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StrzeGom
rewitalizacja  
Gminy Strzegom

Co zakłada Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Gminy 
Strzegom na lata 2015-2025? 
Jakie są cele i jakie inwestycje 
zostały w nim zawarte? 

 Str. I-IV

StrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 9

W SKrócie:

Lodowisko 

Przypominamy, że od 6 
grudnia mieszkańcy będą 
mogli korzystać z  lodowi-
ska „Biały Orlik” na terenie 
strzegomskiego OSiRu. 

zbiory cyfrowe 

Zachęcamy strzegomian 
do korzystania ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i  Gminy 
Strzegom dostępnych pod 
adresem www.biblioteka.
strzegom.pl. 

Ważne 

Informujemy, że terminy 
wypłat świadczeń rodzin-
nych i  świadczeń z  fun-
duszu alimentacy jnego 
okres zasiłkowy 2016/2017 
zamieszczone zostały na 
stronie www.strzegom.pl 
w zakładce Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 
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Widownia Strzegomskiego 
Centrum Kultury wypełniła się 
w  tym dniu po brzegi. Wśród 
znakomitych gości byli m. in.: 
Elżbieta Ostrowska - prze-
wodnicząca zarządu głównego 
PZERiI w  Warszawie, Kata-
rzyna Lenkiewicz - sekretarz 
zarządu głównego, Anna Maria 
Mirska - przewodnicząca zarzą-
du okręgowego w Wałbrzychu, 
władze samorządowe naszego 
miasta na czele z burmistrzem 
Zbigniewem Suchytą, dyrek-
torzy placówek oświatowych 
i instytucji kulturalnych, prezesi 
zaprzyjaźnionych organizacji 
pozarządowych, licznie zebrani 
członkowie strzegomskiego 
związku i wielu, wielu innych. 

Zebranych w  sympatyczny 
sposób przywitała gospodyni 
obiektu - Bożena Bojanowska-
Czuk, dyrektor SCK. Burmistrz 
Strzegomia z  okazji tak pięk-
nego jubileuszu wręczył dwa 
odznaczenia „Zasłużony dla 
Ziemi Strzegomskiej”: Barba-
rze Śmiatacz (kierownik ZF 
„Retro”) oraz Eugenii Słoma-
Myszkiewicz. Z  kolei prze-
wodnicząca związku głównego 
odznaczyła Oddział Rejonowy 
PZERiI w Strzegomiu „Złotą 
Odznaką Honorową”. 

Były liczne podziękowania ze 
strony gości oraz liczne prezen-
ty. Przewodnicząca strzegom-
skiego związku - Eugenia Za-
sińska podziękowała dostojnym 

gościom za udział w uroczysto-
ści, a także członkom zarządu, 
społecznikom i  darczyńcom, 

wręczając okolicznościowe dy-
plomy uznania. 

red

Ze względu na szeroki za-
kres prac, w  ramach których 
wymienionych zostanie 25 
szt. przyłączy oraz istniejące 
uzbrojenie sieci wodociągowej 
w  postaci hydrantów i  zasuw, 
prace rozpoczęto już w bieżą-
cym roku.

Termin realizacji został tak 
zaplanowany, aby prace wyko-
nywane przez spółkę zostały 
ukończone przed rozpoczęciem 
prac drogowych. 

- Przeprowadzana wymia-
na przyłączy niesie ze sobą 
dla mieszkańców poszcze-
gólnych budynków utrud-
nien ia  w  pos tac i  pr z er w 
w  dostawie wody, za które 
z  góry przepraszamy, pro-
sząc jednocześnie naszych 
odbiorców o wyrozumiałość 
i   cierpliwość – podkreśla 
Dorota Borkowska, prezes 
strzegomskiej spółki WIK.

red

Oni nie liczą godzin i lat…

Wymiana przyłączy w Strzegomiu

Po części oficjalnej wystąpił znany i niezwykle ceniony wokalista Andrzej Rybiński

Ze względu na bardzo szeroki zakres prac rozpoczęto je już w bieżącym roku. Kiedy finał? 

Po części oficjalnej wystąpił znany i niezwykle ceniony wokalista Andrzej 
Rybiński, którego największy przebój „Nie liczę godzin i lat” jeszcze długo 
nucono po zakończeniu jubileuszowych uroczystości.

W związku z planowaną przez gminę Strzegom w roku 2017 
przebudową nawierzchni ulic Paderewskiego i Matejki, Spółka 
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu rozpoczęła prace zwią-
zane z wymianą przyłączy wodociągowych w tych ulicach.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział 
Rejonowy w Strzegomiu obchodził w niedzielę, 13 listopada 
br. 60-lecie swojego powstania. Diamentowe Gody były 
znakomitą okazją do podziękowań za szczególne zasługi 
i pracę na rzecz strzegomskiej organizacji. 
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14 listopada br. odbyło się 
szkolenie pn. „Zmiany w  sys-
temie oświaty - nowy ustrój 
szkolny”. Prowadząca poinfor-
mowała dyrektorów i  nauczy-

cieli o szczegółowych zmianach 
w  projektach ustaw, które już 
niedługo prawdopodobnie wejdą 
w życie. Kolejne spotkanie prze-
widywane jest na moment wej-

ścia w życie ustaw określających 
nowy system oświaty. Na tym 
spotkaniu burmistrz przedstawi 
do zaopiniowania propozycję 
sieci szkół i nowych obwodów 
szkolnych.

W związku z tym, że powyższe 
zmiany dotyczą głównie strze-

gomskich gimnazjów, burmistrz 
Zbigniew Suchyta spotkał się już 
z członkami rad pedagogicznych 
obu szkół i  zapewnił, że zrobi 
wszystko, by pracownicy tych 
placówek oświatowych nie stra-
cili swoich miejsc pracy. 

tW

Podwójny spektakl pt. „Zie-
lona wyspa pirata Pifpafa”, 
odbył się 8 listopada br. 
w sali widowiskowej Strze-
gomskiego Centrum Kul-
tury. Był on skierowany do 
najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Tematyką 
przedstawienia była segre-
gacja śmieci.

Przed spektaklem głos zabrał 
burmistrz Zbigniew Suchy-
ta, tłumacząc dzieciom, że 
trzeba segregować śmieci, aby 
w  naszej okolicy było czysto 
i przyjemnie. Natomiast prezes 
strzegomskiej spółki ZUK - 
Zbigniew Zastawny, który był 
inicjatorem przedstawienia, 
podkreślał, że aby segregacja 
przynosiła efekty, trzeba zacząć 
od dzieci i pokazać im, jak to 
powinno funkcjonować. 

Głównym bohaterem in-
scenizacji była syrena Milena, 
mieszkająca na wyspie za-
śmieconej przez ludzi, któ-
rą pewnego dnia odwiedził 
straszny pirat Pifpaf ze swoją 
pomocnicą Anką. Pirat miał 
złe plany wobec Mileny i  jej 
wyspy, w związku czym dostał 
karę - posprzątanie wyspy. Nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby 
nie to, że Pifpaf nie miał poję-
cia o  segregacji. Anka zadała 

naszym dzieciom kilka pytań, 
a te z nich które odpowiedziały 
najlepiej miały za zadanie po-
móc piratowi. Dzieci wykazały 
się dużą wiedzą i sprytem.

Całość przedstawienia dopeł-
niły piosenki, wierszyki i tańce, 
które wywołały uśmiech i  ra-
dość wśród najmłodszych. 
Ostatecznie wyspa została 
posprzątana, a  dzieci razem 
z bohaterami zabrały się do jej 
upiększania.

zmiany w oświacie

edukowali dzieci jak segregować śmieci

Władze zapewniły, że zrobią wszystko, by pracownicy placówek oświatowych nie stracili swoich miejsc pracy

Głównym bohaterem inscenizacji była syrena Milena, mieszkająca na wyspie zaśmieconej przez ludzi

15 listopada br. odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowo 
wybrane j  Gminne j  Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego w Strzegomiu. 

Na pierwszym posiedze-
niu w  głosowaniu jawnym 
członkowie  jednogłośnie 
wybrali przewodniczącego 
Rady Pożytku, którym został 
Piotr Szmidt oraz sekretarza, 
którym został przedstawiciel 
burmistrza Strzegomia. 

– Chciałbym, aby nasze 
spotkania odbywały się regu-
larnie. Oby problemy się nie 
zdarzały, a  jak już będą, to 
abyśmy umieli je skutecznie 
rozwiązywać. Liczę na wspól-
ne wypracowanie pomysłów 
i realizację ciekawych zadań. 
Pokazaliśmy mieszkańcom 
i  organizacjom pozarządo-
wym, w poprzedniej kadencji, 
że jesteśmy i mam nadzieję, 
że w  obecnej kadencji rów-

nież będziemy kontynuować 
dobrą współpracę – zazna-
czył przewodniczący Piotr 
Szmidt.

Członkowie Rady Pożytku 
ustalili, że spotkania będą 
odbywać się w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca o  godz. 
16.00 w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, pok. 9. Spotka-
nia są otwarte, dlatego zapra-
szamy na nie, po uprzednim 
zgłoszeniu takiego zamiaru, 
zainteresowane organizacje 
pozarządowe i  mieszkańców 
gminy.

Przypominamy, że strze-
gomska Gminna Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 
w  Strzegomiu ma swojego 
maila: grdppstrzegom@wp.pl. 
Zachęcamy do kontaktu za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, jak również oso-
bistego. 

mKs

Mieszkańcy Strzegomia jak 
zwykle nie zawiedli. Z  chę-
cią przyłączyli się do zbiórki 
krwi, której organizatorami byli 
OSiR oraz Młodzieżowa Rada 
Miejska. 

15 listopada 2016 r. na terenie 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Strzegomiu odbyła się kolej-
na zbiórka krwi. Zgłosiły się do 
niej 32 osoby, z czego krew od-
dało 20 osób. W sumie zebrano 
9,5 litra drogocennego płynu. – 
Zachęcam do udziału w następ-
nej zbiórce, która zaplanowana 
została na 17 stycznia 2017 r. 
– mówi Grzegorz Luszawski, 
dyrektor OSiR-u. 

K andydat na dawcę kr wi 
powinien:
• w ciągu doby poprzedza-

jącej oddanie wypić oko-
ło dwóch litrów płynów 
(woda mineralna, soki);

• być wyspanym;
• spożyć lekkostrawny posi-

łek pozbawiony tłuszczów 
zwierzęcych – krwiodaw-
ca nie powinien być na 
czczo;

• ograniczyć palenie papie-
rosów;

• nie przychodzić do od-
dania krwi po spożyciu 
alkoholu.

red

Spotkanie nowej rady Pożytku

Strzegomianie oddali krew

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat, legitymujący 
się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, inny 
dokument zawierający PESEL). Krwiodawca musi być zdrowy – tylko wtedy 
upust krwi nie będzie szkodliwy dla organizmu dawcy, ani przetoczona krew 
nie będzie stanowiła zagrożenia dla pacjenta.

Władze Strzegomia planują przenieść siedzibę Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 do obecnego budynku Gimnazjum nr 1 i w tej sprawie również 
odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną PSP nr 3. 

Burmistrz Strzegomia, w związku z nadchodzącą reformą 
oświaty postanowił zasięgnąć opinii w sprawie kształtowa-
nia sieci szkół na terenie gminy Strzegom. Na spotkanie 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu zaprosił radnych z Ko-
misji Oświaty i Wychowania, dyrektorów szkół, przedsta-
wicieli związków zawodowych, nauczycieli i pracowników 
Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Strzegomiu kadencji 2016-2019 wchodzą: 
Piotr Szmidt (Stowarzyszenie Mieszkańców na 
Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice), Paweł Rudnicki 
(przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej), Maja Łąg ze Stowarzyszenia „Poro-
zumienie +”, Włodzimierz Balcerek - Stowarzyszenie 
Transport i Ekologia na Rzecz Strzegomia; Radę 
Miejską reprezentują: Paweł Mosór i Janusz Flaman, 
a przedstawicielami burmistrza Strzegomia zostali: 
Magdalena Kuczyńska i Tomasz Wanecki.
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Listopad 2016 r. 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

20.11 – 26.11 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

27.11 – 03.12 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74/ 649-12-20 

04.12 – 10.12 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00 

Kiedy dyżury naszych aptek? rusza projekt „Samoobrona Kobiet”
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

Zgodnie z  decyzją ministra 
obrony narodowej rusza I edy-
cja ogólnopolskich 
i  bezpłatnych szko-
leń kobiet z  technik 
samoobrony. Więcej 
w tym zakresie znaj-
duje się na stronie 
internetowej: www.
mon.gov.pl/samo-
obrona-kobiet/ In-
formujemy, że  w 
Wojskowej Komen-
dzie Uzupełnień w 
Kłodzku wyznaczony 

został oficer odpowiedzialny za 
udzielanie informacji o szko-

leniach – kpt. Jacek Baran tel. 
261 647 457.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 nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Strze-
gom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgod-
nie z Zarządzeniem nr 291/B/2016, 
292/B/2016, 293/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 18 listopada 
2016 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje

Świętowanie 98. roczni-
cy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości rozpoczęło 
się od mszy św. w  Bazylice 
Mniejszej  w  Strzegomiu, 
którą w  intencji Ojczyzny 
odprawił ks. biskup Ignacy 
Dec. Podczas nabożeństwa 
wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Krzysztof Zieliński 
wyróżnił medalem „Pro Par-
tia” księdza biskupa Ignacego 
Deca, za szczególne zasługi 
w  kultywowaniu pamięci 
w walce o niepodległość Rze-
czypospolitej Polskiej. Nato-
miast burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta wręczył 
księdzu prałatowi Marko-
wi Babuśce honorowy tytuł 
„Zasłużony dla Ziemi Strze-
gomskiej” w  uznaniu zasług 
na rzecz gminy Strzegom i jej 
mieszkańców.

Jak zawsze, po zakończonej 
mszy wszyscy w  uroczystym 
przemarszu udali  się pod 
pomnik I. J. Paderewskiego. 
W  swoim przemówieniach 
burmistrz Strzegomia oraz 
wicewojewoda podkreślali 
znaczenie wolności w historii 
kraju oraz potrzebę umacnia-
nia pamięci o  tym, czego na 
przestrzeni lat doświadczała 
Polska. Kolejnym punktem 

uroczystości było wręczenie 
medali „Pro Patria”: Joannie 
Baniukiewicz, ks. Grzego-
rzowi Cebulskiemu, Irenie 
Dębek, Piotrowi Fedorowi-
czowi, Ewie Gratzke, Bog-
danowi Kożuchowiczowi, 
Beacie Moskal-Słaniewskiej, 
Małgorzacie Schabowskiej 
oraz Zbigniewowi Suchycie. 
Po odczytaniu Apelu Pamięci 
połączonego z Apelem Smo-
leńskim nastąpiło składanie 
wieńców i  wiązanek przez 
poszczególne delegacje.

Dalsza część uroczystości 
odbyła się w  Strzegomskim 
Centrum Kultury, gdzie jako 
pierwszy, przed publicznością, 
zaprezentował się Zespół 
Folklorystyczny „Kostrzanie”. 
Następnie wystąpiły dzieci 
z  sekcji muzycznych, działa-
jących przy SCK. Na scenie 
zaprezentował się także Józef 
Kuźma oraz zespół „Retro”. 
Gwiazdą wieczoru była po-
pularna piosenkarka Ewa 
Bem, która wykonała swoje 
największe przeboje.

Wszyscy podkreślali , że 
strzegomskie obchody mia-
ły podniosły charakter i że 
stanowiły godne uczczenie 
tej ważnej daty w historii 
naszego narodu.

- panie doktorze, jak wygląda 
w  praktyce realizacja tego pro-
gramu w naszej gminie?

- Pierwszym etapem programu 
były badania profilaktyczne, czyli 
przegląd jamy ustnej u  dzieci, 
które przychodziły do gabinetu 
całymi klasami pod opieką wy-
chowawcy. Ten etap przebiegł 
bardzo sprawnie. Przebadałem 
608 dzieci i  przekazałem ro-
dzicom informację na temat 
dalszych zaleceń: profilaktyki 
lub leczenia.

- czy rodzice dbają o  uzębienie 
swoich dzieci?

- Jest grupa rodziców, która bar-
dzo dba o  stan uzębienia swo-
ich dzieci, przychodzą na badania 
kontrolne, korzystają z zabiegów 
profilaktycznych, które oferowane są 
w programie. Są to bardzo świadomi 
rodzice, którzy potrafią również 
przygotować dziecko do wizyty 
u stomatologa, wtedy dziecko nie 
jest pod wpływem dużego stresu 
związanego z wizytą w gabinecie. 
Największym błędem niektórych 
rodziców jest straszenie dziecka 
dentystą. Powiedzenie: „myj zęby, bo 
jak nie - to pójdziemy do dentysty” 
sprawia, że dziecko kojarzy to z karą, 
a kara będzie bolesna i przykra. Takie 

postawy rodzica powodują panikę 
dziecka w gabinecie. Jest też grupa 
rodziców, która mimo, że ich dziecko 
zostało przebadane i ma zalecenia do 
zabiegu profilaktycznego, nie korzy-
stają z oferty programu profilaktycz-
nego. Myślę, że są dwie przyczyny. 
Pierwszą jest to, że rodzice po prostu 
nie mają czasu na wizytę z dzieckiem 
u  stomatologa. Drugą przyczyną 
jest to, że rodzice nie przywiązują 
wagi do leczenia zębów mlecznych, 
myśląc, że one niedługo wypadną 
i wyrosną nowe, zdrowe zęby stałe. 

- czy rodzice mają świadomość jak 
dbać o zęby u dzieci?

- Rodzice dzieci, które biorą 
udział w programie profilaktycznym 
wypełniali ankietę badającą poziom 
świadomości na temat profilaktyki 
stomatologicznej. Wynik ankiety 
pokazał, że rodzice w naszej gminie 

mają bardzo wysoką świadomość 
w tym temacie. Niestety, nie prze-
kłada się to na stan uzębienia dzieci. 

- jakie błędy popełniają rodzice 
w  zakresie higieny jamy ustnej 
swoich dzieci?

- Przede wszystkim nie wyrabiają 
u dzieci nawyku mycia zębów. To jest 
czynność, która wymaga treningu. 
Dzieci powinny używać dodatkowe 
środki higieny jamy ustnej, np. płyn do 
płukania zębów. Kolejny błąd, który 
popełniają rodzice to dostarczanie 
dziecku zbyt dużej ilości słodkich 
przekąsek i słodzonych napojów. 

- jak duży problem stanowi próchnica 
zębów u dzieci?

- Problem próchnicy u dzieci 
w naszej gminie jest bardzo duży, 
ponieważ dotyczy aż 87% przeba-
danych dzieci. 

- co rodzice powinni zrobić, żeby 
tę sytuację poprawić?

- Po pierwsze, powinni podjąć u 
dziecka leczenie stomatologiczne 
zębów już zaatakowanych próch-
nicą. Po drugie, powinni przywią-
zywać większą wagę do systema-
tycznego i odpowiednio długiego 
mycia zębów przez dziecko. Po 
trzecie, powinni wykorzystać 
możliwości programu profilak-

tycznego, jaki realizujemy w gmi-
nie Strzegomiu, którego głównym 
celem jest zabezpieczenie zębów 
zdrowych przez próchnicą. W 
ramach tego programy dzieci z 
zaleceniem zabiegów profilaktyki 
próchnicy mogą zgłaszać się na 
zabiegi lakowania i lakierowania 
zębów do 20 grudnia 2016 r. 

- dziękujemy za rozmowę.

Strzegomianie pamiętali...

Wspólnie dbajmy o zęby naszych dzieci

Strzegomskie uroczystości zwieńczył występ popularnej piosenkarki Ewy Bem, która wykonała swoje największe przeboje. Na scenie wystąpił też Józef Kuźma

Problem próchnicy u dzieci w gminie Strzegom jest bardzo duży, ponieważ dotyczy aż 87 procent przebadanych dzieci

11 listopada 2016 r. w Strzegomiu odbyły się uroczystości upa-
miętniające 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Mimo mroźnej aury, strzegomianie stawili się tłumnie.

Od września do prawie końca grudnia br. w naszej gminie jest 
realizowany „Program profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej 
u dzieci ze szkół podstawowych” finansowany z budżetu gminy 
Strzegom. O przebiegu tego programu rozmawiamy z lekarzem 
stomatologiem dr. Mariuszem Wójcikiem.
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O  godzinie 10.00 rolni-
cy, członkowie i  sympatycy 
związku zebrali się Bazylice 
Mniejszej w Strzegomiu, gdzie 
pod przewodnictwem biskupa 
świdnickiego ks. Ignacego 
Deca odbyła się uroczysta 
rocznicowa msza święta konce-
lebrowana w intencji związku, 
a także żyjących oraz zmarłych 
związkowców. Nabożeństwo 
zgromadziło w  świątyni kil-
kaset osób.

Następnie delegaci związku 
oraz goście udali się do Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
II, gdzie w  pierwszej części 
spotkania złożono życzenia 
i  gratulacje działaczom soli-
darności rolniczej. W uroczy-
stościach udział wzięli rolnicy 
i  delegaci związku z  terenu 
województwa dolnośląskiego, 
a  także wielu zaproszonych 
gości m. in.: Wojciech Mur-
dzek - poseł na Sejm RP, 
Tytus Czartoryski - radny 
województwa dolnośląskie-
go, Hanna Myjak - wicepre-
zes Agencji Nieruchomości 
Rolnych w  Warszawie, Piotr 
Regiec - dyrektor Agencji 

Nieruchomości Rolnych - 
Oddział Wrocław, Mirosław 
Kulesza - dyrektor Oddziału 
Dolnośląskiego Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa, przedstawiciele So-
lidarności Robotniczej, człon-
kowie NSZZ RI „Solidarność” 
powiatów dolnośląskich, a tak-
że starostowie, burmistrzowie 
i  wójtowie m. in.: Świdnicy, 
Środy Śląskiej, Udanina i Do-
bromierza. Gminę Strzegom 
reprezentowali Zbigniew Su-
chyta - burmistrz Strzegomia, 
Tomasz Marczak -  prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu oraz Wiesław 
Witkowski - zastępca bur-
mistrza Strzegomia. Pierwszą 
część spotkania zakończył 
recital strzegomskiego tenora 
Józefa Kuźmy.

Po krótkiej przerwie dele-
gaci - członkowie solidarności 
rolniczej z  powiatów Dolne-
go Śląska rozpoczęli Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy. 
Przewodniczącym NSZZ RI 
„Solidarność” Regionu Dolny 
Śląsk został ponownie Marian 
Dembiński.

Krystian kolejny raz pokazał 
swoim przeciwnikom, że muszą 
się z nim liczyć. Wygrywając 
wszystkie swoje walki przed 
czasem, ostatecznie zajął pierw-
sze miejsce w Pucharze Polski. 

W swoich tegorocznych star-
tach w PP Krystian cztero-
krotnie stawał na najwyższym 
podium, a raz zajął trzecie 
miejsce. W Pucharze Czech 

również był bez-
konkurencyjny. 
Świadczy to o 
drzemiącym w 
nim ogromnym 
potencjale.

Gratulacje dla 
Krystiana i jego 
trenera Andrzeja 
Rozwałki.

red

Ważna rocznica

Krystian Perchun wygrał Puchar Polski!

W uroczystościach udział wzięli rolnicy i delegaci związku z terenu województwa dolnośląskiego

Nasz judoka w każdym swoim starcie udowadnia, że drzemie w nim spory potencjał

Zastępca burmistrza Strze-
gomia i  jednocześnie prezes 
AKS-u  Strzegom – Wie-
sław Witkowski wziął udział 
w  Konferencji Samorządowej 
Dolnośląskiej Piłki Nożnej, 
która odbyła się 14 listopada 
br. na stadionie miejskim we 
Wrocławiu. 

W konferencji odbytej przed 
towarzyskim meczem Polska – 
Słowenia uczestniczyli: prezes 
PZPN – Zbigniew Boniek, 
prezes Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej - Andrzej Padew-
ski (były gracz AKS-u) i mar-
szałek województwa dolnoślą-
skiego - Cezary Przybylski.

Podczas spotkania przed-
stawiono m. in. najważniejsze 
zadania DolZPN-u, zapre-
zentowano związek w  ujęciu 

statystycznym oraz wyjaśniono 
procedury rejestracji klubu 
w starostwach powiatowych.

- Konferencja miała na celu 
przybliżenie doświadczeń sa-
morządów we wspieraniu piłki 
nożnej w  skali ogólnopolskiej, 
ukazanie aspektów prawnych 
dot. wsparcia finansowego klu-
bów sportowych oraz uspraw-
nienie komunikacji między 
klubami a  związkiem. Dodam 
również, że miałem przyjem-
ność krótkiej rozmowy z pre-
zesem Zbigniewem Bońkiem, 
któremu wręczyłem granito-
we serce, symbol Strzegomia. 
Zbigniew Boniek złożył także 
autograf na pamiątkowej ko-
szulce – informuje Wiesław 
Witkowski.

red

rozmawiali o kondycji futbolu

Sukces Patryka Walczuka na mŚ

W tym roku mija 35 lat od rejestracji Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
Solidarność w Polsce i na Dolnym Śląsku. Ściśle związane 
z tymi wydarzeniami są również wybory władz związkowych. 
Z tej okazji 13 listopada br. w Strzegomiu odbyły się uro-
czystości rocznicowe oraz Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Dolnośląskiego NSZZ RI „Solidarność”.

W  dniach 12-13 listopada br. w  Krakowie 
odbył się Puchar Polski Młodzików i Młodzi-
czek – Finałowe Grand Prix o Puchar Białej 
Gwiazdy w Judo. W turnieju nie mogło zabrak-
nąć zawodnika Startu Strzegom – Krystiana 
Perchuna. 

Strzegomianin wy-
startował w  Mistrzo-
stwach Świata w Fit-
ness, które w  dniach 
11-13 listopada br. ro-
zegrano w Białymsto-
ku. W jego kate-
gorii - Men’s 
Physique do 
174 cm - ry-
walizowało 
20 zawod-
ników. 

M i m o 
b a r d z o 
wysokie-
go pozio-
m u , n a s z 
z a w o d n i k 
z a k w a l i f i -
kował się do ścisłe-
go finału (TOP 6) i 
zajął ostatecznie 6. 
miejsce. Był  jedy-
nym Polakiem, który 
wszedł do finału we 
wszystkich czterech ka-
tegoriach wzrostowych. - 
Jestem bardzo zadowolony 
ze swojego występu. Teraz 
czas na krótki odpoczynek 
i kolejne przygotowania do 
sezonu 2017 r. – podsumował 
Patryk Walczuk.

red
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025
Szanowni Państwo!

W listopadzie br. Rada Miej-
ska w Strzegomiu uchwaliła 
Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Strzegom na lata 2015-
2025. Prace nad dokumentem 
trwały blisko rok. Dzięki ścisłej 
współpracy z różnymi instytu-
cjami, w tym z Policją, Urzę-
dem Skarbowym w Świdnicy 
i Powiatowym Urzędem Pracy 
w Świdnicy, udało się zgroma-
dzić szeroki zakres danych 
statystycznych obrazujących 

sytuację naszej gminy. Pozwo-
liło to ekspertom na dokonanie 
pogłębionej diagnozy społeczno-
gospodarczej gminy – każdej 
wsi i każdej ulicy w mieście 
oddzielnie.

Efektem tych prac było 
wyznaczenie obszarów re-
witalizacji, tj. wsi Jaroszów 
i Starego Miasta wraz z Gra-
biną w Strzegomiu oraz celów 
i projektów przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych do realizacji 
w kolejnych latach. Realizacja 

programu rewitalizacji jest 
wielką szansą na zmianę jakości 
życia mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych oraz odczu-
walne zmiany funkcjonalno-
techniczne w przestrzeni pu-
blicznej. Powstaną nowe tereny 
rekreacyjne i miejsca integracji 
społecznej, ścieżki rowero-
we, wyremontowane zostaną 
obiekty zabytkowe i szpecące 
okolicę zdegradowane budynki, 
modernizacji energetycznej 
ulegną szkoły oraz zrealizowa-

nych zostanie wiele projektów 
społecznych.

Dziękuję wszystkim osobom 
i instytucjom, które wzięły 
udział w pracach nad programem 
rewitalizacji, w szczególności 
członkom Zespołu ds. Rewitali-
zacji, którzy wspomagali proces 
tworzenia programu swoją 
wiedza, doświadczeniem i zna-
jomością lokalnych problemów. 
Zapraszam jednocześnie do 
współdziałania przy wdrażaniu 
projektów rewitalizacyjnych. 

Dobiega końca współfinanso-
wany ze środków europejskich 
projekt, w ramach którego 
opracowaliśmy program rewi-
talizacji. Teraz nadszedł czas 
na realizację programu. Na 
stronie internetowej www.rewi-
talizacja.strzegom.pl będziecie 
Państwo na bieżąco informowani 
o postępach rewitalizacji. 

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Podstawowe informacje o projekcie 
„Przygotowanie programu rewitalizacji 
Gminy Strzegom”
Cele projektu:

Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 
poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako do-
kumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów 
i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych 
na obszarach wymagających szczególnej interwencji, 
z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy. 

Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu 
kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierun-
kowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych 
z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia 
mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowa-
nia mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych 
oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów 
rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu 
obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gmi-

ny Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podję-
cie działań mających na celu rozwiązywanie problemów 
rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym 
przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 99 768,00 zł
w tym:
wkład Funduszy Europejskich: 76 322,52 zł
wkład budżetu państwa:  13 468,68 zł
wkład własny gminy Strzegom: 9 976,80 zł
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Obszary rewitalizacji
Strzegom – Stare Miasto wraz z Grabiną
ulice: Bohaterów Getta, Brzegowa, Czarna, Dolna, 
Górnicza, Dąbrowskiego, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Kopalniana, Kościelna, Krótka, ks. 
Siwca, Konopnickiej, Malinowa, Milenijna, Miodo-
wa, Ogrodowa, Parkowa, Plac Jana Pawła II, Rynek, 
Szkolna, św. Anny, św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzy-
ska, Wolska, Wydobywcza 

Wieś Jaroszów

Strzegom

Jaroszów 

I
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Charakterystyka obszarów zdegradowanych (OZ) i obszarów rewitalizacji (OR) w gminie Strzegom
Zjawisko Cecha Gmina OZ OR

Ludność ogółem 26936 11094 7790

Bezrobocie Udział bezrobotnych w liczbie ludności ogółem [%] 6,4 7,1 7,0
Udział bezrobotnych długotrwale w liczbie ludności ogółem [%] 2,8 3,3 3,3

Ubóstwo Osoby korzystające z pomocy społecznej na 100 mieszkańców [osoby] 8,8 11,3 11,2
Świadczenia pomocy społecznej na 100 mieszkańców [świadczenia] 210 280 283

Przestępczość
Wykroczenia społecznie uciążliwe na 1000 mieszkańców [wykroczenia] 18,1 24,0 31,6
Przestępstwa o charakterze kryminalnym ogółem na 1000 mieszkańców [prze-
stępstwa] 4,9 7,5 9,4

Edukacja

Średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej (język polski, mate-
matyka) [%] 64,6 62,3 63,3

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i WOS, matematyka, 
przedmioty przyrodnicze) [%] 54,3 51,4 51,9

Kapitał społeczny
Organizacje pozarządowe na 1000 mieszkańców [organizacje pozarządowe] 3,1 2,3 2,1
Członkowie działający w organizacjach pozarządowych na 1000 mieszkańców 
[członkowie] 85,1 47,1 43,1

Aktywność społeczna
Frekwencja w wyborach samorządowych [%] 52,6 51,6 50,6
Udział czytelników czynnych bibliotek publicznych w liczbie ludności ogółem 
[%] 12,1 11,1 15,0

Kapitał ludzki Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem [%] 17,2 18,2 19,4
Indeks starości 96,2 100,5 109,7

Przedsiębiorczość

Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców płacące PIT i CIT [podmioty 
gospodarcze] 64,6 54,5 52,8

Wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców na 1 miesz-
kańca [zł] 377 192 161

Kondycja przedsię-
biorstw

Wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców na 1 podmiot 
gospodarczy [zł] 5835 3521 3058

Tytuły wykonawcze wystawione w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
na 100 podmiotów gospodarczych [tytuły wykonawcze] 143 129 157

Cele strategiczne i kierunki działań rewitalizacyjnych
W Lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono cele strategiczne i dedykowane im kierunki działań rewitalizacyjnych. Tak skonstruowana koncepcja strategiczna stanowi odpowiedź 
na zdiagnozowane na obszarze gminy negatywne zjawiska i problemy rozwojowe koncentrujące się w różnorodnych sferach (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej i technicznej), które dodatkowo zostały potwierdzone przez mieszkańców w ramach mechanizmów partycypacji społecznej funkcjonujących w procesie tworzenia programu. 
Cele strategiczne i kierunki działań są względem siebie komplementarne, gwarantując spójność realizacji Programu.
Cele strategiczne i kierunki działań rewitalizacyjnych w Gminie Strzegom 
Cele strategiczne Kierunki działań rewitalizacyjnych

1.Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz stanu środowiska natu-
ralnego

1.1 Tworzenie i modernizacja przestrzeni publicznych umożliwiająca integrację mieszkańców.
1.2 Modernizacja tkanki mieszkaniowej i obiektów zabytkowych.
1.3 Podniesienie jakości środowiska naturalnego.

2. Podniesienie jakości życia mieszkańców i integracja społeczności lokalnej

2.1 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej, w szczególności skierowanej do dzieci 
i młodzieży.
2.2 Wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych i budowa społeczeństwa obywatel-
skiego.
2.3 Aktywizacja społeczności lokalnej w życiu publicznym.
2.4 Rozwój infrastruktury społecznej sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego.

3. Rozwój gospodarczy i poprawa dostępności komunikacyjnej

3.1. Efektywne wykorzystanie endogennego potencjału gospodarczego.
3.2 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych na rynku regionalnym i krajowym.
3.3 Kształtowanie spójnej sieci komunikacyjnej i modernizacja infrastruktury transportowej.
3.4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, separacja ruchu rowerowego i pieszego

REWITALIZACJA - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni 
i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

STAN KRyZySOWy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
• gospodarczej,
• środowiskowej,
• przestrzenno-funkcjonalnej,
• technicznej 

OBSZAR ZDEGRADOWANy - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być 
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

OBSZAR REWITALIZACJI - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, 
na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie-
posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład 
obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, 
wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

PROGRAM REWITALIZACJI - inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funk-
cjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

PODSTAWOWE DEFINICJE

II

Uwaga: kolorem zaznaczono wartości wskaźników odniesione do wartości średniej dla gminy i wskazujące na występowanie stanu kryzysowego w zakresie poszczególnych zjawisk.

Jak wyjaśnia Marek Flakowski, koordynator projektu, tworzenie LPR-u poprzedziła żmudna praca polegająca na zgromadzeniu i uporządkowaniu danych posiadanych przez Urząd miejski 
w Strzegomiu i jego jednostki podległe. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy, a szczególnie jego strzegomską filią oraz Urzędem Skarbowym w Świdnicy udało się 
pozyskać unikalne dane z zakresu struktury bezrobocia oraz kondycji finansowej przedsiębiorstw w mieście i gminie. Wszelkie dane były oczywiście anonimowe, jednak na tyle szczegó-
łowe, że pozwoliły ocenić sytuację poszczególnych wsi gminnych, a w przypadku miasta – poszczególnych ulic. Dokonaliśmy również analizy istniejących już dokumentów planistycznych 
i strategicznych oraz dostępnych materiałów kartograficznych. W zasadniczej części analizy diagnostycznej eksperci mogli zatem wykorzystać uśrednione dane z lat 2012-14, dzięki cze-
mu możliwe było wyeliminowanie skokowych (często incydentalnych) wahań, wynikających ze specyfiki wielu zjawisk. Bardzo szeroki zakres danych (zarówno w zakresie czasowym, jak 
i tematycznym) znacząco wpłynął na jakość i kompleksowość charakterystyki aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy.
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Jak dalej będzie przebiegać rewitalizacja?

Lista A
Lista A zawiera 5 projektów inwestycyjnych. Planuje 
się wnioskowanie o ich dofinansowanie w I kwartale 
2017 roku.

Lista B 
liczy 40 projektów o różnym charakterze – zarówno 
inwestycyjnych, jak i społecznych, których realizatorami 
będzie zarówno Gmina Strzegom, jak i inne podmioty, 
w tym mieszkańcy i organizacje pozarządowe.

Lokalny program rewitalizacji zawiera dwie listy projektów rewitalizacyjnych – listę podstawową (A) i uzupełniającą (B)
Kluczowe z punktu widzenia rewitalizacji będą projekty z listy A, jednakże proces nie byłby kompletny bez szeregu działań uzupełniających zaplanowanych 
w ramach listy B. Wartość wszystkich projektów zaplanowanych do realizacji przekracza 20 mln zł.

Wizualizacja parku kalistenicznego (street workout + 
parkour) w rejonie ul. Świdnickiej 

A01
Zagospodarowanie 

(przebudowa) przestrzeni 
publicznej w centrum wsi Jaroszów 

w celu nadania jej nowych funkcji społecz-
nych, kulturalnych i rekreacyjnych

Nowe oblicze i przeznaczenie uzyska centrum wsi. 
Zaplanowano: 

- wykonanie nawierzchni z kostki i płyt granitowych 
(drogi, chodniki, plac),
- wykonanie odwodnienia, punkty świetlne energoosz-
czędne (LED),
- ustawienie elementów małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci i psie odchody, stojak na rowery 

itp.),
- przygotowanie miejsca pod tablicę infor-

macyjno-historyczną.

A05 
Renowacja 

zabytkowych murów 
obronnych w rejonie 

parku od ul. Dolnej do ul. 
Kasztelańskiej.

W ramach zadania wykonana 
zostanie renowacja murów 

obronnych zgodnie z zaleceniami 
konserwatora zabytków.

B08 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 
publicznej w Gminie 

Strzegom – budynek Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu (złożono już 

wniosek o dofinansowanie)

B03
Przebudowa 
chodników 

i oświetlenia przy 
drodze wojewódzkiej nr 374 

w Strzegomiu w ciągu ul. 
Kasztelańskiej

B18 
Remont 

i wyposażenie obiektu 
publicznego pełniącego funkcję 

społeczno-kulturalną we wsi 
Jaroszów 95

B19 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 
publicznej w Gminie 

Strzegom – budynek szkolno-
przedszkolny w Jaroszowie 

(złożono już wniosek o 
dofinansowanie)

B20 
Budowa centrum 

aktywności i integracji 
mieszkańców wsi Jaroszów 
(nabór wniosków – I kwartał 

2017r.)

B21 
Przebudowa 

budynku komunalnego 
na mieszkania socjalne 

– Jaroszów 142 tzw. „Hotele” 
(nabór wniosków – I kwartał 

2017r.)

A03 
Zagospodarowanie 

parku miejskiego od ul. 
Dolnej do ul. Świdnickiej

W ramach zadania wykonane zostaną: 
ścieżki rowerowe i chodniki lub ciąg pieszo-
rowerowy, przejścia dla pieszych lub pieszo-

rowerowe, nasadzenia drzew, krzewów i 
oświetlenie parkowe, monitoring, urządzenia 

małej architektury, w tym kosze na śmieci 
i psie odchody, ławki itp., park 

kalisteniczny, ogrodzenia. 

A04 
Zagospodarowa-

nie parku miejskiego 
i terenów przyległych 

od ul. Świdnickiej do ul. Kasztelań-
skiej.

W ramach zadania wykonane zostaną: 
ścieżki rowerowe i chodniki lub ciąg pieszo-

-rowerowy, nasadzenia drzew , krzewów 
oświetlenie parkowe, monitoring, elementy 

małej architektury w tym np.: fontanny, 
plac zabaw, ławki, kosze na śmieci i 

psie odchody, powstanie miejsce 
dla zakochanych tzw. „Górka 

Całusów”.

Część projektów z listy B jest już w trakcie realizacji 
lub została zakończona w biezącym roku, np.:

Najbliższe duże projekty planowane do realizacji 
z dofinansowaniem ze środków Regionalnego pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 to projekty:

IIIIII

A02 
Zagospodarowanie 

terenu zielonego wzdłuż ul. 
Dolnej wraz z dojściem do parku 

miejskiego
W ramach zadania wykonane zostaną: 

utwardzone alejki, wyniesione przejścia dla 
pieszych, elementy małej architektury 

w tym m.in.: fontanny, urządzenia zabawowe, 
urządzenia linowe, ławki, kosze na śmieci i psie 

odchody, ogrodzenia, nasadzenia drzew , krzewów 
oświetlenie parkowe, monitoring , instalacje 

wodociągowe i kanalizacyjne w zakresie 
doprowadzenia i odprowadzenia wody do 
elementów małej architektury, wymiana 

nawierzchni parkingów i chodników 
oraz wykonanie nowych.
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Współpraca ze społecznością lokalną i zainteresowanymi podmiotami

Jak dalej będzie przebiegać rewitalizacja?

Ankieta dot. problemów obszarów planowanych do 
rewitalizacji:
- udostępniono aktywny formularz na stronie interneto-

wej projektu
- zatrudniono 3 ankieterów.
- zebrano łącznie 455 ankiet

Zgłaszanie propozycji projektów inwestycyjnych i 
społecznych do realizacji w ramach LPR.

Wpłynęło łącznie 78 propozycji projektów, w tym 17 
społecznych (11 dla Jaroszowa, 4 dla strzegomskiego 
Starego Miasta wraz z Grabiną i 2 skierowane jednocze-
śnie do społeczności obu obszarów rewitalizacji) oraz 61 
inwestycyjnych (15 dla strzegomskiego Starego Miasta 
wraz z Grabiną i 46 dla Jaroszowa)

Podmioty zaangażowane 
w zarządzanie
-  Rada Miejska w Strzegomiu, 
-  Burmistrz Strzegomia, 
-  w imieniu uczestników procesu rewitalizacji: 

Zespół ds. Rewitalizacji, 
-  Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu, 
-  w imieniu uczestników procesu rewitalizacji: 

podmioty/osoby realizujące projekty rewitali-
zacyjne/przedsięwzięcia. 

Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym podmio-
tem konsultacyjnym Burmistrza 
Strzegomia w zakresie rewitalizacji, powołanym 
na czas przygotowania i realizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji (LPR). Zespół wspiera 
proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświad-
czenie oraz znajomość problemów społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych oraz technicznych. 
Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współ-
praca w zakresie: 
• diagnozowania obszarów zdegradowanych 

oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,
• priorytetyzacji problemów dotykających obszar 

rewitalizacji, 
• definiowania celów i kierunków działań proce-

su rewitalizacji,
• monitorowania i oceny wdrażania LPR.

monitoring 
Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i sys-
tematyczny proces zbierania i analizowania 
danych ilościowych oraz jakościowych, który 
umożliwia opisanie aktualnego stanu reali-
zacji LPR. Polega na bieżącej obserwacji 
postępu finansowo-rzeczowego projektów 
rewitalizacyjnych, która pozwala ocenić stan 
zaawansowania realizacji ww. przedsięwzięć 
oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie 
z założeniami, jakie zostały przyjęte na etapie 
ich planowania. Celem monitorowania jest więc 
określenie postępu rzeczowo-finansowego 
projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie 
zgodności ich realizacji z wcześniej zatwier-
dzonymi założeniami. Monitorowanie LPR jest 
procesem bieżącym i prowadzone jest przez 
cały okres wrażania LPR. Podstawowymi na-
rzędziami służącymi monitorowaniu LPR są 
coroczne sprawozdania.
Monitoring prowadzony jest z wykorzystaniem 
ograniczonej liczby wskaźników produktu 
i rezultatu umożliwiających pomiar stopnia 
zaawansowania realizacji projektów rewitali-
zacyjnych oraz ich zgodności z planowanymi 
założeniami.

ewaluacja
Ewaluacja to proces zbierania, a następnie 
analizowania informacji dotyczących zarów-
no realizowanych projektów rewitalizacyjnych 
(np. w aspekcie rzeczowym i finansowym), 
jak również dotyczących obszaru rewitali-
zowanego (przy uwzględnieniu dostępności 
danych statystycznych). Jej celem jest ocena 
skuteczności działań rewitalizacyjnych w od-
niesieniu do założonych celów LPR, która 
stanowi podstawę dla ewentualnych działań 
korygujących.
Narzędziami służącymi ewaluacji LPR są: 
raport ewaluacyjny częściowy sporządzany 
w roku następującym po roku, w którym 
upływa połowa okresu obowiązywania LPR 
i raport ewaluacyjny końcowy, sporządzany 
w roku następującym po roku zakończenia 
obowiązywania LPR.
Ocena skuteczności i efektywności działań 
rewitalizacyjnych prowadzona jest przede 
wszystkim w oparciu o ograniczony zbiór 
mierników rozwoju, umożliwiających szybki 
pomiar stopnia realizacji założonych celów 
LPR.

czy program rewitalizacji 
może ulegać zmianom? 
Jak najbardziej tak. Program będzie realizowany 
przez wiele lat, więc musi być na tyle elastycz-
ny, by dostosowywać go do zmieniającej się 
rzeczywistości. Przesłankami do wprowadzenia 
modyfikacji LPR mogą być:
- zmiany w systemie rewitalizacji w Polsce 
wynikające np. ze zmiany przepisów prawa 
i wytycznych, 
- rekomendacje zawarte w zatwierdzonym 
sprawozdaniu monitoringowym lub raporcie 
ewaluacyjnym częściowym, 
- konieczność wprowadzenia nowych zadań do 
programu.
Inicjatorem modyfikacji mogą być wszystkie pod-
mioty zaangażowane w proces rewitalizacji. Za 
koordynację procesu wprowadzania modyfikacji 
i zmian w ramach LPR odpowiadać będzie Wy-
dział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. Wprowadzanie modyfikacji w ra-
mach LPR przebiega wg poniższych zasad: 
- opracowanie projektu zmienionego LPR,
- zaopiniowanie projektu przez Zespół ds. Re-
witalizacji
- akceptacja przez Burmistrza Strzegomia 
i przedłożenie Radzie Miejskiej w Strzegomiu 
w celu uchwalenia,
Każdorazowo podczas zmian programu na-
leży dopełnić wszelkich czynności i procedur 
przewidzianych dla zmian LPR, wynikających 
z przepisów prawa oraz wytycznych dotyczących 
rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, w tym:

- konferencja otwierająca konsultacje społeczne pro-
jektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom 
na lata 2015-2025,
- spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Starego 

Miasta i Grabiny
- spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Jaroszowa 

Konferencja otwiera-
jąca proces tworzenia 
Lokalnego Programu 
Rewital izacji  Gminy 
Strzegom na lata 2015-
2025

Uruchomienie strony 
internetowej projektu 
www.rewitalizacja.strze-
gom.pl, jako podstawo-
wego źródła informacji o 
rewitalizacji.

Powołanie Zespołu ds. Re-
witalizacji - przedstawicieli 
lokalnych organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorców 
i organizacji ich skupiających, 
instytucji rynku pracy, kul-
tury, edukacyjnych i opieki 
społecznej, organów wła-
dzy publicznej oraz organów 
doradczych i opiniujących 
funkcjonujących w gminie 
(Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego i Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej), 
a także mieszkańców obsza-
rów rewitalizacji i posiadaczy 
nieruchomości.

Wszystko o 
rewital iza-
c j i  Gminy 
S t r z e g o m 

Kontakt w sprawie rewitalizacji:
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu

ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom 
parter, pok. nr 5
tel. 74 85 60 564
rewitalizacja@strzegom.pl 

Wszystko o rewitalizacji Gminy Strzegom na

www.rewitalizacja.strzegom.pl 

IV
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750–osobowa widownia, 
zgromadzona podczas dwóch 
spektaklów, obserwowała te-
atralne zmagania uczniów, 
nauczycieli, rodziców, aktorów 
telewizyjnych i zaproszonych 
gości. Gościem specjalnym 
LO był wojewoda dolnośląski 
Paweł Hreniak.

Tradycyjnie w  I  akcie wy-
stąpili uczniowie, w  II – na-
uczyciele, w  III – rodzice, 
aktorzy telewizyjni, władze 
samorządowe oraz zaproszeni 
goście. Scenariusz przedsta-
wienia przygotował dyrektor 
LO - Tomasz Marczak, któ-
ry dostosował role do kon-
kretnych postaci i  sytuacji. 
Najliczniejszą obsadę miał 
I akt. 35–osobowa grupa lice-
alistów, jak zwykle, wystąpiła 
rewelacyjnie! Gra aktorska, 
ruch sceniczny, opanowanie 
tekstu, oprawa muzyczna, 

to tylko kilka atutów tego 
występu. Za tak wspaniałe 
zaangażowanie młodzieży na-
leżą się olbrzymie gratulacje! 
W akcie II wystąpili nauczy-
ciele, którzy wykazali 
się ogromnym po-
czuciem humo-
ru. Błyskotliwe 
dialogi, zabaw-
ne kreacje ak-

torskie, nietuzinkowe sceny 
i wejścia bohaterów rozbawiły 
publiczność do łez. Akt III na-
leżał już do rodziców, aktorów, 
samorządowców i  zaproszo-
nych gości. Dyrygentem tego 
aktu była oczywiście Emilia 
Krakowska, która na próbach 
perfekcyjnie przygotowywała 
każdą scenę, a  nawet każdy 
gest i minę aktorów. Zaprosze-
nie na występ w LO przyjęli 
również aktorzy telewizyjni: 
Sylwia Juszczak, Aleksan-

dra Zien-

kiewicz, Łukasz Płoszajski 
i Mikołaj Krawczyk. 

Najważniejszym punktem 
wieczoru było wręczenie 
dwóch stypendiów dla li-
cealistów, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki maturalne, 
odnieśli sukcesy dydaktyczne 
i  sportowe oraz wykazali się 
wysokim zaangażowaniem 
w  realizację inicjatyw szkol-
nych. W tym roku stypendium 
otrzymali: Karolina Mrozik 
oraz Konrad Bilicki. Uroczy-
stego wręczenia stypendium 
dokonali: wojewoda dolno-
śląski - Paweł Hreniak, bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta oraz prof. dr hab. Jan 
Chmura. Wojewoda pogra-
tulował stypendystom oraz 
wypowiedział wiele ciepłych 
słów na temat przedstawienia 
w strzegomskim LO.

Po spektaklu widzowie mo-
gli skosztować pysznych ciast 
przygotowanych przez ro-
dziców. 

red

Wielkie święto teatru w LO
Najważniejszym punktem wieczoru było wręczenie dwóch stypendiów dla jednych z najzdolniejszych licealistów: Karoliny Mrozik i Konrada Bilickiego

Wygraj wejściówki do Kina ScK! 
PyTANIE KONKURSOWE TyGODNIA:
Który aktor zagrał główną rolę w filmie Andrzeja Wajdy pt. „Człowiek z marmuru”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany 
film wyświetlany w dniu 27 listopada br.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

„ZAKWAKANI”
27 listopada, godz. 15.00 
bilety: dorosły 18 zł, dziecko 
15 zł

„ P I T B U L L . N I E B E Z -
PIECZNE KOBIETy”
27 listopada, godz. 18.00 i 
20.30
bilety: normalny 18 zł

co w kinie ScK?
Konkurs !   Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

Książka podejmuje typowe 
dla autorki problemy nastolat-
ków w sposób delikatny, pełen 
taktu i humoru. Każda dziew-
czyna marzy, aby stać się bo-
haterką powieści. 
Większość jednak 
nic nie robi, żeby 
to marzenie zre-
alizować… ale nie 
bohaterka „Yellow 
bahama w prążki”. 

Hanna to zwy-
kła  14-latka, z 
kompleksami na 
temat swojej tuszy, 
z przekonaniem, 
że niczym się nie 
wyróżnia, co zresz-
tą ma swoje zalety, szczegól-
nie w pierwszej klasie gimna-
zjum. Zaczyna pisać e-maile 
do ulubionej autorki powieści 
młodzieżowych, jednak jej li-
sty pozostają bez odpowiedzi. 
Mieszka z rodzicami i starszą 

siostrą na zwykłym osiedlu. 
Perypetie nastoletniej Hani to: 
przyjaźń z Pauliną, pierwsze 
odwzajemnione zauroczenie ze 
strony szkolnego kolegi Huber-

ta. I wreszcie bardzo 
ważna osobistość w 
życiu Hani - Krzyś 
inteligentny, wy-
godnicki i psotny 
przedstawiciel ga-
tunku waranów. 

Jeżeli wydaje Ci 
się, że twoje życie 
jest nudne i nie-
ciekawe, zajrzy j 
do tej książki. Tu 
znajdziesz dowód 
na to, że historia 

życia absolutnie każdego czło-
wieka to materiał na doskonałą 
powieść.

elżbieta michaluk
Oddział Dziecięcy 

BibliotekiPublicznej w 
Strzegomiu

O Hani i jej świecie 
Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Strzegomiu poleca książkę Ewy Nowak „Yellow Bahama w prążki”

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żerom-
skiego w  Strzegomiu zostało wystawione przedstawienie 
„Poskromienie złośnicy” Williama Szekspira.

– Gratuluję stypendystom, dziękuję 
nauczycielom, rodzicom, uczniom, 
pracownikom administracji, obsługi 
za przygotowanie tak wielkiego 
przedsięwzięcia. Dziękuję widzom, 
którzy od dwunastu lat przychodzą 

na nasze przedstawienia i pięknie 
nas dopingują. Dziękuję również bur-
mistrzowi Strzegomia – Zbigniewowi 
Suchycie za finansowe wsparcie tego 
projektu w ramach zadania: „Orga-
nizacja imprez kulturalnych, konfe-

rencji, dyskusji i prelekcji o randze 
lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej 
i międzynarodowej, w tym związanych 
z promocja gminy i jej dziedzictwa kul-
turowego. Młodzieżowy świat teatru. 
Edukacja przez gest i słowo” oraz 

staroście świdnickiemu - Piotrowi Fe-
dorowiczowi za wsparcie finansowe 
w ramach obszaru: „Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i tradycji” – pod-
sumowuje Tomasz Marczak.
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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,

co w świetlicach wiejskich? 

W  tym roku do konkur-
su wpłynęły 52 zgłoszenia 
w  dwóch kategoriach: zagro-
da wiejska – 22 uczestników, 
ogródek przydomowy - 30 
uczestników. Po wcześniejszych 
wizytacjach i  na podstawie 
dokumentacji fotograficznej 
komisja konkursowa dokonała 
wyboru.

W kategorii „Zagroda Wiej-
ska” zwyciężyli: 

I  miejsce - Lilia Lemańska 
z Tomkowic 

II miejsce - Franciszek Woł-
czański ze Stanowic 

III miejsce - Małgorzata 
Nowak z Olszan 

W  tej kategorii przyznano 
również 11 wyróżnień, które 
otrzymali: Karolina Grajna 
(Tomkowice), Wiesława i Sta-
nisław Siatka (Kostrza), Helena 
Szerszeń (Kostrza), Lucyna 
i  Stanisław Psiuk (Granica), 
Ewa Małecka (Granica), An-
drzej Dudkiewicz (Stanowice), 
Zbigniew Wójcik (Goczałków), 
Renata Podkówka (Grocho-
tów), Jarosław Pitura (Tomko-
wice), Grażyna Dawidowska 
(Godzieszówek), Liliana Kmie-
cik (Goczałków). 

W kategorii „Ogródek Przy-
domowy” zwyciężyli: 

I miejsce - Henryk Rogow-
ski ze Stanowic 

II miejsce - Lucyna Błoń-
ska z Tomkowic 

III miejsce - Danuta Bana-
szak z Tomkowic 

W  tej kategorii przyznano 
również 12 wyróżnień, które 
otrzymali: Aneta i  Mariusz 
Bodurka (Godzieszówek), 
Natalia Łęska  (Kostrza) , 
Anetta Hasiak (Goczałków), 
Łucja Sasińska (Stanowice), 
Katarzyna Buca (Goczał-
ków), Katarzyna i Rafał Woł-
czańscy (Stanowice), Maria 
Cz yczerska  (Żółkiewka), 
Maria Kluba (Goczałków), 
Teresa Wałczyk (Grochotów), 
Krzysztof i Barbara Bartków 
(Tomkowice), Michał Starak 
(Olszany), Luc yna Woch 
(Bartoszówek). Pozostałym 
uczestnikom, biorącym udział 
w konkursie, również przyzna-
no nagrody. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
umilił zgromadzonym występ 
Józefa Kuźmy. 

Wszystkim serdecznie gra-
tulujemy! 

WIEŚNICA:
1, 6, 7, 8.12.2016 r. 
- listy do Św. Mikołaja - 

redagowanie, adresowa-
nie kopert

- prace plastyczne „Święty 
Mikołaj”

- przygotowanie drob-
nych upominków

13,14,15.12.2016 r.
- przygotowywanie ozdób 

świątecznych i choinko-
wych

- gry i zabawy świetlicowe 

wg pomysłu dzieci
- układanie i rozwiązywa-

nie krzyżówek i rebusów 
o tematyce świątecznej

20,21,22.12.2016 r. 
- Witamy Zimę - ob-

serwacja środowiska 
i zmian w nim następu-
jących

- pogadanka o zwyczajach 
i tradycjach wigilijnych

- redagowanie i składanie 
życzeń świątecznych i 
noworocznych

27,28,29.12.2016 r.
- wykonywanie kalenda-

rzyków na rok 2017
- gry i zabawy w świetli-

cy.

JAROSZóW:
1.12.2016 r. 
- konfrontacje świetlic, 

godz. 16:00
5.12.2016 r. 
- piszemy list do świętego 

Mikołaja, godz. 15:00
6.12.2016 r. 

– Mikołajki, godz.15:30
9.12.2016 r. 
- wykonanie dekora-
cji świątecznej i  stroika 
w świetlicy, godz. 15:00
15.12.2016 r. 
- wykonanie kartki świą-

tecznej z  wykorzysta-
niem różnych mate-
riałów plastycznych, 
godz.15:00

19.12.2016 
– wigilia, godz. 16:00
W każdy czwartek spo-

tkanie z kołem gospo-
dyń wiejskich

W każdy wtorek i czwar-
tek spotkanie z seniora-
mi godz. 16:00

W każdy piątek aerobik 
godz. 19:00

TOMKOWICE:
poniedziałki – przygo-
towywanie ozdób cho-
inkowych

wtorki - sekcja taneczno 
- rytmiczna
środy – sekcja teatralna
czwartki – rozgrywki 
stolikowe
piątki - zajęcia kulinar-
ne (piernikowe ciastecz-
ka choinkowe)
09.12.2016 r. 
– zabawa mikołajkowa
o d  1 9 . 1 2 . 2 0 1 6  r.  - 
urlop

Konkurs już rozstrzygnięty!
W tym roku do konkursu wpłynęły 52 zgłoszenia w dwóch kategoriach: zagroda wiejska – 22 uczestników, ogródek przydomowy - 30 uczestników

Uczestnikiem imprezy był także 
zastępca burmistrza - Wiesław 
Witkowski.

Następnie głos zabrał Piotr 
Szmidt - radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, który podzięko-
wał za zaproszenie na bal i złożył 
seniorom życzenia. Najstarsi z 

gości – pani 

Wiśniowska oraz pan Mańkowski 
otrzymali upominki od Rady So-
łeckiej, burmistrza oraz radnego.

Później rozpoczęła się zabawa 
taneczna. Wszyscy bawili się 
świetnie do późnych godzin, udo-
wadniając, że - mimo trochę star-
szego wieku - na parkiecie potrafią 
sobie świetnie 

poradzić. Uczestnicząc w balu, 
wykorzystali okazję do spotkania 
ze znajomymi i spędzenia przy-
jemnie sobotniego wieczoru.

Jak zwykle świetnym wodzire-
jem była Elżbieta Pienio z SCK 
w Strzegomiu, która fantastycznie 

rozbawiała uczest-
ników balu 

humorem i konkursami. Miłą 
niespodzianką był występ Józefa 
Kuźmy oraz Anety Sypko, którzy 
zaprezentowali lubiane przez 
wszystkich utwory. 

red

uhonorowali seniorów w Stanowicach
Najstarsi – p. Wiśniowska oraz p. Mańkowski otrzymali upominki od Rady Sołeckiej, burmistrza i radnego 

Park w  Goczałkowie ma 
szansę stać się prawdziwą 
wizytówką mie jscowości . 
Wszystko to dzięki zmianom, 
jakie w nim zachodzą. - W le-
cie park został oczyszczony, 
a niedawno zostały nasadzo-
ne nowe drzewa parkowe. 
Aż 76 sztuk – mówi radny 
Tadeusz Zarzycki. Dzięki 
temu jest coraz ładniej. Radny 

podkreśla, że to jeszcze nie 
koniec zmian, jakie czekają to 
miejsce, ponieważ planowa-
ne są dalsze prace związane 
z zagospodarowaniem terenu. 
– Mam nadzieję, że uda nam 
się stworzyć miejsce, w którym 
z  przyjemnością czas będą 
spędzać wszyscy mieszkańcy 
Goczałkowa – dodaje Tadeusz 
Zarzycki. 

W Goczałkowie coraz ładniej

W  świetlicy wiejskiej w  Granicy odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie 25. edycji konkursu „Estetyka zagrody 
wiejskiej i  ogródków przydomowych położonych na te-
renach sołectw gminy Strzegom”. Oprócz uczestników 
konkursu, w spotkaniu (9 listopada 2016 r.) udział wzięły 
władze Strzegomia, radni i sołtysi. 

W sobotę, 12 listopada br., podobnie jak w ubiegłych latach, Rada Sołecka w Stanowicach zorganizowała bal dla naj-
starszych mieszkańców wsi. To piękna i  godna naśladowania tradycja. Gości przywitała sołtys Stanowic Zdzisława 
Dmytrarz, czytając napisany przez siebie wiersz. Ciepłe słowa do zebranych skierował obecny na balu burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta.

Słowa uznania należą się organizatorom – sołtysowi i Radzie Sołeckiej za to, że pamiętają 
o najstarszych mieszkańcach Stanowic.
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zabudowa mieszkaniowa
Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 18/7, AM – 1, Obr. Żół-
kiewka, położona w Żół-
kiewce, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,1878 
ha Cena wywoławcza nie-
ruchomości 69.486,00 zł
Wadium - 7.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 18/9, AM –1, Obr. Żół-
kiewka, położona w Żół-
kiewce, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2425 
ha Cena wywoławcza nie-
ruchomości 89.725,00 zł
Wadium - 9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.

D l a  p o w y ż s z y c h  n i e -
r u c h o m o ś c i  u r z ą d z o -
na jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomości są wolne 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
03.11.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 83/14 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 29 października 2014 
r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla obrębu wsi Żółkiewka 
w gminie Strzegom działka:
- nr 18/7 oznaczona jest 
symbolem 10 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, - nr 18/9 

oznaczona jest symbolem 
9 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzin-
nej.
 Przyszły nabywca nieru-
chomości uzyska techniczne 
warunki przyłączenia do sie-
ci wodno-kanalizacyjnej dla 
nieruchomości, w których 
to warunkach zobowiązany 
zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 na 
którego terenie znajduje się 
sieć kanalizacji sanitarnej, 
na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włą-
czenia do sieci ks, ułożenia 
i późniejszej eksploatacji 
odcinka przyłączy kanaliza-
cji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości (w przypadku 
dz. 18/7 zgoda właściciela 
dz. 16 lub 17, w przypadku 
dz. 18/9 zgoda właściciela 
dz. nr 17) na którego terenie 
znajduje się sieć wodocią-
gowa, na wejście na teren 
jego nieruchomości w celu 
włączenia do sieci wodocią-
gowej, ułożenia i późniejszej 

eksploatacji odcinka przyłą-
cza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi  koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności nierucho-
mości.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kwocie wymienionej 
przy odpowiedniej działce 
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 12.12.2016 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-

ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy okre-
ślający status prawny ofe-
renta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocni-
ka przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-

zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa zabudowa mieszkaniowa

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
269/6, AM–1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy przy ul. 
Stefana Żeromskiego.
Wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,2454 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 80.000,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
27.10.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 03.12.2004 r. 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 5MN/RM4 
– zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i zagrodowa. 
Granica terenu górniczego.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 

tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z pod-
miotem, który przetarg wy-
gra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 
2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem moż-
na uzyskać w Wydzia le 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p.  lub telefonicznie pod 
nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
piąty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
79/3, AM – 1, Obr. Rogoź-
nica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Ogrodowej 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 32.850,00 zł
Wadium - 3.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.03.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 19.05.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 25.08.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 

gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabu-
dowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i zabudowę usługową na 
której przewiduje się lokalizację 
zabudowy garażowej. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12.12.2016 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 uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności nie-

ruchomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób 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 oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
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Obecność młodzieży świadczyła o dobrym wychowaniu w duchu 
patriotycznym

Żołnierze z Opola w znaczący sposób podnieśli rangę strzegomskich 
obchodów

Składanie wiązanek zakończyło część uroczystości pod pomnikiem I. L. 
Paderewskiego

Zespół muzyczny „Retro” wykonał patriotyczne piosenki, które przypadły 
do gustu strzegomianom

Wicewojewoda dolnośląski wyróżnił medalem „Pro Partia” biskupa 
Ignacego Deca za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce 
o niepodległość RP

Kolejni odznaczeni medalem „Pro Patria” (szczegóły wewnątrz numeru)

Obchody w Strzegomiu nie mogły się odbyć bez występu ZF „Kostrzanie”

Ewa Bem przypomniała strzegomskiej publiczności swoje największe 
przeboje

Strzegomskie uroczystości związane z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę miały – jak co roku – niezwykle odświętny i wyjątkowy charakter. Zaszczycili 
je swoją obecnością m. in.: biskup świdnicki ks. Ignacy Dec, posłowie na Sejm RP: Michał Dworczyk i Wojciech Murdzek, wicewojewoda dolnośląski - Kamil Krzysztof Zieliński, 
prezydent Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska oraz żołnierze X Brygady Logistycznej z Opola. Na zakończenie tego szczególnego dla naszych rodaków dnia zaśpiewała niezwykle 
lubiana i ceniona wokalistka – Ewa Bem. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Podniośle i patriotycznie


