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W numerze:

StrzeGom
Awans 
komendanta

Komendant Komisariatu 
Policji w  Strzegomiu nad-
kom. Andrzej Dobies został 
awansowany. Gdzie będzie 
teraz pracował? 

 Str. 2

StrzeGom
Wycięli drzewa

Kilkanaście klonów i  lip 
wycięto przy ul. Kościuszki. 
Nie brakuje przeciwników 
tych działań, ale urzędnicy 
przekonują, że była to wy-
cinka z  myślą o  ludziach 
i bezpieczeństwie 
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StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str.7

W sKrócie:

Dewastacja 

Wandale pomalowali spre-
jem jedną z tablic na ścieżce 
edukacyjno-przyrodniczej 
„Na Naszej Górze”. Apelu-
jemy o rozsądek i o nienisz-
czenie tego, co ma służyć 
nam wszystkim. 

nowy boks 

Na pochwałę zasługuje 
boks, mieszczący kontenery 
na śmieci, przy ulicy Kosza-
rowej w  Strzegomiu. Oby 
było takich jak najwięcej! 

Wnieś opłatę 

Wszystkim posiadającym 
groby bliskich na cmen-
tarzach gminy Strzegom 
przypominamy o  koniecz-
ności wnoszenia opłat z ty-
tułu przedłużenia ważno-
ści grobu oraz rezerwacji 
miejsc. Wpłat należy do-
konywać w  biurze przy  
ul. Olszowej 2. 
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Opłaty za parkowanie samo-
chodu będą pobierane od kie-
rowców na ulicach: Świdnickiej 
od Rynku do budynku nr 33 
przy Świdnickiej, Bohaterów 
Getta, Krótkiej od Rynku od 
Kamiennej, Paderewskiego 
od Rynku do Bankowej. Dwa 
dodatkowe parkomaty zostaną 
ustawione przy ulicach Pade-
rewskiego i Bohaterów Getta. 

– To pomysł na wyciąganie 
pieniędzy od mieszkańców – 
mówi pani Teresa, mieszkanka 
ulicy Świdnickiej. Nie wszyscy 
jednak tak myślą. – To bardzo 

dobra inicjatywa. Za dużo aut 
tu stoi. Może dzięki opłatom 
zmniejszy się ruch na tej ulicy, 
bo teraz czasami trudno jest się 
po niej poruszać – mówi pani 
Anna, która często przechadza 
się ulicą Bohaterów Getta. 

Pracownicy Urzędu prze-
konują natomiast, że strefa 
płatnego parkowania powstała 
z  myślą nie tylko o  pieszych, 
ale przede wszystkim o zmo-
toryzowanych, którym ma to 
ułatwić znalezienie miejsca 
postoju. 

- Strefa została poszerzona ze 
względu na znaczny deficyt miejsc 
parkingowych oraz z potrzeby 
organizacji ruchu w celu zwiększe-
nia rotacji parkujących pojazdów 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Dotychczas strzegomianie mo-
gli korzystać ze 171 miejsc par-
kingowych. Po rozszerzeniu strefy 
przybędzie ich dodatkowo 94.

mK

Większa strefa
Dlaczego rozszerzono strefę płatnego parkowania i na jakich ulicach trzeba będzie zapłacić?

Od 4 kwietnia 2016 r. zostanie 
rozszerzona strefa płatnego 
parkowania w  Strzegomiu. 
Według pomysłodawców, ma 
to zwiększyć rotację samo-
chodów i  udrożnić kolejne 
ulice miasta. Mimo że strefa 
funkcjonuje w  Strzegomiu 
już od 2012 roku, zdania 
na temat jej wprowadzenia 
nadal wśród mieszkańców są 
podzielone. Jedni krytykują, 
inni chwalą.

Aktualnie w strefie płatnego parkowania opłaty wynoszą:
• za czas parkowania do 30 min. - 0,50 zł
• za czas parkowania do 1 godz. - 1,00 zł
• za drugą godzinę parkowania - 1,20 zł
• za trzecią godzinę parkowania - 1,40 zł
• za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania - 1,00 zł
Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

Największym kłopotem jest duża liczba samochodów, które tu parkują – 
tłumaczy pracownikowi Urzędu Miejskiego Andrzejowi Jakubowskiemu pani 
Anna
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Jak informuje Wioletta 
Urban-Smagłowska, naczelnik 
Wydziału Kultury, Sportu i Pro-
mocji w Urzędzie Miejskim, po-
dróżni pod opieką strzegomskich 
przewodników miejskich będą 
mogli zwiedzić m. in. Bazylikę 
Mniejszą, mury obronne miasta i 
wystawę strzegomskiej porcelany 
w  Izbie Tradycji Ziemi Strze-
gomskiej. 

 – Zapowiada się moc atrakcji! 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich pasażerów do „Granito-
wego Serca Polski”. Chcieliby-
śmy, by takie wydarzenia były 
cykliczne. Planujemy podobne 
przedsięwzięcia w  czerwcu 
i  we wrześniu br. – podkreśla 
Wioletta Urban-Smagłowska.

W ie lk i  f i n a ł  n i edz i e l -
nej  imprezy odbędzie się 

w  CAS Karmel, gdzie na 
dziedzińcu zorganizowany 
zostanie grill dla pasażerów. 
W  klasztorze odbędzie się 
też proces nad Marzanną, 
który wykonają strzegomscy 
joannici. Kara – całopalenie 
w  pa len i sku  parowozu – 
przeprowadzona zostanie 
w   d ro d z e  p ow ro t n e j  d o 
Jaworzyny.

Rozkład jazdy „Marzanny”
11:30 Jaworzyna Śl. 
11.45 Strzegom – Grabina Śl. 
12:30 Grabina Śl. 
12:42 Strzegom
13:00 – 14:45 Zwiedzanie mia-
sta z przewodnikami
14:45 – 15:45 Grill w  CAS 
Karmel
16:03 Strzegom
16:18 Jaworzyna Śl.

Do trudnych, niebezpiecz-
nych i  niejednokrotnie dłu-
gotrwałych akcji ratowniczo 
– gaśniczych w ubiegłym roku 
należy między innymi zali-
czyć: 

- 21 marzec 2015 – pożar sto-
doły w Pasiecznej

- 31 marzec 2015 – wichura, 
powalone drzewa, pozrywane 
dachy posesji i  budynków 
gospodarczych w Strzegomiu, 

Olszanach, Wieśnicy, Gra-
nicy, Stanowicach, Morawie 
i Tomkowicach

- 19 maj 2015 – MZ - osunięcie 
się ściany w  kamieniołomie 
w Kostrzy 

- 15 czerwiec 2015 – MZ – 
poszukiwanie osoby zaginionej 
w Strzegomiu

- 27 czerwiec 2015 – MZ wypa-
dek drogowy w Strzegomiu

- 3 sierpień 2015 – pożar ścierni-
ska i zboża na pniu w Rogoźnicy

- 8 sierpień 2015 – pożar ścierni-
ska w Tomkowicach/Granica

- 14 sierpień 2015 – pożar 
stert słomy w Goczałkowie 
Górnym

- 16 sierpień 2015 – MZ - 
wypadki drogowe na DK nr 
5

- 30/31 sierpień 2015 – pożar 
nieużytków w Zimniku

- 8 październik 2015 – pożar 
budynków gospodarczych 
w Strzegomiu

- 15 październik 2015 – wy-
padki drogowe na DK nr 5

- 15 grudzień 2015 – pożar 
mieszkania w Strzegomiu

Kolej na strzegom

Jak działają nasi strażacy?

Po ponad 20-letniej przerwie Muzealny Pociąg Specjalny „Marzanna” powróci na strzegomską estakadę!

Strzegomscy strażacy wzięli udział w 571 zdarzeniach, z czego aż 24 to były fałszywe alarmy

Jeśli kupiłeś lub wybudowałeś dom 

w naszej gminie lub mieszkasz w niej 

bez meldunku - zamelduj się lub zgłoś 

ten fakt do Urzędu Skarbowego. Dzięki 

temu część twoich podatków wpłynie 

do budżetu gminy. 

Z każdego 1000 zł zapłaconego przez 

podatnika podatku dochodowego, 370 

zł trafia do gminy. Im więcej ma miesz-

kańców, tym więcej podatków wpływa 

do budżetu. Więcej pieniędzy w bu-

dżecie oznacza więcej zrealizowanych 

inwestycji. Jeśli więc chcesz za swoje 

pieniądze jeździć po lepszych drogach 

na terenie naszej gminy, chodzić po no-

wych chodnikach, pomóc w remontach 

i wyposażeniu szkół przyjdź do Wydzia-

łu Spraw Obywatelskich w Urzędzie 

Miejskim i złóż wniosek o zameldowa-

nie. Wówczas twoje pieniądze zostaną 

wykorzystane na rozwój infrastruktury 

gminnej, która będzie służyć również 

tobie i twoim bliskim. Pomyśl o miejscu 

zamieszkania przy płaceniu podatku!

4 marca 2016 r. w świdnic-
kiej Komendzie Powiatowej 
odbyła się uroczystość, pod-
czas której obowiązki zastęp-
cy komendanta powiatowego 
policji powierzono nadkom. 
Andrzejowi Dobiesowi.

To jednak nie koniec awan-
sów w  świdnickiej policji. 
Obowiązki komendanta po-

wiatowego policji w Świdnicy 
zostały powierzone mł. insp. 
Januszowi Cygalowi, ponie-
waż insp. Krzysztof  Niziołek 
awansował na stanowisko 
zastępcy komendanta woje-
wódzkiego policji ds. prewen-
cji KWP we Wrocławiu.

Źródło:  
KPP w Świdnicy 

zamelduj się i żyj dla gminy

nasz komendant awansowany

Dzięki współpracy Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl., gminy Strzegom i Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu miłośnicy kolei z całego kraju 20 marca br. będą zwiedzać nasze miasto. 

Miejscowość 
(siedziba OSP) Rodzaj zdarzenia w 2015 roku Razem ilość 

zdarzeń w 
2015 rokuPożar Miejscowe 

zagrożenie
Alarm 
fałszywy

Granica 3 6 0 9
Goczałków 38 7 2 47
Jaroszów 28 18 4 50
Kostrza 0 0 0 0
Olszany 12 8 0 20
Rogoźnica 48 18 3 69
Strzegom 130 103 9 242
Stanowice 43 32 4 79
Tomkowice 21 9 1 31
Żelazów 5 18 1 24
Razem: 328 219 24 571
miejscowe zagrożenia (MZ) – jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju 
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, 
środowiska lub mienia

Fot. Strona internetow
a O

SP Stanow
ice.

Podajemy statystykę wyjazdów do zdarzeń w gminie i poza 
jej terenem poszczególnych Ochotniczych Straży Pożar-
nych w gminie Strzegom w ubiegłym roku.
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Marzec 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

13.03 – 19.03 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

20.03 – 26.03 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74/ 649-12-20

27.03 – 02.04 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Odpracuj swoje długi
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

Burmistrz Strzegomia in-
formuje, że istnieje możliwość 
odpracowania zadłużenia czyn-
szowego przez osoby będące 
w  trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej. Oferta przeznaczo-

na jest dla osób posiadających 
zadłużenie przekraczające 1 tys. 
zł oraz które w ciągu ostatnich 
5 lat nie korzystały z tej formy 
pomocy w redukcji długu.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 62/B/2016 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 11 marca 
2016 r.

nowa rubryka! 
Wychodząc naprzeciw, miesz-

kańcom gminy Strzegom od na-
stępnego wydania „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” uru-
chamiamy rubrykę „Przyjmę. 
Oddam za darmo.” Jeśli więc 
masz coś, co z chęcią byś oddał 
w dobre ręce lub jest coś, czego 
potrzebujesz, napisz na adres 
mailowy: biuletyn@strzegom.
pl. W celu ułatwienia kontaktu 
zainteresowanym konkretnym 
ogłoszeniem, koniecznie podaj 
swój numer telefonu. Zapra-
szamy!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem 
Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, II piętro, 
pokój nr 33 lub pod nr tel. 074/ 85 60 522

Burmistrz strzegomia 
informuje

„Dzień Sołtysa”, organi-
zowany w  gminie Strzegom 
już po raz piąty, to okazanie 
wdzięczności i szacunku soł-
tysom za ich pracę. To także 
zwrócenie uwagi społeczności 
naszej gminy na rolę sołtysa 
we współczesnej wsi.

Burmistrz tak podsumował 
pracę sołtysów gminy Strze-
gom: - Nigdy nie udałoby się 
nam postawić tak wysokiej 
poprzeczki dla wsi, gdyby nie 
wasze zaangażowanie, pasja 
i  charyzma. To wy staliście 
się architektami wizerun-
ku współczesnej wsi gminy 
Strzegom, to wy zaktywizo-
waliście swoje środowiska, tak 
wspaniale zintegrowaliście, że 
dziś śmiało możemy powie-
dzieć, że nasza wieś pięknieje, 
a  my utożsamiamy się z  nią 
i  mówimy, że to nasza wieś. 

Dzięki wam sołectwa zysku-
ją nowy wizerunek, a  życie 
w  nich staje się spokojniej-
sze, barwniejsze i  ma coraz 
wyższy standard. W  efekcie 
waszych działań gminne wsie 
tętnią życiem, a  sołtys jest 
nieodłącznym elementem 
wszczepionym w życie wsi. 

W  stronę sołtysów popły-
nęły życzenia dobrego zdro-
wia, wszelkiej pomyślności, 
wytrwałości oraz sukcesów 
w  pracy samorządowej na 
rzecz gminy. Wraz z  życze-
niami przekazano wyrazy 
uznania za wielkie zaangażo-
wanie w realizację wszystkich 
zadań służących poprawie 
jakości życia na wsi. Każdy 
sołtys w upominku otrzymał 
– dodający powagi - kapelusz 
sołtysa. 

GK

sołtysi mieli swoje święto
W stronę sołtysów popłynęły życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w pracy samorządowej na rzecz gminy

– Wielka szkoda tych drzew, 
tym bardziej, że nie widać, by 
były jakoś szczególnie znisz-
czone od środka. Odkąd pa-
miętam, one zawsze tam były. 
Ja z nimi całe życie wzrastałem. 
Trudno mi się będzie przy-
zwyczaić do ich braku – mówi 
starszy mieszkaniec, proszący 
o  anonimowość. Jacek Zię-
ba, również mieszkający przy  
ul. Kościuszki, podkreśla: - 
Rozmawiamy często z  sąsia-
dami o  przebudowie naszej 
ulicy i o fakcie wycinki drzew. 
Modernizacja ul. Kościuszki 
wymagała jednak ich wycięcie. 
Bez tego nie powstałaby ścieżka 
rowerowa, która będzie w do-
skonały sposób komunikowała 
Górę Krzyżową z resztą miasta. 
Ogólnie mówiąc, więcej jest 
pozytywów niż negatywów – 
mówi pan Jacek i  żartobliwie 
dodaje: – Po wycięciu drzew 
pojawiło się wiele przestrze-

ni, której 
w c z e -
śniej nie 
b y ł o . 
Śmiejemy 
się, że teraz 
lepiej widzimy 
sąsiadów z drugiej 
strony ulicy.

Swojego zadowolenia z faktu 
modernizacji ul. Kościuszki 
nie kryje radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu Robert Ślązak, 
który od razu jednak zaznacza, 
że rozumie mieszkańców, któ-
rzy czują sentyment do tego 
miejsca i  do otaczających go 
drzew. – Wiem, że niektórzy 
starsi mieszkańcy nie mogą się 
pogodzić z wycinką lip i klonów. 
Oni się bardzo utożsamiali i na-
dal utożsamiają z tym miejscem. 
Świat jednak idzie do przodu 
i musimy się rozwijać. Miesz-
kam już na ul. Kościuszki od 
30 lat i nie pamiętam jakiegoś 

większego remontu, nie mówiąc 
już o  tak dużej przebudowie. 
W wyniku modernizacji nasza 
ulica - będąca przecież jedną 
z najważniejszych arterii miasta 
– zmieni się nie do poznania. 
Będzie bardziej przestrzennie, 
zostanie zamontowane nowo-
czesne oświetlenie ledowe, będą 
nowe nasadzenia. Na ulicach 

nie będą się tworzyły wielkie 
kałuże wody, które tak bardzo 
przeszkadzały przechodniom. 
Warto dodać, że powstanie 
ścieżki rowerowej spowoduje 
wzrost aktywności sportowej 
wśród strzegomian. Słowem, 
praktycznie wszystko na plus – 
dodaje radny. 

tW

Wycinka drzew z myślą o ludziach i bezpieczeństwie
Zdania na temat wycinki drzew przy ul. Kościuszki są podzielone. Przedstawiamy argumenty „za” i „przeciw”

Od 15 marca 2016 r. strze-
gomianie, którzy posiadają 
dwoje i  więcej dzieci mogą 
pobierać wnioski o świadcze-
nie wychowawcze w wysokości 
500 zł. Formularze są dostępne 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu w  Wydziale Obsługi 
Interesanta oraz w  Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

-  Wnioski będzie moż-
na składać od 1 kwietnia 
2016 r. Rodzice mają czas 
na jego złożenie, ponieważ 
na wniosek złożony w  ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, tj. 
od 1 kwietnia 2016 r. do 
1 lipca 2016 r., dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 
kwietnia 2016 r. – wyja-
śnia Bożena Brańka, 
kierownik Ośrod-
ka Pomocy Spo-
łecznej  w  Strze-
gomiu. Szacuje się, 
że programem obję-
tych zostanie około 
2500-3000 dzieci 
z  gminy Strzegom. 
Wiele rodzin z  nie-
cierpliwością czeka na te 
pieniądze. – To naprawdę 
duża pomoc i wsparcie dla 
rodzin. Dostanę pieniądze 
na dwoje dzieci – mówi 

strzegomianka, pani Zofia. 
Nie warto zapominać, że jest 
spora liczba osób, których 
program nie obejmie. – To 
niesprawiedliwe. Powinno 
być tak, że dostają wszyscy 
albo nikt. Czy jestem gorsza, 
bo mam jedynaka? – pyta 
pani Ola. Dodajmy jeszcze, 
że gminie Strzegom na re-

alizację progra-
mu przyznano 
kwotę 10 088 
000,00 zł. 

mK 

Pomoc dla naszych rodzin 

16 marca br. Apteka Strzegomska (Rynek 38) została zlikwidowana.

Pani Zofia mówi, że 
program 500+ to strzał 
w dziesiątkę. Dzięki 
temu kupi wiele rzeczy 
potrzebnych dzieciom 

Koncert zespołu Olszaniacy, wystawa porcelany z dawnej 
manufaktury, okolicznościowe przemówienia, żarty, kawały 
o  sołtysach i  nie tylko, wpisały się w  program obchodów 
Dnia Sołtysa w gminie Strzegom, który został zorganizo-
wany 11 marca br. w Olszanach. 

Z krajobrazu ul. Kościuszki w Strzegomiu zniknęły właśnie 
kilkudziesięcioletnie lipy i klony, które zostały wycięte ze 
względu na wielką przebudowę tej ulicy. Fakt ten wzbudził 
wiele kontrowersji, a zdania na temat wycinki, 
jak to w życiu, są podzielone. 

W sumie na ul. Kościuszki w ostatnim okresie zostało wyciętych 37 drzew, 
z czego 26 po stronie liceum, a 11 po przeciwnej stronie . Na ul. Promenady 
wycięto 1 drzewo.

Wycinka drzew to nie lada wyzwanie dla 
pracowników strzegomskiego ZUK-u
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Bezpieczeństwo mieszkań-
ców bez wątpienia narażone 
jest na szwank. – Jest to bardzo 
poważny problem dla ludzi 
mieszkających w  tym rejonie 
miasta – podkreśla radny Rady 
Miejskiej, Paweł Rudnicki. 

– Wzdłuż ul. Olszowej, w  jej 
dalszej części, zlokalizowanych 
jest wiele zakładów kamieniar-
skich i zakładów przetwórstwa 
mięsnego. Tiry wjeżdżając na 
ul. Olszową – tuż za rondem 
– stwarzają duże niebezpie-

czeństwo dla dzieci i  doro-
słych, nie mówiąc już o hałasie 
i  kurzu. Na szczęście władze 
samorządowe dostrzegają ten 
problem i postanowiły pomóc 
mieszkańcom – dodaje Paweł 
Rudnicki.

By rozwiązać ten palący 
problem, zapadła decyzja 
o  przebudowie skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. 
Olszową w  Strzegomiu, tuż 
za miejskimi zabudowaniami. 
Zadanie będzie realizowane 
w  ramach porozumienia z 
województwem dolnośląskim. 
- Zakres inwestycji obejmuje 
przebudowę drogi wojewódz-
kiej w jej pasie drogowym na 
dł. 228,50 m oraz przebudowę 
drogi gminnej na dł. 32 m i 
zjazdu. Nawierzchnia na skrzy-
żowaniu będzie oczywiście 
bitumiczna. Dodatkowo prze-
widuje się również wycinkę 6 
drzew, przebudowę rowów i 
przepustów. I co ważne, po-
wstaną bezpieczne wjazdy i 
wyjazdy dla tirów. W budżecie 
gminy Strzegom zaplanowane 
jest blisko 890 tys. zł na ten 
cel – informuje Ewelina Ko-
walska, naczelnik Wydział Go-
spodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Wsi w UM w 
Strzegomiu.

- Dzięki wyprowadzeniu 
tirów z okolic domów, skończy 
się nasz koszmar i utrapienie – 
podsumowują zgodnie miesz-
kańcy ul. Olszowej.

tW 

W każdym kolejnym numerze „Gminnych Wiadomości Strzegom” będziemy przedsta-
wiać Lokalnych Partnerów Strzegomskiej Karty Dużej Rodziny. Oto kolejne instytucje, 
oferujące zniżki i promocje dla rodzin, które posiadające troje i więcej dzieci. 

Pozbędą się tirów 
By rozwiązać palący problem i ograniczyć ruch tirów, zapadła decyzja o przebudowie skrzyżowania

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a 
w  Strzegomiu zaprosiła Mi-
chała Rusinka  – doktora 
habilitowanego nauk huma-
nistycznych, wykładowcę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
wieloletniego sekretarza Wi-
sławy Szymborskiej – wybitnej 
poetki, laureatki Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury.  
Spotkanie odbyło się w  Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Żeromskiego w Strze-
gomiu, wzięła w  nim udział 
młodzież ze strzegomskich 
szkół średnich oraz z gimna-
zjów w gminie Strzegom. 

red

W dniach od 4 do 9 kwietnia 
br. odbędzie się „Wiosenna 
akcja sprzątania gminy Strze-
gom” zorganizowana przez 
burmistrza Strzegomia. 

- Każdy, komu leży na sercu 
czystość w gminie, może wziąć 
w  niej udział. Zapraszamy 
jednostki budżetowe gminy, 
przedszkola, szkoły, zakłady 
pracy, stowarzyszenia, fundacje 
i  osoby prywatne do włącze-
nia się do akcji – informuje 

Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

Koordynatorem działań jest 
Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – tel. 74 8560 
521. Prosimy o zgłaszanie się 
do Urzędu Miejskiego, pokój 
nr 24, celem odbioru worków 
i rękawic oraz ustalenia miej-
sca sprzątania.

red

spotkanie z m. rusinkiem

Wspólnie posprzątajmy gminę Wspierają duże rodziny

02 – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 2, 58 - 150 
Strzegom
Wejście na basen od poniedziałku do czwartku w cenie 1 zł (nie 
obejmuje pływania nocnego)

03 – Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej „HELIOS” 
s. c. ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom
15% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne w CRiMF „HELIOS” 
s. c.

04 – Wiktorowicz sp. j., ul. Sikorskiego 13, 58-150 Strzegom
10 % zniżki serwis napraw i obsługa układu klimatyzacji po-
jazdów

05 – Drukarnia AGO, ul. Dolna 9, 58-150 Strzegom
10% zniżki na wszystkie produkty na stronie internetowej

Radny Paweł Rudnicki pokazuje miejsce, gdzie zostanie przebudowane 
skrzyżowanie

Ubiegłoroczna edycja sprzątania gminy okazała 
się strzałem w dziesiątkę

Kilkadziesiąt tirów dziennie przejeżdżających blisko gospodarstw domowych, trzęsące się domy i szyby w oknach, 
spadające artykuły spożywcze z półek sklepowych – w takich nieludzkich warunkach żyją na co dzień mieszkańcy ul. 
Olszowej w Strzegomiu. By rozwiązać ten problem, zapadła decyzja o przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu. 

Michał Rusinek poprowadził ciekawy wykład o retoryce, pokazując 
jej zagadnienia w nowym świetle – nie tylko jako sztukę pięknego 
mówienia, ale także jako narzędzie osiągnięcia celu, czy manipulacji 
innymi ludźmi. 
- Duże zainteresowanie wzbudziły wspomnienia o pracy z Wisławą 
Szymborską, usłyszeliśmy o osobliwym poczuciu humoru poetki, o tech-
nikach wykorzystywanych w tworzeniu poezji oraz o chwilach napięcia 
na wieść o przyznaniu Nagrody Nobla. – informuje Katarzyna Wójcik, 
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.

01 – Strzegomskie Centrum Kultury, ul. Paderewskiego 36, 58-
150 Strzegom 
50 % zniżki na bilety
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mieszkaniec: Panie burmi-
strzu, sprawa dotyczy odśnie-
żania chodnika. mianowicie, 
mieszkam w budynku spółdziel-
czym przy ul. wesołej, chodnik za 
ogrodzeniem nie jest odśnieżany 
już kolejną zimę. spółdzielnia 
twierdzi, że należy to do gminy, 
w  zuk natomiast, że to spół-
dzielnia powinna odśnieżać, 
bo to jej teren. trwa odbijanie 
piłeczki...może pan ustali, do 
kogo należy to zadanie. również 
chodnik przy pubie na tej ulicy 
nikt nie odśnieża. z  podzięko-
waniami, mieszkaniec.

Po przeprowadzonych oglę-
dzinach w terenie stwierdzono, 
że chodnik przylega bezpośred-
nio do terenu nieruchomości. 
W  związku z  powyższym - 
zgodnie z  uchwałą o  utrzy-
maniu czystości i  porządku 
w gminie – chodnik sprzątany 
i odśnieżany jest przez właści-
ciela nieruchomości, do której 
przylega. 

izabela: wysyłam panu zdję-
cia z ul. brzozowej 74 w strze-
gomiu. Proszę zobaczyć, jak 
mieszkamy w XXi w. nie można 
przejść, ponieważ nie ma jak. 
tak samo jest z  autami, które 
przejeżdżają – jadą po naszym 
chodniku, który jest zniszczony, 

ponieważ zawsze stoi woda, 
która wszystko niszczy, jak auta, 
które nie jadą po drodze tylko 
jadą po naszej posesji. wielo-
krotnie pisaliśmy pisma o zabez-
pieczenie drogi lub jej zrobienie 
(ul. brzozowa oraz ul. Andersa), 
ale do dzisiaj nic się nie dzieje, 
ciągle mieszkamy w wodzie. nie 
wiem, czy chciałby pan mieszkać 
w takim miejscu, w którym nie 
da się przejść bez gumowców. 
w tej chwili to jest mała woda, 
ponieważ już trochę opadła, ale 
normalnie woda sięga do ogro-
dzenia. często mamy wodę na 
podjeździe do garażu. bardzo 
prosimy o rozwiązanie proble-
mu. Proszę zobaczyć zdjęcia, 
które państwu wysłałam.

Pani Izabelo! Takich miejsc 
w Strzegomiu i całej gminie 
jest niestety jeszcze wiele. 
Często piszę i mówię o tym, 
że w temacie dróg i chodni-
ków mamy kilkunastoletnie 
zaległości. Po prostu, prawie 
nic się nie robiło – zarówno 
na terenach wiejskich, jak 
i  mieście. Ostatnie 5 lat to 
budowa dróg i  chodników. 
Jest coraz lepiej, ale wiem 
że jeszcze wielu mieszkań-
ców oczekuje  normalno-
ści. W  przypadku opisanym 
przez panią postaramy się 
jeszcze w I kwartale założyć 
kra tę  odwadnia jącą  oraz 
przeprowadzić remont drogi 
szutrowej.

mieszkaniec miasta: witam 
panie burmistrzu. zapewne 
idąc do pracy, czasem spogląda 
pan na budynek urzędu, w 
którym pan pracuje. czy nie 
zauważa pan, że umieszczone 
na frontowej ścianie uchwyty 
na flagi, na wysokości drugiego 
piętra, zaczęły korodować i 
brudzą ścianę. nie szkoda tej 
ładnie odnowionej elewacji? 
Proszę nie odbierać tego wpisu 
jako złośliwości.

Uchwyty na flagi zamieszczo-
ne na frontowej ścianie uległy 
korozji i mam tego świadomość. 
Przy sprzyjających warunkach 
pogodowych zostaną one zde-
montowane. Dziękuję za cenne 
uwagi. Ponadto informuję, że 
w najbliższym czasie wymie-
nione zostaną również tablice 
urzędowe zamontowane przed 
głównym wejściem do budynku 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, ponieważ istniejące są już 
podniszczone.

w   n a s tę p n y m  n u m e r z e 
„gminnych wiadomości strze-
gom” będzie zamieszczony 
wykaz inwestycji drogowych 
realizowanych w  2016 r. oraz 
tych zaplanowanych z  dotacji 
unijnych.

Siedem platanów znajdują-
cych się na ul. Koszarowej (4 
szt.) i  ul. Św. Jadwigi (3 szt.) 
w Strzegomiu przechodzi wła-
śnie zabiegi pielęgnacyjne. 

- Chodzi o usunięcie posuszu 
drobnego i  grubego, korektę 
niebezpiecznych konarów nad 
ciągami pieszymi, monitoring 
i kontrolę rozwidleń. Do wszel-
kich działań wykorzystywane 
są specjalne liny, ponieważ pra-
ce wykonywane są na znacz-
nych wysokościach – wyjaśnia 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-

nalnej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

Na zlecenie gminy Strzegom 
zadanie wykonuje specjalistycz-
na firma ze Świdnicy – Paweł 
Gromek, Drzewoznawca. War-
to wspomnieć, że wykonawca 
posprząta po sobie - wywiezie 
i  zutylizuje gałęzi, a  dodatko-
wo założy tzw. „karty drzew”, 
określające ich stan oraz rodzaj 
wykonywanych zabiegów.

Koszt zabiegów pielęgna-
cyjnych siedmiu platanów to 
kwota rzędu 4,9 tys. zł brutto.

idzie pani ze śpiewem przez 
życie. znamy panią ze sceny 
i z działalności społecznej. jed-
nak proszę nam opowiedzieć coś 
więcej o sobie.

Jestem nauczycielką na eme-
ryturze. Ukończyłam studia pe-
dagogiczne na kierunku biolo-
gii z geografią. Pracę zaczęłam 
w szkole wiejskiej w Żółkiewce. 
Po rozwiązaniu szko-
ły pracowałam 
w  Zasadniczej 
S z k o l e  Z a -
wodowej jako 
k o m e n d a n t 
szczepu HSPS. 
Pracowałam rów-
nież z  młodzieżą 
Liceum Ogólno-
kształcącego 
w  Strze-
gomiu, 

a  także na terenach wiejskich 
- w Międzyrzeczu i Tomkowi-
cach. Na emeryturę odeszłam 
po 32 latach pracy, gdy zlikwi-
dowano szkołę na skutek niżu 
demograficznego. Trudno było 
pogodzić się z tym, bo dobrze 
wiem, co to znaczy kontakt 
z drugim człowiekiem.

kiedy zaczęła się pani przygo-
da ze śpiewem?

Będąc w LO w Strze-
gomiu , śp i e w a ł a m 
w  zespole wokalno-
-muzycznym „Paulinki” 
wzorowanym na ów-
czesnych „Filipinkach”. 
To były piękne czasy! 
Potem po latach, w 2004 

roku, zapisałam się 
do chóru „Retro”. 

Śpiew i  mu-
zyka zawsze 

mnie inspirowała i  pociągała. 
Śpiewam, bo daje mi to spokój 
i radość. W 2010 roku zostałam 
kierownikiem przekształco-
nego chóru „Retro” na zespół 
wokalno-muzyczny. Nie mam 
wykształcenia muzycznego, ale 
podjęłam się kierować zespo-
łem, gdyż poprzedni dyrygent 
zrezygnował. Szkoda mi było 
ludzi i  wieloletniego dorobku 
„Retro”. I tak śpiewamy razem 
do dziś.

z  jaką ofertą zespół „retro” 
wychodzi do słuchacza?

Śpiewamy dla wszystkich 
z okazji różnych świąt i uroczy-
stości okazjonalnych, ale przede 
wszystkim dla emerytów. Na-
szymi słuchaczami są ludzie na 
emeryturze, mający czas wolny. 
Wyjeżdżamy na występy, biorąc 
udział w  przeglądach festi-
walach, spotkaniach różnych 
zespołów śpiewaczych. W  ten 
sposób promujemy też naszą 
gminę Strzegom. Udział w tych 
imprezach to możliwość poka-

zania naszego dorobku, po-
równania go z  innymi, 

a  współzawodnic-
two w konkursach, 
to okazja do nawią-
zania kontaktów, 

przyjaźni.
Pełna treść wywiadu 
na www.strzegom.pl 

Korekta konarów drzew

senior dla seniora
W decydującym turnieju spo-

tkały się drużyny PWSZ Victorii 
Wałbrzych, UKS-u  „Dwójka” 
Milicz i  gospodarzy Gwardii 
Wrocław. 

W  zmaganiach na parkiecie 
wspierała Przemka cała rodzina. 
Doping się opłacił, bo oprócz 
złotego medalu nasz siatkarz 
został wyróżniony tytułem Naj-
wszechstronniejszego Zawodnika 
turnieju (MVP). 

Pomimo młodego wieku spor-
towe CV Przemka jest pełne 
wyróżnień i  sukcesów. Najpierw 
jako uczeń szkoły podstawo-
wej w Jaroszowie dominował we 
wszystkich dyscyplinach sportu 
na zawodach szkolnych gminnych 
i powiatowych. Jako obiecującego 
piłkarza znają go również w klubie 
Unia Jaroszów, w którym grał przez 
kilka lat w drużynach młodzieżo-
wych. Cztery lata temu przyjechał 

z dziadkiem po raz pierwszy na 
trening siatkówki do grupy mło-
dzików klubu AKS Strzegom. Od 
początku ciężko trenował i dosko-
nalił swoje umiejętności pod okiem 
trenera Roberta Kotowicza. Jako 
kapitan i lider AKS-u doprowadził 
strzegomską drużynę młodzików 

w sezonie 2014/15 do 8. miejsca 
w  rozgrywkach dolnośląskich. 
W 2014 roku w plebiscycie na 
sportowca naszej gminy został 
wybrany Sportowcem Roku. Od 
drugiej klasy gimnazjum uczy się, 
trenuje i gra we Wrocławiu w klu-
bie Gwardia. Trenerem Przemka 
jest doświadczony szkoleniowiec, 
wrocławianin pochodzący ze 
Strzegomia, Piotr Lebioda. 

Gwardia pod wodzą Przemka 
Sypko jako Mistrzowie Dolnego 
Śląska awansowała do finałów 
ogólnopolskich rozgrywek mło-
dzików w piłce siatkowej, które 
odbędą się maju 2016 r. 

- Drużyna w której gram jest 
mocna i ma szanse na medal MP 
– twierdzi Przemek. Życzymy 
naszemu siatkarzowi sukcesów 
i dalszych gier bez kontuzji. 

red

P. sypko mistrzem Dolnego Śląska
Nasz siatkarz wyróżniony tytułem "Najwszechstronniejszy Zawodnik"Śpiewamy dla wszystkich z okazji różnych świąt i uroczystości okazjonalnych

mieszkańcy pytają,  
Burmistrz odpowiada… 

Wiadomość o złotym medalu Gwardii Wrocław w finale Mistrzostw Dolnego Śląska 
w Piłce Siatkowej dotarła do kibiców w niedzielę 13 marca br. Nie wszyscy czytel-
nicy i miłośnicy sportu wiedzą, że zawodnikiem i kapitanem siatkarskiej drużyny 
z Wrocławia jest chłopak z Jaroszowa - Przemysław Sypko.

Burmistrz Zbigniew Suchyta 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 odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

O radości śpiewania z Barbarą Śmiatacz, kierownikiem zespołu „Retro” rozmawia Gra-
żyna Kuczer.
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- Po zwiedzaniu stolicy Fin-
landii – Helsinek i całodobowej 
podróży przez zasypany śniegiem 
kraj dotarłyśmy do Sounenjoki, 
gdzie czekało nas gorące po-
witanie w  szkole partnerskiej. 
Przywitano nas interesującym 
programem artystycznym i  za-
proszono do udziału w zajęciach 

sportowych na świeżym powie-
trzu. W czwartek odwiedziłyśmy 
kolejną szkołę w mieście, gdzie 
rozmawialiśmy o systemie edu-
kacji w Finlandii, kibicowaliśmy 
podczas zawodów narciarskich 
i  braliśmy udział w  zabawach 
na śniegu – relacjonują nauczy-
cielki. 

W szkole odbywały się spotkania 
projektowe, na których omawiano 
kolejne zadania związane z pro-
jektem. Gospodarze zaprosili 
gości do tradycyjnego fińskiego 
domu i prawdziwej, ogrzewanej 
drewnem, sauny oraz nauczyli 
piec tradycyjne, żytnie ciastka 
koreliańskie. - Następne spotkanie 

nauczycieli w  ramach projektu 
jest zaplanowane na kwiecień  
2016 r. w Cottbus – Niemcy, gdzie 
wyjeżdżamy wspólnie z uczniami. 
Kolejne spotkania odbędą się 
w Szkocji i we Włoszech i w Pol-
sce. Wszyscy z niecierpliwością na 
nie czekamy – dodają strzegomskie 
nauczycielki. 

D z i e c i  z a f a s c y n ow a n e 
wszechświatem uczestniczyły 
w  prezentacjach multimedial-
nych prowadziły obserwacje 
przez teleskop, wykonywały 
wiele doświadczeń i  ekspery-
mentów, konstruowały statki 
i pojazdy kosmiczne. Niezapo-
mnianą przygodą dla dzieci była 
muzyczna podróż w przestrzeń 
kosmiczną. Sala zamieniła się 
w galaktykę pełną gwiazd, ko-
smicznych pojazdów, kosmitów 
i ufoludków. 

Przy dźwiękach kosmicz-
nej muzyki przedszkolaki 
przeniosły się do świata za-
czarowanych planet. Do-
pełnieniem wesołej zabawy 
były kosmiczne desery przy-
gotowane w  przedszkolnym 
Kuchcikowie. - Chcemy, by 
odkrywanie świata stało się 
dla dzieci wielką przygo-
dą, a  kosmos przestał być 
dla nich tajemnicą – mówi 
Wiesława Górka, dyrektor 
przedszkola.

Byli w Finlandii

Kosmos blisko maluchów z misia uszatka

Następne spotkanie nauczycieli w ramach projektu jest zaplanowane na kwiecień 2016 r. w Cottbus

Chcemy, by odkrywanie świata stało się dla dzieci wielką przygodą – mówi dyrektor przedszkola

Pomnik patrona szkoły - 
Stefana Żeromskiego - będzie 
miał prawie 3 metry wyso-
kości, wagę 4 ton i  zostanie 
wykonany ze strzegomskiego 
granitu. Stanie w  ogrodzie 
przed budynkiem LO już 
za kilka miesięcy. Skąd ten 
pomysł?

- 24 września 2016 r. odbę-
dzie się VI Zjazd Absolwen-
tów LO. Będzie to okazja, aby 
w  sposób szczególny uczcić 
patrona szkoły – Stefana Że-
romskiego. Pomysłem udało 
mi się zarazić strzegomskiego 
rzeźbiarza Jerzego Zyska, 
któr y wykona nieodpłat-
nie pomnik. Blok ze strze-
gomskiego granitu ufunduje 
wspaniała rodzina absolwen-
tów LO: Natalia Gromiec, 
Tomasz Gromiec oraz Beata 
Ślemp (Kamieniarstwo D.&J. 
Gromiec) – 

wyjaśnia dyrektor Tomasz 
Marczak.

Będzie to pierwszy w Polsce 
granitowy pomnik Stefana 
Żeromskiego zlokalizowany 
przy szkole noszącej jego 
imię i posiadający tak impo-
nujące wymiary. Nie zabrak-
nie również dolnych lamp, 
które oświetlą postać pisarza. 
Obecnie wykonawca rzeźby  
przygotowuje styropianowy 
model, który stanie się punk-
tem wyjścia do prac w twar-
dym, strzegomskim granicie. 
Tutaj nie będzie już miejsca 
na pomyłkę lub korektę. Na-
tomiast o przygotowanie blo-
ku granitowego, który będzie 
miał strukturę chropowatą 
zadba Tomasz Gromiec.

Montaż pomnika odbędzie 
się już w  sierpniu, a  oficjal-
ne odsłonięcie podczas VI 
Zjazdu Absolwentów LO. 
Honorowymi uczestnikami 
tego wydarzenia będą przed-
stawiciele Muzeum Stefana 
Żeromskiego w  Nałęczowie, 
którzy zostal i  zaproszeni 
przez dyrektora szkoły. 

 Nauczyciele matematyki 
z Gimnazjum nr 1 w Strzego-
miu wzięli udział w konkursie 
grantowym Fundacji Banku 
Zachodniego WBK – Bank 
Ambitnej Młodzieży. Opra-
cowany przez nich projekt dla 
uczniów klas pierwszych pt: 
„Matma, matma, raz, dwa, trzy 
– ja ją lubię – no a Ty?, otrzymał 
dofinansowanie z tej fundacji.

 Projekt skierowany jest do 
uczniów klas I  Gimnazjum 
nr 1. Głównym celem jest 
zainteresowanie młodzieży 
matematyką i  wciągnięcie ich 
w  aktywny proces wykorzy-
stywania tej wiedzy, poprzez 
pokazanie praktycznych za-
stosowań matematyki w  życiu 
codziennym. Grupa projektowa 

wyłoniona spośród uczniów klas 
II, będzie realizowała zadania 
w  zakresie symetrii, a  następ-
nie przekaże swoją wiedzę na 
Maratonie Matematycznym 
w formie doświadczeń, gier, za-
baw i łamigłówek, swoim młod-
szym koleżankom i  kolegom. 
Pierwszoklasistom zostaną 
stworzone również warunki do 
interaktywnej nauki – będą mo-
gli uczyć się, bawiąc, pracując, 
obserwując, w celu łatwiejszego 
przyswojenia wiedzy. Rozpo-
częcie projektu uwieńczyło 
podpisanie umowy grantowej 
pomiędzy dyrektor Gimnazjum 
nr 1 Beatą Ślipko a dyrektor 1 
Oddziału Banku Zachodniego 
WBK w Strzegomiu, Jadwigą 
Rybiańską. 

Żeromski stanie przed LO 

Grant dla Gimnazjum nr 1

Jerzy Zysk tworzy w kamieniu już od dawna. 
Wkrótce do jego kolejnych dzieł dołączy 
granitowy Żeromski

Przedszkolaki z  „Misia Uszatka” wielokrotnie przenoszą 
się do krainy wyobraźni, przygody i fantazji. Jedną z takich 
podróży była wyprawa w ,,kosmos’’ podczas realizacji pro-
jektu ,,Kosmos blisko nas”. 

W  ramach realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w  Strzegomiu projektu unijnego ERASMUS+ 
nauczycielki szkoły, Anna Rudnicka i Gertruda Dudzik, wyjechały na Międzynarodowe Spotkanie Projektowe do Fin-
landii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw partnerskich – Niemiec, Szkocji, Włoch i Cypru. Spotkano się 
po to, aby poznać fiński system edukacji oraz wymienić doświadczeniami dotyczącymi dyscyplin sportowych i nawyków 
związanych ze zdrowym żywieniem.
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Pomóc w  tym mają jej al-
kohol, tabletki i  minusowa 
temperatura. Niespodzie-
wanie spotyka dobrze znaną 
jej Joannę Reszkę - dzien-
nikarkę, która zaprasza ją 
do siebie do domu. Joanna 
czuje bowiem, że bezdomność 
Kingi to świetny materiał na 
artykuł roku. Dziennikarka 
nie wie jednak, jaką historię 
nosi w  sobie bohaterka. Hi-
storię, której ona sama jest 

nieodłączną częścią. Kiedyś 
zrujnowała jej małżeństwo, 
a  teraz wyciąga do niej po-
mocną dłoń.

Czy to wyrzut sumienia, 
ludzki gest, a może jakiś ukry-
ty plan? Czy w Aśce zwycięży 
wścibska dziennikarka, czy 
wrażliwa, czuła na krzywdę 
innych kobieta? Powieść za-
skakuje nieprawdopodobną 
wręcz zbieżnością zdarzeń, 
nagromadzeniem sensacj i 

i  przygnębiającą hi-
storią kobiety, której 
nikt nie podał ręki 
zarówno w najbardziej 
szczęśliwym i, jak się 
okazało, nieszczęśli-
wym momencie życia. 
Jest pełna dramaty-
zmu, skrajnych emocji, 
tajemnic, skompliko-
wanych relacji rodzin-
nych i  niespodziewa-
nych przyjaźni. 

kultur A

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi polski film, który w ubiegłym roku 
otrzymał Oscara?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na 
dowolnie wybrany film wyświetlany w najbliższy 
weekend tj. 18-19 marca br.
Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strze-
gom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy 
wpisać „GWS – konkurs ki-
nowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicz-
nie. Powodzenia!

18 marca, godz. 18.00 – 
Bogowie Egiptu, 
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 
19 marca, godz. 15.00 - 
Zwierzogród,
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 

15 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku – 4,50 zł
19 marca, godz. 18.00 - 
Bogowie Egiptu, 
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

Wygraj wejściówki do Kina scK ! 
Konkurs! Konkurs! Konkurs!

co w kinie scK w marcu?

Koncert Grzegorza Tur-
n a u a ,  k t ó r y  o d b y ł  s i ę 
w Strzegomskim Centrum 
Kultur y 6 marca br., był 
wspaniałym prezentem dla 
pań z okazji „Dnia kobiet”. 
Krakowski artysta wykonał 
swoje największe przeboje 
oraz najnowsze utwory. 

Półtoragodzinny występ 
przypadł do gustu jego uczest-
nikom. – Koncert był rewela-
cyjny. Mogę go oceniać tylko 
w  samych super latywach. 
Grzegorz Turnau udowodnił, 
że należy do największych 
artystów w naszym kraju – to 
tylko jedna z  wielu bardzo 
pozytywnych opinii. 

Warto podkreślić, że do 
Strzegomia przyjechało wiele 
pań z  dolnośląskich miast 
i miasteczek, była osoba na-
wet z Krakowa. Artysta zna-
lazł również czas, by po kon-
cercie spotkać się ze swoimi 
fanami.

red

Gwiazda dla pań

Dramatyzm ludzkiego życia

Na strzegomski koncert przyszło ok. 300 osób, które chciały zobaczyć i usłyszeć Grzegorza Turnaua

Bibliotekarze polecają książki. Tym razem powieść „Bezdomna” Katarzyny Michalak

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem:  
sck@sck.strzegom.pl

Grzegorz Turnau jest bardzo utalentowanym artystą. Komponuje, aranżuje, wykonuje poezję śpiewaną i gra na pianinie. 
Stworzył swój własny styl muzyczny i kompozycyjny, nawiązujący do muzyki jazzowej, smooth jazzowej, także do dokonań 
Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza.

To historia, która może toczyć się obok ciebie i której 
musisz wysłuchać do końca. Główna bohaterka, 
Kinga, po wyjściu ze szpitala traci wszystko: dom, 
rodzinę, dziecko i poczucie godności. W wigilijny 
wieczór Kinga Król, tytułowa bezdomna, zamyka 
się w kontenerze na śmieci, by ostatecznie zakończyć 
swój żywot. 

Zachęcam do 
lektury 
 Elżbieta 
Gadula 
Biblioteka 
Publiczna 
w Jaroszowie
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Na „Babskie Spotkanie” 
zorganizowane 6 marca br. 
przez radną i sołtysa Olszan 
Stanisławę Górską i  Radę 
Sołecką wsi Olszany w miej-
scowej świetlicy wiejskiej 
przyszło ok. 80 kobiet i nie-
liczni panowie. 

Wśród uczestniczek były za-
równo nastolatki, jak i kobiety. 
Spotkanie miało charakter 
poetycko – muzyczny. Jako że 
początki rodzaju ludzkiego 
na ziemi wiążą się z  jabłkiem, 
dietetyk Katarzyna Krajewska 
wygłosiła krótki wykład nt. 
walorów zdrowotnych i diete-
tycznych jabłek właśnie. 

Prezentowane w  części ar-
tystycznej monologi i  wiersze 
ukazały drogę kobiety od jej 
stworzenia oraz różne jej ob-
licza. Jedne wzbudzały gromki 
śmiech, a inne refleksje. Padały 
też dobre rady, jak w skeczu pt. 
„Olszanianka i warszawianka”: 
- „Kupie Se kakao u Dziedzico-
wej i nie trza mi pudru”.

red

Kobiety o kobietach
Prezentowane monologi i wiersze ukazały drogę kobiety od jej stworzenia oraz różne jej oblicza

Dzień Kobiet w Tomkowi-
cach świętowano - jak zwykle 
- bardzo radośnie. Spotka-
nie integracyjne, w  którym 
uczestniczyło 30 kobiet, od-
było się 5 marca br.

W  tym roku obchodzono 
10–lecie sołeckich spotkań 
kobiet. Z  tej okazji na salę 
wjechał wielki tort z napisem 
„10 lat”, tradycyjnie wykona-
ny przez Annę Janię z Rady 
Sołeckiej.

Po słodkim poczęstunku 
ukazano w  humorystycznej 
prezentacji multimedialnej 
ludzi i wydarzenia minione-
go roku. Taka dokumentacja 
działań w sołectwie stała się 
już tradycją.

W organizację spotkań ko-
biet najbardziej angażują się 
członkinie Rady Sołeckiej, 
które twierdzą, że jest wie-
le wartości dodanych, jakie 
wnosi to święto. - Integracja, 
relaks, lepsze samopoczucie, 

dobre relacje międzysąsiedz-
kie - to tylko niektóre z nich – 
wyjaśnia Agnieszka Kubiak, 
członkini Rady Sołeckiej.

– Nie lata są ważne, ale at-
mosfera, którą panie wspólnie 
tworzą. A ona jest cudowna. 
Nasze panie są kreatywne, 
potrafią  c iężko pracować 
i  potrafią się bawić. Kobiety 
chcą się spotykać, chcą być 
ze sobą. Dzień Kobiet trak-
tują jako tradycję, spuściznę, 
którą pragną kontynuować. 
Mężczyźni zaś mają w  tym 
dniu okazję wyrazić podzię-
kowanie i uznanie dla kobiet 
- mówi Andrzej Szczepanik, 
sołtys wsi i radny Rady Miej-
skiej w Strzegomiu.

I na koniec podkreśla: - 
Nieważny jest wiek, ważna 
jest kobieta - zadbana, ele-
gancka, pracowita i zaradna. 
To jest kobieta polska i jej 
oddaję szacunek.

GK

Niebawem rozpoczną się pra-
ce budowlane związane z mo-
dernizacją Stacji Uzdatniania 
Wody w  Żelazowie, z  której 
zaopatrywanych w  wodę jest 
siedem miejscowości naszej 
gminy tj. Żelazów, Żółkiewka, 
Kostrza, Rogoźnica, Goczał-
ków, Goczałków Górny oraz 
Godzieszówek.

- W  istniejącej od 1997 r. 
stacji konieczne jest dokona-
nie modernizacji technologii 
uzdatniania, co wpłynie na 
poprawę właściwości orga-
noleptycznych wody dostar-

czanej naszym odbiorcom. 
W tym celu w miejsce jednego, 
istniejącego zamontowane zo-
staną m.in. cztery nowe filtry 
oraz wieża napowietrzająca – 
wyjaśnia Dorota Borkowska, 
prezes strzegomskiej spółki 
WIK.

7 marca br. zgodnie z ogło-
szonym przetargiem publicz-
nym upłynął termin składania 
ofert na wykonanie robót 
budowlanych. Do przetargu 
przystąpiło trzech potencjal-
nych wykonawców. 

red

Dzień kobiet w Tomkowicach

modernizują stację wody 
W  każdym z   numerów 

„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” będziemy pre-
zentować zmiany zachodzą-
ce w  strzegomskich wsiach. 
W  tym wydaniu o  tym, co 
ciekawego dzieje się w  Bar-
toszówku, opowiada sołtys 
Janina Gołębiak. 

Podobnie jak w innych sołec-
twach, także i w Bartoszówku 
w  ostatnich latach wiele się 
zmieniło. Przeprowadzono tu 
wiele inwestycji, w tym m.in. 
budowę kanalizacji sanitarnej, 
remont świetlicy i zagospoda-
rowanie terenu przyległego, 
a także modernizację dróg. 

Najważniejszą inwestycja 
w  tej wsi była zakończona 
w  2015 roku budowa kana-
lizacji sanitarnej. W  latach 
2011 – 2013 przeprowadzono 
natomiast remont świetlicy, 

w tym: wybudowano instalację 
c. o. i  kominek z  płaszczem 
wodnym, pomalowano po-
mieszczenia świetlicy, ułożono 
glazurę na ścianach i posadzce 
w sanitariacie, kuchni i koryta-
rzu i zamontowano nowe drzwi 
wejściowe do świetlicy, a także 
bramki i  wiaty na obiektach 
sportowych pełniących funkcje 
rekreacyjne (dofinansowanie 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go w kwocie ponad 8 tys. zł). 
Ponadto w  latach 2011-2013 
wymieniono odcinek ok. 50 
mb. kanalizacji deszczowej 
wraz z  wykonaniem wpustu 
ulicznego przy posesji  nr 
25 - 26, zamontowano wiatę 
przystankową i  utwardzono 
teren, na którym ją posta-
wiono. Ważną inwestycję na 
terenie sołectwa wykonała 

Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei we Wrocławiu, tj. re-
mont dwóch odcinków drogi 
wojewódzkiej nr 345 na trasie 
Konary - Lusina – Bartoszó-
wek – aż do drogi krajowej 
nr 5. Gminna Spółka Wodna 

Strzegom wykonała w latach 
2011- 2013 gruntowną kon-
serwację urządzeń melioracji 
wodnej, w  tym: konserwa-
cję 30 mb. rowów oraz dre-
naż 0,79 ha na kwotę około  
6 tys. zł.

Tak się zmieniają nasze wsie – BarTOszóWeK

- W tym roku chcielibyśmy, w ramach 
funduszu sołeckiego, wyposażyć 
świetlicę wiejską w nowe krzesła 
oraz w urządzenie klimatyzacyjne. 
Planujemy również organizację fe-
stynu wiejskiego z szeregiem atrakcji. 
Chcemy także, z myślą o najmłod-
szych, zorganizować z końcem 
roku Mikołajki. Ostatnio spędziliśmy 
wspólnie czas na spotkaniu opłatko-
wym oraz na Dniu Kobiet. Korzystając 
z okazji, zachęcam wszystkich miesz-
kańców Bartoszówka do wspólnego 
działania. Razem możemy więcej! 
– mówi Janina Gołębiak.

Na scenie wystąpili członkowie Rady Sołeckiej: Zofia Cholewa, Maria Kościelna, Andrzej Jakubina, Danuta Moskwa, Maria Topa, Janusz Rymar, Danuta Zięba, 
Andrzej Mania, mieszkanki Helena Sołowij, Małgorzata Nowak i Joanna Grzelak oraz sołtyska. 
Słowo mówione przeplatało się z pięknym śpiewem Józefa Kuźmy – strzegomskiego artysty. Zabrzmiały m. in. „My way”, Czas uczy pogody”, „Nessun Dorma” oraz 
na prośbę słuchaczek – „Ave Maria”. Utwory wzbudziły ogromny zachwyt pań.
Niespodzianką były słodkie prezenty od burmistrza Strzegomia. Toast wzniesiony lampką szampana i „100 lat” dopełniły całości. Spotkanie prowadziły wspólnie 
oczywiście kobiety – Ela Pienio i Stasia Górska. 
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45 uczniów z klas I-III szkół 
podstawowych z terenu naszej 
gminy bierze aktualnie udział 
w III edycji programu „Umiem 
Pływać”.

15 z  nich uczęszcza do 
PSP Olszany, 15 – do Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego 
w Jaroszowie i 15 – do Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego 
w Stanowicach.

Premierowe zajęcia, w  blo-
kach 2x45 min=1,5 godz., na 
basenie krytym przy PSP nr 
4 w  Świdnicy przy ul. Mar-
cinkowskiego 4-6 odbyły się 
1 marca br. Ostatni z  10 wy-
jazdów będzie miał miejsce 17 
maja br. 

Gmina Strzegom partycypuje 
w  kosztach dowozu dzieci na 
basen.

Ze względu na nagły atak 
zimy nie odbyło się zaległe 
spotkanie ligowe pomiędzy 
AKS-em Granit Strzegom 
S. A. a  Bielawianką Bielawa, 
które zaplanowano rozegrać 
12 marca br. AKS w  tym 
dniu zmierzył się w ostatnim 
test-meczu z czołową drużyną 
IV ligi – Orkanem Szcze-
drzykowice (wygrana 1:0, gol 
Nitarskiego).

Tydzień wcześniej, 5 marca 
br., nie doszedł do skutku 
sparing AKS-u  ze szkółką 
piłkarską z  brazylijskiej Ku-
rytyby (rywale mieli problem 
ze skompletowaniem składu). 
Strzegomianie w  zamian za-
grali z  zespołem zza między 

– Karoliną Jaworzyna Śl. (4. 
miejsce w wałbrzyskiej klasie 
okręgowej). 

Karolina nie była wyma-
gającym sparingpartnerem 
dla naszego zespołu. AKS do 
przerwy prowadził 3:0, a  po 
zmianie stron dołożył kolejne 
3 trafienia. Na listę strzelców 
wpisali się: Kloc 2, Nitarski 
2, Alwin i Burszta. - Byliśmy 
stroną dominującą w tym spo-
tkaniu. Cieszy skuteczność 
i fakt, że kolejny raz zagraliśmy 
na zero z tyłu. Ostatnie wyniki 
pokazują, że dobrze przepraco-
waliśmy okres przygotowawczy. 
Mam do dyspozycji 21 dobrych 
piłkarzy, będę miał problem, 
kogo nominować do meczowej 
18. Wszyscy palą się do gry. 
Uważam, że mamy mocniejszy 
zespół w porównaniu do run-

dy jesiennej – 
podsumował 
trener Jaro-
sław Krzy-
żanowski.

tW

„umiem pływać”. iii edycja

Liga wznawia rozgrywki

Na początku marca br. hala 
OSiR w Strzegomiu gości-
ła uczestników międzysz-
kolnych rozgr ywek mini 
piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców. 

Siatkówka w  wersji mini 
dotyczy rozgrywek wyłącznie 
dzieci ze szkół podstawo-
wych. Specjalnie dla małych 
siatkarzy jest odpowiednio 
obniżona siatka, a boisko jest 
dopasowane do ich wieku 
i umiejętności. 

2 marca rywalizowały klasy 
piąte, a  9 marca swoje mecze 
rozgrywały klasy szóste. W roz-
grywkach klas piątych (drużyn 
trzyosobowych) uczestniczy-
ło pięć szkół podstawowych 
z naszej gminy: PSP nr 2, PSP 
nr 3, PSP nr 4 ze Strzegomia, 
a  także szkoły z  Jaroszowa 
i Olszan. W kategorii dziew-
cząt 1. miejsce zajęła druży-
na z  „Dwójki”, w  kategorii 
chłopców najlepsi okazali się 
siatkarze z „Czwórki”. 

W  rywalizacji klas szóstych 
(drużyn czteroosobowych) 
wystartowało 4 szkoły podsta-
wowe z naszej gminy: PSP nr 
2 i nr 4 ze Strzegomia i szkoły 
z Jaroszowa oraz Olszan. Roz-
grywki klas szóstych chłopców 
rozstrzygnęli na swoją korzyść 
zawodnicy z  PSP nr 2 ze 
Strzegomia, drugie miejsce 
wywalczyli siatkarze z „Czwór-

ki”, a trzecie waleczna drużyna 
z  Olszan. W  rozgrywkach 
dziewcząt górą były siatkarki 
z PSP nr 4 ze Strzegomia, na 
drugim stopniu podium zna-
lazła się „Dwójka” , a na trze-
cim - zawodniczki ze szkoły 
z Jaroszowa. 

- Serdeczne podziękowa-
nia za pomoc w  organiza-
cji i  sędziowaniu zawodów 
składamy nauczycielom i in-
struktorom OSiR w  Strze-
gomiu. Dyrektorowi Grze-
g o r z o w i  L u s z a w s k i e m u 
dziękujemy za ufundowanie 

pamiątkowych dyplomów 
i   c ennych  pucharów d la 
wsz y s tk i c h  ucz e s tn ików 
turnieju. Zwycięskim dru-
żynom życzymy sukcesów 
w  da l sz ych  rozgr ywkach 
międzyszkolnych- podsumo-
wują organizatorzy. 

Sekcja judo AKS-u  Strze-
gom 22 lutego br. wystar-
towała w  XXII Turnieju 
Judo zorganizowanym przez 
Zakłady Farmaceutyczne 
w niemieckiej miejscowości 
Kremmen.

W zawodach wzięło udział 450 
uczestników z Niemiec, Czech 
i Polski. W trakcie otwarcia tur-
nieju przekazane zostały podzię-
kowania za przyjęcie zaproszenia 
i udziału w zawodach. Przebieg 
zawodów i sama organizacja stały 
na najwyższym poziomie.

Turniej odbył się w  dwóch 
kategoriach wiekowych: chłop-
cy i  dziewczęta U-13 i  U-16. 
Były to pierwsze zawody po 
dłuższej przerwie, co przełożyło 
się na ogromną presję. W nie-
mieckich zawodach nasz klub 
reprezentowało 8 zawodników. 
W kategorii dziewcząt wystar-
towały 3 nasze zawodniczki. 
Aleksandra Sypko po wygraniu 
3 pojedynków, stanęła do walki 
o złoto. Niestety, mimo mocnego 
dopingu kolegów i  koleżanek 
Ola musiała uznać wyższość 
rywalki i odebrała srebrny medal. 
Hanna Fedyczkowska i Sandra 
Baranowska uplasowały się tuż 
za podium. 

Po sukcesie Oli do swoich poje-
dynków przystąpili chłopcy. Gra-
cjan Poterała, Bartosz Duszak, 
Antoni Wojtasik, Dawid Hypta 
i  Jakub Miszkiewicz pomimo 
kilku dobrych i wygranych walk, 
zajęli lokaty tuż za podium.

red

mini siatkówka

Judocy walczyli u naszych zachodnich sąsiadów

Zwycięskim drużynom życzymy sukcesów w dalszych rozgrywkach międzyszkolnych. Powodzenia!

Gratulacje dla zawodników i trenerów za sportową postawę i godne reprezentowanie barw klubu

Współorganizatorami programu są: Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Dolnośląska Federacja Sportu oraz gmina Strzegom.
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ZBIÓRKA Z GNIAZD

Harmonogram odbioru na 2016 r. PLASTIK. Ulica / miejscowość 
wg wykazu

Miesiąc Dzień miesią-
ca

Dzień miesią-
ca

Dzień miesią-
ca

REJON I i II REJON III REJON IV

KWIECIEŃ 4, 18 6, 20 8, 22

MAJ 2, 16 (5 czw), 18 (7 sob), 20

CZERWIEC 6, 20 8, 22 10, 24

SZKŁO. Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV

KWIECIEŃ 11, 25 13, 27 15, 29

MAJ 9, 23 11, 25 13, (28 sob)

CZERWIEC 13, 27 15, 29 17, (30 czw)

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY SUCHE, samochód specjalistyczny 
(dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

KWIECIEŃ 4, 18 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22

MAJ 2, 16, 30 (4 śr), 17, 31 (5 czw), 18 (6 pt), 19 (7 sob), 20

CZERWIEC 13, 27 14, 28 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17

Harmonogram odbioru na 2016 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE, samochód 
specjalistyczny (dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

KWIECIEŃ 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 8, 15, 22, 29

MAJ 2, 9, 16, 23, 
30

(4 śr), 10, 17, 
24, 31

(5 czw), 11, 
18, 25

(6 pt), 12, 19, 
(27 pt)

(7 sob), 13, 
20, (28 sob)

CZERWIEC 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28
1, 8, 15, 22, 
29

2, 9, 16, 23, 
30

3, 10, 17, 24

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGOSPRZĘTU AGD I RTV 
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WSI 

GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru 
zużytego sprzętu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

23.05

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

24.05

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

25.05

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

(27.05 – piątek)

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

(28.05 – sobota)

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH  
I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Wojska 

Polskiego, Ametystowa, 

Bankowa, Bazaltowa, 

Bukowa, Ceglana, Cho-

pina, Cicha, Czerwonego 

Krzyża, Dębowa, Dworco-

wa, Fiołkowa, Granitowa, 

Jaśminowa, Kalcytowa, 

Kasztanowa, Klonowa, Ko-

chanowskiego, Kolejowa, 

Kościuszki, Kwarcowa, 

Legnicka, Matejki, Mickie-

wicza, Mostowa, Niecała, 

Niepodległości, Ofiar 

Katynia, Paderewskiego, 

Promenady, Puławskiego, 

Reja, Różana, Rzeźni-

cza, Sikorskiego, Skalna, 

Sosnowa, Staffa, Św. Anny, 

Św. Jana, Wałowa, Witosa, 

Wyspiańskiego,

3-go Maja, Andersa, Armii Kra-

jowej, Bema, Bohaterów Getta, 

Bracka, Brzegowa, Brzozowa, 

Czarna, Dąbrowskiego, Dembiń-

skiego, Dolna, Górnicza, Jelenio-

górska, Kamienna, Kasztelań-

ska, Konopnickiej, Kopalniana, 

Koszarowa, Kościelna, Krótka, 

Ks. Prałata St. Siwca, Kwiatowa, 

Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 

Malinowa, Milenijna, Miodowa, 

Morska, Ogrodowa, Olszowa, 

Parkowa, Piłsudskiego, Plac 

Jana Pawła II, Polna, Rybna, 

Rynek, Słoneczna, Starzyńskiego, 

Szarych Szeregów, Szkolna, Św. 

Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, 

Wałbrzyska, Wesoła, Widoko-

wa, Wodna, Wolska, Wrzosowa, 

Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Agrestowa, Al. 

Woj. Polskie-

go od nr 78 

do końca, , 

Anielewicza, 

Bartoszówek, 

Brzoskwiniowa, 

Graniczna, 

Gronowska, 

Jagodowa, 

Jaroszów , 

Międzyrze-

cze, Morawa, 

Porzeczkowa, 

Rusko, Skarży-

ce, Strzelnicza, 

Winogronowa,

Godzieszó-

wek,  

Granica, 

Grochotów, 

Modlęcin, 

Olszany, 

Stanowice, 

Stawiska, 

Tomkowice,

Goczałków, 

Goczałków 

Górny,  

Kostrza,  

Żelazów, 

Żółkiewka, 

Wieśnica, 

Rogoźnica,

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

Lp. Nazwy ulic Termin

1

ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, Skalna, Ametystowa, Granitowa, Jaśmi-
nowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Osiedle Goczałków, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, 
Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Puławskiego, ul. Ofiar Katynia, Witosa, Matejki, 
Paderewskiego (od ul. Legnickiej do ul. Bankowej), lewa strona ul. Legnickiej ( od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskiego), ul. 
Niepodległości, ul. Św. Jana. 16.05

16.05

2
ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskiego), 
ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, 
Ceglana, Mostowa 

17.05

3

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, 
Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, 
Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej), Rynek (część równoległa do 
ul. Kamiennej), Krótka, Parkowa, Bohaterów Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świdnickiej), 
lewa strona ul. Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. Tomasza), Rynek (od ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej) 

18.05

4

ul. Bankowa , Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. Niepodległości do Rynku), Kamienna (od 
ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego w tym Czerwonego Krzyża ), Św. Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. 
Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Szkolna, 
Świdnicka (prawa strona od Rynku do ul. Kościelnej), Ogrodowa(od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej), Prałata Stanisława 
Siwca

19.05

5

ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, ul. Leśna, Wesoła, Bracka, Świdnicka 
(od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), Czarna, Brzegowa (Szkoła Nr 6), Malinowa, ul. Armii Krajowej, Zielona, Al. 
Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, 
Winogronowa, Św. Jadwigi, Wspólna, Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

20.05

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski

REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, Dębowa, 
Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, Kolejo-
wa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnic-
ka, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar Ka-
tynia, Paderewskiego, Promenady, 
Puławskiego, Reja, Różana, Rzeźni-
cza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, 
Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, 
Gronowska, Jagodowa, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszaro-
wa, Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwia-
towa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, 
Porzeczkowa, Rybna, Rynek, Słoneczna, Starzyń-
skiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, Winogronowa, Wodna, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Bartoszówek, Gro-
chotów, Jaroszów 
, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowi-
ce, Stawiska,

Goczałków , 
Goczałków Górny, 
Godzieszówek, 
Granica, Graniczna, 
Kostrza, Rogoź-
nica, Tomkowice, 
Wieśnica , Żelazów, 
Żółkiewka,
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strzegom, ul. Kalcytowa - zabudowa garażowa

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 46/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 29 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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, przeznaczonych do:
-  oddania  w  dzierżawę    zgodnie  
z  Zarządzeniem  nr:   63/B/2016,   
64/B/2016,   65/B/2016,   66/
B/2016,   67/B/2016,   68/B/2016,    
Burmistrza Strzegomia,   z dnia 14  
marca  2016 roku.  

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komu-
nalne 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 Wadium  
- 1.200,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej
Przetarg odbędzie się w dniu 
24.03.2016 r. o godz. 1000 

w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00047354/3, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony na 
dzień 05.11.2015 r. zakończył 
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” 
obserwacji 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 termi-
nie do dnia  21.03.2016 r. (za 
dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom). Dowód wpła-
ty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 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 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 siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie 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 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/3, AM – 5, Obr.1, położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Kal-
cytowej gmina Strzegom o po-
wierzchni 20 m² (działka pod 
zabudowę garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu Parku Obsługi Ko-
munikacyjnej położonego po-
między ul. Kalcytową, a ul. Sikor-
skiego w Strzegomiu obejmują-
cego działki nr 2/9, 2/3, 2/7, 2/8, 
5/22, 5/30 oraz część działek nr 
5/34 i 5/36, AM-5, Obr. 1 zatwier-
dzonego uchwałą Nr 71/98 Rady 
Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 
26 listopada 1998 r. przeznaczo-
ne są pod tereny lokalizacji ga-
raży samochodowych – symbol 
9 KS.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 3.800,00 zł
Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
21.04.2016 r. o godz. 1030 
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 związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia 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 18.04.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra 
przetarg zalicza sie 
na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone 
przez pozostałe oso-
by zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, 
jednak nie później 
niż przed upływem 
3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości 
sprzedawanej w dro-
dze przetargu podle-
ga zapłacie najpóź-
niej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie 
uchylania się uczest-
nika, który wygrał 
przetarg, od zawar-
cia umowy w formie 
aktu notarialnego, 
wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące 
do przetargu powin-
ny posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość. W przypad-
ku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwe-
go 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 do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 

który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 

z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/3, AM – 5, Obr.1, położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Kal-
cytowej gmina Strzegom o po-
wierzchni 20 m² (działka pod 

zabudowę garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu Parku Obsługi Ko-
munikacyjnej położonego po-
między ul. Kalcytową, a ul. Sikor-
skiego w Strzegomiu obejmują-
cego działki nr 2/9, 2/3, 2/7, 2/8, 
5/22, 5/30 oraz część działek nr 
5/34 i 5/36, AM-5, Obr. 1 zatwier-
dzonego uchwałą Nr 71/98 Rady 
Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 
26 listopada 1998 r. przeznaczo-
ne są pod tereny lokalizacji ga-
raży samochodowych – symbol 

9 KS.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 3.800,00 zł
Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

21.04.2016 r. o godz. 
1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podle-
ga wyłączeniu z pro-
dukcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i le-
śnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłącze-
nia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi 
koszty związane 
z przeniesieniem 
prawa własności 
oraz koszty przygo-
towania nieruchomo-
ści do sprzedaży.
Warunkiem przystą-
pienia do przetargu 
jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto 
Gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr 

rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 18.04.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-

nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Lokal mieszkalny rusko 63/4BurmisTrz 
sTrzeGOmia 
inFOrmuJe



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12 18 marca 2016strzegom PrzyjAzn y inwestorom Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom12

Gmina Strzegom posiada uzbrojone w media tereny inwestycyjne i stwarza preferencje dla przedsiębiorców. Samorząd lokalny jest otwarty na pomoc w realizowaniu i funkcjono-
waniu inwestycji.

strzegom – tu warto inwestować
W Podstrefie Strzegom, 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej znajduje się po-
nad 6 ha uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych, częściowo klasy 
IV, co nie podlega wyłączeniu 

gruntów z produkcji rolniczej. 
Do strefy przylega ponad 14 
ha terenów inwestycyjnych 
nie wchodzących w Podstrefę 
Strzegom, które gmina może 
uzbroić dla konkretnego inwe-

stora. Gmina Strzegom jako 
jedna z niewielu w Polsce zwal-
nia z podatku od nieruchomo-
ści nowo wybudowane hale 
produkcyjne - w strefie i poza 
nią - na okres 6 lat. W gminie 

obowiązuje najniższa stawka 
podatku od środków transportu 
ciężarowego.

Strzegom to gmina przyja-
zna inwestorom. Strzegom - tu 
warto inwestować.

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38, 58-150 Strzegom
tel. 0048 74 85-60-599, fax.0048 74 85-60-516
e-mail: strzegom@strzegom.pl
Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta – tel. 0048 74 8560-500


