
Makulaturę można także 
oddawać bezpośrednio do 
Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który znajduje się 
na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych w  Strzegomiu 
przy ul. Al. Wojska Polskiego 
75. PSZOK jest czynny od 
poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 7.00 do 20.00 oraz 
w  soboty w  godzinach 7.00 
do 14.00.

W przypadku niewysta-
wienia makulatury w sobotę, 
należy oddać ją samemu do 
PSZOK lub posiadać odpo-
wiednią ilość pojemników na 
jej składowanie. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
Po zumbie Love

Zbierano pieniądze na za-
kup i montaż schodołazu dla 
niepełnosprawnej 16-letniej 
Marty Łamacz z Żelazowa 

 str. 4

StrzeGom
Powalczą o kasę 

Ruszają nabory na środki 
unijne. Gmina Strzegom 
przygotowuje się do startu 
w konkursach – m.in. o tym 
mówiono na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej 

 str. 6

StrzeGom
Kongres Wsi 

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pierwszy Kongres 
Odnowy Wsi w Strzegomiu. 
Wzięli w nim udział liderzy 
oraz zaproszeni goście 
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W sKrócie:

nowe witacze 

Przy drogach wyjazdo-
wych ze Strzegomia, w kie-
runku Jeleniej Góry i Świd-
nicy, stanęły granitowe wi-
tacze autorstwa rzeźbiarki 
Ewy Solimy. 

stop wandalom! 

W  związku z  dewastacją 
studni i  urządzeń odgazo-
wujących na terenie zre-
kultywowanego wysypiska 
w  Żółkiewce trwają prace 
naprawcze. Przypominamy, 
że każdy akt dewastacji 
zgłaszany jest na policję 
celem ustalenia sprawcy 
i nałożenia na niego kary.

Drogowe lustro

Na skrzyżowaniu ulic 
Olszańska - Świebodzka 
w  Stanowicach znów jest 
bezpiecznie! Dzięki środ-
kom finansowym Służby 
Drogowej Powiatu Świd-
nickiego zamontowano tam 
nowe lustro, które stanęło 
w  miejsce zniszczonego 
przez wichurę.
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Zadanie będzie kosztowało 
8 mln złotych. Dofinansowa-
nie w wysokości 3 mln złotych 
gmina Strzegom otrzymała 
z „Programu rozwoju gminnej 
i  powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”. 
Dzięki tej inwestycji północna 
część Strzegomia całkowicie 
zmieni swoje oblicze. 

– Bardzo cieszy fakt, że 
udaje nam się systematycz-
nie poprawiać infrastrukturę 
Strzegomia. Tylko w zeszłym 
roku wyremontowaliśmy aż 
11 dróg. Ten rok również 
zaczął się bardzo dobrze. Po-
trzeba wyremontowania ulic: 
Kościuszki, Ofiar Katynia 
i  Promenady jest ogromna, 
dlatego cieszę się ten remont 
zostanie zrealizowany w  tym 
roku - mówi burmistrz Zbi-
gniew Suchyta. 

Prace rozpoczną się w mar-
cu, a zakończą w październiku.  
Przebudowa ulic Kościuszki, 
Ofiar Katynia oraz Promenady 
nie jest jedynym zadaniem 
do realizacji w 2016 r. Waż-
ną sprawą jest zakończenie 
przebudowy chodników i 

oświetlenia przy drodze nr 
374, na które gmina przezna-
czy kwotę ok. 1 mln zł oraz 
przebudowa skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 374 z 
ulicą Olszową. Gmina Strze-
gom zmodernizuje także drogę 
gminną w Goczałkowie Gór-
nym oraz przekaże powiatowi 
świdnickiemu dotację celową 
na dofinansowanie kosztów 
związanych z remontem chod-
ników na terenie gminy. W 
2016 r. będą kontynuowane 
również remonty dróg dojaz-
dowych do pól. 

Kolejne wielkie remonty

Przedsiębiorco, oddaj makulaturę

W zeszłym roku w gminie Strzegom wyremontowano aż 11 dróg. W tym roku remontowane będą kolejne 

Opakowania można oddawać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

U lice: Kościuszki, Ofiar 
Katynia oraz Promenada 
zyskają nowe nawierzchnie, 
zjazdy, krawężniki, chodni-
ki z  kostki granitowej oraz 
miejsca postojowe z  praw-
dziwego zdarzenia. Przy 
nich powstaną, tak bardzo 
oczekiwane, ścieżki rowe-
rowe. Całości dopełni mała 
architektura. Prace rozpocz-
ną się w  lutym, a  zakończą 
w  październiku tego roku. 
Będzie to już szósta inwe-
stycja w  gminie Strzegom 
dofinansowana z rządowego 
programu „schetynówka”.

W Strzegomiu  przybywa  schetynówek.  Mamy  się  czym 

pochwalić.  Nasza  gmina  pięknieje,  a  drogi  stają  się  jej 

wizytówkami. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie docze-

kaliśmy się gruntownych modernizacji następujących ulic: 

Szarych Szeregów, Świdnickiej, Krótkiej, Bohaterów Getta, 

Św. Tomasza, Ogrodowej, Jeleniogórskiej, Górniczej oraz 

Wałbrzyskiej. 

Od 13 lutego 2016 r. (sobota), Zakład Usług Komunalnych 
w  Strzegomiu odbierze od przedsiębiorców makulaturę 
opakowaniową (czystą bez folii). Przygotowaną do odbioru 
złożoną makulaturę należy wystawić przed swoją firmą (skle-
pem, przedsiębiorstwem) w każdą sobotę do godz. 10.30. 

Pamiętaj, że tak nie należy składować makulatury! 

Fot. w
w

w
.stanow

ice.pl
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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 Promocji – (74)8560-523
wydział gospodarki Nieru-
chomościami 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 „ 
słoneczna kraina” – 783 
758 395
Publiczna szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
kopernika – (74)649 12 99
Publiczna szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka sien-
kiewicza – (74)649 19 30
Publiczna szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna szkoła Podsta-
wowa im. janusza korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna szkoła Podsta-
wowa im. jana Pawła ii 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza kościuszki 
w goczałkowie – (74)855 98 
50
Publiczna szkoła Podstawo-
wa w stanowicach – (74)855 
76 94
gimnazjum Nr 1 im. kardy-
nała stefana wyszyńskiego 
Prymasa 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 ogólnokształcą-
cych im. stefana Żeromskie-
go – (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 me-
dycyny Pracy, ul. Kościuszki 8, 
tel. 74 855-08-29

aPteki
apteka „królewska”, ul. le-
gnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, rynek 
44 – (74)855 52 06
apteka “strzegomska”, ry-
nek 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. dąbrow-
skiego 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 Świata 
i matki Bożej szkaplerznej 
w strzegomiu – (74)855 46 77

PoliCja 
komisariat Policji w strzego-
miu – (074)8551-991, 997

Notariusz
Beata Burkowska - zubrzycka 
– (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBusowy 
w strzegomiu –  
(74) 790-789-575

PuNkt iNformaCji tury-
styCzNej –  
(74) 649-11-18

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

W  ostatnich tygodniach 
strzegomski chór wystąpił 
z  koncertami przepięknych 
polskich kolęd i pastorałek m. 
in. w  Bazylice Mniejszej, ko-
ściele pw. Najświętszego Zba-
wiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z  Góry Karmel 
oraz w Strzegomskim Centrum 
Kultury. W tym ostatnim wy-
darzeniu, które miało miejsce 

28 stycznia, wziął udział także 
zaprzyjaźniony chór Deesis 
z parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Piekarach. Gratulacje na ręce 
członków Chóru Św. Cecylii 
złożył burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta, który 
życzył chórzystom wszystkiego 
najlepszego i obchodów kolej-
nych tak wspaniałych rocznic. 
Więcej na str.5

Zabrzmiały znane i  lubiane 
kolędy m.in.: "Pójdźmy wszyscy", 
"Dlaczego dzisiaj", "Przybieżeli 
do Betlejem", "Jakaś światłość nad 
Betlejem", "Dzisiaj w Betlejem", 
"Pastuszek bosy", "Do szopy, 
hej pasterze". Koncert stworzył 
oryginalne muzyczne przesłanie, 
które z jednej strony wprowadziło 
w refleksję, a z drugiej - zachęciło 
wszystkich do wspólnego śpiewu. 

Seniorów porwał dynamiczny 
akompaniament na akordeonie 
w  wykonaniu Piotra Gmyrka. 
- Będziemy się z seniorami sys-
tematycznie spotykać i  śpiewać 
różne pieśni: okolicznościowe, 
biesiadne, patriotyczne, ludowe, 
mamy ich w  repertuarze dużo 
– informuje Barbara Śmiatacz, 
kierownik zespołu Retro.

red

Wy stawa  dokumentu j e 
przygotowania hitlerowskich 
Niemiec do napaści na Polskę, 
postęp machiny wojennej oraz 
akty zbrodni niemieckich żoł-
nierzy dokonanych w  dwóch 

pierwszych miesiącach woj-
ny na cywilnych obrońcach 
i  zakładnikach. Ukazuje ona 
również przejawy antysemity-
zmu i przestępstwa na jeńcach 
wojennych. 

1 stycznia br. ok. godz. 04.35 
grupa młodych mężczyzn, idąc ul. 
Leśną w Strzegomiu dokonała de-
wastacji i kradzieży jednej z kamer 
usytuowanych na terenie przystanku 
autobusowego. 4 stycznia ok. godz. 
0.35 młody mężczyzna podrzucił 
skradzioną kamerę przed wejściem 
do poczekalni dworca autobusowego 
przy ul. Dworcowej w Strzegomiu. 
Cały zapis z  w/w  zdarzeń został 
zabezpieczony i ma być przekazany  
do Komisariatu Policji.

11 stycznia br. ok. godz. 12.10 
trzech mężczyzn spożywało alkohol 
w  parku „Strzegomskie Planty”. 
Powiadomiono Policję.

13 stycznia br. ok. godz. 16.10 
młody mężczyzna celowo zanie-
czyścił ściany obok toalet na przy-
stanku autobusowym na ul. Leśnej 
w  Strzegomiu. Po zabezpieczeniu 

materiału filmowego z monitoringu, 
Policja ustaliła sprawcę w/w  zda-
rzenia. W  stosunku do sprawcy 
zostały wyciągnięte konsekwencję 
karno-administracyjne. Ściany przy 
toaletach zostały oczyszczone i po-
malowane.

20 stycznia br. ok. godz. 13.30 
chłopiec przebywający na przystan-
ku autobusowym przy ul. Leśnej 
w  Strzegomiu postanowił zalepić 
śniegiem kamerę. Zapis z monito-
ringu został zabezpieczony i przeka-
zany do Komisariatu Policji w Strze-
gomiu. Policja ustaliła sprawcę.

25 stycznia br. ok. godz. 14.30 
przebywający na przystanku auto-
busowym mężczyzna z kobietą spo-
żywali alkohol oraz palili papierosy 
mimo widocznego zakazu graficzne-
go. Interweniowała Policja.

red

Kamienny jubileusz

seniorzy dla seniorów

muzeum Gross-rosen zaprasza

miasto pod czujnym okiem kamer

Chór Św. Cecylii powstał w lutym 1946 r. W 1952 r. nowym organistą i dyrygentem został Edward Forski

- Będziemy się systematycznie spotykać– informuje Barbara Śmiatacz, kierownik zespołu

Wystawa o przygotowaniach hitlerowskich Niemiec do napaści na Polskę, będzie do końca kwietnia 2016 r.

Grupa mężczyzn zdewastowała i ukradła jedną z kamer na przystanku autobusowym przy ul. Leśnej

2016 r. jest szczególnym rokiem dla Chóru Św. Cecylii i jego 
dyrygenta – Edwarda Forskiego. Chór obchodzi 70. rocz-
nicę powstania, a Honorowy Obywatel Strzegomia – 100. 
rocznicę urodzin! Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się 
w styczniu, a ich kulminacja nastąpi w czerwcu. 

Seniorzy  serdecznie podziękowali  zespołowi  za występ, wręczając piękną, 
ręcznie wykonaną laurkę.

Od 1 lutego br. w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy można zobaczyć wystawę pt. „Z naj-
większą brutalnością… Zbrodnie Wehrmachtu w  Polsce 
wrzesień – październik 1939”, przygotowaną przez Biuro 
Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały w styczniu 
kilka przypadków łamania prawa. Wszystkie zdarzenia 
zostały przekazane miejscowej policji, a sprawcy na pewno 
nie pozostaną bezkarni. 

W  radosnej, bożonarodzeniowej atmosferze, 27 stycznia 
br., w  Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor odbył się 
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalno 
-muzycznego Retro.
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*  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  *

styczeń – luty 2016 r.

data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki adres telefon

31.01 – 06.02 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

07.02 – 13.02 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

14.02 – 20.02 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

Podczas spotkania, 14 lutego 
br., laureaci konkursu otrzymają 
nagrody.

W  ubiegło-
rocznej edycji 
k o n k u r s u 
„Odnów 

i  wygraj!” uczestniczyło 13 
Wspólnot mieszkaniowych 
oraz 2 właścicieli domów jed-
norodzinnych z  terenu gminy 
Strzegom. Łączna wysokość 

nagród wyniosła 270 tysięcy 
złotych. 

Oto laureaci ostatniej edycji 
konkursu: 

W  I  kategorii konkursowej 
– budynki wielorodzinne– 13 
zgłoszeń:
1) Jedna nagroda: miejsce 

I  - w  wysokości 40 tys. zł 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Rynek 24 w Strze-
gomiu.

2) Jedna nagroda: miejsce II 
- w  wysokości 30 tys. zł 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Legnicka 8 w Strze-
gomiu.

3) Jedna nagroda: miejsce III 
- w  wysokości 27 tys. zł 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Rynek 25 w Strze-
gomiu

4) Cztery równorzędne na-
grody: miejsce IV – w  wy-
sokośc i  po  25  t y s . z ł 
W s p ó l n o t a  M i e s z -
kan iowa  p r z y  u l . Ry-
nek  26  w   S t r z egomiu  
Wspólnota Mieszkanio-
wa przy ul. Dąbrowskie-
g o  2 3  w   S t r z e g o m i u  

W s p ó l n o t a  M i e s z k a -
niowa przy ul. Kościusz-
k i  2 5  w   S t r z e g o m i u  
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Legnicka 17 w Strze-
gomiu 

5) Dwie równorzędne na-
grody: miejsce V – w  wy-
sokośc i  po  15  t y s . z ł 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Brzegowej 19 w Strzegomiu  
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Armii Krajowej 18 
w Strzegomiu 

6) C z t e r y  r ó w n o r z ę d -
ne nagrody: miejsce VII 
– w wysokości po 10 tys. zł 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Aleja Wojska Pol-
skiego 43 abc w Strzegomiu 
W s p ó l n o t a  M i e s z k a -
niowa przy ul. Legnic-
kiej 23-25 w  Strzegomiu  
Wspólnota Mieszkanio-
wa przy ul. Czerwone-
go Krzyża 2 w  Strzegomiu 
Wspólnota Mieszkanio-
wa przy ul. 3-go Maja 
2 7 - 2 9  w   S t r z e g o m i u  

W II kategorii zgłoszeniowej 
– budynki jednorodzinne - 2 
zgłoszenia:

1) Jedna nagroda: I   miej-
sce - w  wysokości 2 tys. zł 
Hanna, Irena Czerwińska 
budynek jednorodzinny: 

Rogoźnica, ul. Ofiar Gross 
- Rosen 20.

2) Jedna nagroda: II miej-
sce - w  wysokości 1 tys. zł 
Zbigniew Wójcik, Beata 
Wójcik, Goczałków, ul. Strze-
gomska 43A.

Odnowili budynki. Kto wygra?
Rozstrzygnięcie konkursu „Odnów i wygraj!” odbędzie się 15 lutego br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Uwaga przedsiębiorcy, którzy 
do tej pory nie złożyli deklaracji 
o wysokości opłaty  za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi dla nieruchomości, na 
terenie której powstają odpady 
komunalne !  

Złóż deklarację! 
Od stycznia 2016 r. gmina Strze-

gom przejęła obowiązek odbierania 
odpadów komunalnych również od 
właścicieli nieruchomości, na któ-
rych nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne. Wła-
ściciel nieruchomości jest zobowią-
zany złożyć do Wydziału Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu (pok. 9 lub pok. 30) 
deklarację  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w terminie  do 14 dni od dnia 
powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych.

 Do dnia dzisiejszego nie wszyscy 
właściciele firm wywiązali się z tego 
obowiązku, dlatego do tych przed-
siębiorców zostały wysłane zawia-
domienia. Przypominamy, że druk 
do pobrania oraz uchwały o sposobie 
naliczania stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
dostępne są na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w zakładce „Nowy 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi”, w Wydziale Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi 
pok.30 oraz w Wydziale Obsługi 
Interesantów (pok. 15). 

Jakie stawki za śmieci? 
Stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi naliczane są 
zgodnie uchwałami. W sytuacji, gdy nie-
ruchomość niezamieszkała przynależy 
do wspólnoty mieszkaniowej, tzw. dużej, 
informację należy zgłosić do zarządu, 
zarządcy wspólnoty lub spółdzielni 
mieszkaniowej, a ww. złożą stosowaną 
deklarację do Urzędu Miejskiego.

Co to jest deklaracja „zerowa”? 
W przypadku prowadzenia w części 

lokalu mieszkalnego, obsługi biurowej 
działalności gospodarczej, właściciel 
powinien złożyć stosowne oświadcze-
nie w tej sprawie  (na piśmie), będące 

odpowiedzią na wezwanie organu. 
Ewentualnie, zamiast wyjaśnień można 
również złożyć deklarację tzw. „zerową” 
(wówczas zamiast stawki w deklaracji 
należy wpisać „zero”). Dla przykładu: 
chodzi o siedziby firm jednoosobowych 
zarejestrowanych w lokalach mieszkal-
nych oraz takie, które fizycznie działal-
ność prowadzą w innym miejscu : np. 
prace budowlane poza terenem naszej 
gminy.  Taki przedsiębiorca nie ponosi 
dodatkowych opłat.

Jakie skutki niezłożenia dekla-
racji? 

W razie niezłożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasad-
nionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, burmistrz 
Strzegomia określi, w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W takim 
przypadku należy się liczyć z tym, że 
zostaną doliczone dodatkowe koszty 
wystosowanego upomnienia.

Wszelkich informacji udziela 
Wydział Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi, pok. 9 oraz pok. 
30 w godzinach urzędowania, tj. 
poniedziałek, środa, czwartek 8:00 
– 16:00, wtorek 8.00 – 17.30, piątek 
8.00 – 14.30. 

 „Counter  S tr ike: Glo-
bal Ofensive” odbędzie się 
w  dniach od 6 do 7 lute-
go 2016 r. w  strzegomskim 
LO. Zmagania rozpoczną się 
o godz. 9:00 i będą trwały cały 
dzień. To już druga edycja 
turnieju, który cieszy się coraz 
większą popularnością w ca-
łym kraju. W pierwszej edycji 
wzięło udział ponad 100 osób. 

Widzowie będą mogli oglą-
dać zmagania drużyn z całej 
Polski w zamkniętym turnieju 
5 vs 5. Na mieszkańców na-
szej gminy czeka dodatkowa 
atrakcja w postaci turnieju 1 
vs 1. Więcej informacji na 
stronie www.lanstrzegom.
republika.pl oraz na facebo-
oku: facebook/lanstrzegom. 
Zapraszamy! 

counter strike w strzegomiu

zielony rynek 
Gmina Strzegom dysponuje wolnym terenem 

położonym w  Strzegomiu przy ul. Paderew-
skiego z przeznaczeniem pod handel – usługi 
w granicach działki nr 293, AM - 14, Obr. 3. 
„Zielony Rynek”.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
dzierżawy gruntu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu Miejskiego (pokój 
nr 34 – II piętro) lub telefonicznie 74 8560 - 542.

Wnioski, pytania należy składać pisemnie 
w Wydziale Obsługi Interesanta – pokój nr 15 
(na parterze urzędu) lub wysyłając na skrzynkę 
elektroniczną: strzegom@strzegom.pl.

Dla właścicieli psów
W związku z tym, że z pojemników giną worki 

na psie odchody będą one dostępne w godzinach 
urzędowania, od poniedziałku do piątku w na-
stępujących instytucjach:
1. Centrum Aktywności Społecznej „Kar-

mel”– Punkt Informacji Turystycznej - ul. 
Kościuszki 2

2. Strzegomskie Centrum Kultury – I  piętro 
sekretariat – ul. Paderewskiego 36

3. Urząd Miejski w Strzegomiu – Biuro Obsługi 
Interesanta – ul. Rynek 38

5. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strze-
gom – ul. Świdnica 21-23

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu 
- ul. Armii Krajowej 23

Bardzo ważne: 
nowe blankiety

W  związku ze zmianą in-
dywidualnych rachunków 
bankowych aktualnie są do-
starczane informacje o  har-
monogramie opłat za odpady 
komunalne na rok 2016 wraz 
z  nowym numerem konta 
bankowego (obowiązującym 
od 1 lutego br.), na które nale-
ży uiszczać należne opłaty.

Ważna informacja dla przedsiębiorców! 

zwycięskie kamienice w poprzednich edycjach 
konkursu 

Przykład wyliczenia miesięcznej ilości produkowanych odpadów komunalnych oraz należnej miesięcznej 
opłaty za ich odbiór
Przykład dla przedsiębiorców zatrudniających 
150 osób 

Ilość pojemników potrzebnych do zbiórki 
wyliczonej ilości odpadów Kwota do zapłaty

segregacja odpa-
dów

Przedsiębiorstwo liczące 
150 pracowników: 150 
pracowników x 60l/osobę-
/m-c = 9000 litrów odpadów 
miesięcznie

np. 1 pojemnik o pojemności 7000l, 2 
pojemniki o pojemności 1100l lub np. 
8 pojemników o pojemności 1100l, 1 
pojemnik o pojemności 240l

1x700 zł + 2x110zł = 
920 zł, 8x110zł +1x24zł 
= 904 zł

Niesegregacja 
odpadów

150 pracowników x 60l/
osobę/m-c = 9000 litrów 
odpadów miesięcznie

np. 1 pojemnik o pojemności 7000l, 2 
pojemniki o pojemności 1100l, lub np. 
8 pojemników o pojemności 1100l, 1 
pojemnik o pojemności 240l

1x1400zł + 2x220zł 
=1840zł, 8x220+1x48 = 
1808zł

Przykład dla przedsiębiorców zatrudniających 
10 osób

Ilość pojemników potrzebnych do zbiórki 
wyliczonej ilości odpadów Kwota do zapłaty

segregacja odpa-
dów

Przedsiębiorstwo liczące 10 
pracowników: 10 pracowni-
ków x 60l/osobę/m-c = 600 
litrów odpadów miesięcznie

np. 2 pojemniki o pojemności 240l, 1 
pojemnik o pojemności 120l 2x24zł + 1x12zł = 60zł

Niesegregacja 
odpadów

10 pracowników x 60l/osobę-
/m-c = 600 litrów odpadów 
miesięcznie

np. 2 pojemniki o pojemności 240l, 1 
pojemnik o pojemności 120l 2x48zł +1x24zł = 120zł

uwaga! Przypominamy, iż odpady inne niż komunalne powstające z procesów produkcji, z handlu (makulatu-
ra), z usług itp. muszą być odbierane przez uprawnione firmy na podstawie odrębnych umów.

Dobiegła końca realizacja konkursu „Odnów i wygraj!” 
za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony 
kultury materialnej Gminy Strzegom w roku 2015. Do 
konkursu przystąpiło 10 Wspólnot Mieszkaniowych 
oraz 4 właścicieli budynków jednorodzinnych z terenu 
gminy Strzegom.
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Patronat honorowy nad im-
prezą, tak jak w poprzednich 
edycjach, objął burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Su-
chyta, który także w tym roku 
był z organizatorkami – Ewą 
Zapolną i Dianą Szwed - od 
samego początku. - Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu 
i bezinteresownej pracy wielu 
osób, nasza impreza osią-
gnęła swój cel – mówi Ewa 
Zapolna. A  tegoroczny cel 
miał wymiar charytatywny, 
bo zbierano pieniądze na za-
kup i montaż schodołazu dla 
niepełnosprawnej 16-letniej 
Marty Łamacz z Żelazowa.

Jacek Łamacz – ojciec Mar-
ty – jest strażakiem OSP, 
ale przede wszystkim od lat 
jest honorowym dawcą krwi, 
a  w  2013 r. zarejestrował 
się jako potencjalny dawca 
szpiku. W  grudniu 2014 r., 
okazało się, że Jacek jest 
„genetycznym bliźniakiem” 
dla kogoś komu uratował 
życie. - Teraz my mamy mo-
ralny obowiązek pomóc jego 
rodzinie! – powiedziała Diana 
Szwed.

Wśród gości, którzy przy-
jęli zaproszenie organiza-
torów byli: Piotr Fedoro-
wicz - starosta świdnicki, 
Grzegorz Luszawski – dy-
rektor OSiR w  Strzegomiu, 
Urszula Olszewska i   Ry-

szard Wikliński – z Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP 
RP w  Strzegomiu, radni – 
Tomasz Jeziorski, Ryszard 
Żmijewski, Cezary Włodar-
czyk, Roman Asynger oraz 
Sabina Wiktorowicz, która 
sprawiła dzieciom wielką 
frajdę, bo prowadziła kącik 
„malowania twarzy”. Obecni 
byli także „Przyjaciele Zum-
by”, czyli biegacze ze „Strze-
gomskiej 12.”

W i e l k i e  s e r c e  o k a z a l i 
przede wszystkim instrukto-
rzy, którzy wystąpili w Strze-
gomiu charytatywnie, a  byli 
to: Ewa Zapolna, Natalia 
Szwed, Michał S ikorski, 
Adam Kobel, Magdalena 
Kw i a t k o w s k a – K o r c z o w -
ska, Iza i  Adrian Kowalscy, 
Halinka Kunecka, Roxana 
Iwańska–Kutyba, Patr ycja 
O wsiak „Patka”, Klaudia 
Piotrowska, Weronika Kur-
czok i gość specjalny z Litwy 
– Dovydas Veiverys.

Podczas maratonu zumby 
przeprowadzono także licyta-
cję tortu ufundowanego przez 
jedną ze strzegomskich cu-
kierni. Uzyskano dodatkowo 
aż 1530 zł. Ostatnim, ale rów-
nie ekscytującym, punktem 
imprezy była loteria podczas 
której, wśród uczestników 
maratonu, losowano nagrody 
rzeczowe wysokiej klasy.

Rada Miejska w  Strze-
gomiu już we wrześniu 
2015 roku podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do rewita-
lizacji. Uzyskanie dotacji 
w  kwocie 125.266,50 zł 
pozwoli zamknąć etap prac 
przygotowawczych i  przy-
stąpić do właściwej realizacji 
programu. 

Podstawowym elementem 
procesu rewitalizacji będzie 
Zespół ds. Rewitalizacji – 
organ konsultacyjny burmi-
strza Strzegomia w  zakre-
sie rewitalizacji. Powołany 
będzie w celu zapewnienia 
współpracy ze wszystki-
mi grupami interesariuszy 
procesu rewitalizacji gminy, 
gdyż partycypacja społeczna 
jest podstawową zasadą 
działań na każdym etapie. 

Zespół zostanie utworzo-

ny już w lutym br. Rozpo-
czął się nabór osób chętnych 
do prac w zespole, w szcze-
gólności przedstawicieli 
lokalnych organizacji po-
zarządowych, organizacji 
skupiających lub reprezen-
tujących przedsiębiorców, 
instytucji rynku pracy, kul-
tury, edukacyjnych i opieki 
społecznej. Po ostatecznym 
ustaleniu obszarów, które 
będą rewitalizowane, do 
prac zespołu zostaną za-
proszeni również przedsta-
wiciele mieszkańców tychże 
obszarów oraz właścicieli 
(użytkowników, zarządców) 
nieruchomości.

Informujemy, że na stronie 
www.strzegom.pl utworzo-
na została zakładka „Rewi-
talizacja 2015-2025”. Pod 
tym adresem można zapo-

zumba Love za nami
Zbierano pieniądze na zakup i montaż schodołazu dla niepełnosprawnej 16-letniej Marty Łamacz z Żelazowa

Zgodnie z zapowiedzią podajemy listę Lokalnych Partnerów 
Strzegomskiej Karty Dużej Rodziny.

Kończy się pierwszy tydzień 
ferii zimowych w naszym wo-
jewództwie. Na ich organizację 
gmina Strzegom przeznaczyła 
ze swojego budżetu kwotę ok. 
40 tys. zł.

Poniżej  podajemy, któ-
re stowarzyszenia i  na jaką 
kwotę otrzymały dofinanso-
wanie w  ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z  obszaru 
przeciwdziałania uzależnie-

niom i patologiom społecznym 
w 2016 r. – zadanie: organizacja 
wypoczynku w  okresie ferii 
zimowych z programem profi-
laktycznym lub terapeutycznym 
(półkolonie – minimum 5 dni) 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
pozostającej w mieście i na wsi 
w okresie ferii zimowych, z ro-
dzin zagrożonych problemem 
alkoholowym, problemami 
narkomanii.

red

Oni wspierają duże rodziny

ile pieniędzy na ferie?

Gmina strzegom w statystykach (2015)
Liczba mieszkańców gminy Strzegom: 26 113 (stan na 31 
grudnia 2015 r.)
Miasto: 16 214
Sołectwa: 9 899
Liczba urodzonych: 214
Liczba zgonów: 307
Liczba ślubów ogółem: 110
Śluby cywilne: 43
Śluby konkordatowe: 67

1.
FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWO-
-USŁUGOWA „NATALIA”, ul. Dąbrowskiego 17-21, 
58-150 Strzegom

10% zniżki na wszystkie dania

2. P.H.U FISAKA Delikatesy Rybne ul. Świdnicka 5, 
58-150 Strzegom

10% zniżki na filet, mintaj, sola, panga, kotlety 
rybne, łosoś roladka, sałatki: jarzynowa, krabowa, 
5% zniżki na filet miruna ze skórą

3. Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej ,,HE-
LIOS” s.c. ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom,

15% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne w CR i MF 
,,Helios” s.c.

4. FORMA & STYL, ul. Al. Wojska Polskiego 37B, 
58-150 Strzegom

10% zniżki na: Porcelana Fason Dafne 10%stan-
dard, Porcelana fason  daisy 10% standard, Por-
celana fason roma 10% standard, Porcelana fason 
alba i castel 10% standard

5. P.H ,,ASIA”, SKLEP WĘDLINIARSKI ul. Al. Woj-
ska Polskiego 37C, 58-150 Strzegom 10% zniżki na cały asortyment wędlin

6. Moda Męska, ul. Rynek 2-7, 58-150 Strzegom 5% zniżki na cały asortyment (nie dotyczy produk-
tów przecenionych i objętych promocją)

7. Centrum Mody, ul. Rynek 32-36a, 58-150 
Strzegom

5% zniżki na cały asortyment (nie dotyczy produk-
tów przecenionych i objętych promocją)

8. OPTYKA-OPTOMETRIA,  ul. Dąbrowskiego 14/1, 
58-150 Strzegom, 

15% zniżka na okulary korekcyjne i przeciwsło-
neczne

9. INOX SKLEP ART. BUDOWLANYCH, ul. Al. 
Wojska Polskiego 37B,58-150 Strzegom, 

10% zniżki na : 1.emulsja biała Eko-10l,  2.emulsja 
biała malarz-10l, 3.zaprawa, kleje do płytek ZK, 
4.COLOREX pigment

10. Kwiaciarnia ,,AGAWA”,  ul. Al. Wojska Polskiego 
1a, 58-150 Strzegom, 10% zniżki na kwiaty sezonowe

11. DRUKARNIA AGO, ul. Dolna 9,58-150 Strzegom, 10% zniżki na wszystkie produkty na naszej stro-
nie internetowej

12. P.P.H.U. ,, DOMOWE CIACHO” , ul. Boh. Getta 
28/1, 58-150 Strzegom,

10% zniżki na ciasta: Sernik,  Królewiec, Tru-
skawka

13. P.P.H.U.  „BROKER” Artykuły szkolne i biurowe, 
ul. Krótka 7, 58-150 Strzegom, 10% zniżki na artykuły szkolne

14. FRYZJERSTWO, ul. Rynek 23/1, 58-150 Strze-
gom 20% zniżki na strzyżenie, 10% zniżki na koloryzację

15. P.H.U. – KOBA ul. Brzegowa 1, 58-150 Strzegom, 5% zniżki na catering dojazdowy, 15% na obiad 
dnia

16. GABINET PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY 
NATURA, ul. Kasztelańska 4, 58-150 Strzegom,

20% zniżki na pielęgnacje, dłoni  i stóp, hennę, 
regulacja brwi

17. Biuroserwis, ul. Świdnicka 20, 58-150 Strzegom, 5% zniżki na artykuły szkolne

18. AGENCJA REKLAMOWA, ul. Świdnicka 20/1, 
58-150 Strzegom,

5% zniżki na: oprawa prac, bindowanie, nadruki na 
koszulki, naklejki i upominki grawerowane

19. SKLEP GRACJA, ul. Rynek 39, 58-150 Strzegom 10% zniżki na cały asortyment ( nie dotyczy pro-
duktów przecenionych)

20. SALON BIELIZNY M&M ,,FISZBINKA”,  ul. Rynek 
14-18, 58-150 Strzegom, 10% zniżki na cały asortyment

21. ,,VENUS”, ul. T. Kościuszki 17, 58-150 Strzegom, 10% zniżki na usługi nie objęte cenami promo-
cyjnymi

22. Salon Kosmetyczny „Patrizia”, ul. Legnicka 18, 
58-150 Strzegom., 

30% zniżki na zabiegi na twarz (wszystkie do-
stępne w ofercie ) 20% zniżki stylizacja paznokci, 
25%zniżki henna +regulacja brwi

23.  ALPINALL,, RESTAURACJA BOHUN, ul. Pade-
rewskiego 1b, 58-150 Strzegom, 10 % zniżki na obiady dnia

24.  SZPAK, ul. Rynek 23, 58-150 Strzegom,  10% zniżki na artykuły w sprzedaży gastrono-
micznej

25. Restauracja Szafir,  ul. Rynek 39, 58-150 
Strzegom, 

10% zniżki na catering dojazdowy , 5% zniżki na 
danie dnia

26. Cukiernia, ul. Dąbrowskiego 12, 58-150 Strzegom,  kwotowa zniżka  na  bułki słodkie i pączki w cenie  
1 zł za sztukę

27. P.H.U. FILAR  (WARZYWNIAK obok Biedronki) ul. 
Paderewskiego 26, 58-150 Strzegom,  10% na cały asortyment

28.  STUDIO KUCHENNE,  ul. Bohaterów Getta 9, 
58-150 Strzegom, 

zniżka w kwocie  – 200 zł na zakup mebli ku-
chennych

29.  PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOW-
LANE, ul. Bohaterów Getta 6/5, 58-150 Strzegom,  5% zniżki na usługi remontowe

30. Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina, Żółkiewka, 10% zniżki na czesne w punkcie przedszkolnym

 31.   „KORONA” Gabinet Stomatologiczny , ul. Ko-
ścielna 7/2, 58-150 Strzegom, 10% zniżki – stomatologia zachowawcza

32. „STRAGONA”,  ul. Aleja Wojska Polskiego 47, 
58-150 Strzegom, 10% zniżki na obiad- danie dnia

33.  P.P.H.U. Myjnia Samochodowa , ul. Parkowa 9, 
58-150 Strzegom,  

10 % zniżki na usługi mycia auta na myjni samo-
chodowej „Parkowa”

34.  Zuza Centrum Medyczne, ul. Legnicka 20, 58-150 
Strzegom,  

20% zniżki diagnostyka i porady lekarskie z 
zakresu chorób wewnętrznych, chorób naczyń i 
kardiologii.

35. Wiktorowicz sp. j., ul. Sikorskiego 13, 58-150 
Strzegom, 

10% zniżki serwis napraw i obsługa układu klima-
tyzacji pojazdów

36.  Salon Play , ul. Rynek 27, 58-150 Strzegom,  30 % zniżki na akcesoria telefoniczne

Podczas tegorocznego maratonu zostały pobite dwa 
najważniejsze rekordy – frekwencji i zebranych pienię-
dzy. Na szczytny cel zostanie przekazane – 22  280,52 
zł. Impreza, która odbyła się 31 stycznia br. w hali spor-
towej strzegomskiego OSiR-u  przyciągnęła nie tylko 
sympatyków kolorowej i  rytmicznej zumby, ale także 
miłośników pool dance, ponieważ jedną z atrakcji był 
pokaz przygotowany przez strzegomiankę Małgorzatę 
Ostrowską. O oprawę muzyczną zadbał DJ Pieszczoch 
– Dariusz Dachowski.

Organizatorzy III Strzegomskiego Maratonu Zumba Love serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom  i  ludziom dobrej woli,  którzy zaangażowali  się w  tę 
imprezę.

Fot. M
aciej C

ieplik

Lokalny Program rewitalizacji Gminy strzegom na lata 2015-2025

znać się z treścią zaprosze-
nia do prac w zespole oraz 
pobrać formularz deklaracji. 
Osoba chcąca uczestniczyć 
w pracach Zespołu ds. Re-
witalizacji powinna zgłosić 
swoją kandydaturę za po-
mocą formularza deklaracji. 
Wypełnioną i  podpisaną 
deklarację uczestnictwa na-
leży złożyć w Wydziale Ob-
sługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu, 

parter, pok. nr 15 lub prze-
słać pocztą w  terminie do 
15.02.2016r. do godziny 
11.00 (decyduje data wpły-
wu deklaracji do urzędu).

W  kolejnych numerach 
gazety oraz w  zakładce 
„Rewitalizacja 2015-2025” 
będziemy sukcesywnie za-
mieszczać informacje do-
tyczące rewitalizacji, w tym 
o postępach w przygotowa-
niu programu.

1. Uczniowski Klub Sportowy „LO” Strzegom – 7.260,00 zł
2. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 
- 2.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy  „Aktywna Kostrza” 
- 2.198,00 zł
4. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Specjal-
nych w Strzegomiu - 1.600,00 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II w Strzegomiu - 3.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki”, 
Strzegom - 9.000,00 zł
7. Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom - 
9.000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Gimek” - 3.000,00 zł
9. Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Gminie Strzegom „Akcja” 
- 3.175,00 zł

28 stycznia br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o udzieleniu gminie Strzegom dotacji 
celowej na opracowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział w konkursie „Przygotowanie programów 
rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanym ze środków Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

Panie burmistrzu, moje pytanie 
dotyczy starych samochodów, 
które od lat stoją bezpańskie na 
ulicach, placach i podwórkach, 
a może mają właścicieli? czy 
planuje pan coś z tym zrobić? 
Przecież to są bomby ekologicz-
ne i nie tylko. nie chcę myśleć, co 
się stanie, jak komuś coś głupiego 
wpadnie do głowy. Ponadto 
smary, oleje i inne płyny eksplo-
atacyjne, które parują, a często 
nawet wykapują z silników, 
przecież to jest zagrożenie dla 
środowiska. 

Odpowiadając na pytanie 
internauty dot. starych samo-
chodów, które od lat stoją bez-
pośrednio na ulicach, placach i 
podwórkach, uprzejmie infor-
muję, że pojazd pozostawiony 
bez tablic rejestracyjnych lub 

pojazd, którego stan wskazuje 
na to, że nie jest używany, może 
zostać usunięty z drogi przez 
Policję na koszt właściciela lub 
posiadacza.

Panie burmistrzu, jaka jest 
szansa na oświetlenie ulicy 
wodnej i położenie asfaltu? Po 
opadach jest jedynie bagno. 

W chwili obecnej będziemy 
remontować ul. Wodną w wersji 
szutrowej. Taki remont zostanie 
wykonany wiosną. Na położenie 
asfaltu ul. Wodna musi czekać 
w długiej kolejce, gdzie miesz-
kańcy nie mają dróg asfaltowych 
od 70 lat.

witam panie burmistrzu, mam 
takie pytanie. czy jest moż-
liwość postawienia pojemni-
ka na psie odchody w parku 
przy ul. dolnej i wałbrzyskiej?  
właściciele czworonogów z 
ulic brzegowej, miodowej, 
jeleniogórskiej i wałbrzyskiej 
zrobili sobie z tego kawałka 
zieleni toaletę dla swoich pupili, 
a nie pomyślą, że dzieci albo do-
rośli przechodzący przez park, 
nie wspomnę o bawiących się 
dzieciach, wdepną w odchody. 
decydując się na pieska, po-
winni być świadomi, że trzeba 
po nich sprzątać. Pozdrawiam 
serdecznie.  

Bardzo ważne słowa „powin-
ni być świadomi, że trzeba po 
nich sprzątać”. Postaram się, by 
pojemniki we wskazanej lokali-
zacji zostały postawione. Bardzo 
proszę także o niezabieranie 
woreczków z pojemników w 

nadmiernej ilości. Jak sygnali-
zują pracownicy, tuż po uzupeł-
nieniu braku woreczków, zostają 
one zabrane. W odpowiedzi na 
wnioski mieszkańców, wracamy 
również do systemu dystrybucji 
woreczków w naszych instytu-
cjach na terenie miasta. Można 
je będzie pobierać w rozsądnej 
ilości w CAS Karmel (Punkt 
Informacji Turystycznej), Strze-
gomskim Centrum Kultury 
(sekretariat), Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu (Wydział 
Obsługi Interesanta), Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom oraz Ośrodku Pomocy 
Społecznej.

Panie burmistrzu, proszę o 
informację, dlaczego gmina 
strzegom nie bierze udziału 
w dof inansowaniu wymiany 
ogr zewania węglowego na 
ekologiczne gazowe z progra-
mu kAwkA? jak poinfor-
mowano mnie w urzędzie, 
gmina z własnych środków 
także nie dofinansuje wymiany 
pieca. Proszę o wyjaśnienie, 
dlaczego gmina nie idzie w 
kierunku ochrony środowiska 
oraz zdrowia obywateli, jak to 
zrobiła gmina świdnica, która 
przeznaczyła na ten cel  25 tys. 
złotych. Pozdrawiam 

Jednym z warunków dofinan-
sowania zadań w ramach progra-
mu priorytetowego NFOŚiGW 
„Poprawa jakości powietrza – 
KAWKA – Likwidacja niskiej 
emisji wspierająca wzrost efek-
tywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii”, jest lokalizacja 
przedsięwzięcia na obszarze 
miasta powyżej 5000 mieszkań-
ców, na którym w przynajmniej 
2 latach w okresie ostatnich 4 lat, 
poprzedzających złożenie wnio-
sku, jednocześnie przekroczone 
zostały normy jakości powietrza 
w odniesieniu do: 
- poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 określone-
go jako średnia 24-godzinna;
- poziomu docelowego benzo(a)
pirenu w pyle zawieszonym 
PM10;.

W okresie trwania projektu 
gmina Strzegom nie mogła 
być beneficjentem programu 
KAWKA, gdyż w ocenie rocznej 
dokonanej przez WFOŚiGW 
dotyczącej miast powyżej 5000 
mieszkańców w zakresie ob-
szarów przekroczeń substancji 
uwzględnionych w rocznych 
ocenach jakości powietrza za 
lata 2011-2014, nie spełniała 
wymagań programu KAWKA 
2015-2018.

witam, panie burmistrzu. do-
stałam wczoraj informację o 
opłatach za odpady komunalne 
i ulotkę, w której zwraca się pan 
do mieszkańców o sortowanie 
śmieci i wyrzucanie ich do wła-
ściwych boksów. są umieszczone 
przykładowe zdjęcia, jak po-
winien wyglądać prawidłowy 
śmietnik. może pokaże pan 
śmietnik, który znajduje się 
przy ul. Armii krajowej 25. jest 
to jedna z waszych inwestycji 
zagospodarowania przestrzeni 
po Armii radzieckiej. wybeto-

nowany kawałek placu tuż za 
budynkiem, schowany przed 
okiem ludzkim, żeby nie szpecił 
widoku, to że lokatorom śmier-
dzi to nieważne. niestety, na 
postawienie ogrodzenia zabra-
kło pewnie kasy. Łaziki buszu-
jące w śmietnikach rozwalają 
śmieci na ziemię, a wiatr swoje 
robi i okolica wygląda jakby była 
jednym wielkim śmietniskiem. 
może czas dokończyć inwestycję 
i boks na pojemniki powinien 
wyglądać jak na ulotce. myślę, 
że apel pana nie dotyczy tylko 
wspólnot mieszkań wykupio-
nych na własność a również 
gminnych. Pozdrawiam.

Nie, nie tylko. W dniu otrzyma-
nia pytania pojechałem zobaczyć 
ten teren i to co zastałem pani 
Ewo, widzi pani na zdjęciu. W 
tym roku będziemy budować tak-
że zamykane boksy dla budyn-
ków z naszym 100% udziałem 
oraz dając wkład finansowy do 
wspólnot, gdzie mamy gminne 

mieszkania. Problem ze śmie-
ciami jest także w tym, że wielu 
mieszkańców ich nie segreguje. 
Mimo tego, że zadeklarowało 
segregację. Jak na załączonym 
obrazku niszczą kontenery (po-
krywa obok kontenera). Śmieci 
nie chce się wrzucić do konte-
nera. Taki widok to nie tylko to 
miejsce w Strzegomiu, ale wiele 
innych. Tak jak zapowiadaliśmy, 
będziemy publikować zdjęcia i 
wprowadzać dodatkowe opłaty 
za niesegregowanie śmieci. Mimo 
wielu komunikatów, odpady 
wielkogabarytowe nie są wysta-
wiane wg harmonogramu, tylko 
wtedy kiedy odpowiada to miesz-
kańcom. Nie uważam, by osoby, 
które „grzebią” w śmietnikach, 
robiły wokół nich bałagan. Czę-
sto widzę te osoby i to nie one są 
bałaganiarzami. Przygotowujemy 
spotkanie z mieszkańcami ul. Ar-
mii Krajowej 25, bo mamy wiele 
problemów, o których musimy 
wspólnie porozmawiać.  

O  Kamiennym Jubileuszu 
Chóru św. Cecylii w Strzego-
miu z Zofią Patałą rozmawia 
Grażyna Kuczer.

jest pani członkinią najstarszego chó-
ru na ziemi strzegomskiej - chóru 
św. cecylii, działającego przy bazy-
lice mniejszej w strzegomiu. Proszę 
nam przybliżyć pani postać. 

Nazywam się Zofia Patała, śpie-
wam w chórze od 1977 roku, czyli 
od chwili zamieszkania w Strzego-
miu. Zainteresowałam się śpiewem 
chóralnym od początku i tak trwa to 
do dzisiaj. Próby chóru odbywały się 
zawsze w piątki po mszy św. Spoty-
kaliśmy się na 1,5 godz. w domu 
parafialnym i uczyliśmy się śpiewać. 
Pamiętam, że w tygodniu zawsze 
czekałam na piątek…

A jakie były początki chóru?
Chór Św. Cecylii powstał w lutym 

1946 r. Założycielem chóru był pan 
Domański - ówczesny organista 
w parafii pw. Św. App Piotra i Pawła 
w Strzegomiu, ale za czasów pana 
profesora Forskiego chór stał się wizy-
tówką gminy, taką sakralną, bo zawsze 
śpiewaliśmy tylko pieśni religijne. Do 
nas należała oprawa mszy świętej. Na 
początku w chórze śpiewało około 
50 – 60 osób. To były bardzo młode 
osoby, nawet 15 – letnie. Właśnie 15 
lat miała Helenka Trocha, należąca do 
pierwszego składu. Oni wtedy nawet 
śpiewali Niemcom. Jak przyszłam do 
chóru, to z pierwszego składu było 
tylko 8 osób.

rozkwit możliwości chóru nastąpił 
w latach pięćdziesiątych…

Tak, repertuar i skład osobowy był 
imponujący. W latach pięćdziesią-
tych do chóru Św. Cecylii należało 
ok. 90 osób, aktualnie 40. W 1952 r. 
nowym organistą w kościele pw. św. 
App. Piotra i Pawła w Strzegomiu 
i  jednocześnie dyrygentem chóru 
został Edward Forski, wirtuoz mu-
zyki organowej, który kieruje chórem 
do dnia dzisiejszego. Edward Forski 
jest jednym z najdłużej czynnie 
działających organistów w Europie. 
Jak na owe czasy był gruntownie 
wykształcony, bowiem w 1936 roku 
ukończył Salezjańską Szkołę Mu-
zyczną w Przemyślu. W 1952 roku 
związał się z parafią pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Strzegomiu, 
gdzie objął stanowisko organisty, 
kantora, kancelisty i  chórmistrza 
chóru parafialnego. Jego działalność 
w dziedzinie krzewienia muzyki 
chóralnej na terenie gminy doce-
niono, nadając mu w 2006 r. tytuł 
Honorowego Obywatela Strzego-
mia. W 2016 roku będzie świętował 
100-lecie urodzin i wtedy będziemy 
obchodzić jubileusz 70–lecia dzia-
łalności chóru. 

Prowadził was jeden z najdłużej 
czynnie działających organistów 
w europie, który dziś osiągnął impo-
nujący wiek - 100 lat. co takiego miał 
pan profesor edward Forski w sobie, 
że tak ludzie do niego lgnęli?

To człowiek z wielką pasją. Od-
dany temu co robi. Potrafiący swo-
im entuzjazmem zarażać innych. 
Dopingował wspólnotę chóru do 
wysiłku doborem utworów dopaso-
wanych do możliwości poszczegól-
nych chórzystów. Do tego docho-
dziła ciężka praca, systematyczność 

i szacunek dla każdego człowieka. To 
osoba bardzo życzliwa dla innych.

w historii chóru zapisali się także 
inni organiści i dyrygenci chóru, 
czyli kto?

Pan Domański był pierwszym dy-
rygentem, ale pan Forski prowadził 
chór przez 55 lat, dyrygował jeszcze 
mając 97 lat. Obecnie dyrygentem 
chóru jest Aleksandra Kołkowska 
z parafii Piekary, należącej do De-
kanatu Strzegom. Cała spuścizna 
profesora jest u niego, ale udostępnia 
ją dla innych, przekazując chociażby 
partytury. Partytury na głosy roz-
pisywał profesor Edward Forski, 
zawsze dostosowując je do naszych 
możliwości. Śpiewaliśmy na 4 głosy, 
co jest rzadkością - mieliśmy dwa 
męskie i dwa żeńskie.

Poziom artystyczny był bardzo 
wysoki, mieliście dużo solistów i to 
solistów z klasą.

To prawda. Solistów wyznaczał 
profesor. Pierwszą solistką była 
Irena Szczepaniak. Później dołą-
czyli inni: Helenka Trocha, Józef 
Kuźma, Helenka Suszek, Teresa 
Działek. Ale nie tylko soliści byli 
naszą chlubą. Helenka Trocha 
i Barbara Puczka stworzyły duet 
o nieprzeciętnej harmonii głosów. 
To był majstersztyk wokalny.

mając na uwadze muzykę chóral-
ną byliście pionierami na naszym 
terenie. 

Długo byliśmy jedyni. Niektórzy 
zazdrościli śp. Księdzu Stanisła-
wowi Siwcowi, że ma taki chór. 
Nawet Biskup Adam Dyczkowski 
spytał ks. prałata Stanisława Siwca, 

skąd masz taki chór? 
A on odpowiadał: 
sam sobie utwo-
rzyłem. 

jak to się udało 
utrzymać was 
razem przez 70 
lat? 

Łączyły nas pró-
by, koncerty, spotkania. 
Przed koncertami spotykaliśmy 
się częściej. Mieliśmy propozycję 
zaśpiewania podczas koncertów 
za granicą, ale nie mieliśmy możli-
wości wyjechać, bo potrzebne były 
pieniądze na wyjazd i stroje, a my 
nie mieliśmy sponsorów. 

trudno zachęcić ludzi, by chcieli być 
razem? 

Profesor Forski potrafił nas po-
łączyć. Tworzyliśmy jedną, wielką 
rodzinę, która lubiła śpiewać i być 
ze sobą. Śpiewaliśmy i spotykaliśmy 
się razem z różnych okazji, wspierał 
nas i  łączył także ks. Siwiec, bo 
wsparcie proboszcza jest bardzo 
ważne. Z chwilą powstania drugiej 
parafii, podział nastąpił tak nor-
malnie, bo każdy chciał śpiewać 
w swojej parafii.

co takiego jest w śpiewie, że ludzi 
łączy?

Harmonia... harmonia głosów. 
Wzajemna życzliwość i przyjazna 
atmosfera w  kontaktach mię-
dzyludzkich. Niezwykłe piękno 
wspólnoty i  jeszcze jak biskup 
pochwali….
jesteście pionierami, wzorcem do na-
śladowania. stworzyliście historię, 
macie taką świadomość?

Tak. Na bazie naszych doświad-
czeń powstawały zespoły muzyczne 
i wokalne w Stanowicach, Olsza-
nach, a po podzieleniu parafii na 
dwie odrębne - powstał zespół 
Retro.

repertuar macie szeroki i bardzo 
subtelnie dobrany. śpiewacie trudne 
pieśni.

Do naszego repertuaru należą 
przede wszystkim kolędy, utwory 
wykonywane w czasie nabożeństw 
ślubnych i pogrzebów, świąt kościel-
nych i państwowych oraz w trakcie 
wizyt biskupów. Są to utwory autor-
stwa Feliksa Nowowiejskiego, Józefa 
Łosia, Władysława Gruberskiego, 
Mikołaja Gomółki, Giovanniego 
Palestriny, Hendla czy Verdiego. 
Wiele z nich aranżował na potrzeby 
chóru św. Cecylii profesor Edward 
Forski. Na przestrzeni lat chór 
wspierały obie parafie a także gmina 
Strzegom i Strzegomskie Centrum 
Kultury.

obecnie współpracujecie z chórem 
„deesis”z Piekar śl., skąd pochodzi 
obecna pani dyrygent. w jakich oko-
licznościach zrodził się pomysł na taką 
współpracę?

Ostatnio pod względem opra-
wy muzycznej w  naszej parafii 
skończyła się pewna epoka. Po-
wstały młode zespoły, a  wiek 
i  stan zdrowia nie pozwalały 
profesorowi Forskiemu czynnie 
uczestniczyć w pracy chóru. Na 
jednym z  Przeglądów Piosenki 
Religijnej i  Refleksyjnej orga-
nizowanych przez SCK spo-
tkaliśmy się z panią Aleksandrą 
Kołkowską. Tak narodziła się 
nasza współpraca. Z  inicjatywą 
wystąpił nasz solista Józef Kuźma 
i pani Kołkowska.

jakie są plany na przyszłość? 
Przyjmujecie nowych członków? 

70 lat to piękny wiek! Cią-
gle śpiewamy. Współpracujemy 
z  chórem „Deesis” z  Piekar Śl. 
Na pewno wystąpimy też 1 maja, 
jak co roku w Krzeszowie. Bardzo 
chcemy, aby chór zaśpiewał pod-
czas setnych urodzin profesora 
Edwarda Forskiego.

dziękuję za rozmowę, gratuluję 
tych pięknych 70 lat i życzę wielu 
jeszcze wyśpiewanych sukcesów - 
ad maiorem dei gloriam.

Kamienny jubileusz chóru św. cecylii w strzegomiu
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Zmiany w budżecie
Zmiana budżetu polega na 

zwiększeniu dochodów i wydat-
ków budżetowych o kwotę 200 
tys. zł. Po zmianach planowane 
dochody wyniosą 85 504 305 
zł, a  planowane wydatki - 89 
545 569 zł. - W wyniku zmian 
wprowadzano środki finansowe 
na przygotowanie i  aktualizację 
dokumentacji pod programy unij-
ne, które zostaną ogłoszone w tym 
roku. Najważniejsze z nich to: 
rewitalizacja, termomodernizacja 
szkół i budownictwo socjalne - 
komentuje Wiesław Witkowski, 
zastępca burmistrza Strzegomia.  
Więcej na: 
http://esesja.pl/zalaczniki/4735/
projekt-zmiana-budzetu-2016-
-z-dnia-28-stycznia-2016-r-
calosc_48678.pdf

Pomoc rzeczowa dla 
województwa 

Z  budżetu gminy Strzegom 
udzielono dla województwa dol-
nośląskiego pomocy rzeczowej 
na kontynuację realizacji dwóch 
zadań, tj. na przebudowę chodni-
ków na odcinku od ul. Legnickiej 
do ul. Kasztelańskiej oraz na 
przebudowę skrzyżowania DW 
374 z ul. Olszową. 

Gmina Strzegom zrealizo-
wała w  latach 2013-2015 trzy 
etapy przebudowy chodników 
na odcinku od ul. Legnickiej do 
ul. Kasztelańskiej. Zaplanowany 
na rok 2016 - IV etap będzie się 
wiązał z kontynuacją wcześniej 
zrealizowanych zadań na tej ulicy. 
Ze względu na znaczne koszty 
planowanego przedsięwzięcia 
gmina Strzegom udzieliła dla 

województwa pomocy rzeczo-
wej w postaci wykonania robót 
budowlanych o wartości 480 tys. 
zł. Gmina Strzegom oraz woje-
wództwo dolnośląskie deklarują 
wolę współdziałania w roku 2016 
także przy realizacji kolejnego 
zadania, tj. przebudowy skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej nr 374 
z ul. Olszową w Strzegomiu, na 
które udzielono pomocy rzeczo-
wej w postaci wykonania robót 
budowlanych o wartości 888 tys. 
zł. W  chwili obecnej jest ono 
skrzyżowaniem o nawierzchni 
szutrowej i nie zapewnia odpo-
wiedniego prawo i  lewoskrętu 
na drogę 374 z drogi gminnej nr 
120901D ul. Olszowej w Strzego-
miu. Wykonanie zadania zapewni 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
na tym odcinku. Zadanie ma na 
celu wyprowadzenie samochodów 
ciężarowych z Osiedla Domki za 
cmentarzem.

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy 
Strzegom

W  związku z  planowanym 
złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej na 
realizację projektu związanego 
z budową mikroinstalacji Od-
nawialnych Źródeł Energii 
w ramach Gminnego Programu 
Prosumenckiego dla gminy 
Strzegom uszczegółowiono 
przedmiotowe inwestycje. Stąd 
wystąpiła potrzeba aktualizacji 
Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla gminy Strzegom i do-
pisanie inwestycji związanych 
z odnawialnymi źródłami ener-
gii na budynkach prywatnych.

I jeszcze raz o czystości 
i porządku

Radni wprowadzili zmia-
nę w  regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie 

gminy Strzegom w  zakresie 
obniżenia normy ilości produ-
kowanych odpadów na ogro-
dach działkowych. Ta zmiana 
uwzględnia deklarację zarządów 
ogrodów działkowych, które 
zdeklarowały obowiązkową 
segregację odpadów.

Inne uchwały
Podjęto uchwały w  spra-

wie przystąpienia do zmiany 
studium uwarunkowań i  kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strze-
gom dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Rusko, Grocho-

tów, Morawa i Międzyrzecze. 
Ważnym punktem obrad Rady 
Miejskiej były sprawozdania 
z  pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu za 
2015 rok oraz ich plany na 
rok 2016.
 GK

grażyna kuczer: czy praca rady 
miejskiej w strzegomiu w 2015 
roku była konstruktywna w pana 
ocenie?

Pracę Rady Miejskiej oce-
niam bardzo wysoko. Przede 
wszystkim jesteśmy Radą spo-
koju i  konsensusu. Na sesjach 
nie ma awantur i warcholstwa 
politycznego. Ustaliliśmy, że spo-
ry i dyskusje będziemy prowadzić 
na komisjach, a posiedzenia będą 
konkluzją tych ustaleń. Dlatego 
procedowanie nad uchwałami 

przebiega bardzo sprawnie. Naj-
istotniejszą kwestią jest jednak 
to, że mamy jednolitą wizję roz-
woju naszej gminy. Realizujemy 
inwestycje wielomilionowe, które 
gruntownie zmieniają wygląd 
dzielnic, ulic i  innych miejsc 
użyteczności publicznej. Nie 
zapominamy również o drobnych 
inwestycjach, tak ważnych dla 
mieszkańców naszej gminy. To 
wszystko nie byłoby możliwe 
bez bardzo dobrej współpracy 
Rady Miejskiej z burmistrzem 

Zbigniewem Suchytą i zastępcą 
burmistrza Wiesławem Wit-
kowskim.

wprowadzenie programu e-sesja 
usprawniło, czy skomplikowało 
pracę rady?

Zdecydowanie usprawniło. 
Przede wszystkim wszystkie 
materiały przesyłane przez pra-
cowników Biura Rady trafiają do 
radnych drogą elektroniczną i są 
dostępne już po kilku minutach. 
Wszelkie komunikaty i  infor-
macje o pracach komisji i sesjach 
wyświetlają się w indywidualnym 
panelu radnego. Wprowadzenie 
e-sesji to nie tylko usprawnienie 
pracy radnych i Biura Rady, ale 
przede wszystkim olbrzymie 
oszczędności, ponieważ, dzię-
ki systemowi elektronicznego 
obiegu dokumentów, mogliśmy 
zrezygnować z  kosztownego 
drukowania materiałów na sesje 
i komisje, a były to tysiące kartek 
papieru.

które z uchwał podejmowanych 
przez radę w 2015 r. były, według 
pana, najistotniejsze?

Przede wszystkim powołanie 
do życia w Strzegomiu Dzien-
nego Domu Pobytu „Senior-Wi-
gor”, a także realizacja kolejnych 
etapów kluczowych inwestycji 
2015 r., a więc gruntownej mo-
dernizacji Grabów oraz moder-
nizacji boisk Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Funkcja przewodniczącego rady 
miejskiej w strzegomiu to misja, 
służba, czy też wielka odpowie-
dzialność?

To przede wszystkim służba 
mieszkańcom, którzy podczas 
ostatnich wyborów samorządo-
wych, obdarzyli mnie olbrzymim 
zaufaniem. To również wielka 
odpowiedzialność, ponieważ 
radni dokonali wyboru mojej 
osoby na przewodniczącego Rady 
Miejskiej.

ostatnie wybory samorządowe 
odbyły się w ordynacji jednoman-
datowej. jak pan ocenia ten sposób 
wyboru do rady miejskiej?

Oceniam bardzo dobrze, po-
nieważ podczas ostatnich wy-
borów mieszkańcy głosowali na 

konkretne osoby, a nie na listy 
wyborcze. Wyborcy wskazali 
więc te osoby, które, w ich przeko-
naniu, powinny być ich reprezen-
tantami. Podczas tych wyborów 
nie miało znaczenia miejsce na 
liście, czy barwy partyjne. Liczy-
ło się to, kto startuje, jakim jest 
człowiekiem, jakie podejmuje 
i  będzie podejmował działania 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Nowa ordynacja wyborcza to 
również 21 okręgów, z których 
zostali wyłonieni przedstawiciele 
lokalnych społeczności. Dzięki 
temu mieszkańcy znają swojego 
radnego i doskonale wiedzą, kto 
reprezentuje sprawy ich dzielnicy 
lub osiedla w Radzie Miejskiej.

mamy początek roku 2016. czego 
by pan sobie i mieszkańcom życzył 
w bieżącym roku?

Przede wszystkim realizacji 
wszystkich zaplanowanych inwe-
stycji na 2016 r., a także kolejnych 
środków zewnętrznych, które 
jeszcze bardziej zdynamizują 
nasze inwestycje. Życzę sobie 
również takiej samej cierpliwości 
i wyrozumiałości mieszkańców, 

których doświadczyliśmy przy 
remontach i inwestycjach w po-
przednim roku. Mam również 
nadzieję, że wraz z  realizacją 
kolejnych inwestycji, będzie rosło 
zadowolenie mieszkańców z ży-
cia w naszej gminie.

najważniejsze zadania inwesty-
cyjne planowane na 2016 r. to…

Plany są bardzo ambitne. Utrzy-
mujemy bardzo wysoki wskaźnik 
inwestycji. Wydatki inwestycyjne 
w 2016 r. osiągną 15 940 970 
zł, co stanowi 18,18 % wydat-
ków budżetowych. W dalszym 
ciągu będziemy modernizować 
i  gruntownie przebudowywać 
drogi i  chodniki, na co w  tym 
roku wydamy ponad 10 milionów 
złotych. W 2016 mamy zamiar 
rozpocząć kolejne duże inwe-
stycje: budowę krytej pływalni 
„Delfinek” oraz zadanie związane 
z  przebudową ul. Kościuszki, 
Promenady i Ofiar Katynia, ze 
ścieżkami rowerowymi. 

dziękuję za rozmowę i  życzę 
spełnienia zamierzeń.

Perspektywicznie i konkretnie

Współpraca szansą rozwoju gminy

- Ruszają nabory na środki unijne. Gmina Strzegom przygotowuje się do startu w konkursach – informuje Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia

Z Tomaszem Marczakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Strzegomiu m.in. o planach na rok 2016 i dotychczasowej pracy Rady z rozmawia Grażyna Kuczer

Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 28 stycznia br. w porządku obrad 
zawierała uchwały mające na celu realizację zadań uwzględniających pozyskanie środków 
unijnych. Ale nie tylko.
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Perspektywicznie i konkretnie

Najistotniejszą częścią obu 
studniówek był oczywiście 
polonez. Uczniowie wraz 
z  dyrekcją, wychowawcami 
i nauczycielami, odtańczyli go 
perfekcyjnie. Rodzice nie kryli 
wzruszenia.

Dyrektorzy szkół oraz za-
proszeni goście życzyli mło-
dzieży pomyślnie zdanych 
egzaminów matura lnych, 

spełniania marzeń w  życiu 
dorosłym i  dobrej zabaw na 
najważniejszym balu szkol-

nym. Zabawa trwała do póź-
nych godzin. – Na studniów-
kę czekaliśmy od początku 

szkoły. Było wspaniale! Takie 
wspomnienia zachowamy na 
zawsze – mówią uczniowie. 

Tak bawili się nasi maturzyści
Strzegomskim maturzystom życzymy samych sukcesów na egzaminie dojrzałości oraz trafnych wyborów uczelni wyższych i w życiu dorosłym

 Pisarka jest znana chyba 
wszystkim młodszym czytel-
nikom, jako autorka siedmioto-
mowego cyklu powieści o Har-

rym Potterze. Udowodniła nie 
tylko jego fanom, że posiada 
coś, co Niemcy określają jako 
„Lust zu fabulieren”, dar narra-

cji, zamiłowanie do snu-
cia opowieści. Tworzy 
równie zręcznie obraz 
świata wyimaginowa-
nego, jak i  najbardziej 
realistycznego. W  po-
wieści, opublikowanej 
po polsku w listopadzie 
2014 r., Rowling poka-
zuje zamknięty świat 
małego angielskiego miasteczka 
Pagford, którego wszyscy zna-
czący obywatele się znają. To 
w  większości członkowie rady 
miejskiej i ich rodziny. Opozy-
cyjny radny Barry Fairbrother 
nagle umiera. To zdarzenie 
wywołuje wiele emocji i rozpę-
tuje ciąg niefortunnych zdarzeń. 
Społeczność Pagford szczyci się 
swoim konserwatyzmem. Jest 
dumna z arystokratycznego są-
siedztwa, spogląda z wyższością 
na pobliskie większe miasto ura-
stające do symbolu złowieszczej 
modernizacji. Z pogardą odnosi 
się do wybudowanego po woj-
nie z  inicjatywy tegoż miasta 

osiedla zamieszkałe-
go w większości przez 
beneficjentów opieki 
społecznej. Notable 
z  Pagford uważają, 
że mieszkańcy Fields 
sami są winni swojej 
nędzy, ich życie jest 
konsekwencją doko-
nanego przez nich 

wyboru. Początkowo z  po-
dziwem obserwujemy nasto-
letniego bohatera, Fatsa, syna 
kandydata do rady miejskiej, 
ale finał, którego ze zrozumia-
łych względów nie zdradzę, 
pokazuje, że prawda nie zawsze 
wyzwala i oczyszcza. Z drugiej 
strony, bohaterowie budzący lęk 
i odrazę, będący tak bardzo od 
nas różni, że odwracamy od nich 
wzrok, zaczynają budzić nasze 
współczucie i  zrozumienie. 
Rowling pokazuje, że nic nie 
jest oczywiste. Rzeczywistość 
jest bardziej skomplikowana niż 
nam się wydaje…

Oto naprawdę „Trafny wybór”. Książka polecona 
„Trafny wybór” można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu

Bartosz Sulima, uczeń III 
klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego został stypendystą 
prezesa Rady Ministrów. Li-
cealista otrzymał wyróżnienie 
za najlepsze wyniki w  nauce 
w  roku szkolnym 2014/2015 
i  osiągnięcia w  olimpiadach 
i konkursach. 

Bartosz jest uczniem trzeciej 
klasy LO o  profilu matema-

tyczno-fizycznym. Interesuje 
się historią, szczególnie okre-
sem pierwszej i drugiej wojny 
światowej, polityką, ekonomią, 
a  także grami komputerowy-
mi i  e-sportem. Po zdaniu 
matury planuje studiować na 
Politechnice Wrocławskiej. 
Gratulujemy! 

niezwykłe wyróżnienie

Strzegomskie Centrum Kultury 
serdecznie zaprasza do udziału 
w konkursach, które organizuje 
dla widzów kina. Dla Czytelni-
ków „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” mamy dwie podwójne 
wejściówki dla dorosłych i dwie 
podwójne dla dzieci. 

Napisz życzenia i wygraj! 
Żeby wziąć udział w najbliż-

szym konkursie, wystarczy napisać 
życzenia dla ukochanej osoby i 
wysłać je na  adres mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury- ad-
res: sck@sck.strzegom.pl. Nagrody 
otrzymają autorzy dwóch pierw-
szych maili od osób dorosłych i 
od dzieci. W tytule wiadomości 
musi być hasło:  Konkurs 1  GWS. 
Dorośli (w przypadku osób do-
rosłych) lub Konkurs 1 GWS. 
Dzieci i młodzież (w przypadku 
dzieci i młodzieży).  W treści 
wiadomości powinny znaleźć 
się życzenia, a także dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i  
numer telefonu.

Konkursy w każdy weekend
Ponadto w każdy weekend 

Strzegomskie Centrum Kultury 
organizuje konkurs kinowy na 
swojej stronie internetowej www.
sck.strzegom.pl, gdzie można 

będzie wygrać trzy podwójne 
wejściówki na seanse wieczorne 
oraz na bajkowe seanse dla dzie-
ci. Konkurs trwać będzie przez 
cały rok. W każdy poniedziałek 
Strzegomskie Centrum Kultury 
ogłaszać  będzie  zadania konkur-
sowe dla dzieci, jak również dla 
dorosłych. Odpowiedzi również 
należy kierować na  adres mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultu-
ry- adres:: sck@sck.strzegom.pl, 
a w tytule musi znaleźć się numer 
konkursu oraz kategoria : dorośli 
lub dzieci, czyli np. Konkurs 1. 
Dorośli/ Konkurs 1. Dzieci. 

Odpowiedzi zawierać powinny 
również dane osoby zgłaszającej, tj. 
imię, nazwisko i  numer telefonu. 
Trzy pierwsze odpowiedzi nagra-
dzane będą  dwoma wejściówkami 
do kina. Szczegóły znajdują się 
na stronie internetowej www.sck.
strzegom.pl

Walentynkowe niespodzianki! 
Dodatkowo podczas seansów 

w dniach 13-14.02.2016 r. na wi-
dzów strzegomskiego kina czekają 
walentynkowe niespodzianki, a 
dla każdej pary przewidziana jest  
zniżka w cenie biletów. Regulamin 
konkursu zamieszczony zostanie 
na stronie internetowej Strzegom-
skiego Centrum Kultury. 

01.02.2016 – 12.02.2016r. 
- Ferie zimowe. Zajęcia dla 
dzieci z klas 1-6 szkół podsta-
wowych, od poniedziałku do 
piątku, w  godz. 900 – 1400. 
Odpłatność 10 zł/os. Liczba 
osób ograniczona.
01.02 – Spotkanie organiza-
cyjne oraz gry i  zabawy inte-
gracyjne. 
02.02 – Wyjście do kina SCK.
03.02 – Warsztaty plastyczne, 
teatralne i szachowe.
04.02 – „Najpiękniejsze za-
kątki Strzegomia” wycieczka 
po okolicy.
05.02 – Zajęcia plastyczne.
08.02 – Turniej warcabowy 
i  szachowy oraz warsztaty 
teatralne.
09.02 – Zajęcia plastycz-
ne, wyjście do Izby Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej w CAS 
Karmel oraz rozgrywki spor-
towe na hali OSiR.
10.02 – „ Kenia Etiopia” po-
dróż przez Afrykę, spotkanie 
z  podróżnikiem Bolesławem 
Grabowskim.
11.02 – Wyjście do kina SCK.
12.02 – Zimowe grillowanie 
na dziedzińcu CAS Karmel, 

pożegnalna dyskoteka.
13.02.2016 – 14.02.2016 – Kino 
SCK, seans walentynkowy – 
„ Planeta Singli” godz. 1700 
i  2000 „Planeta Singli” - ko-
mediowy hit kinowy!!! Jest to 
wspaniała komedia romantyczna 
wprost idealna na walentynkowy 
wieczór dla zakochanych par. 
Filmową bohaterką jest Ania. 
Ania jest romantyczką poszu-
kującą idealnego mężczyzny na 
portalach randkowych. Przypad-
kiem, w walentynkowy wieczór, 
spotyka showmana Tomka, któ-
ry prowadzi najpopularniejszy 
program telewizyjny w kraju… 
Zachwycony romantyzmem 
Ani, proponuje jej, żeby została 
bohaterką jego show... 
20.02.2016 – 21.02.2016 – Kino 
SCK, film dla dzieci godz. 1500 
- „Miś w Nowym Jorku”
 oraz seans wieczorny – „Planeta 
Singli” godz. 180
27.02.2016-28.02.2016 - Kino 
SCK, film dla dzieci godzina 
15.00 „Odlotowa przygoda” 
3D
Seans wieczorny - godzina 18.00 
„Bernadetta cud z Lourdes „

Konkurs! Konkurs! Konkurs! co w kulturze w lutym?

Uczniowie strzegomskich 
szkół średnich bawili się na 
swoich studniówkach. To były 
niezapomniane przeżycia! 
Studniówka Liceum Ogól-
nokształcącego odbyła się 16 
stycznia, natomiast impreza 
Zespołu Szkół niemalże ty-
dzień potem – 22 stycznia. 

- J.K. Rowling „Trafny wybór” - polecam książkę, którą 
przeczytałem i podobała mi się - zachęca do lektury Wie-
sław Bielawski, bibliotekarz w Zespole Szkół w Strzego-
miu. - Wybrałem tytuł nieprzypadkowo. Mam nadzieję, że 
prezentacja tej książki, jako pierwszej polecanej państwu, 
okaże się trafnym wyborem – dodaje. 
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W  trakcie środowego spo-
tkania odbyły się wykłady 
i  prelekcje, a  w  przerwach 
pomiędzy nimi uczestnicy 
kongresu mogli degustować 
niezwykle efektowne i smaczne 
potrawy przygotowane przez 
nasze wsie.

Z  interesującym wykładem 
wystąpił Krzysztof Margol, 
prezes Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju „Nida”, który 
omówił zagadnienie zwią-
zane z funkcjonowaniem 
tzw. wiosek tematycz-
nych na terenie naszego 
kraju i za granicą. Oka-
zuje się, że w Polsce jest 
kilkadziesiąt wiosek, 
które powstały w  celu 
ożywienia gospodarki 
wiejskiej poprzez inte-
grację lokalnej społeczności 
wokół zagadnień związanych 
z określonym produktem, usłu-

gą lub kulturą danego regionu.  
– Każda wioska ma to „coś”, 
czym może się pochwalić i wy-
różnić na tle innych, potrzebny 
jest dobry pomysł na produkt 
turystyczny oraz wola i  chęć 
działania sołtysa i  mieszkań-
ców. Za-

chęcam do zapoznania się z za-
sadami funkcjonowania wio-

sek tematycznych, może 
jakieś sołectwo z państwa 
gminy dołączy do nas – 
podkreślał Krzysztof 
Margol.

Dobre praktyki, na 
przykładzie  gminy 
Dzierżoniów, przed-
stawiła zastępca wójta 

– Jolanta Zarzeka. War-
to podkreślić, że miesz-

kańcy tej gminy od wielu 
lat są laureatami konkursu 

„Piękna Wieś Dolnośląska”, 
a  sołtysi wygrywają ogólno-
polskie konkursy na „Sołtysa 
Roku”. Gmina Dzierżoniów 
od 2013 r. należy do Polskiej 
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, 
w ramach której poszczególni 
członkowie sieci wymieniają 

się wiedzą i  doświadczeniami 
w  zakresie najlepszych prak-
tyk dot. rozwoju obszarów 
wiejskich w  Polsce. Jolanta 
Zarzeka omówiła ponadto 
główne założenia funkcjonują-
cego u nich Programu Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi.

O  pozyskanych środkach 
z  Unii Europejskiej w  latach 
2007 – 2013 na obszary wiej-
skie gminy Strzegom poinfor-
mowała Anna Hałas, naczelnik 
Wydziału Funduszy Europej-
skich w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Z kolei prezes 
Lokalnej Grupy Działania 
„Szlakiem Granitu” Andrzej 
Sukta opowiedział o perspek-
tywie pozyskania środków 
z UE na lata 2014-2020 przez 
LGD.

tW

Kongres Odnowy Wsi
Już pod koniec lutego br. odbędzie się spotkanie z liderami wszystkich stowarzyszeń z naszych wsi

Zabawy opłatkowo - karna-
wałowe w  sołectwach gminy 
Strzegom to już tradycja, która 
jest kultywowana od ponad 24 
lat. Każda z  tych zabaw ma 
swój charakterystyczny klimat 
i  oryginalny program.  Tylko 
30 stycznia br. odbyły się zaba-
wy karnawałowo –opłatkowe 
w  czterech sołectwach: Strze-
gomiu, Olszanach, Stanowicach 
i Tomkowicach. Miały one na 
celu integrację społeczeństwa 
wiejskiego i miejskiego. W Ol-
szanach zabawa opłatkowajest 
organizowana przez strażaków 
z  OSP od zawsze. - Bawiło 
się z  nami ponad 150 osób 
z  Olszan i  okolic.  Podobała 
mi się atmosfera wzajemnej 
życzliwości – komentuje Sta-
nisława Górska, radna Rady 
Miejskiej w Strzegomiu i sołtys 
wsi. Zabawa, integracja i  edu-
kacja na temat znaczenia i roli 
opłatka w  życiu człowieka to 
cechy charakterystyczne zaba-
wy opłatkowej w Stanowicach, 
która już po raz 24. jest organi-
zowana w sołectwie.  - Dzielimy 
się opłatkiem, śpiewamy kolędy, 
w podniosły nastrój wprowadza 
nas ksiądz, a później składamy 
sobie życzenia i  bawimy się. 
Ludzie lubią się bawić, ale lubią 
także pracować na rzecz wsi – 

wyjaśnia Zdzisława Dmytrarz, 
sołtys wsi.   

W  Strzegomiu zabawa kar-
nawałowa była zorganizowana 
w dwóch turach. Najpierw dla 
dzieci, których przybyło ponad 60, 
a później dla dorosłych. – Mieli-
śmy czas na zabawę i spotkanie się 
w Nowym Roku. Był też  czas roz-
mowy przy stole, w których poru-
szaliśmy bieżące sprawy sołectwa 
i nakreślaliśmy kierunki rozwoju 
na przyszłość – mówi Zdzisław 
Kudyba, radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu i sołtys wsi. 

Wielka radość, pasja wspólnej 
zabawy, dynamit na parkiecie 
i świetna muzyka – tak najkró-
cej można scharakteryzować 
zabawę karnawałowo –opłat-
kową w Tomkowicach . –Nasi 
rodzice potrafili ciężko pracować 
i potrafili się dobrze  bawić. My 
idziemy w ich ślady.  Najpierw 
trzeba budować relacje między 
ludźmi, a później tworzyć rzeczy 
wielkie. Ta idea powinna przy-
świecać nam wszystkim - spo-
łecznikom Ziemi Strzegomskiej 
- mówi Andrzej Szczepanik, 
radny rady Miejskiej i  sołtys 
wsi. Miła atmosfera, szampański 
humor i regionalne przysmaki na 
stołach - stały się w Tomkowi-
cach znakiem jakości wsi. 

GK

zabawy karnawałowo  
– opłatkowe 

• w  terminie od 1 lutego 
2016 r. do 29 lutego 2016 
r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, 
w  zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiący-
mi dowód zakupu oleju 
napędowego w  okresie od 
1 sierpnia 2015 r. do 31 
stycznia 2016 r.,

• w  terminie od 1 sierpnia 
2016 r. do 31 sierpnia 2016 
r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmi-

strza lub prezydenta miasta, 
w  zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 lute-
go 2016 r. do 31 lipca 2016 r.  
w  ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 
2016 r. 

Limit zwrotu podatku 
akcyzowego w 2016 r. 
wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków 
rolnych.

uwaga rolniku!

Bal rozpoczęły występy naj-
młodszych uczniów PSP Ko-
strza, którzy, profesjonalnie 
przygotowani przez swoje pa-
nie, zatańczyli układy taneczne 
w rytm skocznych przebojów. 
Następnie przyszedł czas na 
zabawę, którą poprowadził 
niezastąpiony duet konfe-
ransjerski - Ewa Frąckowiak 

i Elżbieta Michaluk. Oprawę 
muzyczną zapewnił radny 
miejski - Cezary Włodarczyk 
wraz z  synem, Jakubem. Pa-
nowie przygotowali również 
niespodziankę, dmuchany za-
mek, na którym dzieci mogły 
się wyskakać do woli.

Już od pierwszych taktów 
muzyki dzieci i rodzice zostali 

porwani do wspólnej zabawy, 
która urozmaicona była licz-
nymi konkursami, w  których 
wszyscy chętnie brali udział.

W trakcie balu odbywała się 
loteria fantowa z  nagrodami 
oraz sprzedaż ciast, ciepłych 
napojów i przekąsek. Ogrom-
ny wkład mieli tu rodzice, 
którzy przygotowali pyszne 

wypieki i pomagali w przygo-
towaniach.

- Z całą pewnością możemy 
stwierdzić, że bal był udany, 
a  potwierdzają to radosne 
miny uczestników. Z  nie-
cierpliwością czekamy więc 
na następny – podsumowują 
organizatorzy.

red

Dzieci i dorośli świetnie bawili się w Kostrzy
W opinii organizatorów bal był udany, co potwierdzają radosne miny uczestników tegorocznej imprezy

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pierwszy 
Kongres Odnowy Wsi, który odbył się 27 stycznia br. 
w Strzegomskim Centrum Kultury II. Wzięły w nim udział 
Grupy Odnowy Wsi wraz ze swoimi liderami z terenu naszej 
gminy oraz zaproszeni goście. Gospodarzem spotkania był 
burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta.

W opinii burmistrza Strzegomia – Zbigniewa Suchyty kongres był niezwykle 
ważnym wydarzeniem. – Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Chcę 
podziękować serdecznie za tak dużą frekwencję i przygotowanie wspaniałych 
produktów lokalnych do degustacji. Po zakończeniu kongresu mamy wiele prze-
myśleń i wniosków, które będziemy starali się realizować. Już pod koniec lutego 
br. odbędzie się spotkanie z liderami wszystkich stowarzyszeń działających na 
terenie naszych wsi. Powstanie kalendarz działań mieszkańców wsi zgodnie 
z zasadą: współpraca – tak, rywalizacja – nie! – podsumowuje burmistrz.

W sobotnie popołudnie, 30 stycznia br. odbył się bal karnawałowy dla dzieci z Kostrzy i sąsiednich miejscowości, które 
przybyły wraz z rodzinami. W tym dniu miejscowa świetlica zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodzie-
jów, księżniczek, superbohaterów, piratów, policjantów, zwierzątek i innych postaci z ulubionych bajek. Na zaproszenie 
odpowiedziało ponad 300 uczestników.

Pieniądze - gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku - wypłacane 
będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie
1  -  31 października 2016  r. w przypadku  złożenia wniosku 
w drugim terminie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: każdy rol-
nik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury VAT.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9sPort

W  zawodach uczestniczyło 
8 drużyn: Nysa Kłodzko, Ja-
voria Jawor, Orzeł Ząbkowice, 
Lechia Dzierżoniów, Piast 
Bolków, Górnik Wałbrzych, 
a także AKS Strzegom I i AKS 
Strzegom II, które walczyły 
w  dwóch grupach. Później 
rozegrano półfinały, a na koń-
cu spotkania o  poszczególne 
lokaty.

P ier wsz y  z espół  AKS-
-u szedł jak burza, wygrywając 
wszystkie eliminacyjne mecze 
do zera. Druga strzegomska 
drużyna spisywała się nieźle, 
a do upragnionego awansu do 
najlepszej czwórki zabrakło jej 
dosłownie pół minuty, kiedy to 
straciła gola przesądzającego 
o braku awansu (1:1 z Lechią 
Dzierżoniów).

W pierwszym półfinale AKS 
I wygrał z Lechią 2:0, a w dru-
giej parze Javoria okazała się 
lepsza od Nysy Kłodzko (zwy-
cięstwo 2:0). W wielkim finale 
jaworzanie – mający w  swoim 
składzie kilku reprezentantów 
Polski w tej kategorii wiekowej 
- pokonali AKS 4:0. Ambitnie 
grający gospodarze nie spro-
stali faworytowi i dość wyraź-
nie ulegli. - Javoria dysponuje 
jedną z  najmocniejszych ekip 
na Dolnym Śląsku. Cały czas 
staramy się ich gonić, jednak 
na ten moment są od nas jesz-
cze lepsi. Drugie miejsce to 
nasz duży sukces. AKS II zajął 
ostatecznie 6. lokatę – stwier-
dził opiekun AKS-u, Jarosław 
Krzyżanowski. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju okazał się 

Dawid Kurek (AKS I), królem 
strzelców – Patryk Kusztal 
( Javoria Jawor), a  najlepszym 
bramkarzem – Marcel Kopij 
(Nysa Kłodzko).

Należy kolejny raz podkre-
ślić, że strzegomskie zawody 
stały na wysokim poziomie 
sportowym i  organizacyjnym. 
Dla wszystkich zawodników 
przygotowano nagrody, a zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe 
medale i okazałe puchary.
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Poniże j  poda jemy p lan 
zajęć sportowych, które od-
będą się jeszcze w  trakcie 
tegorocznych ferii zimowych 
w  hali sportowej przy ul. 
Mickiewicza w  Strzegomiu 
oraz sali w Goczałkowie.

Hala OSiR w Strzegomiu
8 - 12 lutego zajęcia rekre-

acyjno sportowe dla dzieci 
i młodzieży (12.00—14.00)
Sala w Goczałkowie
06-02-2016 - sobota (11:00 
do godz. 18:00) - konkur-

sy indywidualne - wyścigi 
z przeszkodami;
08-02-2016 - poniedziałek 
(17:00 do godz. 20:00) - dru-
żynowy turniej piłki halowej 
dla dzieci i młodzieży;
10-02-2016 - środa (17:00 

do godz. 20:00) - nauka sztuk 
walki - boks;
11-02-2016- czwartek (17:00 
do godz. 20:00) - zawody 
mini hokeja;
13-02-2016 - sobota (11:00 
do godz. 18:00) - zakończe-

nie ferii na wesoło - zabawa 
oraz konkursy.

Zapraszamy ponadto na 
strzegomskie lodowisko, któ-
re w  trakcie ferii zimowych 
będzie czynne od ponie-
działku do piątku w  godz. 

8.00 – 20.00 (ostatnie wejście 
na lodowisko) oraz w soboty 
i  niedziele w  godz. 10.00 – 
20.00 (ostatnie wejście na 
lodowisko).

młodzicy AKs-u i na podium

Ferie zimowe z ośrodkiem sportu 

Organizatorem niedzielnych zawodów był Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu, a współorganizatorem – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Jakie atrakcje sportowe w tym roku przygotował OSiR Strzegom podczas ferii? Oferta jest bogata i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie

Sezon 2016 rusza w Morawie 
na początku kwietnia, a skończy 
się dopiero w październiku. Ro-
zegranych zostanie aż czternaście 
imprez w czterech dyscyplinach: 
ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, 
wkkw oraz powożenie. 

Najwięcej imprez będzie, trady-
cyjnie już, w wkkw - aż siedem: 
cztery międzynarodowe i  trzy 
krajowe. Sezon w Morawie otwo-
rzą Zawody Krajowe w wkkw 
w pierwszy weekend kwietnia, a za-
mkną międzynarodowe w wkkw 
zawody Strzegom October Festival 
w połowie października.

kalendarz 2016
2-3.04 - Zawody Krajowe 
w wkkw 
15-17.04 - Zawody Ogólnopolskie 
i Regionalne w  skokach przez 
przeszkody, Zawody Ogólnopolski 
Dzieci i Młodzieży 
23-24.04 - Zawody Krajowe 
w wkkw

22.05 - Zawody Regionalne w sko-
kach przez przeszkody 
22-26.06 - Strzegom Horse 
Trials – międzynarodowe zawody 
w wkkw 
4-7.08 - Strzegom Summer Tour – 
międzynarodowe zawody w wkkw, 
Zawody Krajowe w wkkw
13-15.08 - Zawody Ogólnopolskie 
w ujeżdżeniu, Zawody Krajowe 
w wkkw
21.08 - Zawody Regionalne w sko-
kach przez przeszkody 
25-28.08 - Mistrzostwa Polski 
i Puchar Polski kucy w ujeżdżeniu, 
skokach przez przeszkody i wkkw 
16-18.09 - Strzegom Autumn 
Show – międzynarodowe zawody 
w wkkw
30.09-2.10 - Mistrzostwa Polski 
Młodych Koni w ujeżdżeniu i po-
wożeniu
14-16.10 - Strzegom October Fe-
stival – międzynarodowe zawody 
w wkkw
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ciekawy sezon w stragonie

Nasi zawodnicy przystąpili do 
sobotniej gry kontrolnej mocno 
osłabieni. Z  różnych względów 
nie mogli zagrać: Szymczyk, 
Bęś, Durajczyk, Demirow czy 
Nitarski. Bez w/w piłkarzy gra 
AKS-u  zupełnie się nie kleiła, 
co rywal tej klasy skrzętnie wy-
korzystał. - Nie mieliśmy w tym 
sparingu wiele do powiedzenia, 
przeciwnik był zdecydowanie 
lepszy. Dodam, że ostatnie 15 
minut graliśmy w  osłabieniu. 
Praktycznie rezerwowy skład 
mojej drużyny i  zmęczenie po 
ciężkim obozie przygotowaw-
czym w  Nowej Rudzie miały 
duży wpływ na postawę AKS-
-u w tym dniu. Nie zmienia to 
jednak faktu, że zagraliśmy słabo 
i  czeka nas jeszcze wiele pracy 
na treningach – podkreślił trener 
Jarosław Krzyżanowski. 

W  sobotę (06.02) AKS za-
gra w Bielawie sparing z  lide-
rem wałbrzyskiej okręgówki 
– Unią Bardo (początek spotkania 
o godz. 13.00). 13 lutego o godz. 
18.00 strzegomianie zmierzą 
się w Świdnicy z Nysą Kłodzko 
(kl. okręgowa), a dwa tygodnie 
później z Gromem Witków (kl. 
okręgowa, miejsce jeszcze do usta-
lenia). 5 marca nasz zespół – także 
w Świdnicy – rozegra test-mecz 
z drużyną z Kurytyby (szkółka 
piłkarska z Brazylii).
Wyniku dotychczasowych 
sparingów AKS-u:
15.01  Miedź II Legnica – 
AKS Granit Strzegom S. A. 6:4 
26.01  Piast Nowa Ruda – 
AKS 1:2
30.01  Lechia Dzierżoniów – 
AKS 6:0
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Piłkarze AKs- u w okresie przygotowań. Jak forma? 
W sobotę (06.02) AKS zagra w Bielawie sparing z liderem wałbrzyskiej okręgówki – Unią Bardo

Świetnie zaprezentował się zespół AKS-u  Strzegom 
I w halowym turnieju piłki nożnej „Strzegom CUP” (rocz-
nik 2003-04), który rozegrano w niedzielę, 17 stycznia br. 
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. 
Gospodarze pogromcę znaleźli dopiero w finale, ulegając 
zespołowi Javorii Jawor 0-4.

III–ligowa Lechia Dzierżoniów okazała się zbyt mocnym 
przeciwnikiem dla AKS-u Granit Strzegom S. A. w spa-
ringu rozegranym 30 stycznia br.. Strzegomianie przegrali 
w Dzierżoniowie aż 0:6 (0:3). 

Fot. Facebook
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nie-
ruchomości  stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
działka niezabudowana 
nr 138/3,  am – 2,  obr. 
jaroszów, położona w ja-
roszowie, gmina strze-
gom o powierzchni 29 
m² (działka pod zabudowę 
garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nie-
ruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obrę-
by: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Morawa 
i  Międzyrzecze zatwier -
dzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18.10.2004 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.860,00 zł
Wadium - 190,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-

cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi  koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomo-
ści do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika,  który wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 

przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
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 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z pod-

miotem, który przetarg wy-
gra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).

D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p.  lub telefonicznie pod 
nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 

umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nie -
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
działka niezabudowana nr 
138/4, am – 2, obr. jaro-
szów, położona w jaroszo-
wie, gmina strzegom o po-
wierzchni 27 m² (działka 
pod zabudowę garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obrę-
by: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18.10.2004 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.730,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 

rolnej.
Nabywca ponosi  koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomo-
ści do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
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 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Doda tk o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p.  lub telefonicznie pod 
nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGO-
MIA
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne Gminy Strzegom
działka niezabudowana nr 
138/5, am – 2, obr. jaro-
szów, położona w jaroszo-
wie, gmina strzegom o po-
wierzchni 27 m² (działka 
pod zabudowę garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obrę-
by: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 81/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18.10.2004 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.730,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 

Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi  koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomo-
ści do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetar-
gu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
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 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (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 telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
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Tereny obsługi komunikacji strzegom, ul. Wałbrzyska

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

rogoźnica działka - zabudowa mieszkaniowa, usługowa

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza piąty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie 
komunalne 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 nieru-
chomości wstępuje w sto-
sunek najmu na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 220.887,00 zł
Wadium - 22.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-

jący podatek Vat.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 25.02.2016 r. o godz. 
1030 w siedzibie urzędu 
miejskiego w strzegomiu – 
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 ne-
gatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 03.09.2015 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Czwarty przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
19.11.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 5 mia-
sta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 65/14 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 24 
września 2014 r. nierucho-
mość oznaczona jest sym-

bolem 2 KS – tereny obsługi 
komunikacji na części działki 
znajduje się granica stre-
fy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
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 terminie do dnia 
22.02.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 

przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-

twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 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 trze-
ci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej mienie 
komunalne Gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie gmi-
ny Strzegom
działka niezabudowana nr 

1028, am – 25, obr. 3, położona 
w strzegomiu przy ulicy sza-
rych szeregów o powierzchni 
0,6921 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
sw1s/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 346.050,00 zł

Wadium - 34.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek Vat.
Przetarg odbędzie się w dniu 
25.02.2016 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie urzędu miejskiego 
w strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 15.10.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 17.12.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/MN – te-
reny pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 

z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 22.02.2016 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 uczestni-
ka, który wygrał przetarg zalicza sie 
na poczet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega za-

płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomocnic-
two. Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 

przetargu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (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 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
działka niezabudowana nr 79/3, 
am – 1, obr. rogoźnica, 
położona w rogoźnicy przy uli-
cy ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
sw1s/00023977/2. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 36.500,00 zł
Wadium - 3.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek Vat.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016 r. o godz. 1130 w sie-
dzibie urzędu miejskiego 
w strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów wiejskich dla części 

północno-zachodniej gminy Strze-
gom 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 przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową wie-
lorodzinną i zabudowę usługową 
na której przewiduje się lokalizację 
zabudowy garażowej. 
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nabywca ponosi koszty 
wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to 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 za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-

sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami 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.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 5 lutego 2016co w strzegomskim kinie w lut ym 2016 r.? Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12


