
Gminne Wiadomości
StrzeGom

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
remonty dróg  
i chodników 

Jakie inwestycje drogowe 
przeprowadzono w gmi-
nie Strzegom w ostatnim 
czasie? 

 str. 3

StrzeGom
Nowe prawo  
dla kierowców 

Od kilku dni obowią-
zują nowe przepisy ruchu 
drogowego. Będą surowsze 
kary dla pijanych kierowców, 
a piraci szybciej stracą prawo 
jazdy. 

 str.6

StrzeGom
Samorządowcy  
na pielgrzymce

O co modlili się pielgrzy-
mi ze Strzegomia?

 str. 8

w SkróCIe:

Przepusty 
do remontu 

W najbliższym czasie 
gmina Strzegom przepro-
wadzi remonty przepustów 
w miejscowościach Ol-
szany i Tomkowice. Przy-
pomnijmy, że przepusty 
stanowią ważny element 
architektury drogowej, są 
m.in. przejściami dla ma-
łych zwierząt. 

Ładne barierki 

Odnowiono barierki przy 
budynku pogotowia przy 
ulicy Armii Krajowej. Ma 
to bez wątpienia wpływ 
na poprawę estetyki oto-
czenia. 

Robią porządki

W gminie Strzegom trwa 
czyszczenie rowów przy-
drożnych. Wykarczowane 
zostały rowy w miejscowo-
ściach Rusko, Goczałków 
oraz w Strzegomiu przy 
ulicy Milenijnej. 
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Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: wiceminister ad-
ministracji i cyfryzacji - Sta-
nisław Huskowski, posłowie 
na Sejm RP – Monika Wie-
lichowska, Izabela Katarzy-
na Mrzygłocka, Agnieszka 
Kołacz-Leszcz yńska, Te-
resa Świło i Robert Jagła, 
senatorowie RP – Stanisław 
Jurcewicz i Wiesław Kilian, 
członek zarządu wojewódz-
twa dolnośląskiego - Tadeusz 
Samborski, radny wojewódz-
twa dolnośląskiego – Julian 
Golak, starosta świdnicki 
– Piotr Fedorowicz, wice-
starosta – Zygmunt Worsa, 
wójt Dobromierza –  Jerzy 
Ulbin i wójt Marcinowic – 
Władysław Gołębiowski. 
Nie mogło oczywiście za-
braknąć burmistrzów Strze-
gomia poprzednich kaden-
cji, przewodniczących Rad 
Miejskich i radnych w latach 
1990-2015, pracowników 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, przedstawicieli służb 
mundurowych, dyrektorów 
jednostek budżetowych, dy-
rektorów szkół , sołtysów 
i wielu innych. 

- W dniu dzisiejszym spo-
tykamy się, by świętować 
srebrne gody samorządu. 
Reforma samorządowa to 

nie tylko pierwsze wybory 
do samorządu, to także istot-
na reforma ustroju naszego 
państwa. Odeszliśmy przecież 
od scentralizowanego układu, 
jaki wcześniej funkcjonował, 
a nowo powstałe samorządy 
uzyskały autonomię i możli-
wość podejmowania decyzji 
we własnym imieniu. Dzięki 
tym zmianom udało się prze-
budować również mentalność 
społeczną. Poczuliśmy się, jak 
w domu i zaczęliśmy ten dom 
urządzać po swojemu. Ludzie 
sami decydowali o sprawach, 
które ich dotyczą. Tak za-
częła się odradzać w Polsce 
samorządność – podkreślał 
w swoim przemówieniu bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. 

Piątkowe święto było zna-
komitą okazją do tego, aby 
podziękować wielu osobom za 
ich wkład w rozwój strzegom-
skiej samorządności. W uzna-
niu zasług na rzecz gminy 
Strzegom i jej mieszkańców 

w okresie 25-lecia samo-
rządności tytuł „Zasłużony 
dla Ziemi Strzegomskiej” 
otrz ymal i : Rysz ard Ros-
sa, Roman Asynger, Lech 
Markiewicz, Jerzy Skiera, 
Stanisław Sitarz, Tadeusz 
Wasyliszyn, Marian Woj-
ciów, Maria Kwiatkowska, 
Kr ystyna F irlej, Henr yka 
Kupczyńska, Bronisław For-
ski, Józef Goryczka, Tatiana 
Błońska, Maria Szczepanik 
i Melitta Sallai. Burmistrz 
Strzegomia nadał  po raz 
pierwszy tytuły „Młody Ak-
tywny Strzegomianin” za za-
angażowanie, innowacyjność, 
skuteczność oraz partnerstwo 
w podejmowanych działa-
niach. Otrzymali je: Natalia 
Chyłek i Patryk Berestecki. 
Postanowieniem prezydenta 
RP, za zasługi w działalności 
na rzecz społeczności lokalnej 
Złotym Krzyżem Zasługi od-
znaczony został Jerzy Skiera, 
a Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi – Zbigniew Suchyta. Od-

znaczenia zostaną wręczone 
27 maja br. przez wojewodę 
dolnośląskiego.

O swoich bogatych do-
świadczeniach samorządo-
wych – w specjalnie przygo-
towanym na tę okazję panelu 
dyskusyjnym – mówili: Sta-
nisław Huskowski, Ryszard 
Rossa (burmistrz Strzegomia 
w latach 1990-94), Roman 
Asynger (burmistrz Strze-
gomia w latach 1994-98) 
i Zbigniew Suchyta. Inte-
resującą rozmowę modero-
wali: przewodniczący Rady 
Miejskiej – Tomasz Marczak 
oraz wiceprzewodnicząca RM 
– Marta Zięba.

Dopełnieniem uroczystości 
był koncert strzegomianina 
– aktualnie mieszkającego 
w Gdańsku - Dariusza Wój-
cika (bas), wystawa fotografii 
i biuletynów „Z historii sa-
morządu w Strzegomiu”, roz-
strzygnięcie konkursu „Gmi-
na Strzegom przy jaznym 
miejscem dla młodzieży” oraz 
montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu.

Wszyscy podkreślali pozy-
tywną atmosferę spotkania. 
Goście mieli okazję, aby zo-
stawić swoje wpisy pamiąt-
kowe w specjalnej księdze. 
Znalazły się tam słowa po-
dziękowania za organizację 
uroczystości oraz życzenia dla 
wszystkich osób związanych 
z samorządem.

TW

Srebrne gody samorządu
Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji

Niezwykle podniosłą i pięk-
ną oprawę miał y piątko-
we (22 maja br.) obchody 
25-lecia samorządu teryto-
rialnego w naszej gminie. 
Na zaproszenie burmistrza 
Strzegomia oraz przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
do Strzegomskiego Cen-
trum Kultury przybyło wiele 
zasłużonych osób, które 
tworzyły wspaniałą historię 
naszej „Małej Ojczyzny”.

Zapraszamy do obejrze-
nia fotografii upamięt-
niających to doniosłe 
wydarzenie w naszej 
gminie – strona 12.
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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 Podsta-
wowa 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

Polecamy ponadto news 
zapraszający na Święto Gra-
niu Strzegomskiego (19-
21 czerwca br.) oraz relację 
z Biegu Pamięci w Rogoźnicy, 
który odbył się 16 maja br.

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Strzegomiu 

duży nacisk kładzie się na 
realizację międzynarodowych 
pro jektów edukacy jnych. 
O tym traktuje jeden z ma-
teriałów filmowych, który 
ukazał się niedawno na an-
tenie Telewizji Internetowej 
Strzegom. 

Naszych widzów zachęcamy 
ponadto do obejrzenia krót-
kiego reportażu dot. sukcesu 
dziennikarskiego uczennicy 

PSP nr 4 w Strzegomiu – 
Zosi Piekielny.

TW

Strzegom pięknieje z roku 
na rok. Duży wpływ na to 
mają nowe kwiaty, które 
zdobią miasto. 

- W ramach umowy z Za-
kładem Usług Komunalnych 
w Strzegomiu zostały wykonane 
nasadzenia ampli pelargoniami 
oraz naczepem złocistym – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska i Wsi. 

Ponadto zostały obsadzo-
ne skrzynki balkonowe na 
Urzędzie Miejskim oraz ga-
zony i klomby niecierpkiem, 
surfinami i begoniami. Na te-
renie miasta ustawiono także 
nową aranżację kwiatową, 
która ulokowana została na 
skrzyżowaniu Rynku i ulicy 
Paderewskiego. Dzięki temu 
w mieście  jest  po prostu 
pięknie. 

Zachęcamy przedsiębiorców z branży kamieniarskiej z terenu gminy Strzegom i nie tylko do wystawienia swoich stoisk promocyj-
nych w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca br. na strzegomskim Rynku. Wszelkie 
informacje można uzyskać u organizatora ŚGS – Strzegomskiego Centrum Kultury, pod numerem telefonu 74 649 44 00.

red

Nowe ale jki  oraz ławki 
sprawiły, że miejsce nabrało 
swoistego uroku. Całości 
dopełnią  efektowane na-
sadzenia. Wykonawcą mo-
dernizacji był Zakład Usług 

Komunalnych w Strzegomiu. 
Koszt prac wyniósł ok. 45 tys. 
złotych. Zachęcamy strzego-
mian do spacerów tą częścią 
miasta. 

Nowości na antenie 

Piękne kwiaty zdobią miasto

Wypromuj swoją firmę na ŚGS!

Skwer jest nie do poznania!

Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Co roku na terenie miasta sadzone są kwiaty, które dodają uroku Granitowemu Sercu Polski

Już teraz zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje stoiska na Święto Granitu Strzegomskiego

- Po remoncie alejek spacerowych to miejsce nabrało zupełnie nowego wyglądu – chwalą mieszkańcy

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

Tym razem zapraszamy do obejrzenia interesujących wy-
wiadów z burmistrzem Strzegomia w latach 1994-1998 
– Romanem Asyngerem i obecnym zastępcą burmistrza 
– Wiesławem Witkowskim w kontekście 25-lecia samo-
rządności w gminie Strzegom. 

W Strzegomiu przybywa miejsc, które służą relaksowi 
i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Należy do nich bez 
wątpienia odnowiony skwer u zbiegu ulic Kasztelańskiej 
i Świdnickiej. 
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Maj 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

31.05-06.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

07.06- 13.06 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-
60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? Opłaty za sprzedaż alkoholu Z myślą o dzieciach klientów
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

Przypominamy przedsiębior-
com prowadzącym sprzedaż na-
pojów alkoholowych, że z dniem 
31 maja 2015 r. upływa termin 
wniesienia II raty opłaty za korzy-
stanie z zezwolenia w 2015 r.

Opłatę za korzystanie z ze-
zwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, należy wnieść 

na rachunek gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A. O/
Strzegom 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229 lub dokonać 
wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (parter – pokój nr 
11) z zaznaczeniem jakiego okresu 
dotyczy opłata i tytuł opłaty.

Urząd Miejski w Strzegomiu 
wychodzi naprzeciw miesz-
kańcom. Świadczy o tym za-
montowanie przewijaka dla 
dzieci w nowo wyremontowanej 
toalecie na parterze strzegom-

skiego magistratu. Warto dodać, 
że dotychczas takiego udogod-
nienia w urzędzie nie było. Roz-
wiązanie to ucieszy z pewnością 
matki z małymi dziećmi, które 
odwiedzają magistrat. 

Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność – to nowy 
instrument terytorialny – wpro-
wadzony przez Komisję Europej-
ską do realizacji w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020. 
Instrument ten bazuje na sto-
sowanym w latach 2007-2013 
w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej i Wspólnej Polityki Ry-
bołówstwa podejściu LEADER 
i zachowuje jego podstawowe 
założenia. W ramach działa-

nia LEADER w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020 
wspierane będą operacje mają-
ce na celu m.in. wzmocnienie 
kapitału społecznego, w tym 
z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych i wspieranie par-
tycypacji społeczności lokalnej 
w realizacji lokalnej strategii 
rozwoju, zakładanie działalności 
gospodarczej i rozwój przedsię-
biorczości, czy dywersyfikację 
źródeł dochodu, w tym tworzenie 

i rozwój inkubatorów przetwór-
stwa lokalnego. Dokumentem 
niezbędnym w celu korzystania 
z dofinansowania projektów 
w ramach instrumentu RLKS 
jest lokalna strategia rozwoju. 
Podjęcie uchwały ma na celu 
wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządowej, w tym tworzenie 
warunków do wdrażania pro-
gramów pobudzania aktywności 
obywatelskiej. Umożliwi również 
w przyszłości gminie Strzegom 

oraz jej mieszkańcom i organiza-
cjom funkcjonującym na jej terenie 
ubieganie się o dofinansowanie 

projektów ze środków pochodzą-
cych z Unii Europejskiej, w ramach 
instrumentu terytorialnego, jakim 

jest RLKS, za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Szlakiem Granitu”.

Będą pracować nad strategią
Podjęcie uchwały ma na celu wspieranie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej

Gmina Strzegom udzieli-
ła zwolnień z podatków od 
nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwesty-
cyjną. Zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym regionalna 
pomoc inwestycyjna może 
być udzielana na podstawie 
rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z 9 stycznia 2015 r. 
w sprawie warunków udzie-
lania zwolnień podatku od 
nieruchomości oraz podatku 
od środków transportowych, 
stanowiących regionalną po-
moc inwestycyjną, pomoc na 
kulturę i zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego, pomoc 
na infrastrukturę sportową 
i wielofunkcyjną infrastruk-
turę rekreacyjną oraz pomoc 

na infrastrukturę lokalną. 
W celu umożliwienia dalszego 
udzielania zwolnień z podatku 
od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej przez gminę Strzegom 
niezbędne było podjęcie takiej 
uchwały i dlatego strzegomscy 
radni zagłosowali nad nią 
jednomyślnie podczas sesji 
19 maja 2015 r. Stanowi ona 
przedłużenie przyjmowanego 
od kilku lat programu po-
mocowego, który umożliwia 
gminie Strzegom udzielanie 
pomocy innej niż de minimis 
w formie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości, bez ko-
nieczności opiniowania przez 
prezesa UOKiK oraz notyfika-
cji Komisji Europejskiej. 

Motywacja dla przedsiębiorców

W gminie Strzegom trwa wy-
równywanie dróg. W ostatnim 
czasie wyrównano nawierzchnię 
ulic w Strzegomiu – Wodnej, 
Morskiej oraz Rybnej. Takiemu 
samemu zabiegowi poddawane 
są drogi w Goczałkowie i Ro-
goźnicy. To ważna inwestycja 
dla wszystkich, którzy mieszka-
ją przy tych drogach, ponieważ 
zmniejszy ona uciążliwości 
związane z poruszaniem się po 
tych traktach. 

Drogi będą równiejsze
Zbiórka krwi 

Młodzieżowa Rada Miejska 
wraz z Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu zorgani-
zowała zbiórkę krwi, do której 
zgłosiło się 25 osób. W sumie 
oddano 9,9 litra krwi. Życio-
dajny płyn można było oddać 
w specjalnym autokarze, który 
stanął na terenie OSiR-u. 

– Dziękujemy Strzegomskie-
mu Centrum Kultury za gra-
ficzne przygotowanie plakatów 
informujących o akcji – mówią 
organizatorzy. Następna taka 
zbiórka już za półtora tygodnia. 
Już teraz zachęcamy do odda-
wania krwi. 

Dzięki tym inwestycjom będzie bezpieczniej i zmniejszy się uciążliwy hałas

Radni na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w Strzegomiu podjęli decyzję o przystą-
pieniu do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Szlakiem Granitu” 
na lata 2014 – 2020. Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, 
czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). 

Co grozi przedsiębiorcy, który nie dopełni obowiązku? Wygaśnięcie zezwo-
lenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Za termin zapłacenia 
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu należy uznać dzień przyjęcia polecenia 
przelewu przez bank.

Skąd pomysł aby doposażyć toalety w taki sprzęt?
– Pomysł wziął się z troski o mamy z małymi dziećmi, które przychodzą 
do urzędu by załatwić różne sprawy. Bezpośrednich próśb nie było, jednak 
zauważyliśmy, że mamy szukają miejsca, gdzie mogłyby zadbać o higienę 
dziecka – wyjaśniają urzędnicy. 
Podobne rozwiązanie zastosowano już w innych magistratach w Polsce 
i okazało się ono strzałem w dziesiątkę. 

Chodniki będą jak nowe
Już niebawem zostaną przebudo-
wane chodniki przy drodze krajowej 
nr 374 w Strzegomiu. Zadanie to 
jest realizowane na podstawie po-
rozumienia między Gminą Strzegom 
a Województwem Dolnośląskim. To 
kolejna ważna inwestycja, dzięki 
której Strzegom pięknieje. 
Swoje oblicze zmienią chodniki 
na odcinku od ulicy Legnickiej 
do ulicy Kasztelańskiej. Ponadto 
przebudowane zostanie oświetlenie 
drogowe na odcinku Alei Wojska 
Polskiego oraz wymienione zosta-
ną oprawy oświetlenia na odcinku 
ulicy Legnickiej. Warto podkreślić, 
że zostanie również przebudowana 
zatoka autobusowa na wysokości 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
4. Przedsięwzięcie zostanie zre-
alizowane do końca października 
tego roku.

Tak przygotowany program ma motywować przedsiębiorców 
do lokowania inwestycji w podstrefie ekonomicznej Strzegom. 
Wsparcie dla inwestujących na strzegomskiej podstrefie będzie 
udzielane do końca 2020 roku. 
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Nowe przepisy dla kierowców 
Od 18 maja 2015 r. obowią-

zują nowe przepisy, zaostrzające 
sankcje wobec kierujących pojaz-
dami, którzy popełnią najcięższe 
z naruszeń w ruchu drogowym. 
Służbom kontrolnym oraz sądom 
dano w ten sposób nowe instru-
menty, które powinny w jeszcze 
większym stopniu zdyscyplino-
wać kierujących pojazdami do 
przestrzegania przepisów. 

Kierowanie bez uprawnień 
W obowiązującym stanie praw-

nym kierowanie pojazdem, pomi-
mo nieposiadania stosownych 
uprawnień, stanowi wykroczenie 
(określone w art. 94 § 1 kodeksu 
wykroczeń), za które przewi-
dziana jest jedynie kara grzywny, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba 
kierowała pojazdem w czasie 
obowiązywania orzeczonego 
przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów, który to czyn stanowi 
przestępstwo określone w art. 244 
kodeksu karnego. Począwszy od 
18 maja art. 94 § 1 kw będzie 
miał zastosowanie jedynie wo-
bec osób kierujących pojazdem, 
na który nigdy wcześniej nie 
miały stosownych uprawnień. 
W takim przypadku, obok kary 
grzywny, możliwe będzie także 
orzeczenie zakazu prowadzenia 
pojazdów, o czym ostatecznie 
zdecyduje sąd. 

Osoby, które pod rządami 
nowych przepisów, dopuszczą się 
kierowania pojazdem, dla którego 
stosowne uprawnienie zostało 
im wcześniej cofnięte w drodze 
decyzji administracyjnej wydanej 

przez właściwego starostę, wy-
czerpią znamiona przestępstwa 
(określonego w nowym art. 180a 
kk), za który to czyn przewidzia-
no karę grzywny, karę ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. Niezależnie 
od rodzaju zastosowanej kary, 
sąd będzie mógł także orzec 
środek karny w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów. 

Surowe kary dla pijanych
W znowelizowanych prze-

pisach zaostrzono sankcje dla 
kierujących pojazdami w stanie 
nietrzeźwości oraz dla kierują-
cych, którzy znajdując się w tym 
stanie, spowodowali wypadek 
drogowy .W pierwszej kolejności 
wydłużono okres, na jaki orze-
kany jest środek karny w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdów, 
z 10 do 15 lat, przy czym mi-
nimalny okres, na jaki zakaz ten 
będzie orzekany określono na 
poziomie 3 lat. 

Osoby kierujące pojazdem 
w stanie nietrzeźwości będą 
musiały się także liczyć z kon-
sekwencjami finansowymi. Nie-
zależnie od orzeczonej kary, sąd 
będzie obligatoryjnie orzekał 
świadczenie pieniężne w wy-
sokości nie mniejszej niż 5 tys. 
złotych, w przypadku osoby po 
raz pierwszy dopuszczającej się 
tego czynu, oraz nie mniejszej 
niż 10 tys. złotych, gdy osoba 
po raz kolejny kierowała po-
jazdem w stanie nietrzeźwości. 
W sprawach o wypadki drogowe 
spowodowane przez nietrzeź-
wych kierujących, sąd będzie 

obligatoryjnie orzekał nawiązkę 
w wysokości nie mniejszej niż 10 
tys. złotych. Ponadto w kodeksie 
karnym wykonawczym dodano 
nowy art. 182 a, przewidujący 
możliwość orzeczenia przez sąd 
zmiany sposobu wykonywania 
zakazu prowadzenia pojazdów 
na zakaz prowadzenia pojazdów 
niewyposażonych w blokadę 
alkoholową. Z możliwości tej 
osoba będzie mogła skorzystać 
nie wcześniej niż po upływie co 
najmniej połowy orzeczonego 
wymiaru, a w przypadku gdy 
zakaz prowadzenia pojazdów 
orzeczono dożywotnio, po upły-
wie co najmniej 10 lat. Istotne 
jest, że o ewentualnej zmianie 
sposobu wykonywania zakazu 
ostatecznie zdecyduje sąd. 

Zatrzymanie prawa jazdy
Dodano nowe przesłanki ad-

ministracyjnego zatrzymania 
prawa jazdy, tj. w przypadku rażą-
cego przekroczenia prędkości do-
puszczalnej w obszarze zabudo-
wanym (powyżej 50 km/h) oraz 
przewożenia nadmiernej liczby 
osób. W praktyce, ujawnienie 
takiego czynu będzie skutkowało 
zatrzymaniem dokumentu prawa 
jazdy w trakcie prowadzonej 
kontroli drogowej i przesłaniem 
go do właściwego starosty, który - 
wydając decyzję administracyjną 
- formalnie zatrzyma ten doku-
ment - za pierwszym razem na 
3 miesiące. Należy pamiętać, że 
starosta wyda powyższą decyzję 
niezależnie od tego, czy prawo 
jazdy zostało fizycznie zatrzy-
mane przez policjanta. Zgodnie 

z nowymi przepisami, podmioty 
uprawnione do kontroli ruchu 
drogowego informują właściwego 
starostę o każdym ujawnionym 
przypadku dopuszczenia się jed-
nego z powyższych czynów. Na 
podstawie tej informacji starosta 
wydaje decyzję o zatrzymaniu 
prawa jazdy, nadając jej rygor na-
tychmiastowej wykonalności oraz 
zobowiązując kierowcę do zwrotu 
prawa jazdy, o ile dokument ten 
nie został wcześniej zatrzymany. 
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, 
na jaki zatrzymywane będzie 
prawo jazdy, zacznie biec od daty 
jego faktycznego zatrzymania 
przez policjanta, a jeżeli czynność 
ta nie miała miejsca, dopiero od 
momentu jego zwrotu do właści-
wego organu (starosty). 

Ujawnienie faktu ponownego 
kierowania pojazdem w powyż-
szym 3-miesięcznym okresie, 
będzie oznaczało jego wydłużenie 
do 6 miesięcy. Kolejnym etapem 
będzie cofnięcie uprawnienia 
do kierowania pojazdami - jego 
przywrócenie zostało obwaro-
wane koniecznością spełnienia 
wszystkich wymagań stawia-
nych osobie po raz pierwszy 
ubiegającej się o uprawnienie do 
kierowania pojazdami. 

Młodzi na cenzurowanym 
Pojawiła się nowa przesłan-

ka do cofnięcia przez starostę 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami. Zmiana ta dotyczy 
młodych kierowców, tj. osób, 
które w okresie 2 lat od dnia 
wydania im po raz pierwszy 
prawa jazdy dopuściły jednego 

przestępstwa przeciwko bez-
pieczeństwu w komunikacji 
(np. spowodowanie wypadku 
drogowego, kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości) lub 
trzech wykroczeń polegających 
na spowodowaniu zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, kierowaniu w staniu po 
użyciu alkoholu lub przekro-
czeniu prędkości powyżej 30 
km/h. Rozwiązanie to będzie 
obowiązywało do dnia 3 stycznia 
2016 r. Osoby, o których mowa, 
będą docelowo objęte nadzorem 
w ramach okresu próbnego 
przewidzianego w ustawie o kie-
rujących pojazdami, mającego 
wejść w życie z dniem 4 stycznia 
2016 r. 

Usunięcie pojazdu 
Wprowadzono nowy przy-

padek, kiedy pojazd zostanie 
obligatoryjnie usunięty z drogi 
na koszt jego właściciela. Prze-
pis ten odnosi się do sytuacji, 
gdy pojazdem kierowała oso-

ba nieposiadająca stosownego 
uprawnienia, a więc która nigdy 
uprawnienia tego nie uzyskała, 
bądź której zostało ono cofnięte 
w drodze decyzji administracyj-
nej. Zgodnie z omawianą regu-
lacją, pojazd zostanie usunięty 
z drogi także w przypadku, gdy 
kierowała nim osoba formalnie 
posiadająca stosowne upraw-
nienie, lecz której uprzednio 
zatrzymano dokument prawa 
jazdy, np. w związku z prze-
kroczeniem liczby 24 punktów. 
Funkcjonariusz odstąpi od usu-
nięcia pojazdu tylko i wyłącznie 
w sytuacji, gdy możliwe będzie 
przekazanie go osobie znajdu-
jącej się w nim i posiadającej 
uprawnienie do kierowania tym 
pojazdem. Przepis, o którym 
mowa, z oczywistych względów 
nie będzie miał zastosowania 
w sytuacji, gdy kierujący pojaz-
dem legitymuje się pokwitowa-
niem za zatrzymany dokument 
prawa jazdy, uprawniającym go 
do kierowania pojazdem. 
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Starosta świdnicki zwrócił 
się z prośbą o udzielenie 
pomocy finansowej w kwo-
cie 3 tys. złotych Powiatowi 
Świdnickiemu z przeznacze-
niem na wynajęcie osteobusu 
i wydrukowanie plakatów 
informujących o akcji bez-
płatnych badań i konsultacji 
specjalistycznych pn. „Nasze 
Zdrowie”. 

Pomoc dla powiatu
 Dzięki wsparciu gminy Strzegom zostaną przeprowadzone bezpłatne badania dla mieszkańców

13 czerwca br. w strzegom-
skiej hali OSiR odbędzie się 
doroczny Memoriał Judo im. 
Edwarda Brzegowego. 

To już XVII edycja tej impre-
zy sportowej upamiętniającej 

wspaniałego trenera, wycho-
wawcę wielu pokoleń strzegom-
skich judoków - Edwarda Brze-
gowego. Początek zawodów 
zaplanowano na godz. 10.00. 

red

Zaproszenie na memoriał

Nowa ulica
Na ostatniej  sesj i  radni 

jednogłośnie zadecydowali 
o nadaniu nazwy Poziomkowa 
dla dotychczas nienazwanej 
ulicy na Osiedlu Wschód 
w Strzegomiu. Wszystko to 
w związku z wyznaczeniem 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta nowych terenów prze-
znaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
oraz nowego układu komuni-
kacyjnego związanego z ob-
sługą tej zabudowy. 

W 2015 r. na działania w ramach 
KFS na Dolnym Śląsku zaplano-
wano ponad 10 mln zł. Na wsparcie 
mogą liczyć przedsiębiorcy zatrud-
niający osoby w wieku 45+. Środki 
przeznaczone są przede wszystkim 
na finansowanie kosztów kursów, 
studiów podyplomowych i egza-
minów.

Spotkania informacyjne adreso-
wane są do pracodawców z Dolnego 
Śląska, którzy w ich trakcie będą 
mieli okazję zapoznania się z korzy-
ściami płynącymi ze skorzystania ze 
środków w ramach KFS. 

Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego organizatorzy proszą o 
wcześniejszą rejestrację. Zgłoszenia 

można wysyłać na adres: alicja.
lipinska@dp.org.pl, podając: imię i 
nazwisko, nazwę firmy, adres mailo-
wy oraz numer telefonu z dopiskiem 
„spotkanie KFS”. 

Więcej informacji www.dwup.
pl/Krajowy-Fundusz-Szkoleniowy 
oraz w powiatowych urzędach 
pracy.

Zgłoś się na szkolenie
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod adresem: alicja.lipinska@dp.org.pl

Na ostatniej  sesji  Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, 
która odbyła się 19 maja 
2 0 1 5  r. ,  r a d n i  p o d j ę l i 
uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy Powiatowi 
Ś widnic kiemu. Na jaki 
cel? 

20 czerwca 2015 r. w Strzegomiu zostaną przeprowadzone bezpłatne badania densytometryczne w kierunku osteoporozy, 
badanie wzroku, słuchu, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, wad postawy, analizy składu masy ciała. 

Organizatorami memoriału są: AKS Strzegom, Gmina Strzegom, OSiR Strzegom, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Sekcja Judo.

Program spotkań: 
• godz. 10:00-10:15 – Powitanie uczestników; (Dolnośląski Wojewódzki Urząd 

Pracy, Dolnośląscy Pracodawcy)
• godz. 10:15-11:30 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co to takiego? 

(Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy)
– Procedury pozyskiwania środków z KFS; (Przedstawiciel Powiatowego 

Urzędu Pracy),
• godz. 11:30-11:45 – przerwa kawowa;
• godz. 11:45-12:05 – Prawne aspekty pozyskiwania środków z KFS; (radca 

prawny dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska, Kancelaria Radców Prawnych 
dr Paweł Bojarski, dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska);

• godz. 12:05-12:30 – Rola organizacji pracodawców w rozwoju kapitału 
ludzkiego w firmie (Artur Mazurkiewicz, Marcelina Palonek, Dolnośląscy 
Pracodawcy);

• godz. 12:30-13:00 – Nowe instrumenty rynku pracy (Przedstawiciel Po-
wiatowego Urzędu Pracy).

Są jeszcze wolne miejsca na spotkanie informacyjne o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, które odbędzie 
się w Wałbrzychu 28 maja. Dzięki środkom z KFS przedsiębiorcy mogą liczyć na sfinansowanie kursów, 
studiów podyplomowych, czy też egzaminów organizowanych dla pracowników. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Za chwilę przeczytacie pań-
stwo trzy pytania, w których 
mieszkańcy żądają natychmia-
stowych remontów dróg. Dotyczą 
one Goczałkowa, Rogoźnicy i ul. 
3 Maja w Strzegomiu. Dodam 
od siebie, że w trybie pilnym po-
winniśmy wyremontować jeszcze 
drogi w Jaroszowie i Stanowi-
cach. Zdenerwowani są bardzo 
mieszkańcy zatok ul. Piłsudskie-
go. Nie zapomniałem o zjeździe 
z drogi wojewódzkiej na ul. 
Olszową. Tragicznie wygląda ul. 
Morska, Kopalniana i wiele, wiele 
innych. Zdaję sobie sprawę, że 
bardzo duża ilość remontów ulic 
w ostatnich latach powoduje, że 
każdy z nas (ja też, bo zapomnia-
łem o ul. Św. Jadwigi) chciałby 
mieć po 70 latach od wojny 
porządną drogę. Tak powinno być 
i będzie, ale nie wszystko naraz. 
Proszę o cierpliwość! W pytaniu 
z Goczałkowa został użyty zwrot 
„kto przyjdzie i krzyczy, ten ma”. 
Nic bardziej błędnego. Jeśli ktoś 
przyjdzie i krzyczy, to nic nie 
załatwi, bo ja też jestem czło-
wiekiem i nie życzę sobie, żeby 

ktoś na mnie krzyczał. Staram się 
osiągnąć konsensus, choć wiem, 
że w temacie będzie trudny, bo 
wymaga czasu i cierpliwości. 
I o nią proszę! Dzisiaj w mojej 
rubryce o tym temacie trochę 
więcej, by przybliżyć zasady, które 
kierują wyborem ulic do remontu. 
Pierwsze kryterium to możliwość 
otrzymania dotacji, drugie to 
bezpieczeństwo (ul. Olszowa), 
trzecie to stan dróg. I tego się 
trzymam przy propozycjach, któ-
re przedkładam Radzie. Obecna 
kadencja trwa pół roku. W 2015 r. 
remontujemy ulice: Wałbrzyską, 
Jeleniogórską, Górniczą (koszt 
ponad 6 mln) oraz Milenijną. 
Na wioskach remontowane będą 
drogi w Olszanach, Żółkiewce 
i Żelazowie. I na koniec informu-
ję, że jeszcze w tym roku czekają 
nas wielkie utrudnienia w mie-
ście. Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei będzie kontynuowała 
przebudowę drogi 374 – od 
ul. Ofiar Katynia do wyjazdy 
z miasta. Będzie remontowany 
także chodnik od świateł do ul. 
Leśnej, a finansowany będzie 
przez DSDiK i gminę Strze-
gom. Cieszę się, że od trzech lat 
odcinek po odcinku jest moder-
nizowany. Dzisiaj już nikt nie 
pamięta, jak wyglądał odcinek 
ul. Świdnickiej od świateł do 
ronda. Wielkie podziękowania 
dla dyrektora DSDiK – Leszka 
Locha.

irena: Panie burmistrzu, jak to 
jest? niedawno otrzymaliśmy 
odpowiedź w sprawie remontu 
drogi na osiedlu w goczałkowie, 
że w 1 kolejności są realizowa-
ne inwestycje dof inansowywa-
ne. tak też powiedziała pani 
z urzędu. Ale po przeglądzie 
budżetu, widać że to nie jest 
prawda. w olszanach to pan 
przekazał dla powiatu dotacje 
i dalej są robione tam drogi, czyli 
coś w piśmie mija się z prawdą. 
w goczałkowie zostały zrobione 
tylko chodniki i sala, no może 
remont świetlicy. Żadnej drogi 
pan nie zrobił, ponieważ drogi 
powiatowe zostały odtworzone 
po kanalizacji. my mieszkamy 
już 40 lat i jeździmy po dziurach, 
a robi się rzeczy, które mogłyby 
jeszcze poczekać. miasto kwitnie, 
a wsie? Pan mówi, że w goczał-
kowie dużo zostało zrobione. Ale 
czy w innych wioskach nic się nie 
robiło? Budowy orlików, świe-
tlic, remonty dróg i chodników. 
czyli to samo, co w goczałkowie. 
nie można podchodzić, że jest 
zrobione i już dalej nic się nie 
robi. rozniosło się po wiosce, 
że mieszkańcy rogoźnicy byli 
u pana. czy to na tym polega - 
kto przyjdzie i krzyczy, ten ma? 
u nas drogi są w jeszcze gorszym 
stanie niż w rogoźnicy. ciekawe, 
czy znowu pan zapomina o nas 
- zwykłych ludziach? Prosimy 
o pomoc. 

W Olszanach przekazałem 
ponad 200 tys. zł dotacji, by nie 
przepadła dotacja zewnętrzna 
w wys. 800 tys. zł. Drogi i chodniki 
po kanalizacji w Goczałkowie 
były finansowane przez gminę 
Strzegom. Ponadto dotowaliśmy 
za ponad milion zł dla wszystkich 
wiosek przyłącza. W Goczałko-
wie zostało zrobione najwięcej 
– sala gimnastyczna, świetlica, 
drogi i chodniki. Goczałków 
wypiękniał i bardzo się z tego 
cieszę. W rozmowie z delegacją 
z Rogoźnicy wielokrotnie przy-
pominałem o problemie osiedla 
w Goczałkowie, że jest to taka 
sama sytuacja, jak u nich. Dla 
osiedla w Goczałkowie zrobiony 
jest także projekt, a to jest pod-
stawa. W chwili obecnej trwa 
jeszcze regulacja prawna z jednym 
z mieszkańców dot. zajęcia przez 
nas gruntu. I jeszcze mieszkańcy 
miasta mówią mi, że bardziej 
dbam o wsie. Ja jednak pamiętam, 
że jestem burmistrzem miasta 
i gminy Strzegom. 

maria: witam panie burmistrzu. 
udzielił pan ostatnio bardzo krót-
kiej i mało mówiącej odpowiedzi 
na zadane pytanie jednej z czytel-
niczek na temat obiecanej przebu-
dowy drogi na ul. kościuszkowców 
i ul. cichej. natomiast zamieścił 
pan informacje wg pana ważną na 
temat innej drogi, która mieszkań-
ców ul. cichej i ul. kościuszkowców 

nie interesuje, bo tiry tą ulicą nie 
jeżdżą i nam one nie przeszka-
dzają. Przeszkadzają nam ule-
wy, dziury, notoryczne błoto po 
ulewach, na zebraniu wiejskim 
obiecał pan, że będzie droga i proszę 
dotrzymać danej obietnicy. 

A ja jestem gospodarzem gminy 
(miasto plus 22 wsie) i nie miesz-
kam na ul. Kościuszkowców. Dla 
mnie priorytetem w Rogoźnicy 
było bezpieczeństwo, dlatego 
już w 2015 r. za 220 tys. został 
wykonany objazd osiedla - na 
którym pani mieszka – dla tirów. 
Wszystko po to, by zwiększyć 
bezpieczeństwo dzieci, wnuków 
i dorosłych, którzy także z tych 
ulic się przemieszczają. Wie pani, 
że na drogę jest projekt, ale nie 
dostał dotacji. Zna pani ustalenia, 
a ja proszę o patrzenie na sprawy 
problemu osiedla trochę dalej niż 
czubek własnego nosa.

wanda Pawlak: witam panie 
burmistrzu. moje pytanie o ul. 3 
maja wraca jak bumerang. Byłam 
w tym roku „znów” w strzegomiu 
i spacerując, powędrowałam nad 
rzekę strzegomkę ul. 3 maja 
(konstytucji 3-go maja) i moje 
rozgoryczenie jest jeszcze większe 
niż rok temu. otóż ulica była roz-
kopana w zeszłym roku, to naiwnie 
myślałam, że zostanie zrobiona 
nowa nawierzchnia, jakiś chodnik 
dla bezpieczeństwa pieszych, wśród 
których - jak pan zapewne się do-

myśla - są też dzieci i starsi miesz-
kańcy. wybory pan wygrał obietni-
cami, bo ciemny naród to kupi. nie 
wstyd tak wciskać ciemnotę, niech 
pan przejdzie się na spacer tą ulicą, 
ale też i przejedzie prywatnym 
(pana) autem, a zobaczy, jak tam się 
mieszka. współczuję mieszkańcom. 
Proszę o odpowiedź, ale prostą - bez 
skrótów. jak długo wstyd będzie się 
chwalić tak szacowną nazwą ulicy. 
Pozdrawiam. Ps. czy te hasła są po 
to, aby nie można było zadać panu 
pytań? Żałosne spekulacje. 

Nie rozumiem, jakie hasła. Tak 
jak pisałem. Potrzeby są olbrzymie 
i będą sukcesywnie realizowane. 
Jeżdżę po mieście, a na ul. 3 Maja 
korzystam dosyć często z usług 
warsztatu samochodowego.

michał: witam panie burmistrzu. 
Bywam co tydzień na stadionie 
i jestem zadowolony z remontu. 
wkrótce stadion stanie się nie tylko 
obiektem dla uprawiających sport, 
ale wizytówką dla odwiedzających 
nasze miasto. Pozdrawiam. 

Też bardzo cieszą mnie wi-
zyty na stadionie i postęp prac. 
Muszę jednak przypomnieć, że 
całkowite zakończenie pięknej 
modernizacji stadionu zakończy 
się w 2016 r., a to jest związane 
z faktem, że jedną z dotacji może-
my rozliczyć w cyklu trzyletnim. 
Takie są zasady dotacji, a szkoda, 
bo firma mogłaby skończyć już 
w tym roku.

25. rocznica powołania do życia 
samorządu terytorialnego to dosko-
nała okazja do rozmowy na temat 
funkcjonowania naszej gminy 
w strukturach samorządowych. 
kiedy pan rozpoczął swoją pracę 
w samorządzie?

Swoją przygodę z samorządem 
rozpocząłem w 1990 r. Byłem 
wtedy nauczycielem wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej 
w Kostrzy. Do udziału w wyborach 
namówiła mnie pielęgniarka szkol-
na, która w rozmowie ze mną zapy-
tała „dlaczego pan nie startuje?”. Po 
dłuższym namyśle stwierdziłem, 
że wystartuję w wyborach. Wtedy 
były okręgi jednomandatowe. 
Wygrałem zdecydowanie, dostając 
bardzo dużo głosów. Czas szybko 
leci - moja przygoda z samorządem 
trwa do dnia dzisiejszego, w sumie 
już 25 lat. Jestem drugą kadencję 
burmistrzem Strzegomia, przez 
jedną kadencję byłem radnym 
Rady Powiatowej, a w pozostałych 
kadencjach - radnym w Radzie 
Miejskiej w Strzegomiu. Kiedy 
powstał samorząd, nie do końca 
wiedzieliśmy, o co w tym wszyst-
kim chodzi. Burmistrz i radni Rady 
Miejskiej musieli się wiele uczyć. 
Warto zaznaczyć, że w posiedze-
niach ówczesnych komisji brali 
również udział radni spoza rady. 
Dodam, że decyzje, które teraz ja 
podejmuję jako burmistrz, podej-
mował wtedy zarząd, którego skład 
był wyłaniany spośród radnych. 
Było to kolegialne gremium, które 
spotykało się bardzo często i decy-
dowało o wszystkich sprawach dot. 
gminy. Myślę, że dobrze się stało, że 
z biegiem lat odpowiedzialność za 

decyzje przekazano burmistrzowi, 
który jednoosobowo odpowiada 
za wszystko. 

jak pan ocenia okres, kiedy to pan 
reprezentował i nadal reprezen-
tuje gminę jako burmistrz strze-
gomia?

Jest to przede wszystkim bardzo 
pracowity okres. Myślę, że bardzo 
dużo zmieniliśmy w mentalności 
naszych mieszkańców. Głównie to, 
że burmistrz jest dla mieszkańców, 
dostępny jest zarówno na ulicy, jak 
i w Urzędzie Miejskim. Ponadto 
jest zawsze tam, gdzie potrzebna 
jest pomoc i dzieją się ważne 
oraz istotne sprawy. Podejmując 
wszelkie decyzje, bardzo często 
wyjeżdżam w teren. Nie wykonuję 
swoich czynności tylko zza biurka, 
ale staram się być z ludźmi. Myślę, 
że efektem tych zmian funkcjo-
nowania stanowiska burmistrza 
w Strzegomiu jest wynik, który 
osiągnąłem w ostatnich wyborach 
samorządowych. Jestem bardzo 
dumny, że mieszkańcy obdarzyli 
mnie tak dużym zaufaniem i wy-
brali już w I turze, powierzając 
mi funkcję burmistrza na drugą 
kadencję. Przyznam szczerze, że 
niezbyt w to wierzyłem przy bar-
dzo twardej kampanii wyborczej, 
jednak osiągnięcia z ostatnich 
czterech lat - nie tylko w postaci 
dróg i chodników, ale również 
w infrastrukturze sportowej czy 
kulturalnej – spowodowały, że 
zdobyłem zaufanie mieszkańców 
na kolejne 4 lata.

co można zaliczyć do najważ-
niejszych osiągnięć gminy podczas 

sprawowania przez pana funkcji 
burmistrza?

Jednym z moich sukcesów 
jest zaktywizowanie środowiska 
wiejskiego. Bardzo się cieszę, że 
praktycznie w każdej wsi ludzie 
zaczęli mówić – „moja wieś”, 
„mieszkam w mojej wsi”. Ważne 
jest to, że mieszkańcy chcą się ze 
sobą spotykać. Drugim sukcesem 
jest realizacja Budżetu Obywa-
telskiego. Kiedy po raz pierwszy 
zaproponowałem tę inicjatywę, 
nie było ani jednego zgłoszenia. 
W tym roku było aż 21 projektów. 
W budżecie gminy Strzegom 
zaplanowaliśmy na ten cel 300 
tys. zł. Cieszę się również, że było 
duże zainteresowanie w trakcie 
samego głosowania. Ważne, że 
mieszkańcy chcą decydować o tym, 
co w pierwszej kolejności powinno 
być realizowane. I tak ma być, że 
to nie burmistrz jest decydentem, 
tylko ludzie mają mówić, czego 
oczekują. Warto zwrócić uwagę na 
to, że bardzo mocno postawiliśmy 
na remont dróg i chodników – 
widać to choćby na terenie do 
niedawna bardzo mocno zanie-
dbanych obszarów pokoszarowych. 
Zakończyliśmy także rewitalizację 
miasta. Dużym osiągnięciem było 
stworzenie na terenie klasztoru 
pokarmelitańskiego Centrum 
Aktywności Społecznej. Nie było 

to wcale takie łatwe zadanie, bo 
wprowadzenie tam organizacji po-
zarządowych rodziło początkowo 
wiele konfliktów, ale w chwili obec-
nej jest to świetnie funkcjonujący 
budynek. Wiele dobrego udało się 
zrobić na wsiach – remont 6 świe-
tlic wiejskich, modernizacja dróg 
i chodników, budowa obiektów 
sportowych np. sali gimnastycznej 
w Goczałkowie. Obecnie trwa 
zakrojony na szeroką skalę re-
mont Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. Fakt rozpoczęcia 
modernizacji obiektu też wzbu-
dzał wiele emocji ze względu na 
koszty, ale muszę podkreślić, że 
była to naprawdę jedyna okazja 
na modernizację OSiR-u, gdyż 
otrzymaliśmy dotację w wysokości 
2 mln zł. Nasze miasto pięknieje 
poprzez organizację konkursu 
„Odnów i wygraj”. W ostatnich 
latach wiele budynków zmieniło 
się nie do poznania i to nie tylko 
w obrębie strzegomskiego Rynku. 
Zakończyliśmy również remont 
Strzegomskiego Centrum Kultury, 
w tym momencie mamy już środki 
finansowe przeznaczone na zakup 
kina w technologii 3D. Niebawem 
zostanie ogłoszony przetarg.

gmina niewątpliwie rozwinęła 
się także pod względem gospodar-
czym.

Ogromnym sukcesem było 
otwarcie Podstrefy Strzegom 
działającej w ramach Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Udało się nam stworzyć 
aż 300 miejsc w Piekarni Strze-
gom. Trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że gmina nie istnieje bez 
przedsiębiorców, dlatego Urząd 
Miejski musi być nastawiony na 
bardzo szybką obsługę przedsię-

biorcy. Z drugiej strony musimy 
stosować takie działania, by za-
chęcić do inwestowania. Muszę 
zaznaczyć, że został przegapiony 
okres, kiedy rozwijały się strefy 
w Żarowie, Świdnicy i Dzierżo-
niowie. Nasza strefa stała wtedy 
pusta, a było bardzo dużo inwe-
storów, których trzeba było bar-
dziej zachęcić do inwestowania. 
W 2014 r. Rada Miejska w Strze-
gomiu podjęła bardzo ważną 
uchwałę zwalniającą z podatku 
od nieruchomości. Zwolnienie na 
okres 6 lat w podatku od nieru-
chomości dotyczy nowych inwe-
stycji dokonywanych na terenie 
gminy Strzegom, czyli nowo 
wzniesionych, realizowanych od 
podstaw budynków i budowli, 
w których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza. Zwolnienie 
w podatku od nieruchomości na 
okres krótszy, np. 3 lat dotyczy 
tych przedsiębiorców, których 
inwestycje polegać będą na roz-
budowie, nadbudowie, czy odbu-
dowie istniejącego już budynku. 
Stworzyliśmy 23 ha terenów 
przemysłowych i czekamy na po-
jawienie się nowych inwestorów. 
Bardzo dobrze wygląda współ-
praca z branżą kamieniarską i to 
nie tylko w kontekście organizacji 
Święta Granitu Strzegomskiego. 
Szczególnie cieszę się z powsta-
nia Galerii zBazaltu.pl, gdzie 
można zakupić piękne gadżetu 
z granitu, które stały się naszą 
marką. Ostatnio dobrze wygląda 
współpraca z branżą transporto-
wą, w tym ze Stowarzyszeniem 
Transport i Ekologia na Rzecz 
Strzegomia. Po efektywnych roz-
mowach mamy już bank, który 
będzie prowadził w Strzegomiu 
leasing samochodów ciężaro-

wych. Zgłosił się już następny. 
Rada Miejska podjęła ponadto 
decyzje intencyjne, w których 
zapowiedziała obniżkę podatku 
od środków transportu do mini-
malnego w przyszłym roku. 

czego nie udało się panu osią-
gnąć?

Mimo szczerych chęci nie udało 
mi się doprowadzić do tego, by 
strzegomski dworzec autobusowy 
wrócił w swoje pierwotne miej-
sce. Uważam jednak, że obecna 
lokalizacja na ul. Dworcowej i na 
ul. Leśnej zdaje swój egzamin, 
a mieszkańcy mogą w komforto-
wych i nowoczesnych warunkach 
oczekiwać na przyjazd autobusów. 
Nie udało mi się również utworzyć 
Domu Opieki Społecznej  dla osób 
starszych. Temat jest cały czas 
aktualny, tym bardziej że pojawią 
się wkrótce środki w ramach Wie-
loletniego Programu „Senior-WI-
GOR” na lata 2015-2020, dzięki 
którym możliwe będzie powstanie 
Domu Dziennej Opieki dla osób 
starszych i mieszkań chronionych, 
które będą pełnić rolę nowoczesne-
go Domu Opieki Społecznej.

czego panu życzyć – jako obecnemu 
burmistrzowi – z okazji srebrnych 
godów samorządu?

Przede wszystkim zdrowia, 
uśmiechu na twarzy i życzliwości 
mieszkańców. Chcę tak jak do tej 
pory zmieniać naszą gminę i spra-
wiać, by wszystkim mieszkańcom 
żyło się lepiej. Jestem pewny, że 
nie zabraknie mi motywacji do 
rozwiązywania różnych proble-
mów mających miejsce w naszej 
gminie. 

dziękuję serdecznie za rozmowę!

Samorządność przez duże „S”
W początkowych latach funkcjonowania samorządu terytorialnego wszelkie decyzje podejmował zarząd, którego skład był wyłaniany spośród radnych

O samorządzie terytorialnym ze Zbigniewem Suchytą, burmistrzem Strze-
gomia kadencji 2010-2014 i 2014-2018 rozmawia Tomasz Wanecki.
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jest pan działaczem związko-
wym od 1964 r., przepracował 
pan 12 lat w samorządzie te-
rytorialnym, był pan członkiem 
Prezydium sejmiku wojewódz-
twa wałbrzyskiego. Proszę przy-
bliżyć nam swoją sylwetkę. 

Z wykształcenia jestem tech-
nikiem radioelektronikiem. 
Przepracowałem 42 lata w PKP 
S.A., w Zakładzie Teleinforma-
tyki Kolejowej we Wrocławiu, 
ostatnio na stanowisku na-
czelnika sekcji teleinformatyki 
kolejowej w Jaworzynie Śląskiej. 
35 lat byłem członkiem NSZZ 
„Solidarność” Komisji Zakła-
dowej Służby Zabezpieczenia 
Ruchu i Łączności DRKP Wał-
brzych. W tym czasie pełniłem 
funkcje: przewodniczącego 
Komisji Zakładowej, delegata 
Okręgowej Sekcji Kolejarzy 
Region Dolny Śląsk, delega-
ta Krajowej Sekcji Kolejarzy. 
W latach 1989-1990 byłem 
przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność 
Ziemi Strzegomskiej”. Aktyw-
nie współpracowałem również 
przy redagowaniu i kolporta-
żu wydawnictw „Solidarności 
Dolnośląskiej”. Zdecydowałem 
się wstąpić do „Solidarności”, 
bo widziałem szansę zmiany 
ustrojowej. Byłem jednym z ini-
cjatorów podjęcia współpracy 
z NSZZ RI „Solidarność” oraz 
Międzyzakładowym Komi-
tetem Związkowym „Soli-
darność Strzegomska”. Będąc 
Przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność 
Ziemi Strzegomskiej”, w po-
rozumieniu ze związkami za-
wodowymi - Międzyzakładową 
Komisją Koordynacyjną „ Soli-
darność Ziemi Strzegomskiej” 
oraz NSZZ RI „Solidarność” 
podpisaliśmy w dn.30.03.1990 
r. porozumienie o współpracy 
i stworzeniu wspólnej listy 
kandydatów pod nazwą Komi-
tet Obywatelski „Solidarność” 
i zorganizowaliśmy pierwsze 
w historii powojennej Polski 
wybory samorządowe. Zosta-
łem wybrany na przewodniczą-
cego Obywatelskiego Komitetu 
Wyborczego Ziemi Strzegom-
skiej. To było wielkie wyzwanie 

i akt historyczny, a tym samym 
bardzo mądre posunięcie jedno-
czące ruch związkowy. Byliśmy 
pionierami działań samorzą-
dowych. 

jakie były kierunki rozwoju 
gminy nakreślone w tych pierw-
szych działaniach samorządo-
wych w latach 1994 – 1998.

W tych latach uchwaliliśmy 
plan rozwoju inwestycyjnego 
gminy, nakreśliliśmy podstawo-
we kierunki inwestycyjne czyli 
wodociągowanie, kanalizacja, 
naprawa dróg, budownictwo 
mieszkaniowe, przejęliśmy 
mienie posowieckie i zastana-
wialiśmy się nad jego zagospo-
darowaniem. Szliśmy w kie-
runku wodociągowania gminy 
i zakończenia rozpoczętej już 
budowy oczyszczalni ścieków. 
Dużo środków przeznaczaliśmy 
na ratowanie zabytków, bo były 
one w fatalnym stanie m.in.: ko-
ścioła św. Antoniego, św. Barba-
ry, św. Jadwigi oraz na częściowy 
remont organów w Bazylice. Za 
symboliczną złotówkę gmina 
przekazała Diecezji Legnickiej 
klasztor pokarmelitański wraz 
z kościołem pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i Matki 
Bożej Szkaplerznej. Oczywiście 
nie spotkało się to z aprobatą 
opozycji. 

jak zmieniła się gmina strze-
gom w tym okresie? czy po-
prawiły się warunki bytowe 
ludności? co było największym 
sukcesem samorządowej rady 
miejskiej? 

Udało nam się częściowo 
przeprowadzić liczne zadania 
inwestycyjne, zmieniające obraz 
gminy: oczyszczalnia ścieków, 
przejęcie i adaptacja budynków 
pokoszarowych, wodociągowa-
nie wsi oraz pierwsze remonty 
ulic Dąbrowskiego, Banko-
wej, św. Anny. Osiągnęliśmy 
najniższy w historii gminy 
wskaźnik bezrobocia. Dziś 
wydaje się to dziwne, ale my 
wtedy sprzedaliśmy większość 
lokali użytkowych - na zasadzie 
prawa pierwokupu właścicielom 
- i doprowadziliśmy do poprawy 
ich wizerunku. I proszę wierzyć 

, że wystarczył rok, żeby sklepy 
wyglądały inaczej. Postawi-
liśmy na rozwój przemysłu 
kamieniarskiego. Mieliśmy 96 
podmiotów kamieniarskich 
zarejestrowanych w latach 1994 
– 1998. Dziś odnotowaliśmy 
ich wzrost do 350 firm zare-
jestrowanych na terenie gmi-
ny. Działając w samorządzie 
gminnym, szczególną wagę 
przykładałem do poprawy wa-
runków życia mieszkańców 
gminy, walcząc o każde miejsce 
pracy, przyczyniając się do po-
zyskania rządowych środków 
finansowych i realizacji wielu 
zadań inwestycyjnych na tere-
nie gminy Strzegom. Do nich 
należały: budowa ronda na dro-
dze krajowej nr 5, przychodni 
zdrowia, oczyszczalni ścieków, 
budowa pierwszych kotłowni 
olejowych i gazowych, remont 
Wieży Targowej w Strzegomiu 
oraz placówek oświatowych na 
terenie gminy. Między innymi 
dzięki staraniom zorganizowa-
no Dożynki Krajowe w Strze-
gomiu, ufundowano i prze-
kazano sztandar dla jednostki 
wojskowej w Strzegomiu. By-
łem inicjatorem pierwszej edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru pod patronatem wła-
śnie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. 

wielkie zasługi położył pan we 
wdrażaniu idei samorządności 
w gminie strzegom i wychowy-
waniu swoich następców.

W latach 1990-2002 aktywnie 
pracowałem na rzecz wdrażania 
samorządności lokalnej. W tym 
czasie pełniłem funkcje: radnego 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
członka Zarządu Miasta, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
II kadencji, delegata do Sejmiku 
Samorządowego Województwa 
Wałbrzyskiego (przez dwie 
kadencje byłem członkiem 
Prezydium Sejmiku Samorzą-
dowego oraz członkiem Wo-
jewódzkiej Rady Zatrudnienia 
przy Wojewodzie Wałbrzyskim. 
Uważam, że w samorządzie 
muszą być ludzie, którzy wezmą 
odpowiedzialność w swoje ręce 
i podejmą się pracy, a w rezul-

tacie stwierdzą, że faktycznie 
są gospodarzami na własnym 
terenie. Będąc przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Strze-
gomiu, byłem współinicjatorem 
podpisania umów partnerskich 
i porozumień z miastami: Au-
erbach, Torgau i Zweibrücken 
w Niemczech oraz Znojmo 
w Czechach. Dzięki mojemu 
osobistemu zaangażowaniu 
przyjęto wiele uchwał, które 
w swej treści przyczyniły się 
do rozwoju demokracji i pod-
kreśliły znaczenie rady gminy 
w podejmowaniu decyzji doty-
czących zaspakajaniu potrzeb 
mieszkańców. Szczególnie bli-
ska jest mi do dziś uchwała 
o bezpłatnym dowozie uczniów 
do szkół oraz pakiet uchwał do-
tyczący herbu, barw miejskich, 
insygniów przewodniczącego 
i sztandaru Rady Miejskiej. 

realizował się pan także w pra-
cy społecznej, pomagał pan lu-
dziom podczas kataklizmów.

Podczas powodzi w 1997 
roku osobiście angażowałem 
się w pomoc rodzinom, poma-
gałem budować wały przeciw-
powodziowe, zabezpieczając 
domostwa i ulice Strzego-
mia. Pływałem nawet amfibią, 
a w Granicy ewakuowaliśmy 
całą wioskę, bo była najbardziej 
zalana. Pamiętam dobrze, jak 
rozdawaliśmy powodzianom 
wodę pitną, produkty żywno-
ściowe i ewakuowaliśmy ludzi 
do lokali zastępczych. 

Ale wróćmy do tematu. senat 
rzeczypospolitej Polskiej pod-
jął uchwałę w sprawie usta-
nowienia roku 2015 rokiem 
samorządu terytorialnego. jak 
pan ocenia reformę samorządu 
terytorialnego z perspektywy 
25 lat?

 Uważam, że ta ustawa zmie-
niła zdecydowanie cały ustrój 
naszego państwa, powstał 
pierwszy samorząd terytorial-

ny, odbyły się pierwsze wolne 
wybory samorządowe 27 maja 
1990 r. Tu u nas w gminie, też 
nastąpiły zmiany – zmieniła 
się władza, zostaliśmy przez 
społeczeństwo wybrani do 
samorządu, był to wielki za-
szczyt ale i jeszcze większy 
obowiązek. Po tylu latach 
stagnacji, trzeba było gmi-
nę odbudować. To był okres 
trudny, ciężki, nie było chleba, 
wody, były problemy o których 
się dzisiaj nie mówi, bo trudno 
je zrozumieć. Jedną z pierw-
szych naszych inicjatyw było 
uruchomienie w wolną sobotę 
sklepu, by ludzie nabyli pie-
czywo. Taki sklep był na ul. 
Dąbrowskiego, prowadzony 
przez pana Józefa Tkaczyka. 
To był pierwszy sklep urucho-
miony w wolną sobotę. Tego 
nikt dziś nie zrozumie i mało 
kto pamięta.

jaki powinien być radny rady 
miejskiej według tak doświad-
czonego samorządowca, jakim 
pan jest?

Radny powinien pamiętać 
przede wszystkim o tym, z ja-
kiego środowiska się wywodzi 
i jakie środowisko go wybrało. 
Temu powinien służyć. Powin-
na mu przyświecać idea szcze-
rości, transparentności i okreso-
wego rozliczania się ze swoich 
obietnic przed wyborcami. Nie 
wolno dopuścić do tego, by chęć 
poprawy swoich warunków 
finansowych była determinacją 
działań. Trzeba działać dla idei 
i dobra mieszkańców gminy, bo 
„ile od siebie dasz innym, tyle do 
ciebie wróci”.

dziękuję za rozmowę.
Z pełną treścią wywiadu moż-

na zapoznać się na stronie  
www.strzegom.pl

Początki samorządu terytorialnego 
Radny powinien pamiętać przede wszystkim o tym, z jakiego środowiska się wywodzi i jakie środowisko go wybrało. Temu powinien służyć – mówi J. Skiera

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

Radni i członkowie Komisji spoza Rady kadencji 1994 – 
1998. 

Uroczyste przekazanie sztandaru jednostce wojskowej w Strze-
gomiu. 

Przekazanie bochnów chleba podczas Dożynek Krajowych, 
które odbyły się w 1998 roku w Strzegomiu. 

Podając skład Rady Miejskiej w Strzegomiu w latach 1998 – 2002, pominęliśmy radnego 
Michała Smółkę z Jaroszowa, który wstąpił do rady po rezygnacji Andrzeja Fojny. Serdecznie 
przepraszamy!

Z Jerzym Skierą, przewodniczącym drugiej kadencji Rady Miejskiej w Strzegomiu (1994-1998), radnym Rady Miejskiej 
Kadencji 1990-1994 i 1998-2002, delegatem i członkiem Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzy-
skiego dwóch kadencji 1990 - 1998, działaczem związkowym Związku Zawodowego Kolejarzy i NSZZ „Solidarność” 
rozmawia Grażyna Kuczer.
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W latach 2011-2013 w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 
4 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu realizowano pro-
jekt „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania, dla 
którego organem prowadzą-
cym jest gmina Strzegom”.

W związku z powyższym 
w dniach 7 – 8 maja 2015 r. 
uczniowie szkoły wzięli udział 

w obchodach Dni Funduszy 
Europejskich. W holu szkoły 
wyeksponowano sprzęt i po-
moce dydaktyczne zakupione 
ze środków unijnych. Ucznio-
wie, ich rodzice oraz osoby 
odwiedzające szkołę mogli 
również obejrzeć wystawę pre-
zentującą zdjęcia dokumentu-
jące przeprowadzone zajęcia. 

15 czerwca 2015 r. 
mija termin składania 
wniosków o stypendia 
za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studen-
tów gminy Strzegom 
na okres od lipca do 
grudnia 2015 r. 

Zgodnie z uchwałą 
Nr 94/04 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 
2004r. w sprawie zasad udzie-
lania stypendiów za wybitne 
osiągnięcia dla uczniów i stu-
dentów gminy Strzegom, sty-
pendia przyznawane są szcze-
gólnie uzdolnionym uczniom 
i studentom do 25 roku życia, 
którzy posiadają udokumento-
wane osiągnięcia w konkursach 
i olimpiadach ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powia-
towych dotyczące laureatów 
jak i finalistów, a także inne 
wybitne sukcesy wykraczające 
ponad przeciętne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury, 
sportu, muzyki, plastyki, lite-

ratury itp. Brane są pod uwagę 
także wysokie wyniki w nauce, 
aktywność na rzecz lokalnego 
środowiska, jak i inne specy-
ficzne okoliczności istotne dla 
oceny kandydata do wyróżnie-
nia finansowego. 

Celem stypendiów jest wspie-
ranie rozwoju młodych talen-
tów, pomoc finansowa i pro-
mocja najzdolniejszych uczniów 
i studentów. 

Formularz wniosku można 
pobrać na stronie interneto-
wej www.bip.strzegom.pl oraz 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów. 

Dni Funduszy Europejskich

Złóż wniosek o stypendium!

D w u o s o b o w a  d r u ż y n a 
w składzie:  Angelika F i-
kiel i Adriana Góral wraz 
z opiekunem projektu Renatą 
Dziurlą, spotykała się w Pra-
cowni Orange, mieszczącej 
się w Zespole Szkół w Strze-
gomiu. Celem spotkań było 
rozwijanie zainteresowań 
edukacją globalną współcze-
snego świata. Prowadzący, 
Robert Łuczak z Warszawy, 
zdalnie moderował spotkanie. 
Poruszane były m. in. tematy: 
współzależności globalnych, 
wyborów konsumenckich 
czy sprawiedliwego handlu. 
Za pośrednictwem Internetu, 
z Pracowni Orange drużyna 
ZS w Strzegomiu łączyła się 
z pozostałymi ośmioma gru-
pami z Polski. Oprócz spo-
tkań on-line przygotowany 
został  moduł e-learningowy, 

w którym są dostępne wszyst-
kie materiały. 

 Do tej pory w ramach 
pro jektu  odbył y  s ię  dwa 
wy jazdy „stacjonarne” do 
Warszawy w dniach 24-26 
października 2014 r. oraz 
w dniach 16-18 stycznia 2015 
roku. Ten ostatni, poświęcony 
był - podobnie jak poprzed-
ni - edukacji globalnej. Na 
warsztatach dla uczniów były 
poruszane tematy: „Global-
ne porównanie”, „Skąd się 
biorą nierówności ” , „Czy 
czujemy się obywatelami, 
obywatelkami naszej miej-
scowości czy naszego kraju”. 
Natomiast na warsztatach dla 
nauczycieli tematy były na-
stępujące: „Edukacja globalna 
a  wrażl iwość kulturowa”, 
„Mechanizmy: etnocentryzm, 
stereotypy i ich wpływ na to, 

jak mówimy o krajach Glo-
balnego Południa”, „Edukacja 
globalna w podręcznikach 
szkolnych”. Niespodzian-
ką było spotkanie z Dorotą 
Kozińską, autorką książki 
„Dobra pustynia”, w której 
pisarka pomaga zrozumieć 
współczesny Afganistan, uka-
zując z wielkim szacunkiem 
odmienność kulturową. Każ-
dy z uczestników na pamiątkę 

otrzymał egzemplarz książki 
z dedykacją od samej autor-
ki. Również było wyjście do 
Teatru Dramatycznego - tym 
razem na sztukę pt. „Kupiec 
Wenecki”. 

Podsumowaniem projektu 
będzie ostatnie stacjonarne 
spotkanie w czerwcu 2015 
roku w Fundacji „Centrum 
im. profesora Bronisława 
Geremka” w Warszawie.

Polskie Radio zaprosiło 
przedszkola z Polski do 
współpracy przy realizacji 
prog ramu ,,Polskie Ra-
dio Dzieciom ‘ ’ . Wśród 
przedszkoli znalazło się 
P ubliczne Pr z edszkole 
nr 2 im. Misia Uszatka 
w Strzegomiu. 

15 maja 2015 r. w siedzibie 
Polskiego Radia S.A. w War-
szawie odbyła się I Ogólno-
polska Konferencja koordyna-
torów projektu „Ambasador 
Polskiego Radia Dzieciom”, 
w której uczestniczyły Wie-
sława Górka, dyrektor przed-
szkola i nauczycielka Monika 
Kurek - koordynator projek-
tu. Polskie Radio Dzieciom 
to nowy edukacyjny program 
Polskiego Radia nadawany 
codziennie od 1 kwietnia 2015 
r. Skierowany jest do przed-
szkolaków, nauczycieli i ich 
rodziców. Program stanowi 
uzupełnienie treści, których 
dzieci uczą się w przedszkolu. 
Na antenie radiowej znane po-
stacie Kulfon i Monika oraz te, 
które dopiero będą zdobywać 
sympatię małego słuchacza 

Smok Adaś i Miś Michaś będą 
zapraszać dzieci do wspólnego 
poznawania świata. Współ-
praca przedszkola polega na 
zgłaszaniu tematyki audycji 
w paśmie dla dzieci i strefie 
rodzica, organizacji w holu 
przedszkola skrzynki Pol-
skiego Radia Dzieciom do 
kontaktu z rodzicami, współ-
organizowanie ogólnopolskich 
konkursów plastycznych, które 

umieszczane będą w wirtual-
nej galerii na stronie interneto-
wej radia. Przedszkole będzie 
miało możliwość przesyłania 
materiałów audio/video z wy-
powiedziami przedszkolaków 
na tematy wskazane przez 
Polskie Radio Dzieciom. Na-
uczyciele otrzymywać będą 
scenariusze audycji radiowych 
celem przygotowania się do 
zajęć z przedszkolakami. Pod-

czas konferencji odbyła się 
część warsztatowa, w której 
uczestniczyli nauczyciele ko-
ordynatorzy. Mieli oni okazję 
na antenie radiowej udzielenia 
krótkiego wywiadu. Monika 
Kurek poradziła sobie do-
skonale, przesyłając pozdro-
wienia od przedszkolaków ze 
Strzegomia granitowego serca 
Polski.

Edukacja globalna 

Miś Uszatek Ambasadorem Polskiego Radia Dzieciom

Podsumowaniem projektu będzie ostatnie stacjonarne spotkanie w czerwcu 2015 roku w Warszawie

Przedszkole będzie miało możliwość przesyłania materiałów audio/video z wypowiedziami przedszkolaków

Dzieci z „zeróweczki” ze 
Szkoły Podstawowej w Rogoź-
nicy wybrały się na nietypową 
wycieczkę, jaką była wizyta 
w gabinecie stomatologicznym 
w Strzegomiu.

Celem tej dydaktycznej wy-
cieczki było przede wszystkim 
przełamanie obawy przed wi-
zytą u stomatologa, a także 
kształtowanie nawyków proz-

drowotnych. Pani doktor przy-
jęła dzieci bardzo serdecznie, 
zapoznała z wyposażeniem 
gabinetu stomatologicznego, 
wyjaśniła, jak leczy się zęby, 
pokazała dzieciom działanie 
sprzętu medycznego. Następnie 
pani stomatolog przeprowadzi-
ła pogadankę na temat mycia 
zębów, a także skontrolowała 
zęby wszystkich dzieci.

Wycieczka do stomatologa

Dzięki Fundacji „Centrum im. profesora Bronisława Ge-
remka” we współpracy z Fundacją Orange, która rozpoczęła 
drugą edycję programu na temat edukacji globalnej, mło-
dzież Zespołu Szkół w Strzegomiu wzięła udział w projekcie 
„Nasz Świat”. 

Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom 
Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74/8560-587

Dodatkową atrakcją były zajęcia otwarte prowadzone przez na-
uczycieli pracujących przy tym projekcie: logoterapia, arteterapia 
i zajęcia matematyczne dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych.

Na zakończenie w ramach podziękowania, dzieci wręczyły prezent w postaci 
zdjęcia, na którym zaprezentowały swoje piękne uśmiechy.
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w roku jubileuszu 25 - lecia 
samor z ądu ter ytor ialnego 
warto zrekapitulować trendy 
rozwojowe kultury w gminie 
strzegom, a pani jest jedną 
z tych niewielu osób, które były 
świadkami wprowadzenia 
reformy samorządowej na na-
szym terenie. kiedy rozpoczęła 
pani pracę w strzegomskim 
ośrodku kultury?

Jeszcze przed wprowadze-
niem reformy samorządowej, 
tj. w roku 1983 r. rozpoczę-
łam pracę w Strzegomskim 
Ośrodku Kultury, jako in-
struktor kulturalno-oświa-
towy. Moim mentorem była 
ówczesna dyrektor Strzegom-
skiego Ośrodka Kultury Ana-
stazja Dziewulska. Pełniłam 
obowiązki kierownika działu 
imprez, a od roku 1992 - 
funkcję dyrektora Strzegom-
skiego Centrum Kultury. 

jako dyrektor jednostki podle-
głej gminie współpracowała 
pani z burmistrzem strze-
gomia.

Oczywiście, już jako dyrek-
tor rozpoczęłam współpracę 
z burmistrzem Strzegomia 
Ryszardem Rossą. 

Pani aktywność samorządo-
wa przejawiała się także na 
innych płaszczyznach. Była 
pani członkiem sejmiku sa-
morządowego województwa 
wałbrzyskiego.

Tak. W latach 1994-1998 
by ł a  cz łonk iem Komis j i 
Oświaty i Kultury Sejmiku 
Samorządowego Wojewódz-
twa Wałbrzyskiego. 

w tym czasie przeprowadzono 
remonty obiektów będących 
pod zarządem sck. zmieniła 

się baza, poprawiło wyposaże-
nie, wypiękniało otoczenie.

Osobiście nadzorowałam 
prace remontowe obecnego 
SOK II oraz pomieszczeń 
w sali widowiskowej SOK I. 
Pod moim nadzorem i kie-
rownictwem przeprowadzono 
wiele remontów i świetlicach 
wiejskich gminy Strzegom. 

realizowała się pani w kul-
turze gminy strzegom. jakie 
płaszczyzny działania uważa 
pani  z a swoje  największ e 
osiągniecie.

Zawsze byłam zaangażowa-
na w działalność kulturalną 
miasta i gminy Strzegom, 
widząc ogromy potencjał 
w mieszkańcach, stałam się 
prekursorką Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego. Byłam 
dyrektorem dwudziestu edycji 
Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru. Największe 
przedsięwzięcia kulturalne 
organizowane pod moim 
kierownictwem to: Między-
narodowy Festiwal Folkloru, 

Dni Ziemi Strzegomskiej, 
Jarmark Wielkanocny, Zimo-
we Rockowania, Festiwal Pio-
senki Religijnej i Refleksyj-
nej, Strzegomskie Spotkania 
z Teatrem, Festyn Kamienia, 
Dożynki Gminne, akcje letnie 
i zimowe dla dzieci. 

to w mieście, a na terenach 
wiejskich?

Służyłam pomocą i sprawo-
wałam nadzór merytoryczny 
nad 17 świetlicami wiejskimi, 
a także opiekowałam się ze-
społami folklorystycznymi 
i chórami. Byłam organiza-
torem wielu akcji charyta-
tywnych „Święto Otwartych 
Serc”, „Świąteczna Pomoc 
Rodzinom Najuboższym”, 
„Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy”. 

Pani osiągnięcia zostały za-
uważone na szczeblu kra-
j o w y m . z a  s w o j e  z a s ł u g i 
w krzewieniu kultury otrzy-
mała pani wiele zaszczytnych 
odznaczeń państwowych. 

W roku 2000 zostałam od-
znaczona odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury, a w roku 
2004 - prezydenckim Brą-
zowym Krzyżem Zasługi. 
W roku 2009 uhonorowano 
mnie medalem Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 

Zasłużony dla Kultury Polskiej 
oraz medalem Pro Memoria 
przez Związek Sybiraków. 

gratuluję, dziękuję za rozmo-
wę i życzę dalszych sukcesów 
w krzewieniu kultury gminy 
strzegom.

17 maja br. na Jasną 
Górę w Częstochowie 
przybyli pielgrzymi 
w ramach Ogólno-
polskiej Pielgrzymki 
Samorządu Terytorial-
nego. Samorządowcy 
tradycyjnie dziękowali 
Matce Bożej za do-
tychczasową opiekę 
oraz prosili o pomoc 
w wypełnianiu samo-
rządowych powinności 
służących dobru ogól-
nemu.

Tegoroczna piel-
grzymka odbyła się 

w wyjątkowym czasie jubileuszu 
25-lecia odrodzenia polskiego 
samorządu. Uczestniczyli w niej 
samorządowcy pełniący obecnie 
funkcje publiczne: prezydenci, 
burmistrzowie, wójtowie, mar-
szałkowie, starostowie, radni, 
pracownicy samorządowi, jak też 
ci, którzy pełnili je w przeszłości, 
współtworząc lokalną historię. 
W skład kilkunastoosobowej 
delegacji ze Strzegomia weszli m. 
in.: zastępca burmistrza Strzego-
mia – Wiesław Witkowski oraz 
radni Rady Miejskiej – Roman 
Asynger, Paweł Rudnicki i Piotr 
Szmidt. 

Najważniejszym punktem piel-
grzymki była msza św. w Kaplicy 
Matki Bożej przed Cudownym 
Obrazem w intencji polskich sa-
morządów. Przed nabożeństwem 
miała miejsce konferencja pt. 
„Odrodzenie polskiego samo-
rządu: HISTORIA – LUDZIE 
- PROBLEMY – KIERUN-
KI ROZWOJU”. Wśród wielu 
zaproszonych gości byli m. in. 
sędzia Trybunału Konstytucyjne-
go - Maria Gintowt-Jankowicz, 
pierwszy Minister Rozwoju Re-
gionalnego - Jerzy Kropiwnicki, 
przewodniczący Ligi Krajowej 
- Tadeusz Wrona, były prezes 

Trybunału Konstytucyjne-
go - Jerzy Stępień i wielu 
innych doświadczonych 
samorządowców. 

- Cieszymy się, 
że mogliśmy być 
na Jasnej Górze 
w tak wyjątko-
wym czasie ju-
bileuszu 25-lecia 
odrodzenia pol-
skiego samorzą-
du. Nasz udział 
w pielgrzymce 
stanowił swoiste 
dziękczynienie za 
dar samorządu 

i dar pierwszych wolnych wy-
borów w Polsce po II Wojnie 

Światowej – podkre-
śla Roman Asynger, 
burmistrz Strzegomia 

w latach 1994-1998.
Organizatora-

mi Ogólnopol-
skiej Pielgrzym-
ki Samorządu 
Terytorialnego 
była Liga Kra-
jowa oraz prze-
or Jasnej Góry 
o . M a r i a n 
Waligóra.

red

25 lat w kulturze gminy Strzegom

Nasi samorządowcy na Jasnej Górze

Co się działo w kulturze w gminie Strzegom przez ostatnie ćwierćwiecze, co się w niej zmieniło i jak zmieniały się trendy rozwojowe kultury?

W tej niezwykłej pielgrzymce uczestniczyli zarówno samorządowcy pełniący obecnie funkcje publiczne, jak też ci, którzy pełnili je w przeszłości

04.06.2015 r. godz. 18.00 
- sala widowiskowa SCK – 
otwarta próba generalna przed 
Koncertem Jubileuszowym 
40-lecia działalności arty-
stycznej Zespołu Folklory-
stycznego Kostrzanie.

05.06.2015 r. godz. 18.00 
– sala widowiskowa SCK 
– Koncert Jubileuszowy 40 
–lecia działalności artystycznej 

Zespołu Folklorystycznego 
Kostrzanie

07.06.201 5r. – plac rekre-
acyjny przed świetlicą Wiej-
ską w Kostrzy – godz.13.00 
– Msza polowa w intencji 
wychowanków i kadry ze-
społu Kostrzanie, godz.14.00 
-„Przyjaciele Kostrzan” – kon-
cert plenerowy z udziałem 
zespołów folklorystycznych, 

godz.16.00 – Jubileuszowa 
biesiada z muzyką.

13.06.2015 r. godz.15.00 – bo-
isko przy Świetlicy Wiejskiej 
w Żółkiewce – Turniej Wsi Żół-
kiewka-Wieśnica. W programie: 
prezentacje artystyczne, potyczki 
rekreacyjno-sportowe zaprzyjaź-
nionych wsi, rozstrzygnięcie kon-
kursu na pyszne ciasto wiejskie, 
super nagrody, dmuchany plac 
zabaw dla najmłodszych, mnó-
stwo atrakcji, zabawa z zespołem 
instrumentalno-wokalnym.

14.06.2015r. godz.16.00 – 
plac rekreacyjno-zabawowy 
w Granicy – festyn rodzinny. 
W programie zabawy i kon-
kursy rekreacyjno-sportowe 
z super nagrodami, zabawa 
z zespołem instrumentalno-
wokalnym, liczne niespo-
dzianki.

19 – 21.06.2015 r. Święto 
Granitu Strzegomskiego. 
W programie: prezentacje 

amatorskich grup artystycz-
nych z terenu miasta i gminy 
Strzegom, prezentacje dorobku 
branży kamieniarskiej, Giełda 
Minerałów, Turniej warcabowy 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, popisy histo-
rycznych grup rekonstrukcyj-
nych, koncerty gwiazd estrady 
polskiej tj. zespołu Dżem, 
Setus, Zbigniewa Wodeckiego, 
Mesajah, Kasi Popowskiej.

25.06.2015 r. godz.17.00 – 
sala widowiskowa SCK – za-
kończenie roku sekcji skrzy-
piec i pianina.

27.06.2015 r. godz.15.00 – 
boisko sportowe w Olszanach 
– Turniej Wsi Olszany-Stano-
wice. W programie: prezenta-
cje artystyczne, potyczki re-
kreacyjno-sportowe, konkursy 
z nagrodami, wiele atrakcji 
dla najmłodszych i dorosłych 
mieszkańców zaprzyjaźnio-
nych wsi, zabawa z zespołem 
instrumentalno-wokalnym.

Co się będzie działo w kulturze w czerwcu br.? 
Najważniejsze imprezy i wydarzenia organizowane przez i przy współpracy Strzegomskiego Centrum Kultury 

O rozwoju kultury w świetle jubileuszu 25 - lecia samorządu 
terytorialnego z Wiolettą Urban, wieloletnim dyrektorem 
Strzegomskiego Centrum Kultury rozmawia Grażyna 
Kuczer.
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Staraniem radnej Rady Miej-
skiej w Strzegomiu i jednocze-
śnie sołtysa Olszan - Stanisławy 
Górskiej, została zlikwidowana 
napowietrzna linia telefoniczna 
znajdująca się na działkach 
rolnych w Olszanach, obok tzw. 
„drogi wodociągowej”, od nr 6 
do nr 36.

W/w linia pochodziła z lat 
70-tych ubiegłego wieku, słupy 
stały blisko siebie, a przewody 
zwisały bardzo nisko. Stanowi-
ło to poważne utrudnienie we 
wszystkich pracach polowych, 
od orek przez zasiewy aż po zbiór 
ziemiopłodów. Uprawa roli w po-

bliżu słupów dużym sprzętem, 
jakim obecnie dysponują rolnicy, 
była niemożliwa. - Dotychcza-
sowe próby starań o likwidację 
linii trafiały w próżnię. Dopiero 
zastosowanie odpowiedniej do 
sytuacji formy prawnej - rosz-
czenia, skierowanego do właści-
wej instytucji - dyrekcji Orange 
Polska S.A. w Warszawie spo-
wodowało, że w ciągu niecałych 
trzech miesięcy od wysłania 
pisma, napowietrzna linia tele-
foniczna została usunięta z pól 
olszańskich rolników – podsu-
mowała Stanisława Górska.

red

Z 15 na 16 maja 2015 r. 
w Bibliotece w Stanowicach 
odbyła się „Noc z Czerwo-
nym Kapturkiem”. Organizacją 
„Nocy” zajęła się filia Biblioteki 
Publicznej w Stanowicach 
we współpracy z Biblioteką 
Szkolną przy Szkole Podsta-
wowej w Stanowicach im. Jana 
Brzechwy.

Tego wieczoru na dzieci cze-
kało wiele atrakcji. Po spisaniu 
regulaminu obowiązującego 
podczas nocy, każdy z uczestni-
ków losował przydział do jed-
nej z dwóch drużyn (Wilków 
i Czerwonych Kapturków), 
po czym otrzymał identyfika-
tor z logo oraz w zależności 
od drużyny czepek kapturka 
lub opaskę wilka. Następnie 

drużyny udały się do „Kuchni 
Czerwonego Kapturka”, gdzie 
wszyscy razem z przygotowa-
nych produktów samodzielnie 
sporządzili kolację.

Po kolacji obie drużyny w ra-
mach rywalizacji wybrały się 
na grę terenową czyli „Tropem 
wilka” w celu zebrania wszyst-
kich śladów wilka (poleceń 
do rozwiązania krzyżówki). 
Po powrocie z gry terenowej 
uczestnicy rozwiązali przygo-
towaną krzyżówkę, sprawdzili 
swoją wiedzę z literatury pod-
czas quizu. Następnie na każdą 
drużynę czekało kolejne zada-
nie polegające na wymyśleniu 
własnej historii czerwonego 
kapturka oraz przedstawienie 
jej. 

Niemożliwe stało się możliwe

„Noc w chatce pod lasem”

Sytuacja na tych drogach jest 
nieciekawa szczególnie w okre-
sie opadów, gdy zalegają kałuże 
i pojawia się błoto. Problem 
z poruszaniem się tu mają za-
równo piesi, jaki zmotoryzowa-
ni. - Chcemy wyremontowania 
tych dróg, bo ich nawierzchnia 
to ziemia ubita, w upał jest 
straszny kurz i zapylenie, po 
deszczu kałuże - ze zdenerwo-
waniem wyjaśnia Beata Rakow-
ska, mieszkanka wsi. I dodaje: 
- Walczyliśmy o drogę jeszcze 
za czasów burmistrza Lecha 
Markiewicza, ale nie udało się, 
bo nas przekonywano, że do za-
kończenia kanalizacji nie wyko-

na się żadnych prac, związanych 
z odtworzeniem nawierzchni. 
I tak jest do tej pory. A poza 
tym, projekt który był złożony 
wówczas nie zawierał wykonania 
nawierzchni dróg, więc są takie 
jakie są. To zdanie potwier-
dza sołtys wsi. - Przyjechałem 
z grupą inicjatywną w ramach 
konsultacji społecznych celem 
przedstawienia burmistrzowi 
istoty i powagi problemu, który 

utrudnia życie mieszkańcom. 
Staraliśmy się znaleźć wyjście 
awaryjne, jak i też oczekujemy 
na jak najszybsze wykonanie 
tych dróg. Projekt jest już wy-
konany, czekamy na wdrożenie 
go w życie, poprzez uzyska-
nie dofinansowania z Urzę-
du Marszałkowskiego - mówi 
Henryk Radkowski, sołtys 
wsi Rogoźnica. - Zawsze to ja 
przyjeżdżam do was, obserwuję 

wasze potrzeby i realizuję za-
dania najbardziej potrzebne dla 
mieszkańców. Wieś leży mi na 
sercu i to nie tylko wasza. Znam 
wasze potrzeby i postaram się 
pomóc, ale musicie poczekać. 
Na razie szukamy pieniędzy, bo 
projekt już mamy. Potrzebujemy 
tylko trochę czasu i spokoju 
-komentuje Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.
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Uroczyste poświęcenie nowego, 
granitowego krzyża odbyło się 
1 maja br. podczas mszy świętej 
polowej. Krzyż poświęcił ks. prałat 
Marek Babuśka, a świadkami 
tego wydarzenia byli prawie wszy-
scy mieszkańcy Morawy. – To 
była konieczność, żeby to miejsce 
kultu religijnego nadal funkcjo-
nowało i zostało upamiętnione. 
Jako chrześcijanie szanujemy 
historię i jej spuściznę. Stary krzyż 
został powalony przez wiatr. Nic 

dziwnego, bo był już spróchniały. 
Nowy krzyż, który postawiliśmy, 
jest w trakcie realizacji, jeszcze nie 
całkiem wykończony, a już spełnia 
swoją rolę – mówi Jan Ozimek, 
sołtys wsi.

Sponsorem przedsięwzięcia 
był Zenon Piekielny, miejsco-
wy przedsiębiorca. Mieszkańcy 
Morawy także czynnie włączyli 
się w podjęte prace - zakupili 
beton, wykonali cokół, który 
został olicowany granitem i wy-

konali inne, bardzo potrzebne 
prace. Otoczenie wokół krzyża 
zostanie estetycznie urządzone, 
wyłożone kostką granitową, a 
przed krzyżem zamontowane 
zostaną granitowe ławki. – Bardzo 
dziękuję mieszkańcom Morawy 
za aktywne włączenie się w to 
przedsięwzięcie i pozostawie-
nie po sobie granitowego śladu 
dla kolejnych pokoleń – dodaje 
sołtys.

gk

Międzyrzecze:
01.06.2015 r.godz.15:00-18:00 
– Dzień Dziecka – ognisko, gry 
i zabawy.
03.06.2015 r.godz.15:00-18:00 
– Skakanka – moja ulubiona 
zabawa. 
10.06.2015 r.godz.15:00-18:00 
– Gry stolikowe przy świetlicy 
wiejskiej.
11.06.2015 r.godz.15:00-18:00 
– Moje wymarzone wakacje 
w rysunku. 
Jaroszów: świetlica czynna od 
14:00 do 18:00
01.06.15 r. – Wycieczka do Wro-
cławia z okazji Dnia Dziecka.
08.06.15 r.godz.15:00 – Turniej 
warcabowy.
12.06.15 r.godz.15:00 – Zajęcia 
na Sali gimnastycznej.
Granica: świetlica czynna od 
16:00 – 20:00
01 .06 .15  r. godz .17 :00  – 
„Wszystkie dzieci nasze są” – 
Dzień Dziecka – grill, zabawy 
i konkursy.
05.06.15 r. godz.17:00 – Sport 
to zdrowie – moja ulubiona 
dyscyplina sportowa – zajęcia 
plastyczne.

09.06.15 r. godz.17:00 – Moja 
ulubiona zabawka - rysunek. 

Rogoźnica:
01.06.15 r.godz.16:30-18:30 – 
Słodkie wypieki z okazji Dnia 
Dziecka.
05.06.15 r.godz.17:00-18:00 – 
Skojarzenia – rozwijamy naszą 
wyobraźnię.
09.06.15 r.godz.16:00-18:00 
– Popołudnie z Chińczykiem – 
mini turniej. 
12.06.15 r.godz.17:00-19:00 
– Wesołe truskawki – prace 
plastyczne.
Czwartki – Spotkania Klubu 
Seniora.

Goczałków:
02.06.15 r.godz.13:30-15:30 
– Zgaduj zgadula – zagadki, 
rebusy, labirynty i krzyżówki.
04.06.15 r.godz.14:00-16:00 
– Zajęcia ruchowe na placu 
zabaw.
06.06.15 r.godz. – Dzień Dziec-
ka na naszej świetlicy. 
12.06.15 r.godz.16:30-18:30 – 
Młodzieżowe rozgrywki tenisa 
stołowego.

Graby: świetlica czynna: wt.-pt.: 
14:00-18:00 
 02.06.15 r. – Dzień Dziecka – 
słodki poczęstunek.
05.06.15 r. – Gry i zabawy na 
świeżym powietrzu.
10.06.15 r. – Turniej piłki noż-
nej dla chłopców. 
Bartoszówek: świetlica czyn-
na: wtorek, środa 16:00-19:00, 
czwartek 15:00-19:00
02.06.15 r.godz.16:00-17:00 – 
Świętujemy Dzień Dziecka.
09.06.15 r.godz.17:00-19:00 – 
Rozgrywki w piłkę siatkową.
11.06.15 r.godz.15:00-19:00 – 
Gry i zabawy na boisku. 

Stanowice:
01.06.15 r.godz.16:30-20:00 
– Świętujemy Dzień Dziecka; 
prace porządkowe.
02.06.15 r.godz.16:30-20:00 – 
Turniej tenisa stołowego; prace 
porządkowe.
03.06.15 r.godz.16:30-20:00 
– Gry i zabawy na świeżym 
powietrzu; prace porządkowe. 
04.06.15 r. godz.16:30-20:00 – 
Pomoc przy odrabianiu zadań 
domowych; prace porządkowe.

05.06.15 r. godz.16:30-20:00 
– Wspólne układanie puzzli; 
prace porządkowe.
Tomkowice: świetlica czynna 
pon. – czw.: 15:30-19:30; pt.: 
16:00-20:00
0 9 . 0 6 . 1 5  r. - g o d z . 1 6 : 0 0 -
19:00  –  Gr y  i  z abawy na 
boisku sportowym.
1 0 . 0 6 . 1 5  r. - g o d z . 1 6 : 0 0 -
19:00 – Prace porządkowe 
na terenie świetlicy i placu 
zabaw.

Wieśnica:
01.06.15 r.godz.14:00-19:00 
– Dzień Dziecka – zabawy na 
powietrzu, konkursy z nagro-
dami, pieczenie kiełbasek na 
ognisku.
03.06.15 r.godz.14:00-19:00 
– „Zabawy dzieci w innych 
krajach” – wypowiedzi dzie-
ci; rozmawiamy o prawach i 
obowiązkach dzieci na pod-
stawie wiersza pt. : „Prawa 
ucznia” M. Brykczyńskiego.
09.06.15 r.godz.14:00-19:00 
– Pogadanka na temat kole-
żeństwa w grupie aby atmosfe-
ra była miła na świetlicy.

Potrzebne remonty

Powstał nowy granitowy krzyż w Morawie

Co się będzie działo w świetlicach w czerwcu 2015?

Gmina szuka pieniędzy na konieczne remonty w Rogoźnicy, obecnie ma projekt przebudowy dróg

Mieszkańcy Morawy włączyli się w to przedsięwzięcie i pozostawili po sobie ślad dla kolejnych pokoleń

- Chcemy wyremontowania 
dróg - mówili przedstawi-
ciele mieszkańców Rogoź-
nicy, którzy 12 maja 2015 r. 
spotkali się z burmistrzem 
celem konsultacji w sprawie 
wykonania dróg z projektu 
dróg dojazdowych do pól. 
Sprawa dotyczy złego stanu 
technicznego dróg - ul. Ko-
ściuszkowców i ul. Cichej.

Ziemia Strzegomska jest usiana malowniczymi kapliczkami maryjnymi i przydrożnymi krzyżami. 
Jeden z nich, pochodzący z 1843 roku, znajdował się w Morawie, ale z powodu anomalii pogodo-
wych w ostatnim czasie został zniszczony. Mieszkańcy postanowili wykonać nowy krzyż.
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Swoją obecnością, oprócz 
par lamentarz ystów, za-
s z c z y c i l i  u c z e s t n i k ó w 
turnieju także burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta i zastępca burmistrza 
-  W iesław W itko wski , 
który dokonał uroczyste-
go otwarcia tej imprezy 
sportowej. Organizatorami 
turnieju był Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Jaroszo-
wie oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. 

W zmaganiach sporto-
wych udział wzięły dru-
żyny dziewcząt i  chłop-
ców z czterech gimnazjów 
z gminy Strzegom. Roz-
grywane mecze dostarczyły 
widzom jak zawsze wielu 
wrażeń, o których na bieżą-
co informował prowadzący 

spotkanie zastępca dyrek-
tora Strzegomskiego Cen-
trum Kultury – Krzysztof 
Kalinowski. W przerwach 
między meczami występo-
wała grupa taneczna che-
erleaderek „BALERINAS” 
z ZSP w Jaroszowie, przy-
gotowana przez nauczyciel-
kę – Monikę Bytnar–Go-
łembiowską. Organizatorzy 
zadbali również o to, aby 
każdy z zawodników mógł 
się posilić słodką bułką oraz 
wodą  mineralną. 

Tegorocznym zwycięzcą 
w kategorii dziewcząt zo-
stała drużyna Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu, wy-
przedzając Gimnazjum nr 
2, Gimnazjum w Jaroszowie 
i Gimnazjum w Goczał-
kowie. Wśród chłopców 

najlepsze okazało się Gim-
nazjum w Jaroszowie. Drugą 
lokatę zajęło Gimnazjum nr 
2 w Strzegomiu, trzecie - 
Gimnazjum nr 1, a czwarte - 
Gimnazjum w Goczałkowie. 
Najlepszym koszykarzem 

turnieju wybrano Marcina 
Kołkowskiego z Jaroszowa, 
a wśród dziewcząt najwszech-
stronniejszą zawodniczką była 
Kamila Krawczyk z Gimna-
zjum nr 1.

red

W zawodach wzięła 
udział sekcja judo dzieci 
i młodzików klubu spor-
towego Start Strzegom. 
Klub wystawił 6 za-
wodników w obu 
kategoriach wie-
kowych, którzy 
wykazali się du-
żym wyszkoleniem 
i hartem ducha. 
W kategorii dzieci 
pierwsze miejsca 
zajęli Bernard 
Bodnar i Grze-
gorz Wąsowski 
(na zdjęciu), zaś na 
najniższym stopniu 
podium uplasowa-
li się Paweł Topa 
i Aleksander Bod-

nar. W kategorii młodzi-
ków zwycięstwo odniósł 
Krystian Perchun, po-

konując wszystkich 
swoich przeciwników 
przed czasem. Mniej 
szczęścia miał Mi-
chał Bodnar, zaj-
mując piątą lokatę. 
Gratulując osiągnię-
cia Michałowi, trze-

ba zaznaczyć, że nasz 
judoka po raz pierwszy 
startował w wyższej 
kat. wiekowej. Gratu-
lacje należą się wszyst-
kim zawodnikom oraz 
trenerowi Andrzejo-
wi Rozwałce. 

red 

Mistrzowie kosza

Młodzi judocy wystartowali w Olimpiadzie Młodzieży

Wszystkie mecze były interesujące, a w szczególności te ostatnie, decydujące o wygranej

Start Strzegom wystawił sześciu zawodników, którzy wykazali się dużym wyszkoleniem i hartem ducha

AKS Granit Strzegom S. A. 
odniósł pierwsze tegoroczne 
zwycięstwo. Wygrana z ostat-
nią drużyną w tabeli – Choj-
nowianką Chojnów 3:0 (1:0) 
nie jest może jakimś wielkim 
sukcesem, ale liczą się 3 punk-
ty – tak ważne w kontekście 
utrzymania na czwartoligo-
wym szczeblu rozgrywek.

Przed niedzielnymi zawoda-
mi opiekun AKS-u Jarosław 
Krzyżanowski stwierdził, że 
niewywalczenie trzech punk-
tów z Chojnowianką byłoby 
katastrofą. To prawda, tym 
bardziej, że nasz rywal w 24 
dotychczasowych spotkaniach 
wygrał tylko raz, 4 mecze 
zremisował i aż 19 przegrał. 
W bramce gospodarzy za-
grał tym razem Kretkowski, 
jednak już po 20 minutach 
musiał zejść z boiska z po-
wodu kontuzji kolana. W jego 
miejsce wszedł Słowik, dla 
którego był to debiut w bar-
wach seniorów AKS-u. Prze-
waga strzegomian w prze-
kroju całego spotkania była 
spora. Nasz zespół ostatecznie 
zaaplikował rywalowi 3 bram-
ki, choć wynik mógł być dużo 
wyższy. Gole strzelili: Traczy-
kowski – dwie i Serweciński. 
Warto dodać, że w trakcie 

meczu Jarosława Krzyża-
nowskiego zastąpił jego syn 
Dawid. - Jak się nie ma co się 
lubi, to się lubi co się ma. To 
przysłowie pasuje do spotka-
nia z Chojnowianką. Powin-
niśmy wygrać zdecydowanie 
wyżej, jednak skończyło się 
na 3:0 dla AKS-u. Cieszę się, 
że pod koniec meczu zagrało 
aż 7 młodych piłkarzy i oni 
mogą te zawody zapisać na 
plus. Piłkarze, którzy weszli 
z ławki mieli swoje szanse 
bramkowe, jednak nie byli 
skuteczni. Wygraną dedyku-
jemy Mateuszowi Boberowi 
i jego żonie, gdyż niedawno 
doczekali się potomstwa – 
stwierdził strzegomski tre-
ner. Dzięki zwycięstwu AKS 
uciekł ze strefy spadkowej. Po 
25 kolejkach zajmuje 12. miej-
sce w tabeli. Tydzień wcześniej 
AKS Granit Strzegom S. A. 
przegrał z GKS-em Kobie-
rzyce 0:1 (0:1)

Ostatnie mecze:
10.05.2015 r. – Świebodzice
AKS Granit Strzegom S. A. – 
GKS Kobierzyce 0:1 (0:1)
17.05.2015 r. – Świebodzice
AKS Granit Strzegom S. 
A. – Chojnowianka Chojnów 
3:0 (1:0)

Już po raz piąty w Strzego-
miu odbyła się ogólnopolska 
akcja „Polska Biega”. 16 maja 
br. na terenie Strzegomskich 
Plantów kilkuset uczniów 
z  p lacówek oświatowych 
(w tym kilku przedszkola-
ków) gminy Strzegom wzięło 
udział w imprezie happe-

ningowej, mającej na celu 
promocję biegania. Impreza 
została zorganizowana przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. Na koniec 
każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkową koszulkę 
i dyplom ukończenia biegu.

red

Nasz AKS w końcu zwycięski

Strzegomianie znów w biegu

Zawody zainaugurował prezes 
koła Tadeusz Chmieliński, 
który powitał wszystkich 
i zapoznał z regulaminem. 
W rywalizacji uczestniczyło 26 
osób. Po odprawie i losowaniu 
stanowisk, zawodnicy udali 
się na wylosowane miejsca. 
Współzawodnictwo trwało od 
godz. 9.00 do 13.00. Po ważeniu 
ryb, wyłoniono zwycięzców. 
Najlepszy okazał się Adam 
Dryja, który zgromadził 3820 
pkt.. Drugie miejsce zajęła 
Natalia Jankowska – 3225 pkt., 
zaś najniższą lokatę na podium 
zajął Piotr Szczepanik – 2870 
pkt. Dodajmy, że największa 
rybę – karpia o długości 46 
cm - złowił Piotr Szczepanik. - 
Zwycięzcom zostały wręczone 

puchary, dyplomy oraz nagrody. 
Fundatorem pucharu za 
największą rybę jest rodzina 
państwa Miziołków. Na 

zakończenie był poczęstunek 
gorącą kiełbaską – informuje 
prezes Tadeusz Chmieliński. 

red

Adam Dryja wygrał zawody wędkarskie w Rusku
Największa rybę – karpia o długości 46 cm - złowił Piotr Szczepanik Będzie sportowo 

W dniach od 26 maja do 
1 czerwca br. na terenie całej 
gminy Strzegom odbędą się 
turnieje, zabawy i gry spor-
towe w ramach VII Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich - XXI Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin 
2015 r.

Organizatorem imprezy, 
którą objął Honorowym Pa-
tronatem prezydent RP - 
Bronisław Komorowski, jest 
Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich na zlecenie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Prosimy o zapoznanie się 
z bardzo ciekawym progra-
mem przygotowanym z tej 
okazji, który dostępny jest na 
stronie www.strzegom.pl.

Trzecim miejscem w klasie 
4N zakończył  s ię  występ 
strzegomsko-bielskiej załogi 
Kr ysiak/Gacek w 30. Raj-
dzie Karkonoskim (16-17 
maja br.).

Po początkowych kłopotach 
technicznych i  wycieczce 
poza drogę, przed drugim 
etapem załoga zajmowała 
4. miejsce w klasie, tracąc 3 
sekundy do trzeciej załogi, 
18 sekund do drugiej i aż 
44 sekund do prowadzących 
Janusza Knopta i Bartosza 
Rozkruta. Sobota i pierwszy 
przejazd Lubomierza to już 
szybsza i pewniejsza jazda, 
która zaowocowała 

2. miejscem w klasie ze 
stratą niespełna 1,5 
s e k u n d y  d o 
p rowadz ą-
c y c h . Po -
zwol i ło  to 
Krysiakowi 

i Gackowi wskoczyć na trze-
cie miejsce w klasie 4N. Ko-
lejne odcinki specjalne załoga 
podróżowała ze zmiennym 
szczęściem i w rezultacie 
przed przedostatnim oesem 
zajmowała pewne 3. miejsce 
w klasie z ponad minutową 
przewagą nad czwartą załogą. 
Na odcinku nr 8 załoga łapie 
kapcia i  przewaga ponad 
minuty topnieje do 3 sekund 
przed ostatnim odcinkiem 
rajdu, na którym to Krysiak 
i Gacek notują drugi czas, tym 
samym broniąc trzeciej lokaty 
w klasyfikacji końcowej.

red

Krysiak i Gacek na podium

W pogodne przedpołudnie – 18 maja br. - na boisku 
ORLIK w Jaroszowie rozegrany został III Turniej Piłki 
Koszykowej Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt i Chłopców 
STREETBALL. Zawody objęli patronatem honorowym 
poseł na Sejm RP - Monika Wielichowska oraz senator 
RP - Wiesław Kilian.

W niedzielę, 17 maja br. w hali Gwardii Wrocław odbyła 
się 8. Wrocławska Olimpiada Młodzieży zorganizowana 
przez Dolnośląski Związek Judo. 

W piękny, słoneczny dzień 10 maja br. na zbiorniku „Rekreacyjny” w Rusku odbyły się 
XXIX Zawody Spławikowe o Puchar Miziołka. Impreza zaliczana jest do Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej.

W przypadku pojawienia się błęd-
nych informacji w kalendarzu, pro-
simy o kontakt z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu.
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Sprzedaż działki pod budowę garażową – Strzegom, ul. Parkowa 

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518 z późn. 
zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
Gminy Strzegom prze-
znaczonych do:
- oddania w najem 
(dzierżawę ) zgodnie 
z Zarządzeniem nr: 
185/B/2015, 186/B/2015, 
187/B/2015, 188/B/2015, 
189/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 20 
maja 2015 roku.

 Strzegom, ul. Wałbrzyska - tere-
ny obsługi komunikacji
Burmistrz Strzegomia
ogłasza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie gminy 
Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położo-
na w Strzegomiu przy ulicy 
Wałbrzyskiej o powierzchni 
0,5545 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta 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 cywilnego 
nabywca nieruchomości wstę-
puje w stosunek najmu na miej-
sce zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 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. 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 za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 5 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 65/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 września 
2014 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 2 KS – tereny ob-
sługi komunikacji na części działki 
znajduje się granica strefy ochron-
nej sanitarnej od cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
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 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 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 sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-

ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (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 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 Uchwałą 
Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom, przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem K22KS – tereny 
obsługi komunikacji (parkingi, 
garaże).
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 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 
powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 26.03.2015 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
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 Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-

nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania 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 odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomiaogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom. Przedmiotem przetargu 
jest nieruchomość niezabudowana 
położona na terenie gminy Strzegom 
składająca się z działek nr 231/2, nr 
230/2, AM – 13, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Bankowej 
o łącznej powierzchni 0,1637 ha, dla 
nieruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020747/0. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
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 siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom zatwierdzonym Uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
B.9MW/U – zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługowa.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachunku: 
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 przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 

Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który prze-
targ wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie 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 przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Strzegom, ul. Bankowa - zabudowa mieszkaniowa  
wielorodzinna i usługowa

Garaż - ul. Parkowa

BurmIStrz 
StrzeGomIA 
INFORMUJE
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w jubileuszowych obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości

w skład pocztu sztandarowego weszli radni rm: monika Kozłowska, Paweł 
mosór i Janusz flaman

Natalia Chyłek i Patryk Berestecki z Honorowymi tytułami „młody aktywny 
Strzegomianin”

wystawa poświęcona historii strzegomskiego samorządu

o swoich doświadczeniach samorządowych mówił wiceminister Stanisław 
Huskowski

Burmistrz Strzegomia nadał 15 Honorowych tytułów „zasłużony dla ziemi 
Strzegomskiej”

występ słowno-muzyczny uczniów PSP nr 4 w Strzegomiu

Świetny występ dariusza wójcika (bas) ukoronował piątkową uroczystość

25 lat minęło bardzo szybko. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego to dobry okres dla rozwoju gminy Strzegom. Nasz lokalny samorząd wybrał właściwe kierunki działań, które 
służą wszystkim. Decyzje były podejmowane odpowiedzialnie i z myślą o mieszkańcach. Z okazji jubileuszu życzymy strzegomskiemu samorządowi wielu sukcesów, pomysłów oraz 
owocnej współpracy z mieszkańcami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości 25-lecia samorządu terytorialnego. 

Z myślą o mieszkańcach gminy


