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W numerze:

StrzeGom
Odprawa straży

Na jakim poziomie jest 
ochrona przeciwpożarowa 
w gminie Strzegom? O tym 
mówił komendant Tomasz 
Szuszwalak 
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StrzeGom
nagrodzeni

Nagrody pieniężne w kon-
kursie „Odnów i wygraj” zo-
stały wręczone. Kto w tym 
roku zwyciężył? 

 Str.6

StrzeGom
Pamiętali... 

Sybiracy mieli swoje świę-
to. Uroczystość 25. rocznicy 
powstania Koła Związku 
Sybiraków w  Strzegomiu 
połączona z  76. rocznicą 
pierwszej wywózki Polaków 
na Sybir za nami 

 str.8

W skrócie:

znaki pod lupą 

W gminie Strzegom trwa 
pozimowy przegląd ozna-
kowania. Wszystkie znaki, 
które ucierpiały podczas 
zimy, zostaną naprawione. 

spowalniacze 

Przed przejazdem kolejo-
wym w  Międzyrzeczu za-
montowano spowalniacze, 
które obligują kierowców 
do zachowania ostrożności 
i wolniejszej jazdy. 

Do naprawy 

Na ulicy Dolnej w Strze-
gomiu doszło do załamania 
płyt chodnikowych nad 
starym kanałem ścieko-
wym. Ze względów bezpie-
czeństwa powstały ubytek 
uzupełniono, odtwarzając 
fragment nawierzchni. 
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Rada Miejska w Strzegomiu 
już we wrześniu 2015 roku 
podjęła uchwałę o przystąpie-
niu do rewitalizacji. Uzyskanie 
dotacji w kwocie 125 266,50 
zł pozwoli zamknąć etap prac 
przygotowawczych i  przy-
stąpić do właściwej realizacji 
dokumentu programowego. 

Kluczową rolę w  procesie 
planowania rewitalizacji ode-
gra Zespół ds. Rewitalizacji, 
organ konsultacyjny, który ma 
za zadanie wspierać burmi-
strza przy podejmowaniu de-
cyzji. Powołany będzie w celu 
zapewnienia współpracy ze 
wszystkimi grupami intere-
sariuszy procesu rewitalizacji 
gminy, gdyż udział społeczeń-
stwa i  innych grup interesa-
riuszy jest podstawową zasadą 
działań na każdym etapie. Do 
15 lutego br. trwał nabór osób 
chętnych do prac w Zespole. 

Z  nadesłanych zgłoszeń 
wynika, że zespół tworzyć 
będą przedstawiciele: policji, 
lokalnych instytucji kultury, 

instytucji rynku pracy, edu-
kacyjnych i opieki społecznej, 
młodzieżowej rady miejskiej, 
a  przede wszystkim miejsco-
wych organizacji pozarządo-
wych, przedsiębiorców i orga-
nizacji ich zrzeszających oraz 
radni i przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Są 
to ludzie dysponujący szero-
kim zakresem wiedzy o gmi-
nie i  problemach oraz ocze-
kiwaniach jej mieszkańców, 
o różnorodnym doświadczeniu 
zawodowym i  społecznym. 
Warto podkreślić, że w skład 
zespołu wejdą m.in. architekt 
oraz osoba z tytułem doktor-
skim.

Dla celów złożenia wnio-
sku o dofinansowanie wyma-
gane było przeprowadzenie 
wstępnej diagnozy gminy. 
- Wynika z niej, że obszarami 
gminy, gdzie występuje znacz-
ne natężenie niekorzystnych 
zjawisk i  tendencji społecz-
no-gospodarczych oraz śro-
dowiskowych i  istotne braki 
w  infrastrukturze integracji 
społecznej, są Osiedle Graby 
oraz Jaroszów. Nie jest to 
jeszcze ostateczne wskazanie 
obszarów, które zostaną pod-
dane rewitalizacji, ponieważ 
obecnie zostanie przepro-
wadzona pogłębiona analiza 
danych statystycznych, która 
potwierdzi albo skoryguje 
diagnozę wstępną i precyzyj-
nie wskaże obszar poddany 

rewitalizacji – z dokładnością 
do ulic i  działek – podkreśla 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

Po ostatecznym ustaleniu 
obszarów, które będą rewita-
lizowane, do prac Zespołu ds. 
Rewitalizacji zostaną zapro-
szeni również przedstawiciele 
mieszkańców tychże obszarów 
oraz właścicieli (użytkowni-
ków, zarządców) nierucho-
mości. Informacja o  nabo-
rze zostanie w  odpowiednim 
czasie podana do publicz-
nej wiadomości w  mediach 
oraz wywieszona w miejscach 
zwyczajowo przyjętych na 
obszarach planowanych do 
rewitalizacji.

- Zależy nam również na ak-
tywnym uczestnictwie miesz-

kańców w procesie rewitalizacji 
poprzez udział w procesie zgła-
szania projektów inwestycyjnych 
oraz społecznych, które będą 
służyć wyprowadzeniu rewita-
lizowanych obszarów z  sytuacji 
kryzysowej oraz będą wspierać 
integrację społeczną ich miesz-
kańców. O zasadach i terminach 
zgłaszania projektów rewitali-
zacyjnych, a  także wszystkich 
wydarzeniach związanych z  re-
witalizacją będziemy informować 
państwa w kolejnych numerach 
gazety, a  także na internetowej 
stronie tematycznej o rewitaliza-
cji www.rewitalizacja.strzegom.
pl, która już niebawem będzie 
uruchomiona - informuje bur-
mistrz Strzegomia.
O  rewitalizacji piszemy też 
na str. 6.

Pavullo nel Frignano to miasto 
leżące w prowincji Modena nie-
daleko Bolonii, w łańcuchu wło-
skich Apenin. Na przestrzeni lat 
współpraca przebiegała przede 
wszystkim na niwie kulturalnej 
i  sportowej. Wzajemne wizyty 
zaowocowały wymianą cennych 
doświadczeń oraz przyjaźniami 

na całe życie. 23 lutego 2016 
r. burmistrz Strzegomia Zbi-
gniew Suchyta odnowi pakt 
współpracy między miastami 
podczas wizyty w Pavullo Nel 
Frignano. Szczegółową relację 
z  tego wydarzenia zamieścimy 
w następnym wydaniu „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”. 

zrewitalizujemy gminę

Odnowią współpracę z Włochami

Kluczową rolę w planowaniu rewitalizacji odegra Zespół ds. Rewitalizacji, który będzie wspierał burmistrza

W 2015 roku minęło 10 lat od zawarcia umowy między Strzegomiem a Pavullo Nel Frignano

Rusza programowanie rewitalizacji gminy Strzegom 
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 28 stycznia 
br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję 
o  udzieleniu naszej gminie dotacji celowej na opra-
cowanie programu rewitalizacji. Gmina wzięła udział 
w  konkursie „Przygotowanie programów rewitalizacji 
na terenie województwa dolnośląskiego” współfinan-
sowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do wspólnej pracy nad 
przygotowywaniem programu rewitalizacji. Zależy nam na tym, by był on jak 
najbliższy potrzebom mieszkańców oraz pobudził ich aktywność w działa-
niach na rzecz swojego bezpośredniego otoczenia, a także przyczynił się 
do zwiększenia poziomu integracji społecznej.

W okresie od lutego do sierpnia 
br. przewidywana jest organizacja 
spotkań z mieszkańcami obszarów 
rewitalizowanych, prowadzenie 
ankiet, konferencje, kampanię in-
formacyjną w różnych formach, 
a na końcu wydanie broszury in-
formującej w przystępny sposób 
o ustaleniach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. 

W ramach rewitalizacji miasta powstało  
m. in. Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu

31 października 2005 roku Strzegom zawarł umowę part-
nerską z włoskim miastem Pavullo Nel Frignano Minęło 
więc już 10 lat od czasu zawarcia tego porozumienia. Współ-
praca była możliwa dzięki zaangażowaniu, nieżyjącego już 
Antonio Parentiego, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Pavullo Nel Frignano, burmistrzów Romano Canoviego 
i Vito Tedeschiniego, radnych Waltera Lamiego oraz Ma-
rino Ferrari. 
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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 Podstawo-
wa Nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza – (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 ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
Warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 
16

PrzyCHodNie 
StrzegoMSKie CeNtrUM 
MedyCzNo-diAgNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. Witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
Medyczne ul. Legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

APteKi
Apteka „Królewska”, ul. Le-
gnicka 14 – (74)649 12 00
Apteka “Vademecum”, ry-
nek 44 – (74)855 52 06
Apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
Apteka „Królewska”, Al.Woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
Apteka “Salus”, ul. Witosa 
7 – tel. (74)649 42 44
Apteka „Śląska”, ul. 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 Świa-
ta i Matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PoLiCjA 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotAriUSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dWorzeC AUtoBUSoWy 
w Strzegomiu – 790-789-575

PUNKt iNForMACji  
tUryStyCzNej  
– (74) 649-11-18

AktuAlnOści – cO się dzieje w strzegOmiu?
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

- Nasz apel do wszystkich użyt-
kowników dróg brzmi: w przy-
padku uszkodzenia lub awarii 
pojazdu, która może doprowadzić 
do podobnych zdarzeń, należy 
bezwzględnie unieruchomić po-

jazd i wezwać pomoc drogową. 
Wówczas utylizacja wycieku na-
stąpi na niewielkiej przestrzeni, 
a nie jak to miało miejsce w mi-
niony czwartek - w dużej części 
Strzegomia – apelują strażacy. 

Widzowie mogli zobaczyć 
zmagania drużyn bezpośrednio 
w  auli LO oraz online w  sali, 
gdzie można było obserwować 
wirtualną rzeczywistość 
z perspektywy walczących 
drużyn. Całe wydarzenie 
perfekcyjnie zaplanowali 
i  zrealizowali: Radosław 
Gzyl, Oskar Dumiński 
oraz Paweł Wroński wraz 
z   Młodzieżową Radą 
Miejską. 

- Rywalizacja była za-
cięta, a  zmagania rozpo-
czynały się o  godz. 9:00, 
a kończyły się o 22:00. Ze 
względu na ilość drużyn 
turniej rozpoczął się fazą 
play-off, po wcześniejszym 
podzieleniu drużyn na 4 
grupy, a następnie stoczono 
boje w 1/16, 1/8, ćwierćfi-
nale, półfinale i wielkim fi-
nale. Nad całością turnieju 
czuwali admini: Marcin Toma-
szewski i Mariusz Abramczuk, 
wsparcia technicznego udzielił 
Krystian Lenc, a  porządku 
podczas imprezy pilnowali 
uczniowie klas mundurowych 

oraz Związku Strzeleckiego 
Strzegom – wyjaśnia główny 
organizator Radosław Gzyl. 

Do turnieju zgłosiły się 

następujące drużyny: Frag.
Ile, myRevenge, Lui Team 
Team Eclipse, Team Mefisto-
teles, Valiant Boys, nalevatorzy, 
31337.mix, Lucky Dice, Groź-
ne Pajonki, TeamBezNazwy, 

inCHILL, Jabol team, Gleba 
tede, Luźne Gacie i Isamoti.

Finałową batalię stoczyli: 
31337.mix i Valiant Boys oraz 

myRevenge i inCHILL. Osta-
tecznie 1. miejsce zdobyła dru-
żyna 31337.mix (Świdnica), 2. 
miejsce - Valiant Boys (Łódź), 
3. miejsce – myRevenge (Strze-
gom). 

-  Ogólnopolski  turnie j 
STRZEGOM LAN ARENA 
jest jednym z ważniejszych wy-
darzeń, w które zaangażowała 

się Młodzieżowa Rada 
Miejska. Nie brakowa-
ło dobrej zabawy, per-
fekcyjnie przygotowanej 
organizacji oraz emocji, 
które towarzyszyły temu 
wydarzeniu. Gracze zje-
chali się z  całej Polski, 
aby wziąć udział w  roz-
grywkach. Pozytywna 
atmosfera, która towa-
rzyszyła temu turniejowi 
świadczy o  młodzieży, 
która potrafi realizować 
swoją pasję, zarażając po-
zytywną energią innych. 
Turniej z całą pewnością 
nie zostałby zrealizo-
wany bez pomocy osób, 
partnerów i  instytucji, 
którzy zawsze chętnie 

wspierają inicjatywy młodzieży 
naszej gminy – podsumowuje 
przewodniczący MRM, Paweł 
Wroński. 

Kolejny turniej już za rok!
red

szybka reakcja

Były wielkie emocje

Bezmyślne i nieodpowiedzialne zachowanie właściciela pojazdu stworzyło zagrożenie na drodze

I miejsce zdobyła drużyna 31337.mix, II miejsce - Valiant Boys, a III– strzegomska myRevenge

4 lutego br. dwa zastępy Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w  Świdnicy ( Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
w  Świebodzicach) brały udział w  likwidacji plamy oleju, 
która została rozlana na strzegomskich ulicach: Al. Wojska 
Polskiego, Mickiewicza, Niecałej, Chopina i Granitowej. 
Rozlana plama mogła spowodować poważne zagrożenie 
dla innych kierujących. Na szczęście udało się szybko 
zareagować.

Przy okazji tego zdarzenia władze samorządowe Strzegomia pragną wyrazić 
swoje uznanie i podziękowanie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Świd-
nicy za szybką i rzetelną reakcję.

To b ył y  dwa dni  (6–7.02.2016 r. )  nie zwykłe j  r ywaliz acj i  w  Counter  S t r ike: Global  Of ensive.  
W auli Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu odbyła się II edycja STRZEGOM LAN ARENA, która przyciągnęła 
16 drużyn, 80 zawodników z  całej Polski (Gorzowa Wielkopolskiego, Piły, Łodzi, Gdańska, Warszawy, Wrocławia, 
Bydgoszczy, Kalisza, Świdnicy, Dobromierza oraz gminy Strzegom). 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 3AktuAlnOści

*  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  *

Luty - marzec 2016 r.

data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres telefon

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

21.02 – 27.02 Strzegomska ul. Rynek 38 74/ 855-14-79

28.02 – 05.03 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

kiedy dyżury naszych aptek? Opłać miejsce na cmentarzu złóż ważną deklarację!
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

Zakład Usług Komunalnych 
w  Strzegomiu Sp. z  o.o  in-
formuje osoby posiadające 
swoich bliskich pochowanych 
na cmentarzach komunalnych 
na terenie Strzegomia oraz 
na cmentarzach w Tomkowi-
cach, Morawie i  Rogoźnicy 
o  konieczności wnoszenia 
stosownych opłat z  tytułu 
przedłużenia ważności gro-
bu oraz rezerwacji miejsc na 
cmentarzu.

Wpłat należy dokonywać 
w biurze cmentarzy komunal-

nych w  Strzegomiu przy ul. 
Olszowej 2, tel.74 8552-550, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 - 15.00.

Równocześnie przypomina 
się, że termin ważności utrzy-
mania grobu upływa po 20 
latach od chwili ostatniego 
pochówku lub po upływie 20 
lat od daty ostatniego prze-
dłużenia.

Po tym terminie grób może 
ulec likwidacji, a elementy 
nagrobków przechodzą na 
własnośćgminy Strzegom.

Od stycznia 2016 r. gmina Strze-
gom przejęła obowiązek odbierania 
odpadów komunalnych również od 
właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne. Właściciel nie-
ruchomości jest zobowiązany złożyć 
do Wydziału Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
(pok. 9 lub pok. 30) deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 
do 14 dni od dnia powstania na 
danej nieruchomości odpadów ko-
munalnych.

 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 ko-
munalnymi”, w Wydziale Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi pok.30 oraz 
w Wydziale Obsługi Interesantów 
(pok. 15). 

W spotkaniu odbytym w pią-
tek, 12 lutego br. wzięli udział 
m. in.: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta, zastępca 
burmistrza – Wiesław Wit-
kowski, komendant powiatowy 
PSP w  Świdnicy – Tomasz 
Szuszwalak, naczelnik Wy-
działu Operacyjno – Szkole-
niowego – Waldemar Sarlej, 
radni Rady Miejskiej w Strze-
gomiu: Sabina Wiktorowicz 
i Andrzej Szczepanik, prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP 
w Strzegomiu – Urszula Ol-
szewska i  wiceprezes strze-
gomskiej spółki WIK – Marek 
Jaryczewski.

- Ochrona przeciwpożarowa 
w  gminie Strzegom, mówiąc 
ogólnie, jest na dobrym pozio-
mie – podkreślał komendant 

Tomasz Szuszwalak, podsu-
mowując dokonane inspekcje. 
– Miały one za zadanie zobra-
zować, jaki jest stan na dzisiaj 
i  gdzie występują ewentualne 
braki. Są oczywiście straże, 
gdzie sytuacja wygląda bardzo 
dobrze i  są takie, gdzie jest 
trochę gorzej. Występuje duża 
dysproporcja między strażami 
należącymi do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego a tymi, które nie należą 
do KSRG. Chodzi głównie 
o  problemy kadrowe, sprzę-
towe i  szkoleniowe – dodał 
komendant.

- Chcemy, by wszystkie jed-
nostki czuły się doceniane. 
Dlatego będziemy dążyli do 
tego, by jak najwięcej osób 
skorzystało ze szkoleń, a póź-
niej będziemy przekazywać 

środki finansowe na sprzęt dla 
straży – wyjaśniał burmistrz 
Zbigniew Suchyta. 

Burmistrz wskazał również 
najważniejsze zadania do re-
alizacji w 2016 r. – Planujemy 
remont jednej ściany elewacji 
strażnicy OSP Strzegom i ele-
wacji strażnicy OSP Granica, 
będziemy starali się wspólnymi 
siłami o  pozyskanie samo-
chodu dla OSP Goczałków, 
chcemy zwiększyć wysokość 
ekwiwalentu z 15 zł na 20 zł, 
choć wiemy, że to i  tak jest 
symboliczne wynagrodzenie 
za waszą ciężką pracę, za którą 
wam serdecznie dziękujemy – 

podkreślił Zbigniew Suchyta. 
- Macie w sobie bardzo dużo 
odwagi, a  niesienie pomocy 
macie we krwi. Kłaniamy wam 
się bardzo nisko! – dodał.

Władze samorządowe po-
dziękowały także za udział 
strażaków OSP gminy Strze-
gom w akcji „Mogiłę Pradzia-
da ocal od zapomnienia” na 
Ukrainie w 2015 r., sprzątanie 
poniemieckich cmentarzy na 
terenie strzegomskich sołectw 
oraz za zorganizowanie ubie-
głorocznych zawodów spor-
towych z  udziałem OSP na 
boisku w Goczałkowie. 

tW

Odprawa strażaków ochotników
– Ochrona przeciwpożarowa w gminie Strzegom jest na dobrym poziomie – stwierdził komendant Tomasz Szuszwalak, podsumowując dokonane inspekcje

Burmistrz 
informuje

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z  dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:

-  spr z edaż y  zgodnie 
z  Zarządzeniem Nr 36/
B/2016, Nr 37/B/2016, 
Nr 38/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 15 lutego 
2016 r.

Makulaturę można także 
oddawać bezpośrednio do 

Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który znajduje się 
na terenie Zakładu Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu Sp. 
z o.o. przy ul. Al. Wojska Pol-
skiego 75. PSZOK jest czynny 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 20.00 
oraz w  soboty w  godzinach 
7.00 do 14.00. W przypadku 
niewystawienia makulatury w 
sobotę, należy oddać ją same-
mu do PSZOK-u lub posiadać 
odpowiednią ilość pojemników 
na jej składowanie.

Uwaga!
W pozostałych dniach za-

brania się składowania maku-
latury opakowaniowej obok 
pojemników!

Oddaj makulaturę

W  gminie Strzegom pro-
wadzone są obecnie przeglądy 
na placach zabaw. W  trosce 
o  bezpieczeństwo najmłod-
szych sprawdzany jest stan 
urządzeń, z których korzystają 
oraz ogólna estetyka obiektów. 

Zwracamy się z  prośbą do 
mieszkańców o informowanie 
o wszystkich dostrzeżonych na 
placach nieprawidłowościach. 
Swoje uwagi można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 74 
8560-526. 

Place zabaw do przeglądu

Omówienie sprawozdania z przeprowadzonych w ostatnim 
okresie inspekcji gotowości operacyjnej w  jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Strzegom oraz 
zaopatrzenia wodnego do celów pożarniczych wypełniły 
odprawę burmistrza Strzegomia z prezesami i naczelnikami 
OSP naszej gminy. 

Drugim ważnym tematem piątkowego spotkania była kwestia zaopatrzenia wod-
nego do celów pożarniczych na terenie gminy Strzegom. Ustalono, że od marca 
br. będą stopniowo sprawdzane hydranty, tak by mieć stuprocentową pewność, 
że zadziałają w chwili pożaru. Będą one kontrolowane przez pracowników spółki 
WIK w obecności strażaków PSP Świdnica i OSP gminy Strzegom.

Pamiętaj, że tak nie należy składować makulatury! 

Od 13 lutego 2016 r. (sobota), Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu odbiera od przedsiębior-
ców makulaturę opakowaniową (czystą bez folii). Przygotowaną do odbioru złożoną makulaturę 
należy wystawić przed swoją firmą (sklepem, przedsiębiorstwem) w każdą sobotę do godz. 10.30. 
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Od pierwszych dni pobytu 
seniorów w placówce pojawiły 
się przecudowne prace pla-
styczne, artystyczne wyroby 
z masy solnej. Zapach dobie-
gający z kuchni, zachęcał do 
degustacji przygotowanych 
potraw. Uczestnicy Domu 
„Senior-Wigor” mają czas 
wypełniony zajęciami z  fi-
zjoterapii, muzykoterapii, 
cyklicznymi zajęciami kuli-
narnymi, jak również odwie-
dzinami przesympatycznych 
gości.

4 stycznia br. strzegom-
skich seniorów odwiedziła 
Bożena Bojanowska-Czuk, 
dyrektor  Strzegomskiego 
Centrum Kultury wraz z Elż-
bietą Pienio, kierownikiem 
Działu Imprez. Panie przy-
były z  niespodzianką, jaką 
był koncert skrzypcowy wraz 
ze wspólnym śpiewaniem 
kolęd, prowadzonym przez 
Katarzynę Borys. 7 stycznia 
gościła w DDP Ewa Bereta, 
która przeprowadziła warsz-
taty  wykonywania  ozdób 
papierowych metodą origami. 
Zaś kierownik ds. turystyki 
pracy środowiskowej i  orga-

nizacji imprez kulturalnych 
- Tomasz Smagłowski za-
początkował cykliczne spo-
tkania z  kinem. Pierwsza 
projekcja, jaką był pokaz 
filmu „Brzdąc”, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy mogli przy okazji 
usłyszeć informację o działal-
ności Klubu Melomana oraz 
Klubu Górskiego.

O bezpieczeństwo seniorów 
zadbał Robert Topolski, ko-
misarz Powiatowej Komendy 
Policji w Świdnicy. Na spotka-
niu z seniorami komisarz opo-
wiedział, jak nie dać nabrać się 
na fałszywe dokumenty, jak 
również telefony. Katarzyna 
Wójcik, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej wraz 
seniorami grała w  różne gry 
stolikowe. Wraz ze słodkim 
poczęstunkiem zawitały do 
seniorów Diana Szwed, radna 
powiatowa i  Ewa Zapolna, 
instruktorka Zumby.

Na Dzień Babci i  Dziadka 
z  pięknym przedstawieniem 
przyszły najmłodsze pociechy 
z grupy Biedronki wraz z Ali-
cją Niziołomską, dyrektorem 
Przedszkola Publicznego nr 3. 

Najmłodsi dostali od seniorów 
prezent w formie własnoręcz-
nie pieczonych muffinek z po-
lewą czekoladową i  do tego 
pyszny kompocik z jabłuszek.

Również na Dzień Dziadka 
i  Babci z  życzeniami odwie-
dziła naszą placówkę młodzież 
z  Zespołu Szkół w  Strzego-
miu. Przyjazd zespołu Retro 
spowodował, że w  placówce 
melodyjne piosenki roznosiły 
się po całym budynku na Ar-
mii Krajowej. Cykliczne spo-
tkania z muzyką będą odbywać 
się raz w miesiącu.

Miłą niespodzianką była 
wizyta delegacji z  Jeleniej 
Góry. Seniorów odwiedzili: 
Wojciech Łabun, dyrektor 
MOPS Jelenia Góra, Mariola 
Świtała, kierownik DDPS 
Jelenia Góra, aspirant Roman 
Wójcik, pracownik socjalny, 
jak również Maria Grum-
precht, inspektor ds. kadr. 
Delegacja zaprosiła seniorów 

do swojej placówki w Jeleniej 
Górze.

Seniorzy wyruszyli  tak-
że w  teren na zaproszenie 
Wiesławy Górki, dyrektora 
Publicznego Przedszkola Nr 
2 w  Strzegomiu, gdzie naj-
młodsi wystąpili z Jasełkami. 
Kamila Rutka, właścicielka 
przedszkola  Arka-Noego 
zaprosiła na występ przygoto-
wany z okazji Dnia Dziadka 
i  Babci wraz z  poczęstun-
kiem.

red

Aktywna zima naszych seniorów
Upłynęło tylko kilka tygodni, a już tyle wydarzeń wpisało się w kalendarz Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor”. Oto relacje z tych wydarzeń

Na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” pre-
zentujemy przykłady właści-

wego i niewłaściwego segre-
gowania śmieci. Pokazujemy 
miejsca w  gminie Strzegom, 

które zasługują na to, aby pro-
mować je jako dobry przykład 
oraz te, które są całkowitym 

zaprzeczeniem tego, jak trze-
ba pozbywać się śmieci.

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w  Świebodzicach realizuje 
w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 
szereg 8 domów jednorodzin-
nych o pow. u. 170 m², w pod-

piwniczeniu garaż dwustanowi-
skowy. Termin zakończenia IV 
kwartał 2016 r.

Kontakt z inwestorem pod nr 
tel. 74/ 646-20-26.

Karta Dużej Rodziny przy-
sługuje rodzinom z  przynaj-
mniej trójką dzieci, niezależnie 
od dochodu. Karta jest wydawa-
na bezpłatnie, każdemu człon-
kowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z  karty dożywotnio, 
dzieci - do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. 

Jej posiadacze będą mieli moż-
liwość korzystania z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej 
czy transportowej na terenie 
całego kraju. Kartę przyznaje 
wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta na wniosek członka 
rodziny wielodzietnej.

Wniosek oraz listę insty-
tucji można znaleźć na stro-
nie www.rodzina.gov.pl oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w  Strzegomiu przy ul. 
Armii Krajowej 23 pok. 319.

nowe domki do wzięcia

Odbierz kartę Dużej rodziny

Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” 
w  Strzegomiu w  sposób kreatywny rozwijają swoje ta-
lenty i zainteresowania. Cechuje ich ciekawość poznania 
nowych rzeczy. Wszyscy razem wypracowują rodzinną 
atmosferę.

zobacz dobre i złe przykłady segregacji śmieci

W taki sposób absolutnie nie wolno pozbywać 
się odpadów wielkogabarytowych 

Boks przy ul. Św. Anny w Strzegomiu to dobry 
przykład segregacji 

Poszukiwany właściciel tego fotela 
pozostawionego przy ul. Św. jadwigi 

Boksy, takie jak ten na osiedlu goczałkowskim 
w Strzegomiu, pokazują, jak poprawnie 
segregować śmieci
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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: 

zaniepokojona mama: szanow-
ny panie, w związku z mającym 
trwać czternaście miesięcy re-
montem mostu na drodze wo-
jewódzkiej numer 374 ulegnie 
zmianie organizacja ruchu. Ob-
jazd będzie wytyczony między 
innymi przez stanowice. Pro-
szę o informacje, jakie działania 
zostaną podjęte dla poprawienia 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
zwłaszcza dzieci i  osób star-
szych, podczas długotrwałego 
remontu i nasilonego ruchu we 
wsi. jestem mamą dwójki dzieci 
w wieku szkolnym, które poko-
nują codziennie drogę do szkoły 

głównie po drogach bez chodni-
ków dla pieszych. martwię się 
o ich bezpieczeństwo.

Za realizację zadania od-
powiada Dolnośląska Służba 
Dróg i  Kolei we Wrocławiu, 
która to będzie wykonywała 
projekt zastępczej organizacji 
ruchu. Gmina nie została jesz-
cze poinformowana, jaką drogę 
zostanie poprowadzony objazd. 
Po przedstawieniu propozycji 
projektu i jego analizie będzie 
można podejmować dalsze 
decyzje.

strażak z  gminy: dzień do-
bry panie burmistrzu, mam 
do pana pytanie - niestety 
w  formie anonimu „strażaka 
z gminy”…

Przychylam się do pana pro-
pozycji i w najbliższym czasie 
zostanie zrealizowana.

Andrzej: witam, chciałbym się 
dowiedzieć, czy jest planowane 
rozmieszczenie monitoringu na 
terenie miasta?

Tak, mamy już oszczędności 
na przetargu remontu drogi 
i  chcemy zakończyć w  tym 
roku monitoring Rynku.

robert: Panie burmist r zu, 
zwracam się z pytaniem - czy 
planowana jest w tym roku bu-
dowa drogi na ul. Piłsudskiego? 
Pozdrawiam.

Trwa aktualizacja projektu 
zatok i  tak jak informowałem 
mieszkańców, jedna z  nich 
będzie wyremontowana jeszcze 
w tym roku. Nie wiem jeszcze 
która – albo najmniejsza albo 
największa. Wszystko zależy 
od środków, które pozostaną 
z oszczędności przetargowych. 

wioleta: drogi panie burmi-
strzu, nawiązując do artykułu 
pt. „kradną worki, właściciele 
psów odbiorą je w instytucjach” 
z  dnia 04.02.2016 r. z  portalu 
internetowego strzegomiak.pl, 
nasuwa mi się takie pytanie: Po 
co są te worki udostępniane, skoro 
nie można ich używać? bo jeśli 
się ich użyje, uważane jest to za 
kradzież!! włosy się na głowie 
jeżą z  absurdów, jakie wymy-
ślają pana podwładni i  to za 
pana przyzwoleniem i za nasze 
(czytaj obywateli) pieniądze.

Worki, jak dotychczas, wkła-
dane są do pojemników, któ-
re ustawione są w  różnych 
częściach miasta. Będzie ich 
przybywać, dodatkowo worki 
są udostępnione w instytucjach 
wymienionych w poprzednim 
numerze gazety. Stało się tak 
na wyraźną prośbę właścicieli 
psów. Pani Wioleto, muszę 
pani powiedzieć, że w  roku 
2015 r. zmniejszyłem o 7 osób 
zatrudnienie w Urzędzie Miej-
skim.

Hen: witam panie burmistrzu, 
pragnę opisać zaistniałą sytuację, 
w której czuje się pokrzywdzona. 
mianowicie w  październiku 
ubiegłego roku otrzymałam we-
zwanie z wydziału Podatkowe-
go w sprawie zaległości podatku 
od nieruchomości. w trakcie roz-
mowy tel. z  urzędniczką tegoż 
wydziału, okazało się, że moje 
saldo jest równe "0". Ale wpłata, 
jaką dokonałam na podatek 
w  m-cu sierpniu, pomyłkowo 
została przez mnie opatrzona 
tytułem "kwartał iV" zamiast 
iii. dlatego kwota ta nie została 
zaliczona do podatku należnego 
za kwartał iii tylko iV. wobec 
tego, że saldo wynosiło 0 zł, pani 
urzędnik powiedziała, abym 
zapłaciła kolejną ratę podatku 
i opatrzyła ją brakującym tytu-
łem "kwartałem iii", pomijając 
tzn. nie uwzględniając kosztów 
upomnienia 11,60 zł. i  tak też 
zrobiłam. jakież dziś jest moje 
zdziwienie, gdy otrzymuję pi-
smo polecone w  us w  sprawie 
zajęcia mojego wynagrodzenia 
za pracę o  kwotę kosztów upo-
mnienia! to ma być przyjazny 
urząd? to jest karygodne, aby 
petenta w ten sposób traktowa-
no. nie tak powinno wyglądać 
przyjazne państwo. dlaczego 
nie zostałam poinformowana 
o  tej kwocie zaległości, tylko od 
razu skierowano ją do egzekucji. 
wydział Podatkowy w  gminie 

strzegom pozostawia wiele do 
życzenia. może przydałoby się, 
aby rozmowy telefoniczne z pe-
tentami były nagrywane. i  nie 
chodzi tu o  kwotę 11,60 zł, ale 
o brak odpowiedzialności urzęd-
niczej i profesjonalizmu. kto jest 
w  końcu dla kogo? Pojęcia się 
mylą niektórym urzędnikom, 
my dla was, czy wy dla nas? 
Pozdrawiam.

Zgodnie z art. 62 §1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U z 2015 
r. poz. 613), jeżeli na podatniku 
ciążą zobowiązania z  różnych 
tytułów, dokonaną wpłatę, z za-
strzeżeniem §2, zalicza się na 
poczet podatku, począwszy 
od zobowiązania o  najwcze-
śniejszym terminie płatności, 
chyba że podatnik wskaże, na 
poczet którego zobowiązania 
dokonuje wpłaty. Odnosząc się 
do opisanej przez panią sytuacji 
wyjaśniam, że wpłata którą pani 
dokonała, została zaksięgowana 
zgodnie z opisem zawartym na 
przelewie bankowym, tj. na IV 
kwartał za 2015 r. czyli zgodnie 
z dyspozycją zawartą w  cyto-
wanym wyżej przepisie. Wo-
bec powyższego upomnienie 
na zaległość z  tytułu III raty 
podatku od nieruchomości, 
które pani otrzymała było 
zasadne w związku z brakiem 
wpłaty III raty podatku od 
nieruchomości. Kwota wid-

niejąca na upomnieniu winna 
być zapłacona bez ponowne-
go wezwania. Upomnienie, 
które pani otrzymała zawiera 
pouczenie, że w  przypadku 
nieuregulowania należności 
w terminie 7 dni od dnia do-
ręczenia upomnienia, zostanie 
wszczęte postępowanie egze-
kucyjne w celu przymusowego 
ściągnięcia należności w trybie 
egzekucji administracyjnej, 
co spowoduje powstanie obo-
wiązku uiszczenia kosztów 
egzekucyjnych, które zaspoka-
jane są w pierwszej kolejności. 
W związku z tym, że zaległość 
z  tytułu III raty podatku od 
nieruchomości została uregu-
lowana bez należnych kosztów 
upomnienia, wierzyciel wysto-
sował tytuł wykonawczy na 
należne koszty upomnienia bez 
ponownego wezwania do ich 
uregulowania.

Opisana przez panią sytuacja 
dotycząca wyjaśnień urzędnicz-
ki, czyli uregulowania kolejnej 
raty podatku, nie uwzględniając 
zapłaty należnych kosztów 
upomnienia, nie jest możliwa 
do zweryfikowania bez posia-
dania informacji na temat osoby, 
której przedstawiona sytuacja 
dotyczy. Każda sprawa zgła-
szana w Wydziale Podatkowym 
osobiście bądź telefonicznie 
jest wnikliwie analizowana 
i wyjaśniana.

Z  Jerzym Orabczukiem, 
Honoro wy m O b ywate-
lem Strzegomia i  preze-
sem Strzegomskiego Koła 
Związku Sybiraków rozma-
wia Grażyna Kuczer.

Panie prezesie, jaka była geneza 
związku?

W 1990 roku powstało Koło 
Sybiraków Ziemi Świdnickiej. 
Rok później, jako ogniwo tego 
związku, 1 stycznia 1991 r. po-
wstało z mojej inicjatywy Koło 
Związku Sybiraków w Strzego-
miu. W chwili zawiązania koło 
liczyło 260 członków, w chwili 
obecnej jest 90 osób. W  tym 
samym roku zostałem prezesem 
koła i funkcję tę pełnię do dnia 
dzisiejszego. Jestem również 
wiceprezesem Wojewódzkiego 
Oddziału Związku Sybiraków 
w  Wałbrzychu, który powstał 
cztery lata później - w 1995 r. 
W 1996 r. nasze koło w Strze-
gomiu otrzymało sztandar 
ufundowany przez Sybiraków 
i Urząd Miejski w Strzegomiu, 
poświęcony przez ks. prałata 
Stanisława Siwca. Na awersie 
jest Matka Boska Sybiracka, 
z napisem „Jesteś nam Matką”, 
a na rewersie jest logo Związku 
Sybiraków i rok 1928, bo w tym 
roku powstał Związek Sybiraków. 
Dziś koło ma swój własny sztan-
dar, hymn i świętuje 25. rocznicę 
powstania Związku Sybiraków 
w Strzegomiu. 

jubileusz 25-lecia to znakomita 
okazja do zapoznania się z bogatą 
spuścizną związku.

Staramy się, by pozostawić po 
sobie jak najwięcej informacji, by 
pamięć o tych wydarzeniach nie 
zginęła. Zbieramy materiały, do-
wody i świadectwa, robimy publi-
kacje, stawiamy znaki pamięci. Do 
nich należą dziś pomniki, tablice 
i krzyże. „Ku wiecznej pamięci 
wszystkich, którzy doświadczyli 
całej tej „Golgoty Wschodu”, 
przeszli tym szlakiem „syberyjskiej 
tułaczki” strzegomianie swoje ser-
ca ofiarowują”- z taką inskrypcją 
odsłoniliśmy w 2010 r. pomnik 
Bezimiennej Matki Sybiraczki, 
a w 2012 r. skwer przy zbiegu ulic 
Św. Anny i Al. Wojska Polskiego 
w Strzegomiu, dzięki przychylno-
ści władz samorządowych, zyskał 
nową nazwę - Skweru Sybiraków, 
o  czym informuje obelisk upa-
miętniający martyrologię narodu 
polskiego na nieludzkiej ziemi. 

wiele z tych śladów znajduje się 
w strzegomskich kościołach.

W 2008 r. w kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
została odsłonięta tablica pamiąt-
kowa pamięci patrona Sybiraków 
- Rafała Kalinowskiego. W Ba-
zylice Mniejszej w Strzegomiu 
umieściliśmy tablicę w  intencji 
zmarłych Sybiraków na nieludz-
kiej ziemi. Wielu z nas już odeszło. 
Tylko w 2015 r. zmarło 12 Sybi-
raków, ludzie szybko odchodzą. 
Pamiętajmy o nich.

wzruszające świadectwo pamięci 
i wiary w opiekę matki boskiej 
stanowi różaniec w bazylice.

Oryginał tego różańca, wyko-

nanego przez Mariana Jonkajtysa 
ofiarowano w 1996 r. św. Janowi 
Pawłowi II, drugi oryginalny 
znajduje się w Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie, a dwa lata 
później przywiozłem do Bazyliki 
Mniejszej w  Strzegomiu jego 
replikę. 

mówi się, że jest to różaniec głębo-
kiej wymowy.

Różaniec składa się z krzyża sy-
birackiego i 5 wagoników oddzie-
lonych od pozostałych ryngrafem 
z  wizerunkiem Matki Boskiej 
Katyńskiej. Na wagonikach wid-
nieją miejsca kaźni: Katynia, Sta-
robielska, Miednoje, Ostaszkowa 
i Charkowa. Pozostałe paciorki 
różańca przedstawiają miniatury 
bydlęcych wagoników, na których 
znajdują się nazwy miejsc kaźni, 
zsyłek Polaków i głównych sku-
pisk deportowanej ludności. Te 
miejsca pamięci świadczą o tym, 
że społeczeństwo Ziemi Strze-
gomskiej pamięta i oddaje cześć 
tym Polakom, którzy w wyniku 
czterech, wielkich ciągów deporta-
cji znaleźli się na nieludzkiej ziemi. 
Według szacunków było ich od 
1,5 do 2 mln, z których przeżyło 
do 1945 r. zaledwie 554 tys. 

macie też swoją litanię i modlitwę 
wiernych. 

Mamy swoją modlitwę, któ-
rej autor jest nieznany. Zawsze 
czytamy modlitwę Sybiraków 
na uroczystościach kościelnych. 
Daje nam ona spokój ducha i spo-
kój ducha naszych matek, sióstr 
i braci, których ciała pozostały na 
nieludzkiej ziemi. Pamiętajmy, że 

nasi rodzice utrzymywali nas przy 
życiu, poświęcając swoje życie. 
Modlimy się też za wszystkich, 
którzy przyczynili się postawienia 
sybirackiego znaku pamięci. Waż-
ne jest stawianie śladów pamięci, 
żeby ludzie pamiętali. Strzegom 
pamięta o Sybirakach, jesteśmy 
wdzięczni władzom miasta, że tak 
nam pomagają, że nas wspierają, 
że są dobrzy dla nas. Bez nich 
nie moglibyśmy istnieć. Bardzo 
dziękujemy. 

ważną dziedziną waszej działal-
ności jest przekaz dla młodzieży. 

Aby upamiętnianie historii 
narodu polskiego znalazło kon-
tynuację, Związek Sybiraków 
współpracuje ze szkołami, PSP nr 
3 i 4, Gimnazjum nr 1, nawiązuje 
z nimi szczególne więzi. Chcieli-
śmy powiedzieć młodemu poko-
leniu, co to jest ojczyzna, co znaczy 
jej brak. Dlatego spotykaliśmy 
się i wyjaśnialiśmy, mówiliśmy 
o historii i martyrologii. Młodzi 
zapraszali nas na lekcję historii, 
dzieci słuchały, pytały. 

Odznaczaliście także sztandary 
szkół.

W 2002 r. za współpracę ze 
związkiem Sybiraków sztandary 
dwóch szkół udekorowaliśmy 
odznaką honorową Sybiraków 
tj. sztandar Szkoły Podstawowej 
nr 6, a parę lat później - sztandar 
Szkoły nr 4. Dekoracja sztandaru 
świadczy o  szczególnych zasłu-
gach szkoły dla związku. Szkoły 
zapraszają nas na uroczystości 
patriotyczno – religijne, pamiętają 
o nas, opiekują się miejscami pa-

mięci o Sybirakach, 
tak jak PSP nr 4 
czuwa nad skwe-
rem Sybiraków. 

ciekawą ini-
cjatywą prze-
kazu pamięci 
j e s t  „ k l u b 
wnuka sybi-
raka”.

„Klub wnuka 
Sybiraka” to forma 
szukania pomocy, 
żeby to co my robimy, 
nie zginęło. W chwili obec-
nej mamy 28 członków klubu. 
Z biegiem czasu jest nas coraz 
mniej i ktoś musi przejąć pałeczkę 
pamięci. W ramach „Klubu wnu-
ka Sybiraka” zapraszamy uczniów 
szkół do członkostwa w związku 
i wszystkich chętnych do udziału 
w jego pracach. Swoją działalno-
ścią Związek Sybiraków utrwala 
pamięć tych tragicznych zsyłek, 
przekazuje prawdę historyczną 
młodemu pokoleniu, kształtując 
postawy umiłowania ojczyzny 
i  patriotycznego wychowania. 
Pamiętajmy, że Związek Sy-
biraków jest dziś najliczniejszą 
organizacją w gronie organizacji 
kombatanckich – liczy ok. 39 tys. 
członków. To wielka spuścizna, 
którą najbezpieczniej przechować 
w pamięci ludzkiej i w szkołach. 
Zachęcamy do współpracy, bo 
my możemy przyjąć każdego, kto 
chciałby przejąć naszą spuściznę.

uczestniczycie w uroczystościach 
sybirackich nie tylko regionalnych, 
ale i krajowych. 

-Tak, uroczyście 
obchodzimy dzień 

Sybiraka, przy-
padający na 17 
września, je-
steśmy obecni 
11 listopada 
podczas święta 
Niepodległości, 
uczestniczymy 

w Marszu Sybi-
raka w  Białym-

stoku, na którym 
jest rokrocznie ok. 

6–7 tys. ludzi, teraz to 
już nie, bo jest nam trud-

no przejść te kilka kilometrów. 
Spotykamy się co roku pod 
pomnikiem Sybiraka we Wro-
cławiu, który ma symboliczną 
formę krzyża, przełamującego 
skałę. Tak jak siła wiary, siła 
krzyża, kruszy skałę, tak na Sy-
berii pozwalała nam przetrwać 
wiara w  Boga. Organizujemy 
rokrocznie spotkania wielkanoc-
ne, bożonarodzeniowe, jesteśmy 
jak rodzina i dobrze się czujemy 
się ze sobą. Pamiętamy o  tych, 
który odeszli, zamawiamy msze, 
odwiedzamy chorych. 

co chciałby pan dziś powiedzieć 
młodzieży i dorosłym?

Szanujcie naszą Ojczyznę, naszą 
Matkę, bo ona jest naszą opiekun-
ką. Nasz kraj opiekuje się wami 
i szanujcie go, bo nie wiecie, co 
znaczy jego utrata i utrata naszej 
tożsamości. 
Przesłanie waszego życia niech 
świeci potomnym. dziękuję za 
rozmowę i życzę przede wszyst-
kim zdrowia.

strzegom pamięta o sybirakach
Związek Sybiraków nie tylko organizuje uroczystości, ale współpracując ze szkołami, PSP nr 3 i 4, Gimnazjum nr 1, nawiązuje z nimi szczególne więzi
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Wprowadzono do niego kwotę 
125.266,50 zł w związku z decyzją 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego w  sprawie udzielenia 
z budżetu województwa dotacji 
celowej na opracowanie programu 
rewitalizacji gminy Strzegom. 
Wartość całkowita opracowania 
programu to kwota 139.185,00 
zł, natomiast 10% stanowi wkład 
własny gminy. Dotacja będzie 
finansowana w 85% ze środków 
Programu Operacyjnego Pomo-
cy Technicznej 2014-2020 oraz 
w 15% ze środków budżetu pań-
stwa. Ponadto o kwotę 29.200,00 
zł – z rezerwy burmistrza - zwięk-

szono koszt zadania inwestycyj-
nego pn. „Remont i wyposażenie 
obiektu publicznego pełniącego 
funkcję społeczno – kulturalną 
we wsi Jaroszów 95”. Planowany 
koszt całkowity zadania wynosi 
ok. 90 tys. zł.  Informacja ta 
z pewnością ucieszy mieszkańców 
największego sołectwa w gminie 
Strzegom.

Została również podjęta uchwa-
ła w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Statutowej, której za-
daniem jest analiza obowiązu-
jącego statutu gminy Strzegom 
w  zakresie dostosowania jego 
postanowień do znowelizowanych 

przepisów prawa i wynikających 
z wprowadzenia programu eSesja. 
W skład komisji weszli radni: To-
masz Marczak, Roman Asynger, 
Zbigniew Miłek i Marta Zięba.

Radni przegłosowali także 
uchwałę zmieniającą uchwałę 
w  sprawie uchwalenia statutu 
OSiR-u, zmieniającą uchwałę 
w  sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez 
gminę Strzegom oraz określe-
nia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia spełniania 

tych kryteriów oraz 
zmieniającą uchwa-
łę w  sprawie ustale-
nia trybu udzielania 
i  rozliczania dotacji 
niepublicznym oraz 
publicznym szkołom, 
przedszkolom i innym 
formom wychowa-
nia przedszkolnego 
prowadzonym przez 
osoby fizyczne i praw-
ne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowo-
ści ich pobierania 
i wykorzystywania.

tW

rusza program rewitalizacji
Radni dołożyli kwotę blisko 30 tys. zł na remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno – kulturalną we wsi Jaroszów

W  latach 2008-2015 dzięki 
realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Strzegom 
udało się nam zmienić obli-
cze znacznego obszaru miasta 
i  poprawić jakość życia jego 
mieszkańców. 

To właśnie w  ramach rewi-
talizacji w  zrujnowanym bu-
dynku poklasztornym przy ul. 
Kościuszki powstało Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel”, które stało się istotnym 
punktem życia kulturalnego 
i  społecznego miasta. Podob-
nie zaniedbany, niebezpiecz-
ny i  zniszczony park przy ul. 
Krótkiej zmienił się w miejsce 
przyjazne dzieciom i dorosłym, 
z  estetyczną zielenią, placami 
zabaw, ławeczkami i miejscami 
umożliwiającymi mieszkańcom 
aktywność społeczno-kultural-
ną. Przy tym uratowano prze 
dewastacją dużą część średnio-
wiecznych murów miejskich 
wraz z Baszta Dziobową. Mia-
sto zyskało nowy deptak w rejo-
nie ul. Czerwonego Krzyża oraz 
granitowe nawierzchnie na sta-
romiejskiej części ul. Kościuszki. 
Udało się ponadto połączyć 
dotychczas rozdzielone linią 
kolejową i  terenami pokosza-
rowymi rejony miasta – poprzez 
przebudowę ul. Koszarowej. Do 
końca zagospodarowano teren 
po byłej radzieckiej jednost-

ce wojskowej w  rejonie ulicy 
Koszarowej – udostępniając 
go jako atrakcyjną przestrzeń 
spotkań i  rekreacji z  placem 
zabaw, boiskiem wielofunkcyj-
nym, nowymi ciągami pieszy-
mi. Te działania inwestycyjne 
zaowocowały poprawą oferty 
rekreacyjnej, integracyjnej oraz 
społecznej. Uaktywniły się 
lokalne organizacje pozarzą-
dowe, zwiększyła się oferta 
mniejszych imprez kulturalnych 
(pikniki dla dzieci w  parku 
miejskim, koncerty itp.) w Kar-
melu. Mało kto wie, że nowo 
zagospodarowany teren przy ul. 
Koszarowej był wielkim atutem 
gminy podczas ubiegania się 
o utworzenie Dziennego Domu 
Senior-Wigor w Strzegomiu.

Program rewitalizacji to ini-
cjowany, opracowany i uchwa-
lony przez radę gminy wielo-
letni program działań w sferze 
społecznej oraz gospodarczej 
lub przestrzenno-funkcjo-
nalnej lub technicznej lub 
środowiskowej, zmierzający 
do wyprowadzenia obszarów 
rewitalizacji ze stanu kryzyso-
wego oraz stworzenia warun-
ków do ich zrównoważonego 
rozwoju, stanowiący narzędzie 
planowania, koordynowania 
i  integrowania różnorodnych 
aktywności w  ramach rewi-
talizacji. 

Dobry program – dobre zmiany

Nagrody pieniężne przed-
stawicielom poszczególnych 
Wspólnot Mieszkaniowych 
i właścicielom domków jedno-
rodzinnych zostały wręczone 
– po raz pierwszy - w  trakcie 
sesji Rady Miejskiej w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu w dniu 15 lutego 
br. Władze samorządowe Strze-
gomia pogratulowały naszym 
mieszkańcom, podkreślając że 
dzięki temu miasto i wsie zmie-
niają się nie do poznania.

Konkurs obejmował nastę-
pujące kategorie budynków: 
I  kategoria – budynki wielo-
rodzinne, II kategoria – bu-
dynki jednorodzinne oraz III 
kategoria – budynki inne niż 
mieszkalne, wpisane do gmin-
nej ewidencji zabytków, z wy-
jątkiem wpisanych do rejestru 
zabytków. W  odpowiedzi na 
konkurs złożonych zostało 
14 zgłoszeń: 10 w  I  kategorii 
zgłoszeniowej – budynki wie-
lorodzinne i 4 zgłoszenia w II 
kategorii zgłoszeniowej – bu-
dynki jednorodzinne.

Wyniki: 
Budynki wielorodzinne – 10 

zgłoszeń:
1. miejsce - Wspólnota Miesz-

kaniowa ul. Ks. Prałata Stani-
sława Siwca 1 w Strzegomiu, 
nagroda w wys. 40 tys. zł 

2. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Dolna 1 w Strze-
gomiu, 35 tys. zł

3. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Pl. Jana Pawła II 
4 w Strzegomiu, 30 tys. zł

4 . mie j s ce  -  Wspó lnota 
Mieszkaniowa ul. Dolna 12 
w Strzegomiu – 20 tys. zł 

4. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul Kolejowa 2 w Go-
czałkowie – 20 tys. zł

4. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Ofiar Katynia 1 
w Strzegomiu – 20 tys. zł 

4. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Armii Krajowej 
2-2A-4 w Strzegomiu – 20 
tys. zł

5. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Brzegowa 65 
w Strzegomiu – 10 tys. zł

5. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Świdnicka 36 
w Strzegomiu – 10 tys. zł

6. miejsce - Wspólnota Miesz-
kaniowa u l . Rynek  13 
w Strzegomiu – 5 tys. zł

Budynki jednorodzinne - 4 
zgłoszenia:
1. miejsce - Agnieszka i  Ar-

tur Zym, ul. Rogoźnicka 11 
w Goczałkowie – 5 tys. zł

1. miejsce - Gabriela i  Prze-
mysław Róźańscy, Jaroszów 
116 – 5 tys. zł

2. miejsce - Jadwiga i Sławomir 

Niemczykowie – ul. Al. Woj. 
Polskiego 6 A w Strzegomiu 
– 4 tys. zł

2. miejsce - Ewa i  Aleksan-
der Żany – ul. Fiołkowa 4 
w Strzegomiu – 4 tys. zł

Budynki odnowione i nagrodzone
Wszyscy, którzy zgłosili się do konkursu „Odnów i Wygraj

„
, otrzymali nagrody pieniężne

Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 15 lutego br. oprócz rozstrzygnięcia konkursu 
„Odnów i wygraj” strzegomscy radni podjęli kilka uchwał.  Dokonano m. in. zmian w budżecie gminy 
Strzegom.

Dobrze skonstruowany przy aktywnej współpracy mieszkańców program 
rewitalizacji gminy na lata 2015-2025 jest szansą na kolejne istotne zmiany 
w mieście i gminie, które jak widać mają wpływ nie tylko na poprawę jakości 
życia mieszkańców obszaru bezpośrednio objętego rewitalizacją, ale oddziałują 
także na teren całej gminy. Przekłada się również na poprawę wizerunku miasta 
i gminy oraz wzrost jej atrakcyjności turystycznej. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie mogli składać: właściciele, współwłaściciele, 
zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru 
zabytków, które ze względu na swoje położenie, architekturę albo historię, 
stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, 
upowszechnienia i ochrony. 

Przedstawiamy końcowe rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu „Odnów i Wygraj”. Komisja konkursowa wyłoniła 
laureatów za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej gminy Strzegom za rok 2015.
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Zachęcamy młodzież do 
skorz ystania  z   programu 
„Równać szanse”. Celem pro-
gramu jest wyrównanie szans 
młodych ludzi na dobry start 
w dorosłe życie. 

Chodzi o  sytuację, w  któ-
rej młody człowiek z  małej 
miejscowości potrafi samo-
dzielnie i świadomie osiągać 
wyznaczone przez siebie cele, 
myś ląc  perspektywicznie 
o  własnej przyszłości. Ma 
bowiem takie samo prawo, 
jak jego rówieśnik z  dużej 
aglomeracji, by spróbować 
odnieść sukces na miarę wła-
snych możliwości oraz by jak 
najlepiej wykorzystać szanse, 
które przyniesie mu życie. 

Programem „Równać Szan-
se” zosta l i  objęci  młodzi 
ludzie w  wieku 13-19 lat 
z  miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców. - Chcemy, by 
na tym terenie za sprawą 
ciekawych projektów, mło-
dzi ludzie mogli sprawdzić, 
w  cz ym mają  szanse  być 
skuteczni i  doceniani przez 
innych, tu gdzie mieszkają 
lub tam, gdzie się kiedyś 
być może przeprowadzą – 
wszędzie, gdziekolwiek będą 
chcieli żyć – zachęcają koor-
dynatorzy programu.

Celem konkursu jest wspar-
cie projektów realizowanych 
przez organizacje pozarzą-
dowe. 

Podmiotami uprawniony-
mi do udziału w  konkursie 
są organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w formie sto-
warzyszeń i fundacji) z tere-
nów wiejskich i małych miast 
(do 20 000 mieszkańców). 
O  dotację nie mogą ubiegać 
się organizacje, które obecnie 
realizują inne projekty w ra-
mach OKG i RKG Programu 
„Równać Szanse”. 
Formy wsparcia dla projek-
todawców:
- dotacje do 40 000 zł na pro-

jekty trwające 15-miesięcy, 
realizowane pomiędzy 1 
lipca 2016 r. a 30 listopada 
2017 r.; 

- szkolenia, doradztwo. 
Wnioski należy składać 

korzystając z elektronicznego 
systemu naboru wniosków 
znajdującego się na stronie 
www.rownacszanse.pl. Aby 
złożyć wniosek, należy zapo-
znać się ze znajdującą się na 
stronie szczegółową instruk-
cją postępowania. 

Termin składania wnio-
sków: do 10 marca 2016 r. 

25 marca 2016 r. na stronie 
www.rownacszanse.pl zosta-
nie ogłoszona lista organizacji 
dopuszczonych do drugiego 
etapu Ogólnopolskiego Kon-
kursu Grantowego, ponadto 
laureaci otrzymają informację 
mailową o dalszej procedurze 
postępowania.

Od nowego roku szkolnego 
to rodzice będą decydować, czy 
ich siedmioletnie dziecko będzie 
kontynuować naukę w II klasie 
szkoły podstawowej, czy też 
zostanie zapisane ponownie do 
klasy I.

Również rodzice dzieci, które 
miały obowiązek rozpocząć 
obowiązek szkolny w wieku 6 lat 
i są w klasie II mają możliwość 
wyjątkowo w  roku szkolnym 
2016/2017 kontynuować na-
ukę w klasie II. W obu wyżej 
opisanych przypadkach dziecko 
nie podlega klasyfikacji rocznej 
i promowaniu do klasy następ-
nej i nie otrzymuje świadectwa 
szkolnego promocyjnego.

Rodzice uzyskują również pra-
wo do zapisania do klasy I dziec-
ka sześcioletniego. Sześciolatki 
podlegać będą rocznemu przy-

gotowaniu przedszkolnemu. 
Z wstępnych deklaracji rodziców 
w gminie Strzegom wynika, że 
większość sześciolatków pozo-
stanie w przedszkolach, dlatego 
też przeprowadzana w  przed-
szkolach rekrutacja dotyczyć 
będzie niewielu miejsc.

Jak już informowaliśmy 
w  roku poprzednim, rodzice 
dzieci już uczęszczających do 
przedszkoli, składają deklarację 
o  pozostaniu w  przedszkolu, 
a rekrutacji dokonuje się tylko 
na wolne miejsca. Dlatego 
też prosimy rodziców dzieci 
o zainteresowanie możliwością 
zapisania dziecka do oddziału 
przedszkolnego przy szko-
le podstawowej. Oddziały te 
w  miarę możliwości dostoso-
wywać będą godziny zajęć do 
wniosków rodziców.

konkurs dla młodzieży

zmiany dla najmłodszych

Dla dzieci i  młodzieży zor-
ganizowano zimowiska, które 
cieszyły się niesłabnącą po-
pularnością. Było to możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu 
gminy Strzegom, która na ich 
organizację ze swojego budże-
tu przeznaczyła kwotę ok. 40 
tys. zł.

Strzegomianie spędzali ra-
dosne chwile m. in. na strze-
gomskim lodowisku, w  kinie 
3D w  Strzegomiu, podziwiali 
wystawę klocków LEGO na 

terenie wrocławskiego sta-
dionu, uczestniczyli w  przed-
stawieniach w  Teatrze Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu, kąpali 
się w  basenach, rywalizowali 
na kręgielni oraz spędzali czas 
przy różnorodnych grach i za-
bawach organizowanych przez 
nauczycieli szkół. Ważnym ele-
mentem zajęć było przybliżenie 
dzieciom i  młodzieży wiedzy 
z zakresu bezpieczeństwa oraz 
profilaktyki uzależnień

Z grup: „Słoneczek” i „Pszczółek” 
zagrali: Pani Zima – Iwona 
Piątek,  
Śnieżynka 1 – Małgorzata 
Grodzka  
Śnieżynka 2 – Magdalena 
Wojewodzic  
Śnieżynka 3 - Beata Horbacz  
Śnieżynka 4 – Aneta Klimala  
Sopelek 1 – Marta Rybka,  
Sopelek 2 – Małgorzata Mar-
cinkowska 
Mróz - Grzegorz Górski 
Wiatr – Jerzy Sobański 
Choinka – Urszula Jagiełło 
Wróbelek 1 – Ewa Czarka 
Wróbelek 2 – Anna Dworak 
Wróbelek 3 – Monika Marci-
niak 
Miś – Kuba Borkowski 

Lis – Ilona Dobrochowska 
Zając 1 – Agnieszka Chęcińska 
Zając 2 – Kamila Romanów 
Zając 3 – Małgorzata Borkow-
ska 
Wiewiórka 1- Sabina Kołton 
Wiewiórka 2 – Maria Bere-
zowska. Montaż muzyczny 
przygotowała Beata Knapik. 

Głośne brawa, uśmiech na twa-
rzach przedszkolaków sprawiły 
aktorom wielką radość i zainspi-
rowały do dalszych przedsięwzięć 
w  tym kierunku. - Serdecznie 
dziękuję wszystkim rodzicom 
i  nauczycielkom za zaangażo-
wanie i  ogromną pracę włożoną 
w przygotowanie przedstawienia 
– mówi Krystyna Szałecka, dy-
rektor Przedszkola. 

Ferie i po feriach

rodzice dzieciom, czyli bajka o dylematach zimy

Każda z przygotowanych atrakcji przyniosła dużo radości i wprawiła dzieci w doskonałe humory

Profesjonalna gra aktorów, piękne stroje, scenografia, muzyka zachwyciły nie tylko dzieci

Szczegółowe informacje o programie i konkursie udzielane są telefonicznie  
(22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl.

Zasady i terminy rekrutacji znajdują się w zakładce „Oświata” na stronie internetowej 
www.strzegom.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół. 
Rodzice 7 i 8-latka mają czas na podjęcie decyzji o kontynuacji edukacji swojego 
dziecka do dnia 31 marca 2016 r. poprzez złożenie wniosku do dyrektora szkoły.

Okres dwutygodniowej przerwy od szkoły minął bardzo 
szybko. Uczniowie z terenu gminy Strzegom wrócili już do 
szkolnych ław, by kontynuować naukę w II semestrze roku 
szkolnego 2015/16.

W  Publicznym Przedszkolu nr 4 w  Strzegomiu miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie, które na długo zostanie 
w pamięci maluchów. 29.01.2016 r. wspaniałą niespodzian-
kę - bajkę opisującą dylematy pani Zimy wobec głodnych 
i zmarzniętych zwierzątek- sprawili przedszkolakom - na-
uczyciele oraz rodzice dzieci 4 i 5-letnich. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom8 19 lutego 2016

- Pragnę polecić czytelni-
kom książkę Martina Smausa 
„Dziewczynko roznieć ogie-
niek” (tytuł to wers pieśni cy-
gańskiej) – zachęca do lektury 
Katarzyna Wójcik, dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta 
i  Gminy Strzegom im. Elizy 
Orzeszkowej.

- To poruszająca opowieść 
o  losach cygana Andriejka 
Dunki. Autor niezwykle pięk-

nym, a  zara-
zem prostym 
językiem opi-
suje trudne, 
burzliwe życie 
cyganów, ich 
naturę i ciągłą 
walkę ze stereotypami i uprze-
dzeniami. Bohater książki jest 
boleśnie doświadczany przez 
życie, jako dziecko zostaje roz-
dzielony z  rodzicami, żebrze, 
kradnie, trafia do domu po-
prawczego, do szpitala psychia-
trycznego. Jednak za każdym 
razem walczy o swój los, pragnie 
go odmienić. Na tle losów 
Andriejka obserwujemy wiele 
drastycznych scen gnębienia 
cyganów ale też ich własnej 
złośliwości, złodziejskiej i leni-
wej natury. Książka w niezwykle 
realistyczny sposób pokazuje 
okrucieństwo społeczeństwa 
w  stosunku do cyganów oraz 
przyczyny i skutki rozpadu tego 
tradycyjnego społeczeństwa, 
jakim są Romowie. Książka ma 
niezwykle dynamiczną i  emo-
cjonującą fabułę. To książka, 
którą zapamiętuje się na zawsze 
– zaznacza Katarzyna Wójcik.

kultur A

Na spotkanie z  Sybirakami 
przybyli m. in.: starosta świdnic-
ki – Piotr Fedorowicz, władze 
Związku Sybiraków, reprezen-
towane przez Zygmunta Ze-
lka, członka Zarządu Oddziału 
Związku Sybiraków w Wałbrzy-
chu oraz Tadeusza Fedorowicza, 
prezesa Koła Sybiraków w Świe-
bodzicach, Sybiracy i ich rodziny 
oraz „wnukowie Sybiraków”, czyli 
wszyscy, którym bliska jest idea 
związku.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w  Bazylice Mniejszej 
w Strzegomiu, odprawiona pod 
przewodnictwem ks. prałata 
Marka Babuśki w  intencjach 
członków Związku oraz w intencji 
uczczenia pamięci Polaków, któ-
rzy zginęli na skutek masowych 
deportacji na Sybir.

Spotkanie jubileuszowe, które 
odbyło się po mszy św. w  sali 
widowiskowej SCK w Strzego-
miu, rozpoczęło się wprowadze-
niem pocztu sztandarowego koła 
w  Strzegomiu, odśpiewaniem 
„Hymnu Sybiraków” i  uczcze-
niem minutą ciszy pamięć nieży-
jących członków Koła Związku 
Sybiraków oraz Polaków, którzy 

zginęli na „nieludzkiej ziemi”. 
Gospodarz spotkania Jerzy Orab-
czuk, prezes Koła Związku Sybi-
raków w Strzegomiu, przybliżył 
uczestnikom spotkania historię 
Związku Sybiraków oraz koła 
w Strzegomiu. Ponadto zasłużo-
nym dla związku wręczył odznaki 
honorowe, dyplomy oraz tytuły.

„Złotą Odznakę Honorową” za 
Zasługi dla Związku Sybiraków 
otrzymała Bożena Bojanow-
ska-Czuk, dyrektor SCK, zaś 
„Odznakę Honorową Sybiraka” 
otrzymał Piotr Szmidt, radny 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Za okazaną pomoc oraz pełną 
poświęcenia działalność na rzecz 
Wspólnoty Sybirackiej Koła 
w Strzegomiu, dyplomem uznania 
i  podziękowania uhonorowani 
zostali: Franciszek Kurgan, Sta-
nisław Sitarz, Bogusław Skolak, 
Krzysztof Skolak i  Stanisław 
Szałecki.

Burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta, wspominając 
wspólne wycieczki z Sybirakami 
po miejscach pamięci narodowej, 
podkreślił wielką wagę przekazu 
historycznego i prawdę przeżyć 
ludzkich tych, którzy przeszli 

syberyjski szlak martyrologii. 
Wybitnym i  zasłużonym dzia-
łaczkom - Annie Kuryło i Lilii 
Kilian - w uznaniu zasług na rzecz 
gminy Strzegom i jej mieszkań-
ców, burmistrz Strzegomia nadał 

i osobiście wręczył Honorowy Ty-
tuł „Zasłużony dla Ziemi Strze-
gomskiej”. Był też czas na kwiaty, 
życzenia i upominki, przekazane 
dla Sybiraków na ręce Jerzego 
Orabczuka.

Kulminacją wieczoru był kon-
cert „Chóru Oktoich”, działają-
cego przy Cerkwi Prawosławnej 
świętych Cyryla i Metodego we 
Wrocławiu oraz Prawosławnym 
Ordynariacie WP Garnizonu 

Wrocław. Niektórzy ze słuchaczy 
określali koncert jako majstersztyk 
muzyki chóralnej. Podziękowa-
niem dla artystów były gromkie 
brawa na zakończenie występu.

Gk

To już 76 lat… 
W Strzegomiu uczczono 76. 
rocznicę zsyłki Polaków 
na Sybir poprzez uroczyste 
złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Bezimiennej Matki 
Sybiraczki. 
10 lutego 2016 r. prezes koła 
Związku Sybiraków w Strze-

gomiu Jerzy Orabczuk, 
zastępca burmistrza Strze-
gomia Wiesław Witkowski, 
Lilia Kilian, Anna Kuryło oraz 
Stanisław Szałecki spotkali 
się, aby upamiętnić tę waż-
ną rocznicę, jaką była data 
pierwszej masowej depor-
tacji Polaków na nieludzką 

ziemię. – Nie możemy 
zapominać o tym rozdzia-
le naszej historii. Naszym 
obowiązkiem jest przeka-
zywanie wiedzy o tamtym 
czasie przyszłym poko-
leniom – mówili zgroma-
dzeni. 

nie wolno nam zapomnieć...
Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” z rąk burmistrza Strzegomia otrzymały wyjątkowo zasłużone działaczki: Anna Kuryło i Lilia Kilian

20 lutego, godz. 15.00 – 
Misiek w  Nowym Jorku, 
bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 
3D wielokrotnego użytku 
– 4,50 zł
20 lutego, godz. 18.00 
– Planeta singli, bilety: 
normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł
21 lutego, godz. 15.00 – 
Misiek w  Nowym Jorku, 
bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 
3D wielokrotnego użytku 
– 4,50 zł
21 lutego, godz. 18.00 
– Planeta singli, bilety: 
normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł
27 lutego, godz. 15.00 

– Odlotowa przygoda, 
bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 
3D wielokrotnego użytku 
– 4,50 zł
27 lutego, godz. 18.00 – 
Bernadetta. Cud w Lour-
des, bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł
28 lutego, godz. 15.00 
– Odlotowa przygoda, 
bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł + okulary 
3D wielokrotnego użytku 
– 4,50 zł
28 lutego, godz. 18.00 – 
Bernadetta. Cud w Lour-
des, bilety: normalny 18 zł/ 
ulgowy 15 zł

co w kinie sck w lutym? Bibliotekarze polecają

Uroczystość 25. rocznicy powstania Koła Związku Sybi-
raków w  Strzegomiu połączona z  76. rocznicą pierwszej 
wywózki Polaków na Sybir, której organizatorami byli 
członkowie Koła Sybiraków w Strzegomiu oraz Zbigniew 
Suchyta, burmistrz Strzegomia, odbyła się 5 lutego br. 
w Strzegomiu.

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, fb.me/sck.strzegom oraz pod 
adresem: sck@sck.strzegom.pl
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Minister Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktur y 
VAT
• 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 akcy-
zowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków 
rolnych
Pieniądze – gotówką w kasie 
urzędu albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we 
wniosku - wypłacane będą w 
terminach:
1  -  29  kwie tn ia  2016 r. 
w przypadku złożenia wnio-
sku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2016 r. 
w przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie.

Sezon muchowy - tak dłu-
go oczekiwany - rozpoczął się 
31 stycznia br. nad Białą Prze-
mszą. Strzegom reprezentowało 
9 osób.

Skoro świt, uczestnicy zaczęli 
się zjeżdżać ze wszystkich stron: 
Krakowa, Limanowej, Nowego 
Sącza, Białego Dunajca, Murza-
sichla, Międzybrodzia, Miłkowa, 
Sosnowca, Olkusza, Chorzowa, 
Strzegomia, Jaworzna i Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Planowanych 
było 25 osób, a przyjechało 37 
uczestników.

Ze Strzegomia przyjechało 9 
osób z mocną grupą juniorów ze 
Szkółki Muszkarskiej „Strzegom-
ski Lipień”, którzy bez żadnych 
skrupułów biczowali wodę, a bro-
dzili po … szyję. W strzegomskiej 

grupie byli seniorzy opiekunowie: 
Stanisław Pomykała, Przemy-
sław Łasak, Jarosław Rachwalik 
i Jerzy Harmaciński oraz junio-
rzy: Jakub Kaszub, Bartosz Głód, 
Krystian Olszowy, Wojciech Lu-
kas i Adam Krukowski.

- Pogoda z  rana była niespe-
cjalna - padało, ale z  czasem 
zaczęło się przejaśniać i chmury 
ustąpiły. Nastrój i  humory, jak 
między przyjaciółmi. Ryby nie 
bardzo brały, chociaż były i o dł. 
45cm, ale za to były rybki spod 
dłuta Jimmiego, rybki rzeźbione 
w drewnie, wyglądały jak żywe. 
Takie spotkania udowadniają, że 
nie trzeba organizować się pod 
szyldami, by spotkać wspaniałych 
ludzi - fanatyków wędkarstwa – 
podkreślają uczestnicy spotkania.

uwaga rolniku!

sezon muchowy otwarty

Zadanie polega na przebudo-
wie istniejącej drogi na długości 
ok. 170 m, włączeniu nowych 
wpustów deszczowych do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej 
oraz wykonanie przepustu dro-
gowego pod drogą powiatową 
2791D.

Zakres  robót  obe jmuje  
m. in.: wykonanie robót zwią-
zanych z  budową kanalizacji 
deszczowej, wykonanie ław 
betonowych, ustawienie kra-
wężników betonowych, obrze-
ży betonowych i  wykonanie 
ścieku z  kostki kamiennej, 

wykonanie nawierzchni jezdni 
z kostki kamiennej (z rozbiór-
ki) i nawierzchni chodnika oraz 
zjazdów z kostki betonowej.

- Droga wymaga gruntowne-
go remontu. Jest to jeszcze stara 
poniemiecka droga, na której 
znajdują się tzw. „kocie łby„ 
i  jest bardzo nierówno. Cieszę 
się, że w końcu uda się poprawić 
jej stan i komfort jazdy, dzięki 
czemu wzrośnie bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców 
– zaznacza Andrzej Kowszyn, 
sołtys Goczałkowa Górnego.

red

Wyniki ostatnich meczów: 
• Kam-Trans – Galacticos 

Osiek 2-3 
• Tabaluga – Coś tam grają 5-0 

walkower 
• Stacja u Emila – Yahofcy 5-0 

walkower 
• Yeahofcy – Flexiki 0-5 wal-

kower 

• Stacja u Emila – Kam-Trans 
2-5 

• Tabaluga – Galacticos Osiek 
3-2 

• Flexiki – Mart-Kam 5-0 
walkower 

• Coś tam grają – Mart- Kam 
5-0 walkower 

Przebudowa drogi

Galacticos Osiek został nowym mistrzem

Jest to jeszcze stara poniemiecka droga, na której znajdują się tzw. „kocie łby„ i jest bardzo nierówno

Zakończenie rozgrywek odbyło się 30 stycznia br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Zawody w  takiej formule 
odbyły się po raz pierwszy 
i wszystko wskazuje na to, że 
impreza ta wejdzie na stałe 
do kalendarza imprez gminy 
Strzegom. Podobnie jak turniej 
koszykówki, w którym od kilku 
lat rywalizują gimnazjaliści na 
jaroszowskim Orliku.

W  wyniku kilkugodzinnej 
rywalizacji okazało się, że 
wśród dziewcząt najlepsze 
było Gimnazjum nr 2, które 
wyprzedziło Gimnazjum nr 
1, Gimnazjum w  Jaroszowie 
i  Gimnazjum w  Goczałko-

wie. Wśród chłopców wygrało 
Gimnazjum nr 1, drugą lokatę 
zajęło Gimnazjum nr 2, trzecie 
miejsce wywalczyło Gimna-
zjum z  Jaroszowa, a  czwarte 
- Gimnazjum z  Goczałkowa. 
Najbardziej wartościową siat-
karką została Sara Bus (Gim-
nazjum nr 1), a  siatkarzem 
Maciej Wielgus (Gimnazjum 
nr 2).

Wręczenia pamiątkowych 
pucharów wszystkim druży-
nom uczestniczącym w  tur-
nieju dokonała poseł na Sejm 
RP - Monika Wielichowska. 

W  gronie osób dekorujących 
byli również: zastępca burmi-
strza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski, radny Rady Miej-
skiej w Strzegomiu - Tadeusz 
Zarzycki, dyrektor Zespołu 

szkół w  Goczałkowie - Bar-
bara Asynger i dyrektor OSiR-
-u - Grzegorz Luszawski.

Organizatorzy zawodów: 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu oraz Zespół Szkół 

w Goczałkowie dziękują Strze-
gomskiemu Centrum Kultury za 
pomoc przy organizacji turnie-
ju. Szczególne podziękowania 
należą się zastępcy dyrektora 
SCK - Krzysztofowi Kalinow-

skiemu za pracę na stanowisku 
komentatora. Organizatorzy 
dziękują również nauczycielom 
wychowania fizycznego za przy-
gotowanie drużyn.

tW

To są nasi mistrzowie siatkówki
Najbardziej wartościową siatkarką została Sara Bus (Gimnazjum nr 1), a siatkarzem Maciej Wielgus (Gimnazjum nr 2). Gratulujemy zawodnikom i trenerom

Już wkrótce ruszą prace związane z  przebudową drogi 
gminnej w  Goczałkowie Górnym. Termin zakończenia 
robót wyznaczono na czerwiec br. 

W Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Gimna-
zjalnych rozegranym 25 stycznia br. w Goczałkowie wzięły 
udział 4 gimnazja z terenu gminy Strzegom. Turniej odbył 
się pod patronatem posła na Sejm RP - Moniki Wielichow-
skiej i senatora RP - Wiesława Kiliana.

Końcowa tabela: 

lP NAZwA meCZe BrAMKi PUNKty

1 GALACTICOS OSIEK 14 89-24 36 

2 TABALUGA 14 68-24 35 

3 FLEXIKI 14 50-25 26 

4 KAM-TRANS 14 50-26 24 

5 STACJA U EMILA 14 29-49 14 

6 YEAHOFCY 14 30-63 12 

7 COŚ TAM GRAJĄ 14 27-71 12 

8 MART-KAM 14 10-71 4 

Zakończył się sezon rozgrywkowy w ramach Strzegomkiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Nowo kreowanym 
mistrzem jest ekipa Galacticos Osiek, której jednak do 
samego końca mocno po piętach deptał zespół Tabalugi. 
Trzecią lokatę zajęły Flexiki. 
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową
Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
działka  niezabudowana  nr 
138/3, AM – 2, obr. jaroszów, 
położona w jaroszowie, gmi-
na  Strzegom  o  powierzchni 
29 m² (działka pod zabudowę 
garażową)
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszkanio-
wej 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 obowiązujący 
podatek VAt.

Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016  r.  o  godz.  1000 
w  siedzibie  Urzędu Miejskie-
go  w  Strzegomiu  –  sala  nr 
29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-

niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-

tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-

ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 

i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
działka  niezabudowana  nr 
138/4, AM – 2, obr. jaroszów, 
położona w jaroszowie, gmi-
na  Strzegom  o  powierzchni 
27 m²  (działka pod zabudowę 
garażową)
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaro-
szów, Rusko, Skarżyce, Mora-
wa i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszka-
niowej 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  obowiązują-
cy podatek VAt.
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016  r.  o  godz.  1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go  w  Strzegomiu  –  sala  nr 
29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia grun-

tów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 

dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fi-
zyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
działka  niezabudowana  nr 
138/5, AM – 2, obr. jaroszów, 
położona w  jaroszowie,  gmi-
na  Strzegom  o  powierzchni 
27  m²  (działka pod zabudowę 
garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschodniej 
części gminy Strzegom obej-
mującej obręby: Bartoszówek, 
Jaroszów, Rusko, Skarżyce, 
Morawa i Międzyrzecze zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MW 
– tereny zabudowy mieszkanio-
wej 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 Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.

Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 07.03.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 

lub inny dokument urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
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Lokal mieszkalny rusko 63/4

rogoźnica działka - zabudowa mieszkaniowa, usługowa

informacja o posługiwaniu się utraconym 
dowodem osobistym

Apel do wspólnot mieszkaniowych informacja

Burmistrz strzegomia 
informuje

Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
 Przedmiotem  przetargu  jest 
lokal mieszkalny nr 4 o po-
wierzchni użytkowej 27,40 m² 
położony w budynku rusko 63 
wraz z udziałem 1527/10000 
w częściach wspólnych budyn-
ku i prawie własności działki nr 
156, AM - 1, Obr. Rusko  o po-
wierzchni 300 m2

Lokal mieszkalny nr 4 składa 
się z:
- pokoju o pow. 16,40 m2

- kuchni o pow. 11,00 m2

oraz pomieszczeń przynależ-
nych: – dwóch piwnic o pow. 
4,90 m2, 3,70 m2 
Cena  wywoławcza  nierucho-
mości                  11.520,00 zł Wa-
dium  - 1.200,00 zł Postąpienie 
– nie mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.03.2016  r.  o  godz.  1000 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00047354/3, 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 05.11.2015 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 18 października 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrze-
cze przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
MN - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna w strefie „ow” ob-
serwacji archeologicznej.
dla  osób  zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 17.03.2016 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Warunkiem  przystąpienia 
do  przetargu  jest  wpłata  wa-
dium na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232  
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia  21.03.2016 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gminy 
Strzegom). Dowód wpłaty wa-
dium należy przedłożyć Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-

cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-

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

skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74/85-
60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl. bip-przetargi
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-

ka położona na terenie gminy 
Strzegom
działka  niezabudowana  nr  79/3, 
AM – 1, obr. rogoźnica, 
położona w rogoźnicy przy ulicy 

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  siedzibie  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 lokaliza-

cję 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 przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (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.

Dowód osobisty 
zgłoszony jako 
u t r a c o n y  j e s t 
nieodwracalnie 
u n i e w a ż n i a -
ny w Rejestrze 
Dowodów Oso-
b is tych .  In fo r -
macja o utracie 
i unieważnieniu 
dowodu jest nie-
zwłocznie prze-
kazywana do Systemu Infor-
macyjnego Schengen, a także 
do wykazu unieważnionych 
dowodów osobistych. 
Posługiwanie się dowodem 
osobistym zgłoszonym jako 
utracony może powodować 
negatywne konsekwencje dla 
j ego  pos iadacza  podczas 
przekraczania granic lub doko-

nywania czynności prawnych. 
Dowód osobisty unieważniony 
w systemie na skutek utraty 
nie nosi fizycznych znamion 
un ieważn ien ia  (np .  odc ię -
cia rogu), przez co sprawiać 
może wrażenie dokumentu 
ważnego, lecz dokument ten 
nie służy już do potwierdzania 
tożsamości i  przekraczania 
granic państw.

W chwili nabycia prawa wła-
ściciela lokalu mieszkalnego, 
właściciel także przyjmuje na 
siebie obowiązki z tym związa-
ne. Do obowiązków tych należą 
również zadania związane ze 
zbiórką odpadów komunalnych. 
W obrębie wspólnoty miesz-
kaniowej powinna obowiązy-
wać jednomyślność właścicieli 
względem sposobu zbierania 
odpadów, czyli w sposób se-
gregowany lub niesegregowa-

ny. Każda wspólnota powinna 
posiadać swoje pojemniki na 
odpady, które powinny być 
umiejscowione w zamkniętym 
boksie śmietnikowym. Boks ten 
winien znajdować się na terenie 
wspólnoty, w miejscu, w miarę 
możliwości ustronnym. Śmietni-
ki nie powinny być usytuowane 
w miejscach publicznych, na 
chodnikach. Nie powinny być 
one wizytówką naszego miasta, 
naszej gminy, która przecież 

z miesiąca na miesiąc staje się 
coraz piękniejsza. Jest możli-
wość korzystania z pojemników 
przez więcej niż jedną wspól-
notę, ale należy w tym przy-
padku pamiętać, że wzrasta 
także współodpowiedzialność 
za zbierane odpady. 
Jesteśmy wszyscy współod-
powiedzialni za nasze odpady 
komunalne. Zbierajmy je prawi-
dłowo, segregujmy je. Pilnujmy 
się nawzajem. 

Od 1 stycznia 2016 r. w związku 
ze zmianą przepisów, podat-
nicy podatku rolnego, podat-
ku leśnego oraz podatku od 
nieruchomości, których kwota 
podatku wynikająca z decyzji 
podatkowej nie przekracza 

100 zł, zobowiązani będą do 
dokonywania jednorazowej 
płatności. „W przypadku, gdy 
kwota podatku nie przekracza 
100 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płat-
ności pierwszej raty” – zgodnie 

z dyspozycjami zawartymi 
w ustawach o podatkach i 
opłatach lokalnych, o podatku 
rolnym oraz o podatku leśnym. 
Powyższe nie dotyczy podatku 
od środków transportowych i 
opłat lokalnych. 

Poczta Polska S. A. Region Sieci 
we Wrocławiu planuje urucho-
mienie dodatkowej placówki 
pocztowej świadczącej usługi 
z szerokiej oferty Poczty Polskiej 
S. A. w gminie Strzegom.
Istnieje możliwość nawiązania 
współpracy z Pocztą Polską 
S. A. w zakresie odpłatnego 
świadczenia usług i prowadzenia 
stacjonarnej placówki pocztowej. 
Kandydat na agenta pocztowego 
powinien prowadzić działalność 
gospodarczą oraz dysponować 
lokalem lub prawem do lokalu, 
w którym usługi pocztowe będą 
realizowane.
Dodatkowymi korzyściami wyni-
kającymi z podjęcia współpracy 
z Pocztą Polską S. A. jest możli-
wość rozwoju prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej poprzez 
pozyskanie nowych klientów oraz 
zwiększenie konkurencyjności tej 
działalności na lokalnym rynku. 

red

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem nr: 35/B/2016, 
Burmistrza Strzegomia, z dnia 12 
lutego 2016 roku. 

Na podstawie art.35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.)  informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
-  sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 39/B/2016  Burmistrza 
Strzegomia z dnia 15 lutego 
2016 r.
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1. miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Prałata Stanisława Siwca 
w Strzegomiu – nagroda w wysokości 40 tys. zł

4. miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. dolna 12 w Strzegomiu – 
nagroda 20 tys. zł

4. miejsce ex aequo – Wspólnota Mieszkaniowa ul. ofiar Katynia 1 – 
nagroda w wysokości 20 tys. zł

2. miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa ul. dolna 1 w Strzegomiu – nagroda 
35 tys. zł

3. miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac jana Pawła ii w Strzegomiu – 
nagroda 30 tys. zł

4. miejsce ex aequo – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 2 
w goczałkowie – nagroda 20 tys. zł

4. miejsce ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 2-2a-4 
w Strzegomiu - nagroda w wysokości 20 tys. zł

W poniedziałek, 15 lutego br. rozstrzygnięto piątą edycję konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Strzegomiu – „Odnów i Wygraj”. Jego popularność z roku na rok zwiększa 
się, co pozytywnie wpływa na wizerunek i krajobraz gminy Strzegom. W sumie z budżetu naszej gminy przeznaczono na nagrody 228 tys. zł. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
startującym i oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu! Poniżej zdobywcy miejsc 1-4 w kategorii: budynki wielorodzinne.

Tak „odnowili i wygrali”


