorskiego składowane są 
płyty granitowe. czy to miejsce 
zostało wydzierżawione, czy 
po prostu właściciel zakładu 
kamieniarskiego postanowił 
samowolnie zająć pas drogowy? 
Ponadto zuk zleca codzienne 
zamiatanie w miarę czystych 
chodników przy ul. sikorskiego 
i ul. sosnowej, natomiast przy-
dałoby się raz na rok sprząt-
nąć ten łącznik, bo niedługo 
zakłady remontowe zamienią 
to miejsce w wysypisko gruzu 
i śmieci poremontowych. jest 
to ścieżka rowerowa niemają-
ca nic wspólnego z tą nazwą. 
Bardzo proszę o interwencję 
w tej sprawie.

W kwietniu br. pisemnie 
wezwałem właściciela po-
bliskiego zakładu o prze-
niesienie w obręb własnej 
nieruchomości płyt i oflisów 
granitowych zalegających na 
naszym terenie. 

Aaaa: dziękuję za odpowiedź 
na popr zednie pytanie, ale 
niestety to nie satysfakcjonuje 
mieszkańców. Była obiecana 
droga, a jej nie będzie - my 
czekamy, a nikt nas o tym nie 
informuje. nam nie chodzi 
o tir-y, tylko o dziury, brak 
asfaltu i zalewanie piwnic na 

ul. cichej podczas ulewnych 
deszczy. szkoda, że nie wywią-
zał się pan z obietnicy, która 
była na zebraniu wiejskim. 
niestety, ale nie ma sprawie-
dliwości, bo my czekamy już 
bardzo długo, podczas gdy ulice 
asfaltowe w mieście są wymie-
niane, radni o to dbają. 

Myślę, że aaaa pamięta, że 
największym problemem osie-
dla poruszanym na wszyst-
kich zebraniach były TiR-y. 
Sprawa wydawała się nie do 
rozwiązania, a jednak się uda-
ło. Dla mnie ta sprawa była 
priorytetem i kosztowała ok. 
221 tys. zł brutto. Rozumiem 
patrzenie tylko z perspektywy 
mieszkańców ul. Cichej, ale 
proszę zauważyć remonty 
ul. Kolonijnej, ul. Szkolnej 
i ul. Osiedle. Jak wyglądają 
teraz, a jak wyglądały 4 lata 
temu. W tym roku 2 nowe 
ulice zostaną pokryte asfaltem 
przez firmę Colas – Kru-
szywa. Dzieje się i  działo 
bardzo dużo. Niestety takich 
ulic, jak ul. Cicha na terenie 
wiosek naszej gminy mam 
kilkadziesiąt i staram się, by 
w każdej wsi coś zrobić. Pro-
jekt na remonty ulic na osiedlu 
w Rogoźnicy jest – czekamy 
na środki zewnętrzne. Są to 
zaległości wielu, wielu lat, kie-
dy nie korzystano ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego na 
przebudowę dróg wiejskich. 
Pozdrawiam.

tomek ogonek: gratuluję panie 
burmistrzu remontu skweru 

przy ul. świdnickiej i kaszte-
lańskiej. czy nie można byłoby 
ustawić tam na trawniku ze 2 
rzeźby z kamienia, na pewno 
byłby to skwer - wizytówka 
naszego miasta.

Ciekawa propozycja – myślę, 
że warta realizacji. W maju 
będziemy ustawiać rzeźby 
na „Alei Rzeźb” wzdłuż ul. 
Al. Wojska Polskiego, które 
obecnie magazynowane są 
w zakładach kamieniarskich. 
Pozdrawiam.

jarek: witam panie burmi-
strzu, zwracam się zarówno 
z pytaniem, ale też prośbą. otóż 
na ul. Al. wojska Polskiego jadąc 
od centrum w kierunku dworca 
PkP od skrzyżowania z ul. 
mickiewicza do samych rogatek 
nie ma ani jednego przejścia 
dla pieszych, a przecież na tym 
odcinku są ogrody, budynki 
mieszkalne oraz sklepy. moje 
pytanie brzmi - kiedy możemy 
się spodziewać korzystnej dla 
nas jako mieszkańców inter-
wencji w tej sprawie?

W 2014 r. przeprowadzili-
śmy analizę oraz zbadaliśmy 
strumienie ruchu pieszych, 
które wykazały niski ruch 
pieszych i dlatego nie zna-
leźliśmy wówczas podstaw do 
podjęcia działań mających na 
celu wyznaczenie dodatko-
wych przejść dla pieszych na 
w/w odcinku drogi. Jak do 
tej pory na przedmiotowym 
odcinku drogi nie nastąpiły 
istotne zmiany, które mogły-
by wpłynąć na konieczność 

wyznaczenia przejść dla pie-
szych. Podkreślić należy, że 
na przedmiotowym odcinku 
drogi występująca zabudowa 
mieszkalna ma charakter 
„rzadkiej budowy”. Budynki 
znajdują się głównie po jednej 
stronie ulicy, po drugiej stro-
nie są nieliczne zakłady pro-
dukcyjne oraz ogródki dział-
kowe. Mieszkańcy udający się 
w kierunku centrum mają do 
swojej dyspozycji chodniki po 
obydwu stronach drogi. Przy 
pierwszym znaczącym skrzy-
żowaniu z ul. Mickiewicza 
i z ul. Dworcową jest uloko-
wane przejście dla pieszych, 
które pozwala na przejście 
przez ul. Al. Wojska Polskie-
go i rozładowanie niskiego 
ruchu pieszych, wg przepisów 
przechodzenie przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych 
jest dozwolone, gdy odle-
głość od przejścia przekracza 
100 m. Należy pamiętać, że 
przechodzenie przez jezdnię 
poza przejściem dla pieszych, 
o którym mowa powyżej, jest 
dozwolone tylko pod wa-
runkiem, że nie spowoduje 
zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu lub utrudnienia ruchu 
pojazdów. Pieszy jest obowią-
zany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom i do przeciwległej 
krawędzi jezdni iść drogą 
najkrótszą, prostopadle do 
osi jezdni. Dlatego na chwilę 
obecną nie występują prze-
słanki do zmiany organizacji 
na ul. Al. Wojska Polskiego. 
Pozdrawiam.

W każdym kolejnym nu-
merze „Gminnych Wiado-
mości Strzegom” będziemy 
informować o newsach, które 
ukazały się w ostatnim okre-
sie w Telewizji Internetowej 
Strzegom.

W związku z tym, że już za 
niewiele ponad miesiąc roz-
pocznie się tegoroczna edycja 
„Święta Granitu Strzegom-
skiego (19-21 czerwca br.), 
na antenie TIS można zoba-
czyć, jak do tego wydarzenia 
przygotowuje się młodzież 
ponadgimnazjalna z Zespo-
łu Szkół w Strzegomiu. Co 
planuje pokazać na swoim 
stoisku i jak będzie promować 
strzegomski granit? Zachęca-
my do obejrzenia ciekawego 
materiału. 

W ostatnim okresie na te-
renie gminy Strzegom zakoń-
czono przebudowę ul. Armii 

Krajowej i ul. Wesołej. Jed-
nocześnie kończy się budowa 
nowego boiska sportowego na 
ul. Koszarowej, a na Grabach 
rozpoczął się remont 3 ulic: 
Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej 
i Górniczej w ramach tzw. 
„schetynówki ” . Polecamy 
materiały filmowe dot. tych 
inwestycji. 

Niedawno powołano Radę 
Gospodarczą przy burmi-
strzu Strzegomia. W jakim 
celu powstała i jaki będzie 
jej wpływ na kształtowanie 
polityki gospodarczej gminy, 
dowiemy się po obejrzeniu 
jednego z newsów. 

Naszych widzów zachęcamy 
ponadto do obejrzenia mate-
riału o fotowoltaice (przetwa-
rzanie światła słonecznego na 
energię elektryczną) w gminie 
Strzegom. 

tw

Co w telewizji internetowej?

Propozycję wyjazdu do Te-
atru Modrzejewskiej w Le-
gnicy  uczniowie  prz y ję l i 
zrazu sceptycznie: „może le-
piej do kina...”. Jednak po 
obejrzeniu spektaklu pt. „Za-
nim chłodem powieje dzień” 
9 grudnia 2014 r. zmienili 
zdanie diametralnie. - Jesz-
cze w foyer, nim wyszliśmy 
z budynku, uczniowie pytali: 
„kiedy pojedziemy jeszcze 
do teatru?”, czy wręcz pro-
ponowali: „jedźmy jeszcze 
w tym tygodniu!” – mówi 
nauczyciel. 

- Podobało mi się odnie-
s ienie  do rzeczywistości , 
w której żyjemy - stwierdzi-
ła Natalia Bogucka z kla-
sy 3MW. Kolejny spektakl 
odbył  s ię  6  lutego 2015, 
również w Legnicy. Była 
to utrzymana w baśniowej 
konwencji uniwersalna opo-
wieść o poszukiwaniu sensu 
życia pod tytułem „Konfe-
rencja ptaków”. Oglądając 
„Męczenników” 10 kwietnia, 
tym razem w wałbrzyskim 
Teatrze Dramatycznym, za 
sz czególny  walor  uznal i , 
że główny bohater to ich 
rówieśnik. Sztuka opowia-
dająca o fatalnych skutkach 
konfrontacji fundamentali-
stycznych światopoglądów: 
chrześcijańskiego i ateistycz-
no-racjonalistycznego, uwio-

dła młodych ludzi swoim 
tragikomizmem. - Bardzo 
cenię to, że mimo powagi 
tematu, byłem rozbawio-
ny, mogłem s ię  sz czerze 
pośmiać, ale i  czegoś na-
uczyć - podsumował Da-
m i a n  O g o n e k  z  3  MW.  
Wszyscy uczniowie byli pełni 
uznania dla aktorów, ich ta-
lentu, pasji i zaangażowania.  
- Podziwiam aktorów przede 
wszystkim za ich odwagę. 
Grali tak, jakby to było ich 

życie – dodała Alina Mo-
skwa z 3 MW.

- Mnie cieszy to, że młodzi 
ludzie poznali profesjonalny 
teatr, obejrzeli repertuarowe 
spektakle „dla dorosłych” zre-
alizowane przez najlepszych 
reżyserów teatralnych w Polsce. 
Zapewnia to inne przeżycie niż 
obejrzenie tzw. spektaklu dla 
szkół, będącego najczęściej nie 
najwyższych lotów inscenizacją 
szkolnej lektury – mówi Wie-
sław Bielawski.

Teatralną pasją udało się tak-
że zarazić słuchaczy z techni-
kum uzupełniającego. 13 marca 
obejrzeli oryginalną, odległą od 
szkolnych kanonów interpreta-
cję dramatu Juliusza Słowac-
kiego pod tytułem „Balladyna. 
Kwiaty ciebie nie obronią”. 
- Doceniam, że mimo trudne-
go łączenia pracy zawodowej, 
szkoły i innych obowiązków 
nie stracili ciekawości świata 
i otwartości na kulturę – koń-
czy Wiesław Bielawski.

To pasjonaci teatru z Zespołu Szkół w Strzegomiu
Młodzi ludzie poznali profesjonalny teatr oraz obejrzeli repertuarowe spektakle „dla dorosłych”

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem 
serwisu www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie 
głównej, pod banerem WAŻNE).

O tym, że młodzież ma i realizuje swoje pasje, które warto wspierać, świadczy działalność kółka miłośników teatru w Ze-
spole Szkół w Strzegomiu. - Grono widzów udało mi się zebrać spośród uczniów technikum górnictwa odkrywkowego 
(klasy 3 i 4), informatycznego (klasa 4) oraz klasy 3 szkoły zawodowej, co sobie szczególnie cenię – podkreśla Wiesław 
Bielawski, nauczyciel języka polskiego w ZS w Strzegomiu. 
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Gmina Strzegom udzieliła 
Powiatowi Świdnickiemu po-
mocy finansowej w wysokości 
150 tys. zł na budowę chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2921 
D w miejscowości Tomkowice. 
Jest to kontynuacja prac zreali-
zowanych w latach 2013- 2014. 
Z tego przedsięwzięcia 
już się cieszą miesz-

kańcy Tomkowic. - Budowa 
dalszej części chodnika poprawi 
nasze bezpieczeństwo w ruchu 
pieszym i kołowym. Mieszkańcy 
chodząc po poboczu, są narażeni 
na wypadki komunikacyjne, 
a ruch na drodze powiatowej 

jest duży – zaznacza 

Andrzej Szczepanik, sołtys wsi. 
Pomocy rzeczowej udzielono 
także ze środków budżetu gmi-
ny Strzegom na 2015 rok dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na opracowanie dokumentacji 
technicznej w ramach realizacji 
zadania pod nazwą: „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

nr 374 z ul. Olszową w Strzego-
miu. Pomoc jest istotna, bowiem 
zaistniała konieczność pozyskania 
pozwolenia wodno - prawnego na 
remont i przebudowę istniejącego 
kanału odwadniającego, zlokali-
zowanego w rejonie przebudowy 
skrzyżowania. Z uwagi na to 
nastąpiła zmiana terminu wyko-
nania dokumentacji technicznej, 
która powinna być wykonana do 
dnia 30 sierpnia 2015 roku. 41,5 
tys. złotych przekazano Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu dwóch 
pojazdów małolitrażowych dla 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu. Doposażenie Komisariatu 
Policji w Strzegomiu w nowe 
pojazdy umożliwi jeszcze spraw-
niejsze reagowanie, a w efekcie 
eliminowanie zagrożeń, które 
zgłaszane są przez lokalną spo-
łeczność – komentuje Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia. 
Ale to nie wszystko. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świebodzicach 

przekazała gminie Strzegom 
- w formie darowizny - środki 
finansowe w kwocie 3,8 tys. zł 
z przeznaczeniem na dodatkowe 
patrole, czyli ponadnorma-
tywne służby funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu. Dodatkowe patrole 
pełnione będą na terenie gminy 
Strzegom, w tym również na 
terenie zasobów mieszkanio-
wych, administrowanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Świebodzicach.

Wspólne działanie na rzecz gminy
Dzięki pozytywnym decyzjom radnych o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu, Województwa czy Policji wiele będzie się działo

M i g a w k i  z  k a d e n c j i  ●  M i g a w k i  z  k a d e n c j i  ●  M i g a w k i  z  k a d e n c j i  ●  M i g a w k i  z  k a d e n c j i

Od czerwca 2007 r. mieszkańcy gminy Strzegom mogą 
cieszyć się nowoczesnym kompleksem basenów odkrytych. 
Na tę chwilę czekali już od dawna. Obiekt wzbudza bardzo 
duże zainteresowanie i przyciąga amatorów kąpieli z całego 
Dolnego Śląska. Warto dodać, że był to czwarty w Polsce, 
a pierwszy na Dolnym Śląsku basen wykonany ze stali nie-
rdzewnej.

Promocja strzegomskiego granitu od wielu lat jest jednym z prio-
rytetów władz samorządowych Strzegomia. Od 2003 r. – m. in. 
z inicjatywy burmistrza Lecha Markiewicza - organizowana jest 
impreza, której głównym celem jest integracja środowisk związa-
nych z wydobyciem i obróbką kamienia z lokalną społecznością, 
a także promocja miasta i wiodącej branży przemysłu. Na zdjęciu 
Festyn Kamienia 2005 (zawody STRONGMAN).

Kwiecień 2005 r. – uroczyste otwarcie nowej hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Mickiewicza w Strzegomiu. 
Od samego początku obiekt cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem amatorów sportu – zarówno tych małych, jak i tych 
starszych. Najważniejszą imprezą organizowaną na terenie 
hali były Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie 
Amatorskim (2010).

W latach 1998 – 2010 (3 kadencje) burmistrzem Strzegomia 
był Lech Markiewicz. Wcześniej (1994-1998) pełnił także 
funkcję zastępcy burmistrza.

Samorząd gminy Strzegom kadencji 1998-2002: Lech Mar-
kiewicz (burmistrz), Tadeusz Ragan (zastępca burmistrza), 
Aleksander Ossowski (przewodniczący Rady Miejskiej) – zmarł 
w trakcie kadencji, w jego miejsce – Marek Kolano, Władysław 
Ubycha i Janina Torba (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej). 
Radni: Roman Asynger, Henryk Bodnar, Marian Dudziński, 
Andrzej Fojna, Jacek Fornal, Józef Goryczka, Leon Jasiński, 
Władysław Karczewski, Tomasz Kołodziejski, Bronisław Lesiak, 
Grzegorz Marchlewski, Adam Miałkowski, Dorota Mikołajczyk 
(zmarła w trakcie kadencji), w jej miejsce – Ryszard Kozak, 
Zbigniew Miłek, Józef Mrugała, Ryszard Rossa, Stanisław 
Rudnicki, Jerzy Skiera, Franciszka Trzeciak, Marian Wojciów, 
Tadeusz Zarzycki, Krystyna Żarczyńska, Józef Żukowski

Samorząd gminy Strzegom kadencji 2002-2006: Lech Markiewicz (burmistrz), Wiesław Wit-
kowski (zastępca burmistrza), Stanisław Sitarz (przewodniczący Rady Miejskiej), Henryk Rosiek 
i Zbigniew Miłek (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej). 
Radni: Roman Asynger, Andrzej Gregorczyk, Leon Jasiński, Piotr Kiełbasa, Tomasz Kołodziejski, 
Krystyna Kopeć, Tadeusz Laska, Bronisław Lesiak, Grzegorz Marchlewski, Henryk Radkowski, 
Zbigniew Rodak, Paweł Rudnicki, Bogumiła Skóra, Michał Smółka, Jacek Sokołowski, Zbigniew 
Suchyta, Krzysztof Woźniak, Tadeusz Zarzycki

Samorząd gminy Strzegom kadencji 2006-2010: Lech Markiewicz (burmistrz), Wiesław Wit-
kowski i Robert Siekaniec (zastępcy burmistrza), Tadeusz Wasyliszyn (przewodniczący Rady 
Miejskiej), Andrzej Gregorczyk i Paweł Rudnicki (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej). 
Radni: Roman Asynger, Edward Czyczerski, Tomasz Dziurla, Marian Góra, Tomasz Kołodziejski, 
Tadeusz Laska (wygasł mandat) – w jego miejsce Bogumiła Skóra, Maria Michalec, Ryszard 
Nabiałek, Franciszek Piłat, Henryk Radkowski, Ryszard Rossa, Józef Starak, Zbigniew Suchyta, 
Piotr Szmidt, Robert Ślązak, Ireneusz Traczyk, Krzysztof Woźniak, Ryszard Żmijewski

Podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 29 kwietnia 2015 r., radni 
zadecydowali o udzieleniu pomocy Powiatowi Świdnickiemu, Województwu Dolnoślą-
skiemu oraz Policji. Jakie kwoty pieniędzy przekazano i na co?

2 5  l a T  S a M O R Z ą d N O ś C i  ●  2 5  l a T  S a M O R Z ą d N O ś C i  ●  2 5  l a T  S a M O R Z ą d N O ś C i  ●
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Czy szkolne wyjścia do muzeum 
mogą być dla uczniów atrakcyjną 
formą edukacyjną? Oczywiście, że 
tak! Osobiste spotkanie z historią, 
reprezentowaną przez obiekty 
muzealne, może nauczyć więcej, 
efektywniej i w bardziej atrakcyjny 
sposób niż typowa lekcja w murach 
szkoły.

Z tego założenia wychodzą na-
uczyciele historii Gimnazjum nr 
2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu, 
organizując już od 10 lat cykliczne 
spotkania z historią II Wojny Św. 
pod hasłem „Martyrologia narodu”. 
W ramach projektu uczniowie rok-
rocznie odwiedzają Muzeum Gross 
- Rosen w Rogoźnicy. W bieżącym 
roku szkolnym wycieczka odbyła się 
28 kwietnia. Gimnazjaliści wzięli 
udział w warsztatach edukacyjnych 
na temat „Egzekucje w KL Gross- 
Rosen” polegających na pracy z do-
kumentami archiwalnymi obozu. 
W niezwykle interesujący sposób 
przewodnik opowiadało o historii 

KL Gross-Rosen. Uczniowie prze-
chodząc obok kolejnych ekspozycji 
muzealnych, zwiedzili teren całego 
byłego obozu zagłady. Obejrzeli też 
historyczne zdjęcia, kamieniołom – 
miejsce katorżniczej pracy więźniów, 
kuchnię więźniarską, krematorium 
polowe, barak więźniarski i ścianę 
śmierci – miejsce masowych egze-
kucji więźniów (dziś w miejscu tym 
umieszczone są tablice pamiątkowe 
poświęcone ofiarom obozu).

red

Katarzyna Szkarłat, uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu, 
zajęła I miej-
sce w XI Kon-
kursie Literac-
ko – Dzien-
n i k a r s k i m 
„Moja  Mała 
Ojczyzna im. 
Bea t y  J a ro -
s z e w s k i e j ” . 
Konkurs ad-
r e s o w a n y 
d o  u c z n i ów 
z  D o l n e g o 
Śląska od lat 
organizowany 
jest przez Ze-
spół Szkolno-
Przedszkolny 
w e  W ł o d o -
w i c a c h  p o d 
patronatem poseł Moniki 
Wielichowskiej. Na tego-
roczną edycję wpłynęło 107 

prac z 55 dolnośląskich szkół. 
Kasia przygotowała pracę 

s t y l izowa-
ną na blog 
in te rneto-
wy, którego 
„ a u t o rk a” , 
p r z y g o t o -
wując pracę 
do  szkoł y, 
o d k r y w a 
niespodzie-
wanie , j ak 
fa sc ynu ją-
ca i skom-
p l ikowana 
była historia 
Strzegomia 
tuż po za-
kończ en iu 
I I  Wo j n y 
Światowej. 
Praca zosta-

ła przygotowana pod opieką 
Doroty Bielawskiej. Gratu-
lujemy! 

J ednym z  wie lu  z adań 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego GIMEK, działają-
cego przy Gimnazjum nr 1 
w Strzegomiu są działania 
o charakterze profilaktycznym 
i edukacyjnym. 

Celem klubu jest kształtowa-
nie u uczniów nawyku dbania 
o zdrowie własne i innych 
ludzi oraz umiejętność tworze-
nia środowiska sprzyjającego 
zdrowiu. Zespół nauczycieli 
Gimnazjum nr 1 stworzył 
propozycję działań w formie 
projektu dla uczniów swojego 
gimnazjum w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia dotyczącą 
„Prowadzenie działań eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży 

z zasad racjonalnego odżywia-
nia oraz zaburzeń odżywiania 
(nadwaga, otyłość, anoreksja, 
bulimia)”. Projekt uzyskał dofi-
nansowanie Powiatu Świdnic-
kiego, dzięki czemu uczniowie 
klas pierwszych w okresie od 4 
maja do 1 czerwca 2015 r. będą 
uczestniczyć w różnorod-
nych przedsięwzięciach pro-
mujących zdrowy styl życia, 
głównie w zakresie zdrowego 
i racjonalnego odżywiania. 
Proponowane formy zajęć 
mają uświadomić młodym 
ludziom wpływ złych nawy-
ków żywieniowych na ich 
zdrowie. Zakres tematyczny 
projektu nie został wybrany 
przypadkowo. 

Niezwykła lekcji historii

Zwycięstwo Kasi Szkarłat

UKS pozyskał pieniądze

Uczennica klasy czwartej, pod 
opieką Doroty Bielawskiej, 
przygotowała pracę pt. „Od 
wybuchu wulkanu do Kolumny 
Zygmunta”, pokazując w niej, 
jak długą drogę pokonuje granit, 
zanim stanie się dziełem sztuki. 
W swoim fotoreportażu wróciła 
do czasów, gdy krystalizował się 
granit, następnie pokazała, jak 
ciężko trzeba pracować, by wydo-
być kamień z ziemi, a następnie 

przekształcić w różne użyteczne 
formy. Celem jej pracy było 
pokazanie, jakim skarbem jest 
granit dla Ziemi Strzegomskiej. 
24 kwietnia br. we Wrocławiu 
odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród, w którym udział wzięli 
m. in. Danuta Leśniewska - 
dolnośląski wicekurator oświaty 
i przewodniczący jury konkurso-
wego - dr Marian Maciejewski. 

red

Program skierowany jest do 
maturzystów, którzy ukoń-
czą szkołę ponadgimnazjalną 
w 2015 roku i spełniają łącznie 
następujące kryteria:
-  dostaną się na pierwszy rok 

dziennych studiów I stop-
nia lub jednolitych magi-
sterskich realizowanych 
w polskich publicznych 
uczelniach akademickich;

- osiągnęli na egzaminie ma-
turalnym liczbę punktów 
nie mniejszą niż 90, liczo-
nych zgodnie z algorytmem 
załączonym do regulaminu. 
Osoba ubiegająca się o sty-
pendium oblicza samodziel-
nie liczbę punktów;

- są dziećmi byłych pracow-
ników ppgr, którzy byli 
zatrudnieni w tych gospo-
darstwach na podstawie 
umowy o pracę w okresie co 
najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiej-
skich lub w miastach do 
20 tys. mieszkańców, okres 
zameldowania nie może być 
krótszy niż 6 miesięcy od 
daty ogłoszenia programu 
(18 marca 2015);

- pochodzą z rodzin, w któ-
rych dochód netto na osobę 
w rodzinie albo dochód 
osoby uczącej się nie prze-
kracza 1 225 zł lub 1 400 
zł (dochód netto wyliczony 

z czerwca 2015 r.), gdy 
członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

- są obywatelami polskimi lub 
posiadają Kartę Polaka.
Nabór stypendystów będzie 

przeprowadzony ściśle według 
zasad określonych w „Regula-

minie przyznawania i przeka-
zywania stypendiów pomosto-
wych dla stypendystów”. 

Wszystkie wzory doku-
mentów oraz regulaminem 
przyznawania stypendiów 
pomostowych dostępne są na 
stronie internetowej Fundacji 
Edukacyjnej Przedsiębior-
czości www.stypendia-pomo-
stowe.pl 

Mateusz i Maja wykonali 
zdjęcia o tematyce ekologicznej. 
Wyróżniona w konkursie praca 
Mai podkreślała problem zanie-
czyszczenia przyrody, ale także 
aktywną postawę, aby przeciw-
działać takim sytuacjom. Ma-

teusz natomiast ukazał piękno 
naszego strzegomskiego gra-
nitu. Jego praca „Strzegomski 
granit u źródeł, w przyrodzie 
i na świecie” zajęła I miejsce. 
To już kolejny sukces Mate-
usza. Jesienią 2014 r. Mateusz 

zajął II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Fotograficznym 

„Chrońmy środowisko przed 
zaśmiecaniem”. 

Fotoreportaż na 5!

dla kogo stypendium pomostowe? Jak je otrzymać?

Sukces fotograficzny Mateusza i Mai z Gimnazjum nr 1

„Od wybuchu wulkanu do Kolumny Zygmunta” to tytuł pracy uczennicy strzegomskiej „Czwórki”

Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do 17.08 br.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań ekologicznych i kształtowanie odpowiedzialnych postaw

Zosia Piekielny, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu, zajęła 2. miejsce w V Dolnośląskim Kon-
kursie Dziennikarskim „Współczesny Dolny Śląsk” w ka-
tegorii: fotoreportaż.

Zosia Piekielny, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, zajęła 
2. miejsce w V Dolnośląskim Konkursie Dziennikarskim „Współczesny Dolny 
Śląsk” w kategorii: fotoreportaż.

Nagrody uczniom zostały wręczone uczniom 30 kwietnia 2015 r. w czasie „XXI 
Spotkania z ekologią” w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Mateusz Osiński, uczeń klasy III „b” Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, zdobył pierwszą nagrodę, a Maja Czerwiecka z II 
„b” wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Globalnie – regionalnie - odpowiedzialnie”. 

W ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost zaburzeń zdro-
wotnych wśród młodzieży, spowodowanych głównie brakiem ruchu 
oraz niewłaściwą dietą, XXI wiek karmi nasze dzieci fast foodami, goto-
wymi daniami. W Polsce rośnie liczba dzieci z nadwagą, otyłością oraz 
innymi problemami wynikającymi ze złego odżywiania. Odstępstwa od 
tzw. normy powodują często alienację osób z nadwagą i popadanie 
w obsesyjne odchudzanie, którego wynikiem stają się zaburzenia 
odżywiania m.in. anoreksja i bulimia. Przyczyną problemów, dotyka-
jących coraz młodszych ludzi jest brak edukacji w zakresie wpływu 
niezdrowego trybu życia oraz niewłaściwych nawyków żywieniowych 
na młody organizm. 

Uwaga! Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na 
stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie 
aktywna od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00, 
następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz 
z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Tereno-
wym Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2015 r. (liczy 
się data stempla pocztowego).

W roku akademickim 2015/2016 po raz 14. ruszy Program 
„Stypendia Pomostowe. Organizatorem jest Fundacja 
Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji 
Nieruchomości Rolnych.
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Gościem specjalnym uroczy-
stości był biskup pomocniczy 
diecezji świdnickiej - Adam 
Bałabuch, który odprawił mszę 
świętą w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel. 
W nabożeństwie uczestniczyły 
władze samorządowe Strze-
gomia, radni Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, przedstawiciele 
różnych związków i organizacji 
działających na terenie naszej 
gminy, przedstawiciele służb 

mundurowych, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych, poczty 
sztandarowe oraz mieszkańcy 
Strzegomia i okolic. W Strze-
gomskim Centrum Kultury od-
była się druga część obchodów, 
w trakcie której – w montażu 
słowno–muzycznym - wystąpili 
uczniowie z PSP nr 2 i PSP nr 
4. Na zakończenie miała miej-
sce projekcja polskiego filmu 
w reżyserii Antoniego Krauze 
pt. „Czarny Czwartek. Janek 
Wiśniewski padł”.

red

Strzegomska Majówka za nami 
Na zakończenie strzegomskich obchodów była projekcja polskiego filmu w reżyserii Antoniego Krauze pt. „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”

Dotację w wysokości 50 
tys. zł otrzymała Rzymsko-
katolicka Parafia p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła 

na remonty w kościele p.w. 
św. Jadwigi w Strzegomiu. 
Jest to kontynuacja rozpo-
czętego w 2014 roku zada-

nia obejmującego pokrycie 
dachówką ceramiczną dachu 
nad nawą główną kościoła 
oraz założenie tynków we-
wnętrznych na stropie nawy 
głównej. Kwotę w wysokości 
50 tys. zł otrzymała także 
Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Jaroszowie na wymianę 
pokrycia i konstrukcji dachu 
kościoła. Również 50 tys. zł 
przeznaczono na wymianę 
pokrycia i konstrukcji dachu 
kościoła pw. Św. Apostołów 
Piotra  i  Pawła w Rusku. 

Taką samą dotację w wyso-
kości 50 tys. zł przeznaczono 
dla Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety na wymianę części 
poszycia dachowego i kon-
strukcji dachu wraz z obrób-
kami blacharskimi i orynno-
waniem Domu Zakonnego. 

Kwotę 14 tys. zł przyznano 
dla Rzymskokatolickiej Pa-
ra f i i  p.w. Na j świę t sz ego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel na naprawę zamo-
cowania krzyża na wieży 
kościelnej.

duże pieniądze na ratowanie zabytków
Dzięki wsparciu gminy możliwe są remonty kościołów w Strzegomiu, Jaroszowie, Rusku, a także Domu Zakonnego czy naprawa zamocowania krzyża na wieży 

Stowarzyszenie  Przy ja-
ciół Biblioteki Publicznej 
w Strzegomiu „Czytelnik” 
realizuje projekt edukacyjny 
„Mama i ja w bibliotece”, 
na który pozyskano środki 
finansowe z Urzędu Marszał-
kowskiego. Całkowity koszt 
zadania to 4310,78 zł. Ostat-
nio odbył się wielki wiosenny 
bal, w którym udział wzięli 

na jmłods i  s t r z egomianie 
wraz ze swoimi rodzicami. 
– Dzieci miały piękne ka-
pelusze, przystrojone pięk-
nymi kwiatami. Wspaniale 
się bawiliśmy – relacjonuje 
Katarzyna Wójcik, dyrek-
tor Biblioteki. Były tańce 
integracyjne oraz orkiestra. 
Nie zabrakło także zabaw 
i konkursów.

Wiosenny bal kapeluszowy

Burmistrz Strzegomia, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu i Strzegomskie Centrum Kultury byli organi-
zatorami obchodów 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, które odbyły się w ubiegłą niedzielę w naszym mieście. 

Fot. Strzegom
. N

asze M
iasto

W 2015 roku z budżetu gminy Strzegom dotowane zostały 
prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków. 
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Zespół  Folklor ystyczny 
„Goczałkowianie” z Goczał-
kowa obchodził niedawno 40. 
rocznicę swojej działalności 
artystycznej. Z tej okazji gmi-
na Strzegom wydała okolicz-
nościową płytę CD pt. „Na 
ludową nutę”, będącą zbiorem 
14 utworów.

Na płycie można usłyszeć m. 
in. piosenki pt. „Goczałków”, 
„Halinka”, „Lato w mieście” 
czy też „Cyganka”. Wielkim 
orędownikiem wydania płyty 

był burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. - Zespół 
jest niezwykle ceniony i uzna-
ny w środowisku, nie tylko za 
osiągnięcia, ale przede wszyst-
kim za kultywowanie folkloru 
i tym samym przekazywanie 
następnym pokoleniom jego 
bogactwa i różnorodności. 
Utrwalenie dorobku artystycz-
nego zespołu na płycie CD 
jest podziękowaniem za ich 
40-letnią działalność – pod-
kreśla burmistrz.

Krajowa Rada Izb Rolniczych 
zarządziła na dzień 31 maja 2015 
r. wybory do Rad Powiatowych 
Izb Rolniczych. Kandydatem na 
członka Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej może być wyłącznie 
członek tej izby, znajdujący się 
w spisie uprawnionych do gło-
sowania w okręgu wyborczym, 
w którym kandyduje. Głoso-
wanie zostanie przeprowadzone 
w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu (duża sala, pok. 29) 31 maja 
2015 r. od godz. 8.00 do 18.00.

Spisy członków Izby Rolni-
czej uprawnionych do udziału 

w głosowaniu będą wyłożone do 
publicznego wglądu w siedzibach 
odpowiednich urzędów gmin 
w dniach od 17 - 30 maja br., 
w godzinach pracy urzędów.

Bliższe informacje dotyczące 
wyborów do Rad Powiatowych 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
oraz wzory dokumentów jakie 
musi złożyć kandydat na członka 
Rady Powiatowej DIR moż-
na uzyskać w urzędach gmin 
oraz w biurze terenowym DIR 
w Ząbkowicach Śl. w godz. 
7.00 - 15.00, tel. 508 087 731;  
e-mail e.sobotko@izbarolnicza.pl 

Dolnośląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu 
zaprasza do uczestnictwa w III 
Ekologicznym Dniu Dziecka 
„Żyjemy w zgodzie z naturą”.

III Ekologiczny Dzień Dziecka 
„Żyjemy w zgodzie z naturą” 
odbędzie się 31 maja br. Jest to 
wydarzenie, którego celem jest 
obudzenie w młodzieży świado-
mości ekologicznej i wrażliwości 
na otaczającą przyrodę. W eko-
logicznym dniu zaprezentują 
się dzieci i młodzież z Klubów 
Edukacyjnych 4H z terenu wo-
jewództwa dolnośląskiego oraz 
inne osoby zainteresowane plene-
rową zabawą i tematyką ekologii. 
Zorganizowany zostanie jarmark 
produktów ekologicznych, re-

gionalnych i tradycyjnych oraz 
prezentowane będą stoiska zagród 
edukacyjnych i inne atrakcje. 
Istnieje możliwość uczestnictwa 
w w/w wydarzeniach indywidu-
alnych wystawców z terenu gminy 
Strzegom. 

red

„Goczałkowianie” mają płytę!

Wybory do izb Rolniczych

dOdR we Wrocławiu zaprasza

Organizatorami rogoźnic-
kiego biegu byli: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w Warsza-
wie, Krajowe Zrzeszenie LZS 
w Warszawie, Urząd Marszał-
kowski we Wrocławiu, Dol-
nośląskie Zrzeszenie LZS we 
Wrocławiu, gmina Strzegom, 
Szkoła Podstawowa w Rogoź-
nicy, Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Świdnicy, Oddział Miejsko-
Gminny ZOSP RP w Strze-

gomiu, Muzeum Gross-Rosen 
w Rogoźnicy i Strzegomskie 
Centrum Kultury.

Jak co roku, biegi cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 
Oprócz reprezentantów gminy 
Strzegom, na zawodach w Ro-
goźnicy pojawili się przedstawi-
ciele innych okolicznych miej-
scowości. W sumie ok. 400 osób 
(dzieci, młodzież, dorośli) rywa-
lizujących na wielu dystansach, 
od sprintów do biegu głównego 

(open). W tym ostatnim (o dłu-
gości ok. 8,5 km) najlepszy oka-
zał się Sławomir Pieczurowski 
z Żórawiny. Uczestnicy, którzy 
zajęli czołowe miejsca w swo-
ich kategoriach, nagrodzeni 
zostali statuetkami, medalami, 
pamiątkowymi dyplomami 
oraz nagrodami rzeczowymi 
w postaci koszulek. Na wszyst-
kich uczestników czekał przy-
gotowany poczęstunek. 

Zgodnie z wieloletnią trady-
cją przed rozpoczęciem biegów 
złożono wieniec i kwiaty pod 
Mauzoleum Pomordowanych 
na terenie Muzeum Gros-
s-Rosen, a przyniesiony przez 
sztafetę uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Rogoźnicy 
znicz pamięci został zapalony 
w rogoźnickim parku. Wśród 
gości byli m. in. posłowie na 
Sejm RP – Agnieszka Kołacz 
– Leszczyńska i Teresa Świło, 
wicestarosta świdnicki – Zyg-
munt Worsa, zastępca burmi-
strza Strzegomia – Wiesław 
Witkowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu – 
Tomasz Marczak, radni: Piotr 
Szmidt i Tadeusz Zarzycki, 
dyrektor Muzeum Gross-
Rosen – Janusz Barszcz, sołtys 
Rogoźnicy – Henryk Radkow-
ski oraz dyrektor miejscowej 
szkoły – Danuta Dzikowska.

red

W związku z przeprowa-
dzonymi w 2015 r. wybora-
mi sołtysów i rad sołeckich 
na terenie gminy Strzegom 
zaistniała konieczność wy-
znaczenia sołtysów i osób 
nie będących sołtysami na 
inkasentów w celu doko-
nywania przez nich poboru 
podatków w poszczególnych 
sołectwach gminy Strzegom. 
Rada Miejska podjęła więc 
uchwałę w sprawie poboru 
w drodze inkasa podatku 
od nieruchomości, rolnego 
i leśnego. 

Dni Goczałkowa odbyły się po 
raz pierwszy i od razu wzbudziły 
duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców. Atrakcji nie za-
brakło. Były to m.in. występy 

artystyczne dzieci i młodzieży, 
pokazy strażackie oraz grupy 
joannitów, zumba oraz liczne 
konkursy ze wspaniałymi nagro-
dami. Do tańca goczałkowianom 

przygrywał zespół muzyczny. 
Jak podkreślają mieszkańcy wsi, 
było to wyjątkowe wydarzenie, 
które integrowało społeczność. 
Warto podkreślić, że podczas 

Dni Goczałkowa świętowano 
70. rocznicę istnienia miej-
scowej Straży Pożarnej oraz 
rocznicę wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. 

Pobiegli w Rogoźnicy

Pomoc w poborze podatków w drodze inkasa – wykaz uprawnionych

Wielkie integracyjne święto Goczałkowa za nami!

Przed biegami złożono wieniec i kwiaty pod Mauzoleum Pomordowanych na terenie Muzeum Gross-Rosen

Podczas Dni Goczałkowa świętowano też 70-lecie OSP oraz rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej

Zespół „Goczałkowianie” rozpoczął działalność artystyczną w 1974 
r. i jest najstarszym zespołem folklorystycznym w gminie Strzegom. 
Zespół prezentuje zróżnicowany repertuar, w którym znajdują się 
piosenki biesiadne, ludowe i religijne, z różnych regionów Polski. 
W swej czterdziestoletniej historii zespół „Goczałkowianie” może 
poszczycić się licznymi koncertami, zarówno w gminie Strzegom, 
regionie, jak również na terenie kraju.

1 maja 2015 r. mieszkańcy Goczałkowa bawili się wspólnie na festynie. Organizatorami wydarzenia byli: sołtys Krzysz-
tof Grodnowski wraz z radą sołecką, Zespół Szkół w Goczałkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie, radny 
Tadeusz Zarzycki oraz Strzegomskie Centrum Kultury.

Zgłoszenie udziału w w/w wydarzeniu można dokonać na podstawie przesła-
nej karty zgłoszeniowej i oświadczenia wystawcy, że prowadzona podczas 
imprezy działalność handlowa czy usługowa będzie zgodna z obowiązującym 
prawem. Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: urszula.bartoszewicz@
dodr.pl - do 23.05.2015 r. 

Oto wykaz sołtysów sołectw gminy Strzegom uprawnionych do poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa: Bartoszówek – Janina Gołębiak, Goczałków 
–Krzysztof Grondowski, Goczałków Górny –Andrzej Kowszyn, Godzieszówek –Grażyna Dawi-
dowska, Granica – Mirosława Chmieliczek, Graniczna –Andrzej Gliński, Grochotów – Renata 
Podkówka, Jaroszów – Zbigniew Kołodziej, Kostrza – Tomasz Jeziorski, Międzyrzecze – Teresa 
Stopa, Modlęcin – Krystyna Gielata, Morawa – Jan Ozimek, Olszany – Stanisława Górska, Rusko – 
Urszula Łata, Skarżyce – Janusz Kaźmierczak, Strzegom – Zdzisław Kudyba, Tomkowice – Andrzej 
Szczepanik, Wieśnica – Marek Czyczerski, Żelazów – Sebastian Czerniawski, Żółkiewka – Monika 
Róg. Osoby niebędące sołtysami są w dwóch wsiach uprawnione do poboru podatku w drodze inka-
sa: Rogoźnica –Ewa Wiśniewska, Stanowice –Jacek Dmytrarz. Mieszkańcy Stawisk nie powołali 
nowego inkasenta, w związku z tym płatności będą dokonywane w kasie urzędu, bądź przelewami 
na rachunek bankowy.

W XXIX Ogólnopolskich Biegach Przełajowych „Bieg 
Pamięci Gross – Rosen” Rogoźnica 2015, które odbyły się w 
sobotę 9 maja br., wzięło udział ok. 400 biegaczek i biegaczy.  
I choć początkowo aura nie dopisała, to drugiej części so-
botniej imprezy towarzyszyło już piękne słońce.
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Stanowice - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej Strzegom, ul. Wałbrzyska - tereny obsługi komunikacji

W konfrontacji z zespołem 
z Ząbkowic Śl. (26.04) wystąpił 
grający trener – Jarosław Krzy-
żanowski. I trzeba przyznać, że 
wszystko od początku funkcjo-
nowało bez zarzutów. Miejscowi 
mieli mecz pod kontrolą i przed 
przerwą strzelili 2 gole. Pierw-
szego - Tomasz Serweciński 
po strzale głową (20. minuta, 
asysta Krzyżanowski), drugiego 
– Krzyżanowski z rzutu wolnego 
(45. minuta). Po zmianie stron 
coś się zacięło. Wpływ na słab-
szą postawę gospodarzy miały 
niewątpliwie kontuzje. Z boiska 
jeszcze w pierwszej połowie (15. 
minuta) musiał zejść Milen 
Demirow, a na początku dru-
giej odsłony spotkania – Kamil 
Majewski. Z powodu urazu 
meczu nie dokończył także 
Damian Sobczak, który zastąpił 
po godzinie gry swojego trenera. 
Sobczaka zmienił natomiast 

Dawid Krzyżanowski. Goście 
nie zrażeni tym że przegrywali, 
ambitnie dążyli do strzelenia 
kontaktowego gola, a gdy to 
im się udało, chcieli przynaj-
mniej zremisować. Przetrzebio-
na kontuzjami młoda drużyna 
AKS-u nie wytrzymała naporu 
przyjezdnych i w 85. minucie 
skapitulowała po raz drugi. Wy-
nik końcowy 2:2 – taki sam jak 
w pierwszym meczu pomiędzy 
tymi zespołami.

W „domowym” meczu z Olim-
pią Kowary (02.05) nie mo-
gli zagrać Sobczak, Wojciech 
Chmura, Demirow i Dawid 
Domaradzki. Do składu AK-
S-u wrócił natomiast Marcin 
Traczykowski, który postanowił 
pomóc kolegom w walce o pozo-
stanie w IV lidze dolnośląskiej. 
W drugim kolejnym meczu od 
początku wystąpił także trener 
Krzyżanowski. Zawody w Świe-

bodzicach zaczęły się niezbyt do-
brze dla miejscowych, ponieważ 
goście z Kowar objęli prowadze-
nie już w 3. minucie. Gospo-
darze mogli wyrównać, jednak 
sytuacji sam na sam z golkiperem 
przyjezdnych nie wykorzystał 
Sławomir Stępień. Co nie udało 
się AKS-owi, udało się ekipie 
z Kowar, która w 35. minucie 
podwyższyła prowadzenie na 2:0. 
Taki wynik po pierwszej połowie 
nie zniechęcił strzegomian, któ-
rzy po przerwie ruszyli do zdecy-

dowanych ataków. Ich przewaga 
była momentami bardzo duża, 
jednak bramkarz Olimpii bronił 
jak w transie. W kilku sytuacjach 
spisywał się wręcz doskonale. 
Ostatecznie naszej drużynie nie 
udało się strzelić ani jednego gola 
i kolejna porażka (już 11) stała się 
faktem. - Jestem rozczarowany 
wynikiem tego spotkania. Pierw-
sza połowa obnażyła wszystkie 
nasze braki. Po zmianie stron moi 
podopieczni pokazali charakter 
i stworzyli naprawdę wiele świet-

nych okazji bramkowych, tylko że 
szwankowała nasza skuteczność. 
Jestem przekonany, że jeśliby 
padła bramka kontaktowa, to 
moglibyśmy przynajmniej ten 
mecz zremisować. Do końca 
sezonu pozostało jeszcze 7 ko-
lejek. Naszym obowiązkiem jest 
zdobyć jak największą liczbę 
punktów, by utrzymać się na tym 
poziomie rozgrywkowym – pod-
kreśla Jarosław Krzyżanowski, 
trener AKS-u.

tw

Pozostaną w iV lidze?
Do końca sezonu pozostało jeszcze 7 kolejek. Obowiązkiem strzegomian jest zdobyć jak największą liczbę punktów „Polska Biega”

16 maja br. po raz kolejny 
w Strzegomiu odbędzie się 
ogólnopolska akcja „Polska 
Biega”. W rywalizacji wezmą 
udział przedszkolaki oraz 
uczniowie szkół. Miejscem 
zawodów będą Strzegomskie 
Planty. Zbiórka wszystkich 
uczestników akcji „Polska 
Biega” nastąpi przy pomniku 
Księżnej Anny o godz. 9.00. 
Serdecznie zapraszamy!
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
147, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach o po-
wierzchni 0,02 ha, dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020686/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.856,00 zł
Wadium - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 22.01.2015 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.03.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo - zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem 8P/U2 tereny zabudo-
wy produkcyjnej i usługowej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachod-

ni WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15.06.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 

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

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Wał-
brzyskiej o powierzchni 0,5545 
ha, dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową najmu 
nr WNZ/20/2014 z dnia 24 mar-
ca 2014 r. (reklama dwustronna, 
powierzchnia 32 m2) zgodnie 
z art. 678§1 Kodeksu cywilne-
go nabywca nieruchomości 
wstępuje w stosunek najmu 
na miejsce zbywcy nierucho-
mości.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.03.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych w ob-
rębie 5 miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 
września 2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 KS 
– tereny obsługi komunikacji na 
części działki znajduje się grani-
ca strefy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 

przetargu jest wpłata wadium, na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 

oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

W tegorocznych kolejkach zespół AKS-u Granit Strzegom  
S. A. nie odniósł jeszcze ani jednego zwycięstwa. Szcze-
gólnie blisko zainkasowania pełnej puli było w meczu 
z Orłem Ząbkowice Śl., jednak spotkanie zakończyło się 
remisem 2:2.
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Strzegom, ul. Bankowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa

Garaż - ul. Parkowa Rogoźnica, ul. Kolonijna - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca lub bliźniacza

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana położona 
na terenie gminy Strzegom składa-
jąca się z działek nr 231/2, nr 230/2, 
AM – 13, Obr. 3, położona w Strze-
gomiu przy ulicy Bankowej o łącz-
nej powierzchni 0,1637 ha, dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020747/0. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 182.000,00 zł
Wadium - 18.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1200 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem B.9MW/U – zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i usługowa.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji rolnej.

Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15.06.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 

dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz 
informuje:

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 nieruchomości 
stanowiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
nr: 175/B/2015, 176/B/2015, 
177/B/2015, 178/B/2015, 179/
B/2015, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 6 maja 2015 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, zo-
stały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 169/B/2015, Nr 
170/B/2015, Nr 171/B/2015, 
Nr 172/B/2015, Nr 174/B/2015 
Burmistrza Strzegomia z dnia 6 
maja 2015 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
garażem - działka nr 1661, AM 
– 15, Obr. 3, 
o powierzchni 19 m² położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Parkowej gmina Strzegom 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019512/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów po-
łożonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom, przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem K22KS – tereny obsługi 
komunikacji (parkingi, garaże).
Cena wywoławcza nierucho-
mości 11.880,00 zł
Wadium - 1.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 10.06.2015 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 26.03.2015 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
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 ter-
minie do dnia 15.06.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej 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. 
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 przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
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) 
85-60-543, 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 ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej o powierzchni 
0,1024 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 37.163,70 zł
Wadium - 3.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 05.06.2014 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
6MN15 – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolnosto-
jąca lub bliźniacza. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
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 siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 

reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.
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Nowo odrestaurowana ul. Świdnicka

fragment ul. ogrodowej widziany z ul. Kościelnej

dworzec PKP w Strzegomiu

widok na Strzegom nocą

Podcienia na ul. Kościelnej 

Pomnik Jana Pawła II stojący przy Bazylice mniejszej

Pomnik Księżnej anny

Strzegomska bazylika widziana od ul. Ks. Prałata Stanisława Siwca

Tym razem zapraszamy do obejrzenia wyjątkowych zdjęć autorstwa Łukasza Grzelika, który postanowił ukazać nasze miasto trochę z innej strony. Fotografie przedstawiają bardzo 
znane miejsca w Strzegomiu, które dzięki wieczornemu światłu nabierają zupełnie nowego kolorytu i wyglądu. Trzeba przyznać, że to magiczne i niezwykłe miejsca!

Strzegom w magii światła... 


