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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:
 
StrzeGom
Remontują  
komisariat

Strzegomska policja do-
czekała się wymiany dachu 
na komisariacie oraz mo-
dernizacji I piętra i sieci 
wodno – kanalizacyjnej. Kto 
za to zapłacił? 

 str.2

StrzeGom
Gmina  
z nagrodą

Kapituła Programu Naj-
wyższa Jakość Quality In-
ternational 2015 przyznała 
Urzędowi Miejskiemu w 
Strzegomiu tytuł Laureata 
w kategorii QI Services. 
Za co? 

 str. 4

wSIe
Nowe drogi

Jest już droga w Żółkiew-
ce, trwa przebudowa drogi 
w Olszanach, a ponadto za-
kończono budowę chodnika 
w Tomkowicach 

 str.9

w SkróCIe:

Po konserwacji 

Zakończono roboty kon-
serwacyjne potoku Wierz-
biak w Goczałkowie. Prace 
wykonywała firma Eko-Mel 
z Dzierżoniowa na zlece-
nie Dolnośląskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Wrocławiu 
Oddział w Świdnicy. War-
tość wykonanych prac to 49 
000,00 zł.

Malują wiaty

Trwa malowanie wiat 
przystankowych w gminie 
Strzegom. Kolejne przy-
stanki zmieniają swoje ob-
licze. Na zdjęciu odnawiana 
wiata w Godzieszówku. 

Ogrodzono plac 

W ostatnim czasie wy-
konano ogrodzenie placu 
zabaw w Modlęcinie. Dzięki 
temu będzie bezpieczniej. 
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Do 15 września wpłynęło 8 
propozycji projektów. Powołany 
przez burmistrza zespół ds. bu-
dżetu obywatelskiego dokonał 
weryfikacji złożonych propozycji. 
W wyniku zakończenia prac do 
głosowania zakwalifikowano 
ostatecznie 7 projektów. 

Jeden projekt, niestety nie za-
kwalifikował się do oceny miesz-
kańców, ponieważ nie spełniał 
wymogów zawartych w zasadach 
Budżetu Obywatelskiego na 2016 
rok. – W tym roku, nauczeni do-
świadczeniem poprzedniej edycji, 
postanowiliśmy wprowadzić kilka 
zmian w realizacji procesu bu-
dżetu obywatelskiego. Nowością 
z pewnością jest podział zadań 
na dwie kategorie, tj. na zadania 
małe - do 100 tys. zł i zadania 
duże - do 300 tys. zł oraz zało-
żenie, że na listach rankingowych 
w każdej z kategorii zadań mogą 
się znaleźć projekty, które w gło-
sowaniu uzyskały co najmniej 5% 
ważnie oddanych głosów w danej 
kategorii. Głosować można tylko 
jeden raz przez oddanie głosu 
w wyznaczonym lokalu wybor-
czym na jeden projekt zadania 

małego i na jeden projekt zadania 
dużego- informuje burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 

Głosowanie odbędzie się 
w dniach 16-18 październi-
ka br. w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego przy ul. Świdnickiej 
15-17. W głosowaniu może 
wziąć udział każdy mieszkaniec 
zameldowany na pobyt stały 
w Strzegomiu, pod warunkiem, 
że w dniu 26 sierpnia 2015r. 
miał ukończony szesnasty rok 
życia. Przed głosowaniem należy 
okazać komisji dokument toż-
samości ze zdjęciem i adresem 
zameldowania oraz numerem 
PESEL, a osoby niepełnoletnie 
dodatkowo zgodę opiekuna 
prawnego na udział w procesie 
tworzenia budżetu obywatel-
skiego (zawierającą nr PESEL). 
Wzór zgody jest możliwy do po-
brania ze strony www.strzegom.
pl oraz w Punkcie Konsultacyj-
nym. W przypadku, gdy posia-
dany przez głosującego dowód 
tożsamości nie zawiera adresu 
zameldowania, głosujący składa 
w obecności członka Komisji 
pisemne oświadczenie zawiera-

jące adres stałego zameldowania. 
Dodajmy, że karty do głosowa-
nia różnią się kolorami – dla 
projektów małych – kolor żółty, 

dla projektów dużych – kolor 
biały i dostępne będą wyłącznie 
w lokalu wyborczym.
 Dokończenie na stronie 3

Wśród gości byli również 
poseł na Sejm RP – Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, senator 
RP – Wiesław Kilian i pre-
zydent Wałbrzycha – Roman 
Szełemej. – Po rozmowach z 
wiceministrem temat budowy 
obwodnicy będzie kontynuowa-
ny w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. 
Spodziewamy się już niedługo 

również przyjazdu wicemar-
szałka UMWD Jerzego Mi-
chalaka do naszego miasta. 
Zrobimy wszystko co w naszej 
mocy, by zadanie zostało wpisa-
ne do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego – informuje 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta.

red

Oddaj swój głos!

Rozmawiano o naszej obwodnicy

W tym roku wprowadzono istotne zmiany w Budżecie Obywatelskim Miasta Strzegom. Zobacz jakie 

Po rozmowach z wiceministrem temat budowy obwodnicy będzie kontynuowany w UMWD

W I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegomia 
zwyciężył projekt na remont elewacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4. Zadanie jest obecnie 
w trakcie realizacji 

W czwartek, 1 października br. z roboczą wizytą do Strzego-
mia przybył wiceminister infrastruktury i rozwoju – Walde-
mar Sługocki. W trakcie spotkania rozmawiano o budowie 
obwodnicy Strzegomia. 

Rozpoczął się kolejny etap działań związanych z wdrażaniem 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2016 rok. 
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NuMery telefONóW urZędu 
MIejSkIegO W StrZegOMIu:
Sekretariat – (74)8560-500
Sekretarz gminy – (74)8560-
503
Skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady Miej-
skiej – (74)8560-549 
Wydział Spraw Obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
Wydział Oświaty – (74)8560-
581
Wydział kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
Wydział gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
Wydział gospodarki komu-
nalnej Ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
Wydział gospodarki Odpa-
dami komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
Wydział gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
Wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
Wydział Inwestycji i Za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
Wydział Organizacyjny – 
(74)8560-599
Wydział Obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
Wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
Zespół ds. kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SZkOły I PrZedSZkOla: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. Misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w Stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. jadwigi w Morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. Mikołaja 
kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. kornela Maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. janusza korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama Mickiewicza 
w Olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza kościuszki 
w goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Stanowicach – (74)855 76 94
gimnazjum Nr 1 im. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
gimnazjum Nr 2 im. jana 
Pawła II – (74)855 52 61
gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny jenke w jaroszowie – 
(74)855 82 05
gimnazjum im. jana Pawła II 
w goczałkowie (74)855 95 90 
– Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
Zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
Warsztat terapii Zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrZyCHOdNIe 
StrZegOMSkIe CeNtruM 
MedyCZNO-dIagNOStyCZ-
Ne Sp. z o.o., ul. Witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie” ul. 
kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
Medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
NZOZ gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

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

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

POlICja 
komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NOtarIuSZ
Beata Burkowska - Zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dWOrZeC autOBuSOWy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Tym razem polecamy materiał filmowy dotyczący XII Spotkania Religijno-Patriotycznego, które odbyło się 20 września br. w 
Rusku. Dzień wcześniej pasjonaci folkloru uczestniczyli w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Goczałkowie pn. „Babie 
lato na ludowo”. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego ciekawego wydarzenia. 

Nowości na antenie TV Strzegom!

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

Remont pomieszczeń biu-
rowych na I piętrze polega na 
malowaniu i odświeżeniu ścian, 
wymianie stolarki drzwiowej i wy-
mianie wykładzin podłogowych. 
Dodatkowo modernizowane są 
toalety dla interesantów. Prace, 
których koszt wynosi 35 tys. zł 
brutto - przeprowadza firma 
Gipsbud Usługi Budowlano – 
Wykończeniowe Mirosław Sta-
nowski ze Strzegomia. Zlecenio-
dawcą jest gmina Strzegom.

To nie jedyne prace remon-
towe, które w tym momencie 
trwają na terenie budynku 
komisariatu. Dużym przed-
sięwzięciem jest wymiana cało-
ściowa dachu oraz wymiana starej 
(żeliwnej) kanalizacji sanitarnej na 
PCV. W obu przypadkach środki 
na remont pochodzą z Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocła-
wiu (wymiana dachu – 80 tys. zł, 
kanalizacja sanitarna – 11 tys. zł).

tW

- Zwiedzaliśmy z przewod-
nikiem komnaty i podzie-
mia zamku. Po zamkowych 
wrażeniach odwiedziliśmy 
Palmiarnię, wokół której po-
dziwialiśmy już barwy jesieni 
a w środku niesamowitą, róż-
norodną florę – relacjonuje 
Katarzyna Wójcik, dyrektor 

Biblioteki Miasta i Gminy 
Strzegom oraz prezes stowa-
rzyszenia „Czytelnik”. 

Zadanie zrealizowane zosta-
ło w ramach projektu „Jesień 
życia z kulturą” , który finanso-
wany jest ze środków budżetu 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 
r., poz. 782 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem nr: 357/B/2015, 
358/B/2015, 359/B/2015, 360/B/2015, 

361/B/2015 i 362/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 8 października 
2015 roku 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 782 z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy 

nieruchomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 341/B/2015, Nr 342/B/2015, Nr 343/
B/2015, Nr 344/B/2015, Nr 345/B/2015 
, Nr 346/B/2015, Nr 347/B/2015, Nr 
348/B/2015 Burmistrza Strzegomia 
z dnia 2 października 2015 r., 

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-

ce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 
r. poz. 782 z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 350/B/2015, Nr 351/B/2015, Nr 
352/B/2015, Nr 353/B/2015, Nr 354/
B/2015, Nr 355/B/2015, Nr 356/B/201 
Burmistrza Strzegomia z dnia 7 paź-
dziernika 2015 r. 

Sezon zainaugurowano 15 
czerwca, a jego zakończenie 
miało miejsce 6 września br. - 
Ogólna sprzedaż biletów wstępu 
na baseny zamknęła się kwotą 
341 419,00 zł. W porównaniu 
do roku ubiegłego była większa 
o 134 259,00 zł. Tegoroczne 
wpływy były rekordowe w ciągu 
ostatnich sześciu lat. W sumie 

z basenów w 2015 r. skorzystało 
ponad 54 tys. osób. Szczególnie 
cieszy fakt, że blisko 8 tys. dzieci 
i młodzieży z terenu całej gminy 
Strzegom skorzystało z opcji 
wykupu biletu za 1 zł – informu-
je Grzegorz Luszawski, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu.

red

remont komisariatu

Nasi seniorzy w Zamku Książ

Udany sezon na basenach

Wszelkie zmiany wpłyną na podwyższenie standardu i jakości usług świadczonych przez strzegomską policję

Uczestnicy wycieczki, wrócili we wspaniałych nastrojach z chęcią na następne wspólne wyjazdy

Tegoroczne wpływy z biletów wstępu na baseny były rekordowe - wyniosły 341 419,00 zł

Tegoroczny sezon na strzegomskim kompleksie basenów 
kąpielowych był bardzo udany. Zanotowano bardzo dużą 
sprzedaż biletów, a co za tym idzie wysoką frekwencję osób 
korzystających z naszego obiektu. 

2 października 2015 r. w piękny, słoneczny, jesienny dzień, 
grupa seniorów z gminy Strzegom pojechała na wycieczkę 
do Zamku Książ i do Palmiarni.

Aktualnie trwają prace remontowe Komisariatu Policji 
w Strzegomiu. Już niedługo I piętro komisariatu zmieni 
się nie do poznania. Również pokrycie dachowe budyn-
ku i kanalizacja sanitarna będą wymienione na nowe.

Burmistrz Strzegomia informuje
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Przyjdź i dowiedz się!
23 października br. do Strzegomia przyjadą 
przedstawiciele Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Wałbrzychu. 

Spotkanie odbędzie się w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” (sala herbowa) i będzie 
miało charakter indywidualnych konsultacj i 
dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych gminy Strzegom, dotyczących 
możliwości pozyskania środków unijnych z pro-
gramów krajowych oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków 
z UE otrzymają bezpłatne informatory. Ponadto 
przedstawiciele PIFE będą mogli dokonać analizy 
potencjalnych projektów, poinformują o terminach 
naborów wniosków. Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju.
 MKs

Zapraszamy 23 października 2015 r. od godz. 
10.00 do 13.00 do Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. 

AktuAlności

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

Październik 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

11.10 - 17.10 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-
17-75

18.10 - 24.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

25.10 - 31.10 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-
60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? Informacja Będą Konsultacje społeczne 
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

Informujemy, że pod adresem internetowym: www.
strzegom.intergis.pl dla wszystkich zainteresowanych 
dostępny jest program umożliwiający korzystanie 
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Strzegom oraz studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzegom.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z serwisu.

Burmistrz Strzegomia informuje, że 
został przygotowany projekt „Wielo-
letniego Programu współpracy gminy 
Strzegom z organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
lata 2016-2017”. 

Projekt podlegać będzie konsul-
tacjom do dnia 30 października 
2015 r. zgodnie z uchwałą nr 30/11 
Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 
2011r. w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu konsultowania 
z Gminną Radą Działalności Pożyt-
ku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji.

Wszelkie informacje dostępne są 
stronie internetowej www.strzegom.
pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w za-
kładce Organizacje pozarządowe/
Konsultacje społeczne.

Zapraszamy lokalne organizacje do 
udziału w konsultacjach. 

Można również korzystać ze specjalnie utworzonego baneru 
pn. „System Informacji Przestrzennej Gminy Strzegom” na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (po 
prawej stronie). 

W Strzegomiu powstanie 
Dzienny Dom Pobytu Se-
nior-Wigor, który rozpocznie 
działalność jeszcze w tym 
roku . Co  na j -
mniej 30 osób 
w  w i e k u 
p o w y ż e j 
60 . roku 
życia bę-
dzie mo-
g ło  sko-
r z y s t a ć 
z  o f e r t y 
r o z w o -
j u  i  a k -
t y w n e g o 
spędzania 
c z a s u . 
W domu 
p o d -
o p i e c z n i 
będą mo-
g l i  s p ę -
d z a ć  c o 
na jmnie j 
8 godzin dziennie - od po-
niedziałku do piątku.

W domu dla seniora będą 
m. in.: pokój do spotkań, po-
mieszczenie do gotowania, 
ćwiczeń ruchowych, a tak-
że do relaksu z biblioteką 
włącznie. Starsi mieszkańcy 

gminy będą mieli do dyspo-
zycji sprzęt radiowo-tele-
wizyjny, a także komputer 
z dostępem do Internetu. 

Będzie możliwość sko-
rz y s tan ia  z  j ednego 

g o r ą c e g o  p o s i ł k u 
dziennie. 

- Działalność 
placówki bę-

d z i e  p o -
l egać  na 
u d z i e -
l a n i u 
p o m o c y 
w  c z y n -
nośc iach 
dnia  co-
dzienne-
g o  o r a z 
ś w i a d -
czyć usłu-
g i  e d u -
k a c y j n e , 

kul tura lno-oświa-
towe, sportowo-re-

kreacy jne. Seniorzy będą 
brać udział w zajęciach ak-
t ywizu jących społecznie , 
ruchowych, a także w tera-
pii zajęciowej – informuje 
Bożena Brańka, kierownik 
OPS Strzegom.

red

W trosce o seniorów

- Budżet Obywatelski jest 
dużą szansą dla strzegomian, 
którzy mogą głosować na zgło-
szone przez siebie projekty. 
Niestety, obserwujemy, że zain-
teresowanie tą inicjatywą wśród 
mieszkańców jest niewielkie. 

Propozycje swoich projektów 
zgłaszają najczęściej stowa-
rzyszenia, a chcielibyśmy, żeby 
mieszkańcy też włączyli w two-
rzenie Budżetu Obywatelskie-
go. Zachęcam do tego i liczę 
na większą aktywność naszych 

mieszkańców – mówi burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 

Miejsce głosowania:
Urząd Stanu Cywilnego przy 
ul. Świdnickiej 15-17 w Strze-
gomiu

Harmonogram głosowania:
16.10.2015r. (piątek) 15.00-
20.00
17.10.2015r. (sobota) 9.00-
12.00 oraz 16.00-20.00
18.10.2015 (niedziela) 10.00-
20.00

Na co głosować?
Od 16 do 18 października br. mieszkańcy Strzegomia wybiorą zadania, które zostaną zrealizowane w tym roku 

Prezydenci, burmistrzo-
wie oraz wójtowie gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
zapraszają na spotkania in-
formacyjne dla przedsiębior-
ców dotyczące ogłoszonego 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
konkursu wniosków o do-
finansowanie innowacyj-
ności produktowej i pro-
cesowej MŚP (Poddziałanie 
1.5.2 schemat 1.5.A Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020).

Spotkania odbędą się:
•	 15	października	w	Nowej	

Rudzie (16:00, Centrum 
Biznesu i Innowacji, ul. 
Kłodzka 22)

•	 16	 października	 w	 Ka-
miennej Górze (16:00, 
Urząd Miejski, Pl. Grun-
waldzki 1)

•	 19	października	w	Strze-
gomiu  (14 :00 , Urząd 
Miejski, Rynek 38).

Więcej informacji znajdzie-
cie państwo w serwisie inter-
netowym ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej pod adresem 
www.ipaw.walbrzych.eu 

Prosimy o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu infor-
macyjnym na adres ipaw@
ipaw.walbrzych.eu ze wska-
zaniem wybranej miejsco-
wości i liczby uczestników.
•	 Nowa	Ruda	–	 zgłoszenie	

udziału do 14 paździer-
nika 2015 r. do godziny 
12.00

•	 Kamienna	Góra	 –	 zgło-
szenie udziału do 15 paź-
dziernika 2015 r. do go-
dziny 12.00

•	 Strzegom	 –	 zgłoszenie	
udziału do 16 paździer-
nika 2015r. do godziny 
12.00

Spotkania dla przedsiębiorców
Więcej informacji znajduje się pod adresem www.ipaw.walbrzych.eu

Osoby chętne do skorzystania z oferty prosimy 

o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej 23. Szczegó-

łowe informacje można uzyskać także telefonicznie 

pod numerem 74 647 71 80. 

Dokończenie ze strony 1. W tym roku mieszkańcy mogą głosować na siedem projektów zgłoszonych do Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Strzegom. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem, a także 
zwięzłe informacje na temat projektów i szczegóły dotyczące głosowania znajdują się w zakładkach dotyczących budżetu 
obywatelskiego na stronie www.strzegom.pl oraz na www.bip.strzegom.pl .

Lista projektów podlegających głosowaniu – zadania małe

Lp. Tytuł projektu Zgłaszający

Zweryfiko-
wany koszt 
realizacji pro-
jektowane-go 
zadania (zł)

Lokalizacja projektu

Działka Obręb
Ar-
kusz 
mapy

1.

Przenośny 
system 
nagłośnienia 
przeznaczony 
do realizacji za-
dań Towarzy-
stwa Przyjaciół 
Dzieci

Towarzy-
stwo Przy-
jaciół Dzieci 
Zarząd 
Oddziału 
Miejsko-
Gminnego 
w Strzego-
miu

7 235,00

Urządzenie mobilne, 
proponowane prze-
kazanie pod opiekę 
Strzegomskiemu 
Centrum Kultury

2. Relaks w 
hamaku 

Anna 
Grzelik 5 402,00

Urządzenie mobilne, 
proponowane prze-
kazanie pod opiekę 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu

3.
Siłownia pod 
chmurką na 
domkach

Paweł 
Rudnicki 39 000,00 2393 3 32

4.

Uniwersalna, 
wielofunkcyjna 
mata treningo-
wa do judo i 
innych sportów 
– profesjona-
lizm dla dzieci i 
dorosłych

Amator-
ski Klub 
Sportowy w 
Strzegomiu

23 684,00

Urządzenie mobilne, 
proponowane prze-
kazanie pod opiekę 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu

Lista projektów podlegających głosowaniu – zadania duże

Lp. Tytuł pro-
jektu Zgłaszający

Zweryfiko-
wany koszt 
realizacji 
projekto-
wane-go 
zadania (zł)

Lokalizacja projektu

Dział-
ka

Ob-
ręb

Arkusz 
mapy

1.

Gwiezdne 
podwórko 
– centrum 
rekreacyjno-
edukacyjne

Koło Przy-
jaciół Dzieci 
„Copernicus” 
przy Publicz-
nej Szkole 
Podstawo-
wej nr 2

269 373,09 1013 1 4

2.

Ścieżka 
pieszo-rowe-
rowa wzdłuż 
drogi krzy-
żowej od ul. 
Promenada 
– Cicha w 
kierunku 
Góry Krzy-
żowej

Tomasz 
Marczak 233 176,11 1071 1 2

3.
Zakup mo-
bilnej sceny 
plenerowej 

Stowa-
rzyszenie 
Wspierania 
Kultury w 
Gminie 
Strzegom 
„Akcja”

154 980,00

Urządzenie mobilne, 
proponowane przeka-
zanie pod opiekę Strze-
gomskiemu Centrum 
Kultury

W najbliższym okresie odbędą się spotkania w sprawie pierwszego naboru wniosków 
o dofinansowanie ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej 
(IPAW).
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Na Galę QI 2015, która 
odbyła się w Warszawie 30 
września 2015 r. zaprosze-
ni zostali - Wiesław Wit-
kowski, zastępca burmistrza 
Strzegomia oraz Iwona Za-
bawa – Budziszyn, sekretarz 
gminy. - Działanie Urzędu 
jest zgodne z wymaganiami 
systemu zarządzania jakością 
wg normy PN-EN ISO 9001 
i jego wprowadzenie, oprócz 
uzyskania spójności pomiędzy 
poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi Urzędu, za-
pewnia wysoki standard usług 
oraz podnosi administracyjną 
sprawność i jego rangę. Przy-
jazne podejście do klienta, 
załatwianie spraw zgodne 
z prawem oraz najwyższa 

jakość w świadczeniu usług 
na rzecz mieszkańców gmi-
ny, stanowią główne zasady 
działania Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu. Pragniemy, aby 
praca personelu Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu była 
zawsze kojarzona z najwyższą 
jakością oraz przy jaznym 
stosunkiem do klientów – 
wyjaśnia Iwona Zabawa – Bu-
dziszyn, sekretarz gminy.

Cieszy fakt, że Urząd Miej-

ski w Strzegomiu jest je-
dynym samorządem, który 
od sześciu lat zdobywa tak 
wielkie wyróżnienie. Wszyst-
kim pracownikom, którzy 
przyczynili się do otrzymania 
tej prestiżowej nagrody, gra-
tulujemy.

gk

Gala w Warszawie
Gmina Strzegom odebrała certyfikat Laureata ze znakiem QI oraz złoty medal QI 2015

28 września 2015 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu 
odbyło się posiedzenie Komitetu 
Sterującego ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. W spotkaniu licz-
nie udział wzięli szefowie gmin 
wchodzących w skład Aglome-
racji. 

- Dziękujemy panu burmi-
strzowi Zbigniewowi Suchycie 
za zaproszenie do Strzegomia. 
Cieszymy się, że możemy się tu 
dziś wszyscy spotkać – mówił 
Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha, lider Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

W trakcie posiedzenia człon-
kowie podjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia Strategii Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych Aglomeracji Wałbrzyskiej 
uwzględniającej sugestie i uwagi 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz 
Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju

 Ponadto dyrektor Instytu-
cji Pośredniczącej Aglomeracji 

Wałbrzyskiej Bożena Dróżdż 
zapoznała szefów gmin ze zak-
tualizowanym harmonogramem 
naborów wniosków w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020.

 W trakcie spotkania podjęto 
także decyzję o organizacji spo-
tkań informacyjnych w sprawie 
pierwszego naboru wniosków 
o dofinansowanie dla przedsię-
biorców, który został ogłoszony 
jeszcze we wrześniu. Jedno ze 
spotkań informacyjnych odbę-
dzie się w Strzegomiu, o którego 
szczegółach będziemy informo-
wać. Rozmawiano również na 
tematy bieżące, m.in. dotyczące 
realizacji Zintegrowanego Pro-
gramu Transportu Publicznego 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 Ostatnim akcentem spotkania 
było zaproszenie przybyłych 
gości przez burmistrza Zbi-
gniewa Suchytę do zwiedzenia 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. 

Posiedzenie komitetu zIt

W firmie Piramida w Kostrzy 
wykonano z granitu największą 
stupę buddyjską w Europie. Zo-
stała postawiona w okolicach So-
fii. Stupa wykonana jest z granitu 
strzegomskiego o powierzchni 
groszkowanej i piaskowanej. 

Do wykonania stupy potrzebne 
były: doświadczenie, precyzyjny 
sprzęt i bardzo dobrzy fachow-
cy. - Do realizacji budowy stupy 
krajowe firmy kamieniarskie pod-
chodzą z wielką rezerwą z uwagi 
na trudność wykonania zadania. 
Dla nas nie ma trudnego zadania. 
Wykonamy wszystkie zlecenia. 
Nie boimy się wyzwań. Ostatnio 
zbudowane w Europie stupy 
posiadają betonowy trzon, a na 
zewnątrz obłożone są blokami 

z naturalnego 

kamienia. My wykonujemy stu-
pę w całości z granitu, a wazę 
z jednego bloku, wycinając ją 
diamentową linką - komentuje 
dr inż. Bogusław Solima, prezes 
firmy Piramida. 

Jak na największą w Europie 
stupę przystało, parametry ma 
imponujące. Wymiar podstawy 
wynosi 5,6x5,6m, wysokość całko-
wita 7,5m, a łączna waga elemen-
tów granitowych - 94 tony.

Stupa buddyjska jako budowla 
sakralna jest „kamiennym symbo-
lem bezczasowej przestrzeni”. Jej 
symetryczna forma wypełniona 
jest zwykle relikwiami, mantrami, 
kosztownościami oraz różnego ro-
dzaju symbolami. Oprócz aspektu 
religijnego stupy stały się również 

manifestacją strefy wpływu. 
Były wszędzie tam, dokąd 

docierał buddyzm. 
gk

Wykonali największą stupę

Październikowe spotkanie 
burmistrza Strzegomia z soł-
tysami naszej gminy zdo-
minowały tematy funduszu 
sołeckiego, projektu budżetu 
na 2016 r. i bieżących spraw 
ważnych dla mieszkańców 
poszczególnych wsi. Narada 
odbyła się w środę, 7 paździer-
nika br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu.

Uczestnicząca w spotkaniu 
skarbnik gminy Strzegom – Lu-
cyna Jurek omówiła zasady wy-
datkowania funduszu sołeckie-
go – w tym. m. in. klasyfikację 
wydatków na poszczególnych 
działach, rozdziałach i paragrafach 
w budżecie. – Fundusz sołecki jest 
częścią budżetu gminy Strzegom 
i tutaj obowiązują takie same 
przepisy. Dzięki temu, że wszyst-
kie wydatki zostaną odpowiednio 
sklasyfikowane, unikniemy niepo-
rozumień – podkreślił burmistrz 
Zbigniew Suchyta.

W chwili obecnej przygotowy-
wany jest projekt budżetu gminy 
Strzegom na 2016 r. Burmistrz 

przedstawił sołtysom najważniej-
sze zadania, które będą wykonane 
w przyszłym roku. Wśród nich 
będą remonty dróg dojazdowych 
do pól, remonty chodników czy 
też adaptacja budynku w Grocho-
towie na miejscową sołtysówkę. 
– Jest wiele miejscowości, które 
w ostatnich latach zmieniły się 
nie do poznania. Teraz musimy 
zadbać o te sołectwa, gdzie nie-
wiele się działo. Taką wsią jest m. 
in. Międzyrzecze, gdzie chcemy 
wykonać w przyszłym roku chod-
niki – wyjaśniał burmistrz.

Wiele ciepłych słów padło pod 
adresem organizatorów doży-

nek gminnych, które odbyły się 
w sierpniu w Jaroszowie. Bur-
mistrz podziękował sołectwom, 
które aktywnie włączyły się w to 
piękne przedsięwzięcie, zaznacza-
jąc jednocześnie, że nie wszystkie 
wsie wykazują się aktywnością 
na tym polu. Wiadomo już, że 
dożynki gminne w 2017 r. odbędą 
się w Morawie i będą połączone 
z Mistrzostwami Europy we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego. Planuje się, 
że impreza potrwa dwa dni. Nie 
wiadomo jeszcze, gdzie odbędą się 
dożynki w przyszłym roku.

tW

Narada z sołtysami
Wiele ciepłych słów padło pod adresem organizatorów dożynek gminnych Nowe mieszkania 

Jak informuje Władysław 
H a l c z u k  z e  S pó łdz i e ln i 
Mieszkaniowej w Świebodzi-
cach, w Strzegomiu przy ulicy 
Krótkiej rozpoczęto budowę 
szeregu ośmiu domów jedno-
rodzinnych. 

Ponadto informujemy, że 
gmina Strzegom zamierza zre-
alizować wraz ze Spółdzielnią 
społeczne budownictwo czyn-
szowe, zgodnie z najnowszymi 
przepisami ustawy o popiera-
niu budownictwa mieszkanio-
wego. Działania te pewnością 
stworzą możliwości dla osób, 
których sytuacja materialna 
nie pozwala na zakup wła-
snego mieszkania z udziałem 
kredytu hipotecznego. 

Nie mogło zabraknąć rów-
nież przedstawicieli władz 
samorządowych: burmistrza 
Strzegomia – Zbigniewa Su-
chyty, zastępcy burmistrza 
– Wiesława Witkowskiego 
oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzegomiu – To-
masza Marczaka, którzy zło-

żyli państwu Łopuszyńskim 
okolicznościowe życzenia oraz 
wręczyli medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Pani Zofia i Pan Jerzy za-
warli związek małżeński dnia 
2 października 1965 r. w Strze-
gomiu. Nasi jubilaci są szczęśli-
wym małżeństwem od 50 lat. 

Są rodzicami dwóch 
córek: Beaty i Anny 
oraz czworga wnucząt: 
Małgorzaty,  Alek-
sandr y, Wojciecha 
i Przemysława. 

Krótkie kroniki z ży-
cia jubilatów na stronie 
www.strzegom.pl

Złote Gody państwa Łopuszyńskich
Jubilatom życzymy zdrowia, miłości, pogody ducha i doczekania kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego

Zgodnie z podziałem środków z Narodo-
wego Programu Stypendialnego na wypłatę 
stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie 
wrzesień – grudzień 2015 r. dotacja celowa 
z budżetu państwa dla gminy Strzegom 
wyniesie 104 124,73 zł. Kwota ta stanowi 
80% sumy na powyższe zadanie – wkład 
gminy wynosi 26 032,18 zł (20 %).

W roku szkolnym 2015/16 179 osób 
złożyło wnioski na stypendium szkolne. 
6 października br. dokonano podziału 
środków finansowych na stypendia szkolne 
w okresie od 1 września do 31 grudnia br.

Kwota, która została przyznana na wy-
płatę stypendium szkolnego wynosi 130 
155,91 zł, z czego rozdysponowano kwotę 
90 344,00 zł.

Jaka pomoc?

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality In-
ternational 2015, odbywającego się pod patronatem 
Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, 
przyznała Urzędowi Miejskiemu w Strzegomiu tytuł 
Laureata w kategorii QI Services – za najwyższej jakości 
usługi z zakresu administracji publicznej świadczone na 
rzecz mieszkańców i przedsiębiorców. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu, 3 października br., odbyła się piękna 
uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Zofii i Jerzego Łopuszyńskich. 
W tym niepowtarzalnym dniu czcigodnym jubilatom towarzyszyła najbliższa 
rodzina oraz przyjaciele. 

– Jestem zadowolony, że 
osiedle przy ulicy Krótkiej 
rozrasta się. Budowany jest 
obecnie kolejny budynek 
przez firmę P&P. Cieszę się, że 
ten teren został przygotowany 
pod budownictwo mieszka-
niowe, i że będzie to miało 
realny wpływ na poprawę 
sytuacji związanej z brakiem 
mieszkań w naszym mieście 
– mówi Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publikuje-
my kolejne z nich: 

krystyna: Panie burmistrzu! zno-
wu inne ulice są w planach do re-
montu na przyszły rok, a ul. morska? 
obiecywał pan, że w 2015 r., jak 
tylko f inanse pozwolą, weźmiecie 
pod uwagę tę ulicę. Przecież to ulica 
dojazdowa do krajowej 5 – wciąż 
nawet nieutwardzona, straszy...

Niebawem przedstawię radnym 
plan przebudowy i remontu dróg na 
2016. W pierwszej kolejności znaj-
dą się drogi, które mają szanse na 
dotacje zewnętrzne. Dlatego pojawi 
się ul. Kościuszki, która może być 
sfinansowana z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Szanse na dotacje mają także 
ul. Kościuszkowców w Rogoźnicy 
i ul. Osiedle  w Goczałkowie za 
ośrodkiem zdrowia z programu 
przebudowy dróg dojazdowych do 
pól. Z własnych środków chcemy 
wybudować zjazd z drogi 374 na 
ulicę Olszową, tak by zabronić wjaz-
du samochodom ciężarowym na 
cale osiedle. Mamy gotowy projekt 
budowy ulicy i materiał porozbiór-
kowy na ulicę w Goczałkowie Gór-
nym, gdzie w poprzedniej kadencji 
nic się nie robiło. Chcę także zapro-
ponować Radzie Miejskiej, by co 
roku zrobić po jednej zatoczce na ul. 

Piłsudskiego. Dalsze plany to ul. 3 
Maja, na której bardzo mi zależy, ale 
nie w tym roku. Co do ul. Morskiej, 
to chcę zauważyć że przez ostatnie 
dwa lata uregulowaliśmy stosunki 
wodne, co było najważniejszym 
tematem nierozwiązanym od wielu 
lat. Znikły stamtąd pompy i żyje 
się spokojnie, a nie co deszcz, to 
powódź. Ul. Morska nie jest drogą 
znaczącą co do zjazdu na obwod-
nicę, bo traktowana jest tylko jako 
droga dojazdowa do pól. Dlatego 
konieczność jej utwardzenia widzę 
tu raczej z powodu poprawy warun-
ków życia mieszkających tam ludzi. 
Jak pani zauważyła, mamy wyre-
montowaną całą dzielnicę i musimy 
poczekać jako mieszkańcy ulicy Św. 
Jadwigi i ul. Morskiej, bo tylko one 
dwie wymagają remontu. 

teresa: witam, jakiś czas temu 
pisałam do pana o łączniku na ul. 
kościelnej tj. przejście z ul. kościelnej 
ok. cukierni. Pisał pan, że jest w pla-
nie remont tego łącznika. widzę, że 
nic się nie dzieje w tym kierunku, 
dalej straszą schodki z Prl-u i kocie 
łby. Dopiero jak ktoś złamie nogę na 
tym przejściu, to może się ktoś obudzi. 
A poza tym, jak to wygląda – ogląda-
ją to wszyscy, którzy przyjeżdżają 
żeby zwiedzić bazylikę.

Myślę, że zauważyła pani, jak 
zmieniają się tereny zielone i uli-
ce w naszej gminie, a zwłaszcza 
w centrum. Zagospodarowanie 
terenu, o którym pani pisze zostało 
opóźnione ze względu na koniecz-
ności wskazania lokalizacji terenów 
pod budowę zamkniętych boksów 
na śmieci dla wszystkich wspólnot 
mieszkaniowych. Zgromadzony 
jest już materiał m. in. na schody, 
o których pani pisze. Mi też ten 
teren się nie podoba, ale nie można 
wszystkiego na raz. Przebudowa 
tego terenu zostanie przeprowa-
dzona w 2016 r.

jerzy: szanowny panie. kiedy 
wreszcie ktoś się zainteresuje mło-

dzieżą przesiadującą na torach 
kolejowych na wiadukcie ul. kosza-
rowej. siedzą tam, piją co popadnie 
i rzucają butelkami na drogę oraz 
w lusterko, które non stop jest roz-
bijane. nikt się nie interesuje, jaki 
tam jest śmietnik na tych skarpach. 
może postawić im tam na górze 
kosz na śmieci oraz na butelki, bo 
wszystkie lecą na drogę. sprawa 
dot. wszystkich wiaduktów ob-
leganych przez młodzież. może 
zorganizować w strzegomiu coś 
takiego, by młodzież mogła gdzieś 
pójść – w ciekawe miejsca, a nie 
włóczyć się po torach. Pozdrawiam 
pana serdecznie, trzymam za pana 
kciuki.

Jest to teren kolejowy i niestety 
nic nam do tego, co tam się dzieje. 
Po zadaniu przez pana tego pyta-
nia, po raz kolejny prześlę swoje 
uwagi (także te pana zawarte w py-
taniu) do PKP. Nie ma na nasze 
uwagi żadnej reakcji. Prześlę te 
spostrzeżenia także Policji. Szcze-
gólnie martwi mnie wandalizm na 
dworcach kolejowych, ale kolej nie 
ma na razie pomysłu na ich remont 
i zagospodarowanie.

wardek: zwracam się do pana 
z problemem dot. bezpieczeństwa 
pieszych. chodzi o jakość chodnika 
na ul. Paderewskiego. na całej 
długości, po obu stronach, między 
granitowymi płytami pozapadała 
się kostka granitowa. Przestrzenie 
mają głębokość od 2 do 4 cm! jazda 
wózkiem dla dzieci czy niepełno-
sprawnych, rowerem lub pieszy 
spacer jest trudny i dramatyczny. 
tracąc czujność, można się potknąć 
i przewrócić. ulica jest jedną z głów-
nych odnóg rynku – może warto 
przepracować temat i poprawić 
jakość nawierzchni? A może warto 
pociągnąć do odpowiedzialności 
wykonawcę? wierzę, że zajmie się 
pan problemem.

Co do wykonawcy, to nie ma 
już gwarancji. Spróbowaliśmy 
w tym roku załatwić ten temat na 

fontannach i myślę ze się udało. 
W następnym roku zrobimy po-
dobnie na ul. Paderewskiego. Go-
rzej będzie z nierównościami płyt, 
bo to już większy temat. Sprawę 
zapadniętych kostek podejmiemy 
wiosną 2016. 

Anna: witam panie burmistrzu. 
chciałam serdecznie podziękować 
za interwencję ws. czyszczenia 
potoku wierzbiak w goczałkowie. 
już jest czysty, a f irma jest ok. 
Pięknie po sobie posprzątali, aż miło 
! Pozdrawiam, życzę sukcesów.

Cieszę się także z faktu, że 
mieszkańcy pomogli w temacie, 
kto wypuszczał do potoku odpady 
poprodukcyjne. Byłem po remon-
cie, widziałem, jest fajnie i bardzo 
się cieszę.

grzeczny grześ: Panie burmi-
strzu. na wstępie chcę napisać, 
że cieszy mnie fakt remontu ulic 
w strzegomiu. mam pytanie – czy 
jest pan zadowolony z planu za-
stąpienia drzew po jednej stronie 
ul. kościuszki ścieżką rowerową? 
czy jest ona konieczna? Drugie 
pytanie – plan przedszkola energo-
oszczędnego za 17 mln zł to niezła 
fanaberia. chwyt Pr dla radnych 
i urzędu miejskiego. nie trzeba 
robić ściany ze szkła czy wykładać 
elewacji drewnem. trzecie pytanie 
– dlaczego topole na stadionie zostały 
ścięte? nie sądzę, żeby miastowym 
kopaczom potrzebne było więcej 
miejsca. nie każdy nowy projekt 
powinien być brany w ciemno. Po-
trzeba lepszych urzędników, którzy 
są w stanie dostrzec różnice. 

Co do pierwszego tematu, była 
burzliwa dyskusja na ten temat 
w czasie konsultacji w urzędzie, 
a jak wynika z pana pytania, nie 
uczestniczył pan w konsultacjach. 
Będzie ścieżka rowerowa, a po 
drugiej stronie zatoki parkingowe, 
gdzie drzewa są do wycięcia. Projekt 
tej ulicy jest gotowy i przygotowy-
wany jest wniosek o dofinansowa-

nie w ramach tzw. „schetynówek” 
w wysokości 3 mln zł. Przedszkole 
i żłobek będzie bardzo nowocze-
sne, a jednocześnie bardzo tanie 
w utrzymaniu, bo będzie to tzw. 
budowla pasywna. W programie 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych jest ujęta jako jedyna 
inwestycja demonstracyjna i prze-
znaczona do dofinansowania 85% 
(osiemdziesiąt pięć procent). Udo-
wodniliśmy już chyba, że umiemy 
pozyskiwać środki unijne i tak 
będzie w tym wypadku. Naszym 
niemowlakom i przedszkolakom 
należą się nowoczesne, praktyczne 
i tanie w utrzymaniu obiekty. 
Mamy wspaniałą kadrę pedago-
giczną i im też należą się godne 
warunki pracy. To dzięki dobrym 
urzędnikom w czasie trwającej 
inwestycji wycięte zostały topole, 
które w środku były puste i groziły 
w każdej chwili złamaniem. Na 
ich miejsce będą nowe nasadzenia. 
Co by było, gdyby zdarzyło się to 
w czasie zawodów sportowych lub 
korzystania z bieżni przez naszych 
mieszkańców.

mieszkanka kostrzy: z tego, co 
nam wiadomo gmina przejęła już 
dom przy ul. kopernika 3. jaka 
przyszłość czeka ten budynek, czy 
będzie tak jak na ul. Pionierskiej? 
niech zniszczy się, a nie dać rodzi-
nom za przysłowiową złotówkę, 
a w przyszłości mieć pieniądze za 
podatek.

Tempo przejęcia tej nierucho-
mości zależy w chwili obecnej od 
Urzędu Skarbowego w Świdnicy, 
który decyzją sądu został wskazany 
do ujawnienia majątku po jej wła-
ścicielu. Myślę że mieszkańcy już 

wiedzą, że sąd wskazał gminę jako 
spadkobiercę, a sprawa trwała pra-
wie dwa lata. Po uprawomocnieniu 
się wyroku dokonaliśmy zamu-
rowania okien i drzwi i tyle było 
nam wolno. Umówiony jestem 
z dyrektorem Urzędu Skarbowego, 
by przyśpieszyć sprawę.

marcin: Dzień dobry panie burmi-
strzu. czy to prawda, że pracownicy 
urzędu mają kartę parkingową za 
30 zł, jeśli tak to dlaczego? w czym 
pracownicy urzędu są lepsi od wła-
ścicieli sklepów, którzy płacą 450 zł 
za kartę i niemałe podatki. Proszę 
to jakoś sensownie uzasadnić. my 
urzędnicy płacimy 30 zł, bo..., 
a wy płacący podatki do gminy 
właściciele sklepów płacicie 450 
zł, bo... Proszę stanąć na wysokości 
zadania i chociaż spróbować odpo-
wiedzieć, w czym państwo jesteście 
lepsi od nas. uważam, że przez 
takie działania gminny handel jest 
dyskryminowany. nigdy nawet 
przez chwilę nie pomyślano o miej-
scach parkingowych w gminie. za 
śmieszne (dla gminy) pieniądze 
posprzedawało się wszelkie skwe-
ry i placyki (idealne miejsca na 
parkingi), a teraz nam dokręca się 
śrubę. jest mi niezmiernie przykro, 
że gnębi się nas na prawie każdym 
kroku. gmina niestety nie sprzyja 
przedsiębiorczości.

Z wielką przyjemnością od-
powiem, że temat, o którym pan 
pisze, to nieprawda. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego nie mają 
żadnych kart za 30 zł. Obowią-
zują ich takie same zasady, jak 
wszystkich mieszkańców zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej. 

Po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej mnogością publikowanych 
materiałów, wracamy do  zamieszczania pytań skierowanych do burmistrza 
Strzegomia wraz z jego odpowiedziami. Zaznaczamy, że jeżeli w pytaniach była 
prośba o konkretną pomoc czy interwencję, to były one natychmiast przekazywane 
do odpowiednich instytucji. Pozostałe pytania i odpowiedzi, które nie zmieściły 
się w tym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom”, zostaną zamieszczone 
w najbliższy czwartek na stronie www.strzegom.pl.

- Panie senatorze, proszę nam po-
wiedzieć kilka słów o sobie.

 – Cieszę się życiem w wielo-
pokoleniowej rodzinie i jest ona 
dla mnie najważniejsza, chociaż 
osobiście jestem kawalerem z wy-
boru. Moi wiekowi już rodzice 
w zdrowiu mieszkają na wsi blisko 
Barda. Tam też mieszkają moi 
czterej żonaci bracia, prowadząc 
wspólne gospodarstwo. Moi ro-
dzice doczekali się już prawnuków, 
a ja uroczych bratanic i bratan-
ków. Jestem głęboko wierzącym 
katolikiem, tak zresztą jak i cała 
moja rodzina. Wiara daje mi siłę 
w podejmowaniu trudnych decyzji, 
a tych w polityce nie brakuje. Daje 
mi możliwość dystansu do wielu 
przyziemnych problemów, daje 
mi wewnętrzny spokój. W wielu 
przypadkach korzystam z mądrych 
homilii księdza biskupa Ignace-
go Deca – ordynariusza diecezji 
świdnickiej. 

- Pochodzi pan ze wsi… 
– Wieś to mój żywioł. Pochodzę 

ze wsi leżącej w byłym wojewódz-
twie wałbrzyskim, tam spędziłem 
swoją młodość w wieku szkolnym, 

tam postawiłem swój dom i tam 
spędzę resztę życia na emeryturze. 
Znam pracę rolnika i ją bardzo 
cenię. 

- A jakie są pana pasje? 
– Moją nową pasją jest winnica, 

którą niedawno założyłem w Oża-
rach w pobliżu mojego wiejskiego 
domu. Polityka, w zakresie two-
rzenia dobrego prawa i rozwiązań 
dla ludzi, byłem posłem, obecnie 
jestem senatorem. No oczywiście 
sport, w młodości czynnie upra-
wiałem lekkoatletykę, a dokładnie 
biegi średniodystansowe. Jestem 
kibicem piłki nożnej, tenisa, lek-
koatletyki. 

- ma pan kontakt z wieloma ludź-
mi. 

– Mam do nich szczęście. Jestem 
człowiekiem towarzyskim, mam 
bardzo wielu przyjaciół, mogę na 
nich liczyć, oni na mnie też. Z wie-
loma łączy mnie również praca. 
Przykładem jest Ryszard Kabat, 
były dyrektor Politechniki w Wał-
brzychu, osoba znana i szanowana 
w regionie, który sprawnie kieruje 
moim biurem. 

- co uważa pan za sukcesy ostatnich 
4 lat?

- Podam tylko kilka: wprowadzili-
śmy jeden z najdłuższych w Europie 
roczny urlop rodzicielski; dzięki pro-
gramom „Mieszkanie dla Młodych” 
i „Rodzina na swoim” wsparliśmy 
tysiące młodych ludzi przy zakupie 
mieszkań; mimo kryzysu od 2007 
do 2014 w przybyło w Polsce ponad 
1,8 miliona miejsc pracy; wzrost 
PKB w Polsce w latach 2008 – 2014 
wyniósł 24%, podczas, gdy średnia 
unijna w tym okresie to 0,7%; 
zatrudnienie osób w wieku 55 – 64 
lata wzrosło z 31,6% w 2008 do 
41,1% w 2014; z inicjatywy Plat-
formy Obywatelskiej od grudnia 
2013 samorządy powołują Rady 
Seniorów – ta instytucja jest part-
nerem i doradcą dla samorządów 
gminnych; od 2007 zmodernizo-
wano lub wybudowano ponad 8,5 
tys. km dróg lokalnych; w 2007 
wartość bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych wynosiła około 120 
miliardów euro, a w 2013 już blisko 
160 miliardów euro. 

- jest pan jedynym parlamenta-
rzystą dolnośląskim zasiadającym 
w komisji rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich. co ważnego 
zatem wydarzyło się tej dziedzi-
nie?

- Wiele, może wymienię najważ-
niejsze: w 2007 wydatki budżetowe 
związane z rolnictwem wyniosły 
31,1 miliarda zł, a w 2013 było 
już 53,1 miliarda zł; dopłaty dla 
rolników wzrosły z 7,3 miliarda 
zł w 2007 do 14,1 miliarda zł 
w 2014; przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na jedno 
gospodarstwo domowe rolników 
wzrósł z 3682 zł w 2007 do 5044 
w 2013, a dochód na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym – 
z 847 zł do 1156 zł; w latach 2007 
– 14 wartość eksportu produktów 
rolno – spożywczych wzrosła 
ponad dwukrotnie: z 10 do 21,3 
miliardów euro; w 2007 w Pol-
sce działało 12121 gospodarstw 
ekologicznych, natomiast w 2013 
aż 26499; w latach 2007 – 14 na 
terenach wiejskich wybudowano 
17 tys. km sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, ponad 38 tys. 
kanalizacji zagrodowych i 513 
oczyszczalni ścieków; w latach 
2007 -14 została dofinansowana 
budowa, modernizacja lub wypo-
sażenie 3,8 tys. świetlic, domów 
kultury, budynków rekreacyjno-
sportowych oraz 2,3 tys. obiektów 
sportowych, placów zabaw i miejsc 
rekreacji; w latach 2012 -14 ponad 
3,5 tys. placówek bibliotecznych 
na terenach wiejskich zostało 
podłączonych do Internetu; w roku 
przedszkolnym 2007/08 istniało 
2598 placówek (144317 miejsc), 
a w roku 2013/14 3448 placówek 

(230388 miejsc); w 2007 wydatko-
wano na inwestycje i wyposażenie 
dydaktyczne w szkołach rolniczych 
zaledwie 553,4 tys. zł, podczas gdy 
w 2014 już 24,8 miliona zł.

- A teraz może o pana aktywności 
w regionie. 

- Przywiązuję dużą wagę do roli 
samorządów w życiu społecznym, 
postanowiłem zatem wspomagać 
je przy rozwiązywaniu problemów 
lokalnych. Odwiedziłem wielo-
krotnie wszystkie gminy powiatów 
świdnickiego i wałbrzyskiego, spo-
tykałem się z prezydentami, bur-
mistrzami i wójtami. Wspierałem 
wiele ważnych przedsięwzięć, m.in. 
projekt „Aglomeracja Wałbrzy-
ska”, inwestycje popowodziowe 
w gminach powiatu świdnickiego 
i wałbrzyskiego, basen w Żarowie, 
obwodnicę w Czarnym Borze, do-
posażenie Ochotniczych Strażach 

Pożarnych, przejście graniczne 
w Głuszycy. Nie sposób wymie-
nić wszystkich tematów, które 
poruszamy na tych spotkaniach, 
każdy z nich próbujemy wspólnie 
rozwiązywać.

- uczestniczy pan także w wielu 
imprezach sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych w regionie.

- Uczestniczę i w miarę moż-
liwości staram się je wspomagać. 
Ufundowałem m.in. nagrodę 
w Ogólnopolskim Festiwalu Le-
pienia Bałwanów w Sokołowsku, 
objąłem też patronatem hono-
rowym Świdnicką Ligę Halową 
w piłce nożnej, której też byłem 
fundatorem pucharów dla wszyst-
kich uczestniczących drużyn, czyn-
nie wspieram Ludowe Zespoły 
Sportowe.
- Dziękujemy za rozmowę.

Aktywny w regionie
Senator RP Wiesław Kilian wielokrotnie gościł w gminie Strzegom 
z okazji różnych spotkań, przedsięwzięć i imprez kulturalnych. Po-
znajmy bliżej jego sylwetkę. 
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Początek posiedzenia był 
bardzo uroczysty. Moni-
ka Wielichowska, poseł na 
Sejm RP została odznaczona 
Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków. 
Honorową Odznakę wrę-
czył Jerzy Orabczuk, prezes 
Koła Związku Sybiraków 
w Strzegomiu. W okazjo-
nalnym przemówieniu Jerzy 
Orabczuk podkreślił wiel-
kie zaangażowanie Moniki 

Wielichowskiej w krzewieniu 
pamięci o losach Polaków 
na nieludzkiej, syberyjskiej 
ziemi, wagę uczestnictwa 
w rocznicowych uroczysto-
ściach oraz ogromne wsparcie 
dla związku, jakiego posłanka 
udziela.

Po urocz yst ym wstępie 
uchwały zdominowały po-
rządek obrad. Podjęto wiele 
uchwał ważnych dla miesz-
kańców i rozwoju gminy.

Kolejne inwestycje i zadania 
Radni podjęli wiele uchwał ważnych dla mieszkańców i rozwoju gminy, w tym m.in. o utworzeniu domu seniora czy planie zagospodarowania przestrzennego

Przygotowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Strzegom na 2015-2025 reali-
zowane jest we współpracy ze 
wszystkimi zainteresowanymi 
grupami, w tym w szczególno-
ści ze społecznością obszarów 
rewitalizacji, innymi ich użyt-
kownikami, przedsiębiorcami 
i organizacjami pozarządowy-
mi. Przygotowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji jest 
niezbędne do ubiegania się 
o wsparcie ze środków fun-
duszy strukturalnych oraz 
budżetu państwa w perspek-
tywie 2014-2020 na realizację 
procesu rewitalizacji w gminie 
Strzegom tzn. wyprowadza-
nia ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych. 
Z uwagi na złożoność pro-
cesów rewitalizacyjnych oraz 
w celu zapewnienia stabilności 
ich realizacji, ustalono okres 
obowiązywania programu 
do 2025 roku, uwzględniają-
cy ramy czasowe, w których 
możliwe będzie pozyskiwanie 
dofinansowań dla działań re-
witalizacyjnych ze środków 
europejskich w perspektywie 
finansowej 2014-2020.

Opracowania Lokalnego Programu  
Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015 – 2025

Będzie Dom  
„Senior-wigor” 

Na to czekali seniorzy gminy 
Strzegom już od dawna. Z dniem 
28 grudnia 2015 r. zostanie utwo-
rzony w Strzegomiu Dzienny 
Dom Pobytu „Senior-Wigor”. 
Celem utworzenia placówki jest 
poprawa jakości życia i aktywiza-
cja społeczna seniorów poprzez 
działania prozdrowotne, w tym 
usługi opiekuńcze oraz poprzez 
edukację, działania kulturalne, 
artystyczne, sportowe. Uchwałą 
zatwierdzono statut Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
w Strzegomiu.

Dzienny Dom Pobytu „Senior-
Wigor” zapewni wsparcie senio-
rom nieaktywnym zawodowo 
w wieku powyżej 60 roku życia. 
Z usług dziennego domu korzy-
stać będzie 30 seniorów. Na utwo-
rzenie Dziennego Domu Pobytu 
„Senior-Wigor” gmina Strzegom 
uzyskała dofinansowanie z rządo-
wego Programu „Senior-Wigor” 
w pełnej wnioskowanej wysokości 
250 tys. zł, (z czego 180 tys. zł na 
adaptację pomieszczeń i 70 tys. zł 
na wyposażenie).

Dzienny Dom Pobytu realizuje 
zadania wynikające z Programu 
Wieloletniego „ Senior – Wigor” 
na lata 2015-2020.

Rada Miejska w Strzego-
miu zdecydowała o podjęciu 
współpracy z miastem Horice 
w Republice Czeskiej. Obie 
miejscowości Strzegom i Ho-
rice łączy przede wszystkim 
przemysł, tj. wydobywanie 
i przetwarzanie granitu oraz 
piaskowca. Efektem posiadania 
przez zaprzyjaźnione miasta 
tych surowców są bardzo pręż-
nie działające szkoły i klasy 
kamieniarskie oraz organi-
zowane co dwa lata Plenery 
Rzeźby w Kamieniu. Galeria 
Rzeźb w plenerze usytuowana 
w horickim parku była inspira-
cją do powstania galerii rzeźb 
wzdłuż Alei Wojska Polskiego 
w Strzegomiu. W chwili obec-
nej trwają prace nad wspólnym 
projektem edukacyjnym po-
między Publiczną Szkołą Pod-
stawową nr 2 w Strzegomiu 

i Szkołą Podstawową w Hori-
cach. Efektem tej współpracy 
będzie pozyskanie środków 
europejskich poprzez projekt 
Comenius i wspólna realiza-
cja programu edukacyjnego. 
Podjęcie współpracy naszych 
miast przyczyni się również 
do wspólnego korzystania ze 
środków finansowych w ra-
mach Funduszu Mikro Pro-
jektów Euroregionu Glacensis. 
Kolejne miasta partnerskie dla 
Strzegomia to kolejni nowi 
partnerzy do wspólnych przed-
sięwzięć i projektów. Nowe 
miasta bliźniacze to także 
dowód intensywnej współpracy 
miasta na arenie międzyna-
rodowej i świadectwo jego 
rozwoju i działalności na rzecz 
wspierania procesu jednoczenia 
Europy i promowania aktyw-
ności obywatelskiej.

Współpraca z Horicami

Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
Strzegom ustala szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i po-
rządku, określa wymagania w za-
kresie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości, 
rodzaje i minimalne pojemności 
pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz 
na drogach publicznych, określa 
warunki rozmieszczenia tych 
pojemników, jak i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i tech-
nicznym. Określa częstotliwość 
i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości cie-
kłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego. Nakreśla 
obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe mające na 
celu ochronę przed zagroże-
niem lub uciążliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych dla 
wspólnego użytku, wymagania 
utrzymywania zwierząt gospo-
darskich na terenach wyłączo-
nych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania 
na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nierucho-
mościach.

Zgodnie z regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Strzegom, Rada 
Miejska w Strzegomiu uchwaliła, 
że w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina Strzegom 
będzie świadczyć usługi odbioru 
zmieszanych odpadów komunal-
nych w każdej ilości, jak również 
- odpadów surowcowych (tzw. 

„suche”) zebranych selektywnie 
na terenie nieruchomości, odpa-
dów ulegających biodegradacji 
zebranych selektywnie na terenie 
nieruchomości, szkła zebranego 
w pojemnikach ogólnodostęp-
nych, plastiku (PET) zebranych 
w pojemnikach ogólnodostęp-
nych, odpadów wielkogabary-
towych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
w systemie akcyjnym.

Zgodnie z prawem Rada 
Miejska może w drodze uchwa-
ły stanowiącej akt prawa miej-
scowego, postanowić o odbie-
raniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. W celu ujednoli-
cenia oraz usprawnienia wpro-
wadzonego w gminie Strzegom 
od 1 lipca 2013 r. systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi podjęto decyzję 
o odbieraniu z dniem 1 stycznia 

2016r. odpadów od właścicieli 
nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne, czyli 
od przedsiębiorców.

gk

Regulamin czystości Określenie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów

Odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy

GOSPODARKA ODPADAMI

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom 
na lata 2015- 2024, zmiana budżetu gminy Strzegom na 2015 
rok oraz przystąpienie do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
3 miasta Strzegom, to tylko niektóre z uchwał podjętych przez 
Radę Miejską w Strzegomiu 30 września 2015 r. 

Gmina Strzegom zamierza opracować Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom 
na lata 2015-2025, który jest wieloletnim programem działań rewitalizacyjnych mających 
na celu identyfikację oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzyso-
wego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju, będącego narzędziem 
planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji. 
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Szkoły podstawowe z te-
renu gminy Strzegom biorą 
udział w programie „Książki 
naszych marzeń”. Program 
umożliwi zakup książek do 
bibliotek szkolnych w celu pro-
mocji czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży oraz rozwijania ich 
kompetencji i zainteresowań 
czytelniczych.

Za pieniądze z programu bi-
blioteki szkolne będą kupować 
książki, które nie są podręczni-
kami. Książki te będą wybierane 
przez uczniów, czyli mają to być 
lektury, którymi autentycznie 
są zainteresowani, bliskie ich 
doświadczeniom w poznawaniu 
i rozumieniu współczesnego 
świata. Książki te swoją fabułą 
powinny rozbudzać ciekawość 
młodego czytelnika otaczającą 
go rzeczywistością i inspiro-
wać do twórczego działania. 
Uczniowie mają też być za-
chęcani przez nauczycieli i bi-
bliotekarzy do wypożyczania 
książek na okres ferii letnich 
i zimowych, co powinno po-
głębiać w nich nawyk czytania 
i podtrzymywać zainteresowa-

nie czytaniem. W ramach pro-
gramu przewidziana jest także 
współpraca bibliotek szkolnych 
z bibliotekami publicznymi 
i publicznymi bibliotekami 
pedagogicznymi. Biblioteki 
szkolne, w miarę możliwości, 
powinny konsultować zakupy 
nowości z pozostałymi bi-
bliotekami publicznymi, aby 
gromadzone zbiory się uzu-
pełniały. Biblioteki mają także 
wspólnie organizować wyda-
rzenia służące popularyzacji 
i promocji czytelnictwa. Mogą 
to być np. spotkania z twórcami 
literatury dziecięcej i młodzie-
żowej, spotkania z rodzicami 
na temat wpływu czytania na 
rozwój intelektualny i emo-
cjonalny dzieci. Podstawowym 
rezultatem programu ma być 
trwałe zainteresowanie mło-
dych ludzi czytaniem. Aby tak 
się stało muszą doświadczyć 
przyjemności z czytania, od-
kryć w nim atrakcyjny sposób 
zdobywania wiedzy o świecie, 
rozwijania zdolności i zain-
teresowań, a także spędzania 
wolnego czasu. 

- 2 października 2015 r. 
rozpoczęliśmy nowy sezon 
za jęć  z  g rupą  zabawową 
”Mama i ja w bibliotece”. 
Odwiedziła nas nowa gru-
pa dzieci . Nasi  poprzed-
ni uczestnicy poszli już do 
pr z edszko l i , gdz ie  -  j ak 
mówią rodzice - wspaniale 
się zaaklimatyzowali dzięki 
zajęciom wśród rówieśni-
ków, w jakich uczestniczyli 
przez ostatni rok w naszej 
bibliotece – mówi Katarzyna 

Wójcik, dyrektor Biblioteki 
Miasta i Gminy Strzegom. 

 Tematem pierwszego po 
wakacyjnej przerwie spotka-
nia były wspomnienia z wa-
kacji. Dzieci rozpoznawały 
wakacyjne krajobrazy, grały 
w grę „ góry-jeziora-mo-
rze”, układały słońce z rolek 
i malowały wagony pociągu, 
którym podróżowały w czasie 
wakacji. - Zapraszamy do 
uczestnictwa w zajęciach – 
dodaje K. Wójcik. 

Książki naszych marzeń

Mama i ja w bibliotece!

Oto jak relacjonują to wy-
darzenie jedne z uczestniczek 
wycieczki: Tym razem wyje-
chaliśmy w Rudawy Janowickie 
na Kolorowe Jeziorka. Jest 
to jedno z najpiękniejszych 
miejsc w Rudawskim Parku 
Krajobrazowym. Ze szkoły 
wyruszyliśmy około godziny 
8.15. Po dojechaniu na miejsce 
rozpoczęliśmy wędrówkę. Ce-
lem było zobaczenie czterech 
jeziorek: purpurowego, błękit-
nego, żółtego i zielonego. Barwa 
tych jezior związana jest z wy-
stępowaniem różnych związ-
ków chemicznych. Na samym 
początku znajduje się miejsce 
- Żółty Stawek, najmłodszy 
który powstał wśród pokopal-
nianych fałd. Ze względu na 
ostatnie letnie upały, jeziorko 

wyschło. Idąc dalej, doszliśmy 
do Jeziorka Purpurowego. Jest 
ono zalanym wyrobiskiem po 
najstarszej kopalni. Wydoby-
wano tu piryt. Jest roztworem 
kwasu siarkowego. Woda ma 
kolor rdzawo-żółty.

Kolejnym jeziorkiem jest 
Jeziorko Błękitne (niektórzy 
nazywają Lazurowym lub 
Szmaragdowym). Jeziorko to 
zawdzięcza swój kolor związ-
kom miedzi. Przybiera ono róż-
ne kolory błękitu i zieleni. Idąc 
dalej, doszliśmy do Zielonego 
Jeziorka. Stawek często pojawia 
się, lecz też szybko zanika. Tym 
razem nie zobaczyliśmy go. Przy 
tym punkcie wędrówki podzie-
liliśmy się na dwie grupy. Pierw-
sza grupa młodzieży pod opieką 
pani Doroty Sozańskiej i pana 

Jacka Sozańskiego, udała się na 
miejsce parkingowe, gdzie przy-
gotowywali pyszne smażone 
kiełbaski. Druga grupa - chętni 
na dalszą wędrówkę - pod opie-
ka pani Renaty Dziurli i pani 
Barbary Balawender udała się 
na szczyt - Wielką Kopę (871 m 
n.p.m.). Widoki po drodze były 
bardzo piękne, a zdobycie celu 
- satysfakcjonujące. Wyczerpani 
wracając z góry nie mogliśmy się 
doczekać kiełbasek. Po zjedzeniu 
zaśpiewaliśmy piosenkę pn. 

„Rudawski rajd” - i tradycyjnie, 
zostały rozdane dyplomy m.in. 
dla „najlepszego turysty” czy dla 
największego „marudera rajdu”. 
Około godziny 14-tej udaliśmy 
się do autokaru, w drogę po-
wrotną.

Dzięki dopisującej pogodzie 
i wspaniałym opiekunom, wy-
cieczkę uważamy za udaną. 
Była to dla nas najlepsza lekcja 
w terenie.

k. Stradowska, 
d. Ślipko 

Atmosfera  sa l i  k inowej 
sprzyjała przeżywaniu emocji, 
a film okazał się bardzo uda-
nym dziełem, wzruszającym 
i poruszającym jednocześnie. 
Przed powrotem do szkoły 
uczestnicy wyjazdu z ochotą 

zjedli kolację. Po przyjeździe 
do szkoły rozpoczęły s ię 
warsztaty związane z treścią 
filmu. Uczniowie analizowali 
postępowanie bohaterów, 
wskazywali elementy ważne 
dla sztuki filmowej. Fina-

łem ich pracy były plakaty 
filmowe, które zaskakiwały 
różnorodnością i kreatywno-
ścią twórców. Po wytężonej 
pracy uczniowie w wybranych 
salach oglądali filmy gatun-
kowe, proponowane prze 
Filmotekę Szkolną. Do póź-
nych godzin nocnych z piątku 
na sobotę w oknach szkoły 
widać było światło – prze-
cież nocny maraton filmowy 
nie jest dla śpiochów! Rano 
powrót do domu ze szko-
ły, która na jedną noc stała 

się dla wszystkich miejscem 
niezwykłym, zaczarowanym 
przez reżyserów filmowych. 
Projekt był współfinanso-
wana przez gminę Strzegom 
i realizowany z zadania „Or-
ganizacja i wspieranie innych 
przedsięwzięć kulturalnych 
integrujących lokalną spo-
łeczność, w tym mających 
na celu powszechny dostęp 
mieszkańców gminy do dóbr 
kultury i rozwijanie zainte-
resowań artystycznych wśród 
mieszkańców gminy”.

Po rajdzie szkolnym 

Noc filmowa w Gimnazjum nr 1

Uczniowie odwiedzili Kolorowe Jeziorka - jedno z najpiękniejszych miejsc w Rudawskim Parku Krajobrazowym

Uczniowie oglądali ciekawe filmy gatunkowe, proponowane prze filmotekę szkolną

W ogrodzie zoologicznym 
dzieci miło spędziły czas na 
świeżym powietrzu. W tym 
wspaniałym miejscu przed-
szkolaki uzupełniały wiedzę 
przyrodniczą. Dzieci z wielkim 
zachwytem przyglądały się 
słoniom, żyrafom, zebrom oraz 
innym zwierzętom w zoo.

Szczególne wrażenie na dzie-

ciach wywarło Afrykarium, 
w którym podziwiały bogactwa 
fauny afrykańskiej. Sympatię 
maluchów zyskały małe kózki, 
które miały ochotę na zabawę. 

- Podczas zwiedzania zrobi-
liśmy mnóstwo pamiątkowych 
zdjęć. Pomimo zmęczenia, dzie-
ciom w drodze powrotnej dopi-
sywały humory. Pobyt w ogro-

dzie zoologicznym dostarczył 
dzieciom wiele radości i nowych 
wrażeń. Było to atrakcyjne 
i ciekawe miejsce dla naszych 
przedszkolaków. Wycieczka 
podobała się wszystkim milu-
sińskim, dlatego już niebawem 
zostanie zorganizowany kolejny 
ekologiczny wyjazd – mówią 
uczestnicy wycieczki. 

Nasze przedszkolaki były we wrocławskim zoo
Była to bardzo emocjonująca wycieczka, bo większość dzieci po raz pierwszy uczestniczyła w tak samodzielnej wyprawie z dala od swoich rodziców

25 września 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Strzegomiu 
uczestniczyli w jubileuszowym - X Rajdzie Szkolnym, zor-
ganizowanym przez Renatę Dziurlę i Jacka Sozańskiego. 
Poprzez tego typu wyjazdy już od dziesięciu lat Zespół Szkół 
w Strzegomiu uświetnia „Światowy Dzień Turystyki”, który 
obchodzony jest 27 września. 

Młodzież Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu lubi szkołę, 
nawet w weekendy. 2 października 2015 r. grupa zain-
teresowanych tematyką filmową uczniów wyruszyła po 
południu do kina w Legnicy na projekcję filmu „Mały 
Książę” – adaptację kultowej już książki A. Saint-
Exupery`ego pod tym samym tytułem. 

W ramach realizowanego projektu ekologicznego „Środowisko chronimy, bo optymistycz-
nie na świat patrzymy” 29 września 2015 r. grupa „Pszczółek” i „Muchomorków” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie pojechała na wycieczkę do wrocławskiego zoo.

Gmina Strzegom na realizację tego zadania otrzymała dotację 
w kwocie 11 540,00 zł. 
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W czwartkowe popołudnie 
(17.09), na terenie Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel”, a 
dokładnie w Izbie Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej odbył się finisaż 
wystawy „Bogusz Zygmunt Stę-
czyński – Krajowidoki Moraw, 
Sudetów i Śląska” przygotowanej 
przy współpracy z dr R. Skow-
ronem z Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy, a po-
chodzącej ze zbiorów Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich.

Piątek był wielkim dniem 
dla jednej z organizacji mającej 
swoją siedzibę w CAS „Karmel”. 
Jubileusz 40-lecia działalności 
obchodziło Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Strzegomskiej. 
Z tej okazji odbyła się uroczysta 
akademia w Sali Widowiskowej 
Strzegomskiego Centrum Kul-
tury, podczas której członkowie 
Towarzystwa wystawili spektakl 
teatralny nawiązujący tematem 
do historii Strzegomia. 

Sobota należała do strzego-
mianina - Bazylego Maliniaka. 
W godzinach popołudniowych 
w głównym holu CAS Karmel 
odbył się wernisaż wystawy fo-
tografii pana Bazylego pn. „Ze 
Strzegomia przez Polskę i świat” 

obrazującej podróże autora.
W niedzielny wieczór odbył 

się recital Józefa Kuźmy. W 
pierwszej części koncertu zapre-
zentował klasyczne arie operowe 
z dzieł m. in. G. Pucciniego, 
druga część koncertu to piosenki 
współczesnej kultury popular-
nej, wykonane jednak pięknym 
barytonem.

W Sali Herbowej CAS Karmel 
we wtorek (22.09) spotkali się 
miłośnicy historii Strzegomia. 
Podczas spotkania z Krzyszto-
fem Kalinowskim – kronika-
rzem Strzegomia, jego uczestnicy 
mogli zapoznać się ze żmudną 
pracą kronikarską oraz najnow-
szymi kronikami jego autorstwa. 
Zaprezentowano także kroniki 
miejskie autorstwa nieżyjących 
już kronikarzy – Walentego Wy-
rwy oraz Krzysztofa Piętki. 

Środa zdecydowanie należała 
do pasjonatów. We wnętrzu 
CAS „Karmel” Joanna Sozańska 
podzieliła się swoją pasją do kul-
tury arabskiej. Podczas spotkania 
pn.: „Jordania oczami Joanny” 
strzegomianka zaprezentowała 
pokaz zdjęć i wideo ze swych 
podróży po krajach Bliskiego 
Wschodu, była degustacja tra-

dycyjnej potrawy arabskiej oraz 
nauka podstawowych zwrotów 
w języku arabskim.

Czwartek należał do seniorów, 
bowiem to właśnie tego dnia 
odbył się „IV Marsz Kapeluszowy 
Seniorów”, w którym uczestni-
czyło ponad 100 osób! Kolorowy 
korowód ruszył ulicami naszego 
miasta. Wieczorem na dziedzińcu 
CAS Karmel odbyło się wspólne 
grillowanie.

Na zakończenie w piątkowe 
popołudnie odbyły się wernisaże 
dwóch wystaw nierozerwalnie 
związanych z właśnie rozpo-
czynającym się IV Polonijnym 
Zjazdem Strzegomian. Podczas 
pierwszego z nich swoje prace 
malarskie zaprezentowała dawna 
mieszkanka Strzegomia - Jadwi-
ga Rudnicka. Druga wystawa 
to „Strzegomianie w świecie”, 
podczas której zaprezentowano 
zdjęcia strzegomian z USA, Ka-
nady, Austrii i Niemiec. 

Bardzo aktywni strzegomianie
Trwającą tydzień imprezę wypełniły spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady, wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Nie można było się nudzić

W pierwszej części festiwalu 
zaprezentowała się grupa Szczu-
rek& Gucio, która wygrała etap 
eliminacyjny. Publiczność miała 
okazję wysłuchać sześć rapo-
wych kawałków, a nagrody dla 
zwycięzców wręczyli: poseł na 
Sejm RP Monika Wielichow-
ska , która uczestniczyła we 
wszystkich edycjach festiwalu, 
oraz pomysłodawca festiwalu 
Tomasz Marczak.

Podczas V Festiwalu Sub-
kultur nie mogło zabraknąć 
również: burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty , zastępcy 
burmistrza Wiesława Witkow-
skiego, dyrektora SCK Bożeny 

Bojanowskiej-Czuk, prezesa 
TPD Sylwii Witki, radnych: 
Marty Zięby, Diany Szwed i 
Cezarego Włodarczyka. 

W drugiej części festiwalu 
wystąpił Junior Stress, właści-
wie Marcel Galiński – polski 
wokalista, związany ze sceną 
muzyki reggae i dancehall, który 
współpracował z Sidneyem Po-
lakiem, Grubsonem i Mesajah. 
To był świetny, energetyczny 
koncert, podczas którego można 
było nie tylko posłuchać dobrej 
muzyki, ale również wyszaleć się 
pod sceną.

Organizatorami festiwalu byli: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

Liceum Ogólnokształcące w 
Strzegomiu oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury. Środki na 
organizację zostały pozyskane 

z Urzędu Miejskiego w ramach 
„Organizacji i wspierania przed-
sięwzięć kulturalnych integrują-
cych lokalną społeczność”. 

Po Jubileuszowym Festiwalu 
Wystąpił m.in. Junior Stress, który współpracował z Sidneyem Polakiem, Grubsonem i Mesajah

Członkowie Związku Sy-
biraków w Strzegomiu, bur-
mistrz Zbigniew Suchyta 
oraz renciści i emeryci ze 
Strzegomia wzięli udział w 
udział w uroczystościach XII 
Światowego Dnia Sybiraka 
w Szymbarku. Uroczystości 
odbyły się pod Honorowym 
Patronatem Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków. 

Strzegomska delegacja od-
wiedziła Muzeum Sybiraka w 
Szymbarku oraz spotkała się 
z Janiną Kwiecień, starostą 
Kartuz, która wyróżniona zo-
stała Złotą Odznaką Sybiraka 
za zasługi dla Związku Sybi-
raków. – To były bardzo wzru-
szające chwile. Duże wrażenie 
zrobiło na nas Muzeum oraz 
pociąg, którym transporto-
wano polskich zesłańców 
na Syber ię – mówi Jerz y 
Orabczuk, prezes Związku 
Sybiraków w Strzegomiu. 

– Niezwykle ciepło zosta-
liśmy także przyjęci przez 
panią starostę – dodaje Jerzy 
Orabczuk. Ważnym akcen-
tem było również złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem 
Obrońców Wybrzeża na We-
sterplatte w Gdańsku. – Takie 
uroczystości nie pozwalają 
zapomnieć o tym, co wyda-
rzyło się wiele lat temu. Dla 
nas, ludzi starszych, bardzo 
ważne jest to, że pielęgnuje 
się pamięć o tej części historii, 
jaką były zsyłki na Sybir – 
mówią strzegomianie. 

Fantazyjne i niezwykle koloro-
we nakrycia głowy zaprezentowali 
uczestnicy Marszu Kapeluszowe-
go. W uroczystym korowodzie 
(24.09) udział wzięli zarówno 
starsi, jak i młodsi. Po space-
rze ulicami Strzegomia wszyscy 
udali się do Urzędu Miejskiego 
na spotkanie z władzami gminy. 
Burmistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta podziękował seniorom 

za aktywność, zachęcił do ko-
rzystania z oferty, jaką ma dla 
nich przygotowana gmina. Nie 
zabrakło wspólnego śpiewu przy 
dźwiękach wygrywanych przez 
kapelę Zespołu Folklorystycznego 
„Kostrzanie”. W marszu udział 
wzięła także poseł Agnieszka Ko-
łacz-Leszczyńska, która pogratu-
lowała strzegomianom organizacji 
tak wspaniałych przedsięwzięć. 

Nigdy nie zapomnieć…

Kapeluszowy zawrót głowy

„Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia” to cykl 
spotkań, których pierwsza edycja miała miejsce 4 lata 
temu. Impreza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, 
że na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych 
naszego miasta. W tym roku odbyła się w dniach 17-25 
września br.

W sobotę 3 października 2015 r. odbyła się kolejna, piąta 
edycja Festiwalu Subkultur. Tradycyjnie festiwal składał 
się z dwóch części: występu amatorskiego oraz koncertu 
gwiazdy wieczoru. 

Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Strzegomiu serdecznie dziękuje burmistrzowi 
Strzegomia Zbigniewowi Suchycie, zastępcy burmistrza Wiesławowi Witkowskiemu, pełno-
mocnikowi ds. seniorów Katarzynie Wójcik, dyrekcji SCK, kierownikowi ds. turystyki w CAS 
„Karmel” Tomaszowi Smagłowskiemu oraz kapelom zespołów folklorystycznych „Kostrza-
nie” i „Olszaniacy” za zorganizowanie wspaniałej imprezy III Marszu Kapeluszowego.
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Zakończyła się trwająca od 
2013 r. budowa chodnika w 
Tomkowicach. W ciągu trzech 
lat w tym podstrzegomskim 
sołectwie wybudowano 1 km 
290 m chodnika.

Ostatni etap budowy trwał 
w dniach od 26 czerwca do 23 
września br. Do użytku oddano 
część chodnika o dł. 680 m. 
Wykonany jest on z kostki be-
tonowej, wzdłuż niego została 
poszerzona jezdnia o 40 cm. 
Odwodnienie jezdni wykonano 
poprzez studzienki burzowe z 
przykanalikami do istniejącego 
kolektora deszczowego.

Chodnik wybudowano ze 
środków gminy Strzegom i po-
wiatu świdnickiego pod nadzo-
rem Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego. Wartość zadania 
wyniosła 200 tys. zł brutto, z 
czego gmina przeznaczyła na 
ten cel 150 tys. zł, a powiat – 
50 tys. zł. Wykonawcą zadania 
była firma BUD-BRUK Jerzy 
Stelmach z Pastuchowa. 

Oddanie do użytku chodnika 
w Tomkowicach miało miejsce 
w środę 30 września, m. in. w 
obecności wicestarosty świd-
nickiego, Zygmunta Worsy.

red

Ponad kilometr chodnika

Ale to nie wszystkie działa-
nia zaprojektowane w ramach 
zadania. Do nich należą jesz-
cze: oczyszczenie rowu przy-
drożnego, wykonanie poboczy 
z płyt ażurowych, obsiew 
skarpy po wyprofilowaniu 
powierzchni, oczyszczeniu z 
kamieni i gruzu oraz wycinkę 
drzew.

Prace są bardzo zaawan-
sowane. - Przy budowie nie 
popełniono żadnego błędu, 
ponieważ pracownicy gmin-
nej spółki wodnej, sołtys, kie-
rownik robót oraz kierownik 
nadzoru sprawdzili dokładnie 
wyloty kanałów burzowych 
i sieć drenów, które zostały 
wymienione na nowe. Miesz-
kańcy są z tego bardzo zado-
woleni. Z niedowierzaniem 
spoglądają na roboty i cieszą 
się, że droga stała się faktem. 
Znoszą niedogodności zwią-

zane z dotarciem do domu, 
bo widzą efekty - komentuje 
Stanisława Górska, sołtys 
wsi, radna Rady Miejskiej w 
Strzegomiu.

- W Olszanach jest bar-
dzo silnie rozwinięte rol-
nictwo. Gospodarstwa są 
duże, wyposażone w ciężki 
sprzęt, przyczepy przewożą 
duże ilości towaru. Droga źle 
utwardzona nie nadaje się do 
użytku po jednym sezonie. 
Samochody osobowe zawie-
szają się na koleinach powsta-
łych po ulewnych deszczach. 
U nas drogi spełniają dwie 
funkcje - dojazdowe do pól i 
domostw oraz komunikacyjne 
wewnątrz wsi - po nich chodzi 
się na spacer, idzie do domu i 
jeździ wózkiem z dzieckiem. 
Ludzie w Olszanach czekali 
na te drogi 60 lat. Jeśli były 
w przeszłości remontowane 

to powierzchownie, na sezon, 
a teraz remont jest gruntowny 
i posłuży na dłużej – dodaje 
sołtys.

Prace drogowe wykonuje 
Konsorcjum firm - Przed-
siębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjne i Handlowe „COM
-D” Sp. z o.o. z Jawora oraz 
Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno-Rolne „Sady Dolne” 
Sp. z o.o.

Koszt zadania zamknie się 
w kwocie ok. 320 tys. zł, przy 
współfinansowaniu w wyso-
kości w 73, 5 tys. zł ze środ-
ków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego na zadanie 
rekultywacyjne na 2015 rok.

gk

Najbardziej cieszy miesz-
kańców okolicznych domostw 
wykonanie robót związanych 
z odbudową zniszczonej ka-
nalizacji deszczowej. Wy-
miana istniejących kanałów 
betonowych na kanały rur 
PVC oraz wykonanie stud-
ni rewizy jnych i  studzie-
nek wpustów deszczowych 
były uwarunkowane licznymi 
skargami mieszkańców na 
zalewanie domostw podczas 
ulewnego deszczu i już prze-
szły „chrzest bojowy”.

- Mieszkańcy długo cze-
kali na tę drogę. Nie można 
było nią ani przejechać, ani 
przejść. Błoto podczas desz-
czu i roztopów było uciążliwe 

i zagrażało bezpieczeństwu 
ludzi – mówi Monika Róg, 
sołtys wsi. Oceniając inwe-
stycję, dodaje: - Droga zdała 
egzamin podczas burzy, jest 
dobrze wyprofilowana, a ka-
nalizacja dobrze odprowadza 
wodę. Jesteśmy bardzo zado-
woleni.

Budowa drogi w Żółkiewce 
o długości 153 m zamknęła 
się w kwocie około 200 tys. 
zł, przy dofinansowaniu w 
wysokości ponad 31 tys. zł 
ze środków budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
zadanie rekultywacyjne na 
2015 rok.

gk

Zmiany w Olszanach

Jest już droga w Żółkiewce

Mieszkańcy czekali na te drogi 60 lat. W przeszłości były one bowiem remontowane doraźnie, na sezon

- Mieszkańcy długo czekali na tę drogę. Nie można było nią ani przejechać, ani przejść – mówi sołtys

- Koryto potoku jest bardzo 
zniszczone, fundamenty są 
podmyte lub rozmyte. Kamienie 
w niektórych miejscach wysu-
wają się same. Koryto potoku 
najpierw musi być wyczysz-
czone, by zobaczyć, w których 
miejscach należy naprawić 
fundamenty, wylać nowe czy 
naprawić mury zabezpieczające. 
Praca jest trudna, bo w niektó-

rych miejscach nie ma dostępu 
dla pojazdów mechanicznych i 
wywozi się wszystko taczkami 
– wyjaśnia Stanisława Górska, 
radna Rady Miejskiej w Strze-
gomiu, sołtys wsi.

Potok Olszański płynie przez 
wieś z południa na północ, wijąc 
się na długości ok. 4 km pomię-
dzy posesjami, przecinając je lub 
przebiegając obok szosy. Do 

potoku wpływają także wody z 
polnych drenów melioracyjnych 
i burzowych.

Ze względu na charakter 
rzeki górskiej przybory wody 
w potoku są nagłe i duże, a nurt 
jest szybki. W czasie przyboru 
- woda zalewa szosę, domy, 
posesje. W związku z tym lo-
giczne jest utrzymanie potoku 
w należnym stanie.

- Mieszkańcy Olszan są bar-
dzo zadowoleni, patrzą ze spo-
kojem i nadzieją na prace odby-
wające się na potoku, ponieważ 
to daje nam nadzieję, że podczas 

przyboru woda nie wedrze się 
do domów, posesji, piwnic, a 
jeśli mimo wszystko wpłynie, 
to będzie mogła szybko opuścić 
ich teren, bo potok będzie droż-
ny - komentuje sołtys wsi.

Remont jest wykonywany 
dzięki staraniom Zbigniewa 
Suchyty, burmistrza Strze-
gomia, na prośbę sołtysa wsi, 
przy wsparciu poseł na Sejm 
RP – Moniki Wielichowskiej 
oraz senatora RP – Wiesława 
Kiliana. 

gk 

Trwa remont potoku Olszańskiego
Podczas większych opadów, woda nie wedrze się już do domów, posesji, piwnic, ale odpłynie potokiem, który obecnie jest gruntownie udrażniany

Trwa przebudowa gminnej drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Olszany. Nowa nawierzch-
nia oraz zjazdy z betonu asfaltowego zostaną wykonane 
na odcinku około 300 m.

Obecnie przeprowadzany jest remont kolejnego odcinka 
potoku Olszańskiego. Zadanie inwestycyjne przeprowadza 
Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu, oddział w Świdnicy.

Nowa nawierzchnia asfaltowa, umocnione pobocza, nie-
wielki chodnik, a przede wszystkim odwodnienie drogi 
poprzez odbudowę zniszczonej kanalizacji deszczowej, to 
efekty prac wykonanych w Żółkiewce w ramach budowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
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To już ich czwarty etap 
– z siedmiu - w drodze po 
zdobycie „Korony maratonów 
świata”. Wcześniej dotarli do 
mety biegów w Nowym Jorku 
(Am. Północna), Jerozolimie 
(Azja) i Rio de Janeiro (Am. 
Południowa). Pozostały im 
jeszcze maratony w Johan-
nesburgu w RPA (Afryka), 
Sydney (Australia) i na An-
tarktydzie. 

Maraton w Berlinie należy 
do najszybszych na świecie. 
To właśnie w stolicy Niemiec 
zawsze pada wiele świetnych 
rezultatów, w tym rekordy 
świata. Aktualny rekordzista 
globu – Kenijczyk Dennis Ki-
metto swój rezultat - 2:02:57 
osiągnął w 2014 r. w Berlinie.  
W tym roku w sumie wystar-
towało ponad 41 tys. biega-
czy ze 131 państw z całego 
świata. 

– Jestem pod dużym wra-
żeniem tego maratonu - pod-
kreśla Jan Chmura. Trasa 
była  komfor towa, płaska 
i znakomicie przygotowana. 
Przebiegała przez zacienio-
ne aleje, co stwarzało wręcz 
idealne warunki do biegania 

– dodaje. I choć 
r e z u l t a t  j a k i 
os iągnął  prof. 
Jan Chmura – 
3:41.21 nie jest 
jego rekordem 
ż yc iowy m, to 
jest najlepszym 
wynikiem osią-
gniętym w tym 
roku. W kate-
gorii do 65. roku 
życia uplasował 
s i ę  n a j w y ż e j 
spośród wszyst-
kich Polaków. 
Ryszard Żmi-
jewski również 
pochwalił organizatorów ma-
ratonu w Berlinie za wspania-
łe przygotowanie logistyczne 
imprezy. – Niemcy jak zwykle 
zdali egzamin z organizacji 
na szóstkę. Tylko maraton 
w Nowym Jorku jest pod tym 
względem porównywalny. 
Ukończyłem bieg w poło-
wie stawki, osiągając wynik: 
4:53.16. Zważywszy na fakt, 
że cały czas biegam z kon-
tuzją, uważam, że jest  to 
bardzo dobre osiągnięcie. Za 
mną przybiegło ok. 20 tys. 

maratończyków – zaznacza 
strzegomski radny.

Dodajmy, że naszym biega-
czom w Berlinie towarzyszyli 
Paweł Chmura i Bernard Świr-
niak, którzy wraz z jedną z firm 
realizują program badawczy mo-
nitorujący reakcję organizmów 
przed startem i po zakończeniu 
morderczego biegu. - Przepro-
wadzone badania dotyczyły m. 
in. pomiaru masy ciała, poziomu 
odwodnienia i zmęczenia orga-
nizmów, oznaczania poziomu 
stężenia mleczanu i poziomu 

glukozy we krwi – wyjaśnia 
Bernard Świrniak.

Już 1 listopada br. strzegom-
skich maratończyków czeka 
start w Johannesburgu w Repu-
blice Południowej Afryki. Ten 
bieg będzie jednak zdecydowa-
nie trudniejszy. Górzysta trasa 
i wysoka temperatura powietrza 
nie będą sprzymierzeńcem na-
szych śmiałków. Znając jednak 
ich upór i determinację, można 
być pewnym, że z Afryki wrócą 
z tarczą. 
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Berlin zdobyty...
1 listopada br. strzegomskich maratończyków czeka start w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki

Seniorzy AKS-u Granit 
Strzegom S. A. rozegrali już 
9 ligowych kolejek (stan na 
03.10.15). W sumie wygrali 
3 mecze, dwa zremisowali 
i 4 przegrali. W tabeli IV ligi 
dolnośląskiej zajmują w tym 
momencie 10. miejsce, gro-
madząc 11 pkt. Liderem jest 
Sokół Wielka Lipa, który 
zdobył 25 oczek.
Dotychczasowe wyniki 
AKS-u:
1 kolejka (15.08.15 r.): Polo-
nia Trzebnica - AKS walko-
wer 0:3, na boisku 1:1 
2 kolejka (23.08.15 r.): AKS - 
Bielawianka Bielawa 1:1 (0:0) 
(w Świebodzicach)
3 kolejka (26.08.15 r.): Olim-
pia Kowary - AKS 2:1 (1:1)
4 kolejka (30.08.15 r.): Zjed-
noczeni Żarów - AKS 2:2 
(0:1)
5 kolejka (06.09.15 r.): AKS 
- Włókniarz Mirsk 2:0 (0:0) 

(w Świebodzicach)
6 kolejka (12.09.15 r.): Gra-
nica Bogatynia - AKS 2:1 
(0:1)
7 kolejka (20.09.15 r.): AKS 
- Sokół Wielka Lipa 0:2 (0:1) 
(w Świebodzicach)
8 kolejka (27.09.15 r.): Orkan 
Szczedrzykowice - AKS 2:1 
(1:1)
9 kolejka (03.10.15 r.): AKS 
- BKS Bobrzanie Bolesławiec 
1:0 (0:0) (w Świebodzicach)

BILANS:
w sumie: 9 (3 2 4) 12:11 11 
pkt.
dom: 4 (2 1 1) 4:3 7
wyjazd: 5 (1 1 3) 8:8 4

Strzelcy AKS-u:
5 - Alwin
2 - Dobrowolski
1 - Bęś, Stępień
3 bramki jako walkower

tW

Na miarę swoich możliwości

Z każdym kolejnym rokiem 
powiększa się liczba uczest-
ników, co bardzo cieszy or-
ganizatorów i motywuje do 
podejmowania coraz większych 
wysiłków w przygotowaniach do 

kolejnej edycji Marszobiegu. 164 
uczestników to nowy rekord fre-
kwencji w marszobiegu, z czego 
w biegach dzieci i młodzieży 
wystartowało 96 uczestników, 
a w biegu głównym i marszu 

Nordic Walking – 69 osób. 
W sobotę odbywało się kilka 
innych imprez biegowych na 
terenie województwa i tak wyso-
ka frekwencja świadczy o coraz 
wyższej randze zawodów. 

Organizatorami imprezy 
byli: Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Jaroszowie, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Jaroszowie, Państwowa 
Inspekcja Sanitarna Oddział 
w Świdnicy oraz Społecz-
ność Biegowa „Strzegomska 
Dwunastka”, którzy wspólnie 
przygotowali dla uczestników 
wspaniałe święto sportu. 

Od początku do końca była 
doskonała atmosfera, po-
szczególne biegi dostarczały 
mnóstwo emocji, a rywalizacja 
na dystansach odbywała się 
w duchu „fair play”. Bardzo 
sprawnie działało biuro za-
wodów, które dokonywało 
zapisów do biegów i marszu, 
a panie z biura obdarzały 

wszystkich uśmiechami. Po 
raz kolejny dopisała wspaniała 
słoneczna pogoda. Uczestni-
cy mogli bawić się podczas 
rozgrzewki w rytmach zum-
by prowadzonej przez Ewą 
Zapolną i Monikę Bytnar 
– Gołembiowską. 

W sumie przeprowadzono 8 
biegów na różnych dystansach 
dla przedszkolaków, uczniów 
szkoły podstawowej i gim-
nazjum. W samo południe 
na trasę wyruszyli biegacze 
biegu głównego, a kilka minut 
po nich chodziarze Nordic 
Walking. Dla uczestników był 

przygotowany poczęstunek 
– kiełbaska z grilla, którego 
w sobotę obsługiwali uśmiech-
nięci rodzice z Rady Rodziców. 
O godzinie 13:00 rozpoczęła 
się ceremonia nagradzania 
wszystkich uczestników, wrę-
czenie podziękowań osobom 
i instytucjom, które wsparły 
zorganizowanie marszobiegu. 

Należy podkreślić, że orga-
nizatorzy dołożyli wszelkich 
starań do zapewnienia wspa-
niałej atmosfery, a uczestnicy 
docenili ten wysiłek i stworzy-
li udane widowisko sportowe 
i rekreacyjne. 

Narodowy Dzień Sportu w Jaroszowie
Od początku do końca zawodów była doskonała atmosfera, a poszczególne biegi dostarczały mnóstwo emocji. Odnotowano też rekord frekwencji w marszobiegu

W sobotę, 19 września br. od-
były się V Ślężańskie Mistrzostw 
Dzieci Powiatu Wrocławskiego 
w Judo w Sobótce.

Udział w turnieju wzięło 340 
zawodniczek i zawodników z 33 
sekcji judo z województw: lu-
buskiego, opolskiego, wielko-
polskiego, dolnośląskiego oraz 
zaproszeni judocy z Czech.

Najwyższe miejsca na podium 
zajęli: Patryk Michałowicz, Ad-
rian Heil, Paweł Topa i Grze-
gorz Wąsowski. Drugie miejsca 
zajęli: Michał Bodnar, Bernard 
Bodnar i Mateusz Paszynin. Na 

trzecim miejscu znaleźli się: Mer-
cedes Berezowska, Krystian 
Chomiuk i Julia Stromidło. 
Tuż za podium uplasował się 
Aleksander Bodnar.

Następnego dnia w wielko-
polskiej Rokietnicy odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików, w których 
wystartował Krystian Perchun. 
Judoka Startu zajął w nowej 
kategorii wagowej znakomite 
trzecie miejsce.

Wielkie gratulacje dla za-
wodników i trenera Andrzeja 
Rozwałki.

Judocy Startu z medalami

Pierwszego dnia w kategorii 
dzieci starszych wystartowało 
dwoje judoków ze strzegom-
skiej sekcji - Aleksandra Sypko 
i Gracjan Poterała, którzy po 
dobrych i skutecznych pojedyn-
kach zajęli pierwsze miejsca. Na-
zajutrz do walki o medale stanęło 
4 strzegomskich zawodników 
w kategorii młodzik. Nasi judocy 

po stoczeniu kilku pojedynków 
w swoich kategoriach wagowych 
zajęli następujące miejsca: Anto-
ni Wojtasik był trzeci, natomiast 
Sandra Baranowska,  Jakub 
Miszkiewicz i Dawid Hypta 
uplasowali się tuż za podium.

Najmłodsza grupa judoków 
wyjechała 26 września br. na 
zawody do zaprzyjaźnionego 

klubu z Czech - do 
miejscowości Melnik. 
Był to dla dzieci ko-
lejny turniej, w którym 
mogły szlifować swoje 
umiejętności zdobyte 
na treningach i stanąć 
do rywalizacji z trud-
nymi przeciwnikami. 
Najlepszy wynik osią-
gnął Robert Jeziorski, 
który wywalczył srebr-
ny medal w kategorii 
dzieci.

Młodzi sportowcy dzielnie walczyli za granicą
Gratulujemy udanego występu i życzymy kolejnych sukcesów zawodnikom i trenerom

Honorowy Obywatel Strzegomia - prof. Jan 
Chmura i radny Rady Miejskiej w Strzegomiu 
- Ryszard Żmijewski w ostatnią niedzielę wrze-
śnia (27.09) ukończyli jeden z największych 
i najbardziej renomowanych maratonów na 
świecie – Maraton Berliński.

Dokładne wyniki III Jaroszowskiego Marszobiegu Przełajowego znajdują się 
na stronie www.strzegom.pl

Cykliczna impreza w Jaroszowie – Trzeci Jaroszowski Marszobieg Przełajowy wypadła 
w tym roku w Narodowy Dzień Sportu, w piękne sobotnie przedpołudnie 3 października 
br. Podczas tegorocznej edycji marszobiegu padł rekord frekwencji.

Na zaproszenie klubu IPPON Rodewisch z Niemiec na 
zawody w judo wyjechała grupa zawodników AKS-u Strze-
gom. Turniej odbył się w dniach 26-27.09.2015 r.
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Tereny obsługi komunikacji Strzegom, ul. Wałbrzyska

Lokal użytkowy ul. I. J. Paderewskiego 1

Zabudowa mieszkaniowa Rogoźnica ul. Kolonijna

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowa-
nej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Wałbrzyskiej o po-
wierzchni 0,5545 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nierucho-
mość obciążona jest umo-
wą najmu nr WNZ/20/2014 
z dnia 24 marca 2014 r. 
(reklama dwustronna, po-
wierzchnia 32 m2) zgodnie 
z art. 678§1 Kodeksu cy-
wilnego nabywca nierucho-
mości wstępuje w stosunek 
najmu na miejsce zbywcy 
nieruchomości.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 

podatek VAT. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 19.11.2015 
r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
26.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.06.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie 
powyższe j  n ieruchomo -
śc i  og łoszony na dz ień 
03.09.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 5 
miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 65/14 
Rady Miejskiej  w Strze-
gomiu  z  dn ia  24  wrze-
śnia 2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
2 KS – tereny obsługi ko-
munikacji na części działki 
znajduje się granica strefy 
ochronnej  sani tarnej  od 
cmentarza.

Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi  koszty 
wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym termin ie do 
dnia 16.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium na-
leży przedłożyć Komisj i 
Przetargowej w dniu prze-
targu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg  za l icza s ie  na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio 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 nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-

spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu 
jest lokal użytkowy nr 3 
o powierzchni użytko-
wej 28,00 m² położony 
w budynku przy ul. Igna-
cego Jana Paderewskie-
go 1 w Strzegomiu wraz 
z udziałem 513/10000 
w częściach wspólnych 
budynku i prawie własności 
działki nr 1238, AM - 14, 
Obr. 3  o powierzchni 231 
m².
Lokal użytkowy nr 3 skła-
da się z:
- pomieszczenie nr 1 o pow. 
15,60 m2

- pomieszczenie nr 2 o pow. 
12,40 m2

Cena wywoławcza nie-
ruchomości 26.000,00 
zł Wadium  - 2.600,00 zł 

Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.11.2015 r. o godz. 1100 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00023994/7, 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
116/2001 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 21 listopada 2001 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta 
Strzegom, obejmującej obszar 
staromiejski, w granicach strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 
MW - zabudowa mieszkaniowa 
z usługami w parterach.
Dla osób zainteresowa -
nych, lokal udostępniony 
będzie do oglądania w dniu 

28.10.2015 r. w godzinach od 
900 do 915.
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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia  
16.11.2015 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej 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 upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-

tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 

wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74/85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
niezabudowana nr 254/11, AM–2, 
Obr. Rogoźnica, położona w Rogoź-
nicy przy ul. Kolonijnej o powierzch-
ni 0,1024 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
- 33.034,40 zł
Wadium - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.11.2015 r. o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 05.06.2014 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
18.06.2015 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
03.09.2015 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 6MN15 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wol-
nostojąca lub bliźniacza. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty wyłą-
czenia 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 16.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 

Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 

przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 
2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pok. nr 
34, II p. lub telefonicznie pod nr 

74 8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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ruiny dawnego wiatraka, zwane basztą, to jedno z najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc Strzegomia 

Wdzięcznym tematem do zdjęć jest infrastruktura kolejowa, mimo że jej 
stan pozostawia wiele do życzenia 

Strzegomski rynek prezentuje się pięknie, niezależnie od pory dnia 

Baszta dziobowa to element starych obwarowań miejskich 

ulica dąbrowskiego to jedna z najstarszych ulic Strzegomia. Skrywa ona 
wiele tajemnic o przeszłości miasta 

ulica Szarych Szeregów po remoncie stała się wizytówką miasta 

Wiadukt nad aleją Wojska Polskiego ma swój urok, szczególnie późnym 
wieczorem i nocą 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na naszej górze” to miejsce spacerów 
strzegomian 

Strzegomianie znają te miejsca doskonale. Większość z nas widuje je podczas spaceru, w drodze do pracy, czy do szkoły. Jednak w obiektywie fotograficznym nabierają 
zupełnie nowego uroku… 

Jaki Strzegom jest piękny!!! 

Fot. Łukasz G
rzelik 


