
Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:

StrzeGom
Mówią o sobie 

W tym numerze o sobie 
opowiada Tadeusz Chmie-
liński, prezes Polskiego 
Związku Wędkarskiego, 
Koło w Strzegomiu. 

 str.2

StrzeGom
Będą socjalne 
mieszkania  

Do września przyszłego 
roku zakończy się przebudo-
wa budynku komunalnego 
na terenie jaroszowskich 
Hoteli na mieszkania so-
cjalne. 

 str.4

StrzeGom
Nasi milusińscy 

Na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” za-
mieszczamy grupowe zdjęcia 
przedszkolaków i pierwszo-
klasistów uczęszczających do 
placówek oświatowych gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
fotografia przedszkolaków z 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Strzegomiu. 

 str.5

w numerze:

StrzeGom
Komendant 
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strzego-
miu. Jak zamierza prowadzić 
strzegomski komisariat poli-
cji? str.3

Zajawka 2
O czym na sesji? 
Wiele ważnych spraw po-

ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co 
się zmieni od przyszłego 

roku? str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 8

w Skrócie:

Głośne czytanie 

W Przedszkolu nr 3 ob-
chodzony być Dzień Gło-
śnego Czytania. Dzieciom 
bajki czytali rodzice oraz 
pracownicy strzegomskiej 
Biblioteki.

200 lat!

90. urodziny obchodziła 
Mellita Sallai, odznaczona 
tytułem Honorowego Oby-
watela Strzegomia. Wszyst-
kiego najlepszego! 

Nowy klub 

W Bibliotece w Stano-
wicach odbyły się pierwsze 
zajęcia w ramach Lokalnego 
Klubu Kodowania. Zajęcia 
prowadzone są w każdą 
środę o godz. 15.45. Za-
praszamy. 
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W połowie paź dzier ni-
ka br. rozpocznie się II 
etap prac remontowych 
na  st r z egomskic h wia -
duktach. Ta wiadomość 
na pewno ucieszy naszych 
mieszkańców, którzy byli 
bardzo zadowoleni z re-
montów przeprowadzo-
nych w 2016 r.

Swój wizerunek zmienią 
wiadukty na ul. Dolnej (w 
pierwszej kolejności) i na-
stępnie na ul. Świdnickiej. 
W ramach remontu zostanie 
wymieniona nawierzchnia 
torowa w obrębie wiaduktów, 
uzupełnione będą brakujące 
elementy i zmodernizowane 
odwodnienie. Dodatkowo 
uzupełnione zostaną wszyst-
kie brakujące elementy ba-
rierek w obrębie zabytkowej 
estakady, liczącej ok. 3 km. 

U biegłoroczne remonty 
diametralnie zmieniły wy-
gląd naszych wiaduktów. – 
Już myślałam, że nigdy nie 
dojdzie do ich remontu. Były 
one bardzo szpecące i psuły 
estetykę - zaznacza pani Ewa, 
mieszkanka ul. Świdnickiej. - 
Miasto zdecydowanie wy-
piękniało i już nie musimy 
się wstydzić przed turystami 
i kierowcami przejeżdżający-
mi przez Strzegom. Czekamy 
na kolejne remonty. Mam 
tylko nadzieję, że wiadukty 
nie będą dewastowane i nisz-
czone spray’em – dodaje.

tw

Remont wiaduktów 
Środki na remont strzegomskich wiaduktów pochodzą z budżetu Polskich Kolei Państwowych

Tegoroczne prace potrwają do połowy listopada. Środki pochodzą z budżetu Polskich Kolei Państwowych. 
Kolejne remonty – m. in. wymiana podsypki całego układu torowego - uzależnione są od środków finanso-
wych w budżecie PKP.
W związku z remontem wiaduktów nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym samochodów. Kierowców prosimy 
o szczególną uwagę i stosowanie się do znaków drogowych.

ul. Dolna

ul. Świdnicka
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Zarząd województwa dolno-
śląskiego przedłużył termin 
składania uwag i wniosków 
do projektów uchwał Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego 
w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa dolno-
śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw 
do 31 października 2017 r.

Projekty uchwał:
1. Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego w 
sprawie wprowadzenia na ob-
szarze województwa dolnoślą-
skiego, z wyłączeniem Gminy 
Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, 
ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
2. Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego w 
sprawie wprowadzenia na ob-
szarze Gminy Miejskiej Wro-
cław ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 
3. Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego w 
sprawie  wprowadzenia  na 
obszarze uzdrowisk w woje-
wództwie dolnośląskim ogra-
niczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 
Z dokumentacją dotyczącą 
prowadzonego postępowa-
nia można się zapoznać na 

stronach: http://www.umwd.
dolnyslask.pl, 
http://irt.wroc.pl/, 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl, 
http://bip.irt.wroc.pl/, 
a także w siedzibie Instytutu 
Rozwoju Terytorialnego:
Instytut Rozwoju Terytorial-
nego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 
Wrocław
Zainteresowani mogą zgłaszać 
uwagi i wnioski do wyżej wy-
mienionych projektów uchwał, 
w terminie do 31 października 
2017 r. 
Uwagi i  wnioski mogą być 
wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres: 
Instytut Rozwoju Terytorial-
nego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 
Wrocław,
- ustnie do protokołu w Instytu-
cie Rozwoju Terytorialnego, ul. 
Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, 
w pokoju nr 11, w godzinach 
pracy Instytutu,
- za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, na adres: konsultacje@
irt.wroc.pl.
Uwagi i wnioski złożone po 
terminie pozostaną bez rozpa-
trzenia (decyduje data stempla 
pocztowego).
Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków jest 
zarząd województwa dolnoślą-
skiego.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie….. Uchwała antysmogowa – konsultacje

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie sa-
mych. W tym numerze Tadeusz Chmieliński, prezes Polskiego Związku 
Wędkarskiego, Koło w Strzegomiu.

Miejsce urodzenia: Świdnica, ale ślub w Goczałkowie Dolnym.
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: Wędkarstwo i udzielanie się społecznie na rzecz wędkarstwa oraz 
spacery po górach, ale brak czasu nie pozwala na wiele wędrówek.
Największy sukces: Wspaniała i wyrozumiała żona Anna i dwóch wspa-
niałych synów Mariusz i Sebastian, z których jesteśmy dumni.
Największa porażka: Niespełnienie cichych marzeń. 
Największe marzenie: Doczekać w zdrowiu sędziwego wieku, podzi-
wiając jak rosną dzieci i wnuki oraz wędrować po polskich górach z 
małżonką.
Książka czy film: Książki Karola May’a i Alfreda Szklarskiego oraz film 
fantastyczny.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym 
żeby: W naszym mieście powstał na terenach zalewowych piękny zbiornik 
wodny, nad którym mieszkańcy mogliby odpoczywać i wędkować.
Co podoba się Panu w Strzegomiu: Mieszkam w Strzegomiu od 1976 r. 
i obserwowałem jak to miasteczko się zmienia, ale w ostatnich latach 
przeżywa odrodzenie. Piękne baseny, nowy stadion, hala sportowa, 
rośnie kryta pływalnia przyszkolna Delfinek i ulice nabierają pięknego 
wyglądu, dzięki granitowi, z którego są układane. Przecież jesteśmy 
Stolicą Polskiego Granitu. Miło patrzeć jak to miasto jest coraz pięk-
niejsze.
Co denerwuje Pana w Strzegomiu: Brak poszanowania mienia publicz-
nego, tego co mamy, co daje naszemu miastu tyle uroku i piękna. 

Wygraj wejściówki do Kina SCK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który film otrzymał nagrodę „Srebrnych Lwów” w tegorocznej edycji Festiwalu 
Filmowego w Gdyni? 
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 13 i 15 października 2017 r.
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. Powodze-
nia!

„Na układy nie ma rady”
13 października, godz. 17.00
15 października, godz. 17.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„My Little Pony. Film”
28 października, godz. 15.00
29 października, godz. 15.00

bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„Fatima. Ostatnia tajemnica”
28 października, godz. 18.00
29 października, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 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

Z początkiem październi-
ka nieznani sprawcy powiesili 
kamienną tablicę na pomniku 
przy ul. Kasztelańskiej, upamięt-
niającym żołnierzy radzieckich. 
Tablica została ściągnięta 4 paź-
dziernika 2017 r.  W tej sprawie 
interweniował nawet 
Konsulat Generalny 
Federacji Rosyjskiej 
z siedzibą w Pozna-
niu. Informujemy, 
że zgodnie z ustawą 
o zakazie propago-
wania komunizmu 
lub innego ustroju 
totalitarnego przez 
nazwy budowli , 
obiektów i urządzeń 
użyteczności  (Dz.U. 
z 2016 r. poz.744 i 
Dz.U. z 2017 r. poz. 
1389), pomniki mają 
być usunięte w ciągu 
roku od dnia wej-
ścia w życie nowych 
przepisów.  

Tak też uczynią 
władze samorządo-
we gminy Strzegom. 
W tej chwili trwają 
rozmowy, czy po-

mniki zostaną przewiezione do 
mającego powstać muzeum, czy 
też zostaną tylko rozebrane na 
koszt właściciela albo użytkow-
nika wieczystego nieruchomości, 
na której znajduje się pomnik. 
Prosimy o cierpliwość. 

Interweniował konsul Gimnastyka  
dla seniorów

Od 2 października 2017 r. 
rozpoczęła się kolejna edycja 
gimnastyki dla seniorów. - Grupa 
180 seniorów podzielona na 7 
grup ćwiczy 2 razy w tygodniu 
po 1,5 godziny- mówi Katarzyna 
Wójcik, pełnomocnik burmistrz 
Strzegomia ds. seniorów. Zajęcia 
odbywają się w hali sportowej w 
strzegomskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji oraz w budynku Szkoły 
Podstawowej w Jaroszowie. Zaję-
cia prowadzą fizjoterapeuci: Do-
rota Sas i Maciej Romanowski.

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Strzegomiu 1 paździer-
nika br. odbył się jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskie-
go państwa Alicji i Stanisła-
wa Rudnickich. 

W uroczystości udział wzięli: 
zastępca burmistrza Strzego-
mia - Wiesław Witkowski 
oraz zastępca kierownika USC 
– Aneta Zaskórska, którzy zło-
żyli jubilatom serdeczne życze-
nia oraz wręczyli pamiątkowe 
medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, a także dyplomy i 
upominki.

Państwo Alicja i Stanisław 
Rudnicccy poznali się w pocią-
gu, kiedy dojeżdżali do pracy. 
Szczęśliwi małżonkowie do-
czekali się syna Piotra i córki 
Anny. Życie rodzinne upływało 
szczęśliwie. Pierwsze wymarzo-
ne mieszkanie, wspólne wczasy 
w Pogorzelicy, Siemianach 
czy Sarbinowie. Zawsze mili, 
otwarci, rodzinni. Prowadzili i 
nadal prowadzą otwarty dom, 

tętniący życiem pełen muzyki, 
śpiewu i radości. Zawsze czynni 
zawodowo, spełnieni. Praca, 
którą wykonywali dostarczała 
im wiele radości. Pani Alicja - 
kierownik punktu dziewiarskie-
go, pan Stanisław - kierownik 
działu zaopatrzenia, później 
szef własnego przedsiębior-
stwa. Wielki społecznik, były 
radny naszego miasta. Obecnie 
spędzają czas wspólnie, łącząc 

wzajemną pasję do gotowania i 
przygotowywania wspaniałych 
potraw, które znane są w całej 
rodzinie. Alicja i Stanisław 
Rudniccy doczekali się trzech 
wspaniałych wnuków i dwóch 
wnuczek, a już niebawem zosta-
ną podwójnymi pradziadkami.

Życzymy naszym jubilatom 
kolejnych pięknych rocznic 
pożycia małżeńskiego.

red

Złote Gody państwa Rudnickich
Jubilaci doczekali się już trójki wspaniałych wnuków i dwóch wnuczek

Plan zajęć: 
Grupy Macieja Romanowskiego:
gr. I Poniedziałek 08:30- 10.00 (sala judo)
Czwartek 16:30 -18:00 ( sala fitness) 
gr. II Poniedziałek 16:30 - 18:00 (sala fit-
ness) Czwartek 13:00 - 14:30 (sala judo) 
gr. III Środa 10:00 - 11:30 (sala judo)
Piątek 10:00 - 11:30 ( sala fitness) 
gr. IV Wtorek 14:30 - 16:00 ( sala fitness)
Piątek 13:30 - 15:00 ( sala judo) 
gr. jaroszów Wtorek 16:15 - 17:45
Piątek 16:00 - 17:30
Grupy Doroty Sas: 
gr.V Wtorek godz. 8.00-9.30 sala judo 
Czwartek godz. 10.00-11.30 sala fitness 
gr.VI Środa 8.00-9.30 sala judo 
Piątek 8.00-9.30 sala fitness
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

08.10 – 14.10 Vita ul. Witosa 7 tel. 74 647– 98-70

15.10 – 21.10 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855-17-75

22.10 – 28.10 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649-12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Aktualne godziny dyżuro-

wania aptek (1 wyznaczona 
apteka):
1) poniedziałek – piątek do 

godz. 22.00 
2) sobota do godz. 20.00 
3) niedziele i święta w godz. 

9.00 – 20.00 

W dniach 1 – 30 września br. 
funkcjonariusze z Komisaria-
tu Policji w Strzegomiu oraz 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w 
Świdnicy przeprowadzili w sumie 
10 służb ponadnormatywnych na 
terenie gminy Strzegom. Służby 
– ze środków pochodzących z 
budżetu gminy Strzegom - peł-
nione były w godz. 18.00– 02.00 
w piątki i soboty. 

Uzyskane wyniki:
- wylegitymowano - 66 osób,
- podjęto 11 interwencji,

- ukarano mandatem karnym - 2 
osoby, 
- spożywanie alkoholu - 17 
osób,
- zakłócanie spokoju – 1 osoba, 
- ukarano mandatem karnym - 6 
osób za wykroczenia w ruchu 
drogowym, 
- nietrzeźwi rowerzyści – 2 
osoby,
- przeprowadzono 10 kontroli 
pojazdów, 
- przeprowadzono 16 kontroli 
osobistych.

red

Urząd Miejski w Strzegomiu we 
współpracy z Dolnośląską Federacją 
Organizacji Pozarządowych i Fun-
dacją „Merkury” zapraszają przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, 
sołtysów i aktywnych obywateli na 
spotkanie informacyjne nowego pro-
gramu grantowego pn. „Dolnośląskie 
Małe Granty”. Spotkanie odbędzie się 
w dniu 18.10.2017 r. (środa), w godz. 
15:30-17:00, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Rynek 38.

Podczas spotkania przedstawione 
zostaną szczegóły jak skutecznie 
ubiegać się o grant w ramach tego 
programu. Program przewiduje finan-
sowanie projektów kulturalnych, spor-

towych, turystycznych i społecznych. 
Mogą to być np. pikniki, warsztaty, ak-
cje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, 
sportowe, działania dla młodzieży 
czy działania dla seniorów. Wsparcie 
finansowe jednego projektu nie może 
przekroczyć 5 tys. zł, a minimalna 
kwota dofinansowania to jeden 1 tys. 
złotych. Termin realizacji projektów 
możliwy jest jeszcze w tym roku w 
miesiącach listopad-grudzień.

Spotkanie prowadzić będzie Wal-
demar Weihs z Fundacji „Merkury”.

Informacji w sprawie udziela Ze-
spół Bezpieczeństwa, Profilaktyki i 
Organizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Dodatkowe patrole we wrześniu Dolnośląskie Małe Granty

Ten ogromny sukces Marci-
na Przytockiego nie przeszedł 
oczywiście bez echa wśród 
włodarzy gminy Strzegom, 
którzy nie tylko postanowili 
zaprosić Marcina wraz z jego 
rodzicami na sesję, ale również 
wręczyć genialnemu uczniowi 
nowoczesnego laptopa, dzięki 
któremu będzie mógł rozwijać 
swoje geograficzne, i nie tylko, 
pasje. Rodzicom Marcina po-
gratulowano wychowania tak 
wspaniałego i mądrego syna.

Po tym sympatycznym wy-
darzeniu przystąpiono do 
głosowania nad uchwałami. 
Radni udzielili pomocy finan-
sowej Komendzie Wojewódz-

kiej Policji we Wrocławiu z 
przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zakupu samochodu 
nieoznakowanego segmentu 
typu C dla Komisariatu Po-
licji w Strzegomiu, w wyso-
kości 32,5 tys. zł. Decyzją 
radnych pojawiła się nowa 
ulica w Strzegomiu - ul. Sta-
wowa (w pobliżu ul. Rybnej). 
Utworzenie tej ulicy podyk-
towane było wyznaczeniem w 
miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego w 
Strzegomiu nowych terenów 
przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową jedno-
rodzinną oraz nowego układu 
komunikacyjnego związanego 

z obsługą wspomnianej zabu-
dowy. Podjęto także uchwałę 
dot. przystąpienia do prac nad 
strategią rozwoju społeczno-
gospodarczego południo-
wej części Dolnego Śląska 
„SUDETY 2030”. Przyjęcie 
strategii dla Przedgórza Su-
deckiego i Sudetów na lata 
2020-2030 oraz włączenie 
jej do strategii całego woje-
wództwa dolnośląskiego, po-
zwoli gminom z tego terenu 
ubiegać się o znaczące środki 
finansowe z budżetu państwa 
i Unii Europejskiej. Wspólny 
program modernizacyjny dla 
Sudetów i  Przedgórza to 
jedyna szansa na wyrówna-

nie dysproporcji w rozwoju 
społeczno-gospodarcz ym 
tego obszaru Dolnego Śląska 
i odwrócenia bardzo nieko-
rzystnych zjawisk. Ponadto 
radni przegłosowali zmiany w 
budżecie gminy Strzegom na 
2017 r. i zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 
2017-2026, uchwalili Pro-
gram Ochrony Środowiska 
dla gminy Strzegom na lata 
2017-2020 z perspektywą do 
roku 2024 i dokonali zmian w 
statucie sołectwa Olszany.

Na zakończenie burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Su-
chyta podziękował wszystkim 
radnym za pomoc i udzielenie 

wszelkiego wsparcia w działa-
niach, które uratowały nocną, 
świąteczną i wyjazdową opie-
kę lekarską i pielęgniarską w 
Strzegomiu. Słowa podzię-
kowania burmistrz skierował 
również do starosty świdnic-
kiego - Piotra Fedorowicza, 
ks. prałata Marka Babuśki, 
dyrektora szpitala Latawiec w 
Świdnicy - Grzegorza Kloca 
i parlamentarzystów. Batalia 

o uratowanie opieki medycz-
nej w Strzegomiu trwała od 
sierpnia br. i - na szczęście 
- zakończyła się dla nasze-
go miasta pomyślnie. Od 1 
października pomoc nocna, 
świąteczna i wyjazdowa dzia-
ła jak do tej pory (szerzej o tej 
sprawie pisaliśmy w poprzed-
nim wydaniu „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”).

tw

- W tej chwili trwają prace 
rozbiórkowe połączone z se-
gregacją odpadów z uwagi na 
azbest, z którego w dużej części 

wykonany był dach budynku – 
informuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu. – Dodat-

kowo trwa wycinka 

i przesadzenie roślin. Niwelo-
wany jest również teren – do-
daje naczelnik. 

Budynek zaprojektowano z 
zastosowaniem najnowocze-
śniejszych technologii, gwaran-
tujących znacznie podwyższone 
parametry energetyczne, w 
związku z czym będzie to bu-
dynek pasywny. Powierzchnia 
użytkowa przedszkola – ponad 
1900 m kw., w tym m. in. 6 sal 
przedszkolnych i żłobkowych, 

sala wielofunkcyjna, sale zabaw, 
antresole, szatnie, zaplecze 
kuchenne, gabinet pielęgniarki 
i logopedy, pomieszczenia biu-
rowe i techniczne. Na terenie 
przy przedszkolu powstaną m. 
in. 3 place zabaw dostosowane 
do różnych grup wiekowych, 
zjeżdżalnie terenowe i amfiteatr 
terenowy, sad owocowy oraz 
ogrody „ptasi” i „motyli”. Pla-
nowane zakończenie inwestycji 
nastąpi w listopadzie 2018 r.

Wniosek złożony przez gminę 
Strzegom o dofinansowanie tej 
inwestycji, otrzymał pozytywną 
ocenę i tym samym uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 
10,3 mln zł! Całkowita wartość 
zadania to ok. 17 mln zł.

red

O czym obradowali radni? 

Budowa przedszkola już rozpoczęta

8-letniemu laureatowi programu „The Brain. Genialny umysł” złożono serdeczne gratulacje i w nagrodę wręczono nowoczesnego laptopa

Budynek zaprojektowano z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Koniec inwestycji planowany jest na listopad 2018 r.

ze szczegółową treścią w/w uchwał i sprawozdań można 
zapoznać się za pośrednictwem programu eSESja znaj-
dującym się na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Strzegomscy radni spotkali się na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Posiedzenie odbyło się 28 września br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego. Obrady rozpoczęły się od bardzo miłego akcentu związanego z wręczeniem nagrody 
dla 8-letniego Marcina Przytockiego z Goczałkowa, który niedawno został zwycięzcą jednego z odcinków pro-
gramu telewizyjnego „The Brain. Genialny umysł” emitowanego na antenie Polsatu.

Na ten moment czekało wielu strzegomskich rodziców! 
Właśnie rozpoczęła się budowa nowego przedszkola z 
oddziałem żłobkowym. Nowoczesny budynek zastąpi 
25-letni, w którym do niedawna mieściło się Publiczne 
Przedszkole nr 4. 
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Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 polega 
na przebudowie istniejącego 
budynku mieszkalno-usługo-
wego, zdegradowanego i nie-
użytkowanego byłego hotelu 
robotniczego w miejscowości 
Jaroszów w celu jego adapta-
cji na mieszkania socjalne 

oraz na 

p om i e s z c z e n i e  p e ł n i ą c e 
funkcję świetlicy.

- Głównym celem projektu 
jest poprawa dostępu do usług 
społecznych dla mieszkańców 
gminy Strzegom poprzez 
utworzenie we wsi Jaroszów 
21 lokali  socjalnych oraz 
pomieszczenia pełniącego 
funkcję świetlicy. Wśród po- wstałych mieszkań dwa z nich 

na parterze budynku zostaną 
przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Również 
do pomieszczeń świetlicy 
zostanie zapewniony dostęp 
osobom niepeł-

nosprawnym – informuje 
Katarzyna Cioruń, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w UM w 
Strzegomiu. 

red

Pierwszy dzień należał do seniorów. 
21 września odbył się 5. Jubileuszowy 
Marsz Kapeluszowy Seniorów, w 
którym uczestniczyło ponad 100 osób! 
Mimo tego że pogoda nie dopisała, to 
nie zepsuła zabawy i kolorowy koro-
wód pod parasolami ruszył ulicami 
naszego miasta. Wieczorem odbył się 
występ zespołu „Retro” oraz wspólne 
grillowanie. 

Piątek (22.09) był dniem muzycz-
nym. Na dziedzińcu „CAS Karmel” 
po raz pierwszy zorganizowano event 
muzyki trance. Zaprezentowali się DJ 
z League Of Trance z Wałbrzycha: 
Christopher De Bart, Special Rank, 
Martin Follenberg, Alex Van Gray 
oraz strzegomski DJ PRUCNEL. 

W niedzielę (24.09) w godzinach 
popołudniowych, w głównym ko-
rytarzu „CAS Karmel”, odbył się 
recital pieśni religijnych i świeckich 

w wykonaniu Anety Sypko i Józefa 
Kuźmy. 

Naprzemiennie prezentowane były 
utwory zarówno z klasyki 
religijnej, jak i kilka 
polskich i świa-
towych przebo-
jów. 

We wtorek 
(26.09) miło-
śnicy dobre-
go kina mogli 
wziąć udział w 
Dyskusyjnym Klu-
bie Filmowym w „małej 
formie”, gdzie zaprezentowany 
był film pt. „W klasztorze o klaszto-
rze”. Przy kawie i herbacie, po seansie, 
rozwinęła się dyskusja na temat filmu 
i miejsca jego prezentowania. 

Środa (27.09) należała do miłośni-
ków prozaika i twórcy „Na wysokiej 

połoninie” – Stanisława Vincen-
za. Na zaproszenie organizatorów 
do Strzegomia przyjechał wybitny 
znawca tematu dr Jan Choroszy z 
Instytutu Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Oprócz bar-

dzo interesującego wykładu 
na temat S. Vincenza, 

pięknej wielotabli-
cowej wystawy 

w głównym 
holu „CAS 
K a r m e l ” , 
ucz es tn i c y 
spotkania mo-

gli zapoznać się 
z filmem doku-

mentalnym nt. życia 
i twórczości prozaika: „Śla-

dami Vincenza” w reż. Waldemara 
Czechowskiego.

Piątek (29.09) był dniem dla mi-
łośników „Dawnego Strzegomia”. W 
Izbie Tradycji Ziemi Strzegomskiej 
zaprezentowana została w formie 

pokazu multimedialnego kolekcja 
zdjęć i pocztówek Strzegomia z końca 
XIX i początku XX w. Dzięki licznie 
przybyłym wywiązała się ciekawa 
dyskusja nt. historii miasta, jego losów 
i nieistniejących już budynków. To 
spotkanie cieszyło się na tyle dużym 
zainteresowaniem, że organizatorzy 
planują cykliczne spotkania w tym 
temacie. Pierwsze takowe odbędzie 
się w piątek, 13 października br. o 
godz. 17.30 w ITZS „CAS Karmel”. 
Zapraszamy.

W sobotę (07.10) miało miejsce 
spotkanie pn. „Gotyk na dotyk”. 
Szósta już edycja tych spotkań z 
pasjonatem historii Strzegomia - 
Krzysztofem Kaszubem przyciągnęła 
jak zawsze osoby ciekawe i rozmiło-
wane w Strzegomiu. Tym razem pan 
Krzysztof opowiadał o związkach 
zakonu rycerskiego Templariuszy 
ze Strzegomiem, a także cudownej 
figurce Matki Boskiej. 

red

Gratulacje członkom ROD 
z okazji ich święta złożył bur-
mistrz Strzegomia – Zbigniew 
Suchyta, który życzył bez-
piecznej i spokojnej pracy 
oraz pogratulował stwo-
rzenia atrakcyjnych 
warunków do wy-
poczynku, a także 
uczynienia ogro-
dów pięknymi i za-
dbanymi. Z okazji 
„Dnia Działkowca” 
wręczył dwóm oso-
bom honorowe tytu-
ły „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej”. Nagrodzeni 
zostali: Krystyna Żarczyńska i 
Józef Białek. Obecny na jubile-
uszu Marcin Rosiński z Okrę-

gowego Zarząd Sudecki PZD w 
Szczawnie Zdrój wręczył złote 
i brązowe odznaki „Zasłużony 

Działkowiec”. 
45 osób wyróżniono ponadto 
pamiątkowymi dyplomami za 

pracę na rzecz strzegomskich 
ogródków.

Znakomitym podsumowa-
niem piątkowych uroczystości 
był koncert Piotra Kuźniaka z 

Trubadurów, który wystąpił z 
programem muzycznym pt. 

„Od Niemena do Carlosa 
Santany”. 

Złote odznaki „Za-
służony Działkowiec” 
przyznane przez PZD 

w Warszawie:
1. Stefania Fenik

2. Zofia Kwiecień
3. Adam Baranowski
4. Jan Demkiewicz
5. Henryk Wodzicki
Brązowe odznaki „Zasłużony 
Działkowiec” przyznane przez 

Okręgowy Zarząd Sudecki 
PZD w Szczawnie Zdrój:
1. Sławomir Przybyło
2. Marek Franczyk
3. Stanisław Piskor
4. Krystyna Pyc
5. Zygmunt Sznigier
6. Edward Wawrykiewicz
7. Zbigniew Tamiała
8. Danuta Różańska
9. Andrzej Matyszkiewicz
10. Stanisław Łukasik
11. Stanisław Cuprych
12. Stanisław Białek
13. Maria Białous
14. Zofia Goc
15. Anna Tasak
16. Danuta Piotrowska

tw

Mieszkania socjalne

Aktywni strzegomianie znów się spotkali

Działkowicze świętowali 120-lecie!

Wśród nowych mieszkań, dwa na parterze budynku zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych

TAMS to cykl spotkań, których pierwsza edycja miała miejsce osiem lat temu

Honorowe tytuły „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” otrzymali: Krystyna Żarczyńska i Józef Białek

Gmina Strzegom stara się o 
uzyskanie dofinansowania na 
zakup i montaż lamp zasilanych 
energią odnawialną. Obecnie 
opracowywana jest dokumentacja 
projektowa na zadanie „Zakup 
i montaż energooszczędnego 
oświetlenia - lamp hybrydowych 
w gminie Strzegom”. 

Uliczne oświetlenie hybrydowe 
– to połączenie energii odnawial-
nej produkowanej przez baterie 
słoneczne i turbiny wiatrowej. Na 
szczycie latarni zamontowany jest 
panel słoneczny i turbina wiatro-
wa, poniżej znajduje się źródło 
światła. Latarnie hybrydowe po-
zwalają na uniezależnienie się od 
sieci energetycznej. Żeby działać, 
nie potrzebują podłączenia do 
sieci, są więc są samowystarczalne. 
To rozwiązanie daje szansę na 
uzupełnienie luk w oświetle-
niu tradycyjnym. - Lokalizacja 
innowacyjnego oświetlenia zo-
stała poprzedzona rozmowami 
z radnymi i sołtysami. W przy-
padku otrzymania przez gminę 
dofinansowania we wskazanych 
przez nich miejscach zaświeci 
50 lamp hybrydowych, w tym 
36 na wsiach i 14 w Strzegomiu 
– wyjaśnia Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska i Wsi Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu. Projekt wpłynie 
na poprawę jakości powietrza ze 
względu na zmniejszenie zapo-
trzebowania na prąd elektryczny, 
ale również na bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Strzegomscy członkowie 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów  
27 września br. wyjechali na 
wycieczkę do Lichenia i Ka-
lisza. 

Emeryci zwiedzili Katedrę 
św. Józefa i Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej. - Przewodnik 

opowiadał nam o historii Liche-
nia i o budowie dużej, pięknej 
świątyni. Byliśmy zachwyceni 
jej wielkością i architekturą. Są 
osoby, które chcą ponownie od-
wiedzić to miejsce – podkreśla 
Eugenia Zasińska, przewodni-
cząca PZERiI w Strzegomiu.

red

Od 4 października br. nastą-
piła zmiana organizacji ruchu 
w związku z remontem drogi 
374 od wiaduktu kolejowego 
w kierunku świateł przy ul. 
Świdnickiej. Ruch prowadzo-
ny jest połówkowo, a objazd 

odbywa się drogą krajową 
w kierunku ul. Al. Wojska 
Polskiego. Za utrudnienia 
przepraszamy. Szczegółowe 
mapy związane z utrudnie-
niami znajdują się na stronie 
www.strzegom.pl. 

Będą lampy hybrydowe?

Odwiedzili Licheń i Kalisz

Utrudnienia na ul. Kasztelańskiej

Przewidywana całkowita wartość 
projektu wynosi 1,92 mln zł. Wiel-
kość przyznanego do-
finansowania to kwota 
ok. 990 tys. zł. 

W drugiej połowie XX w. w tym budynku był 
dom kultury, kino i hotel robotniczy dla pracow-
ników jaroszowskich zakładów Materiałów 
Ogniotrwałych (obecnie jaro S. a.). Starsze 
pokolenie zapewne pamięta także zabawy 
taneczne i dyskoteki, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

Do września przyszłego roku zakończy się przebudowa 
budynku komunalnego na terenie jaroszowskich Hoteli na 
mieszkania socjalne. Pisaliśmy o tym w lutym br. na łamach 
„Gminnych Wiadomości Strzegom”. 

Tabela przedstawia podział plano-
wanej liczby lamp hybrydowych 
w poszczególnych miejscowo-
ściach: 
Lp. Miejscowość Ilość
1 Goczałków 9
2 Graniczna 2
3 Grochotów 2
4 Jaroszów 3
5 Olszany 3
7 Rusko 5
8 Stanowice 2
9 Stawiska 2

10 Strzegom, ul. Brze-
gowa 2

11 Strzegom, ul. św. 
Jana 2

12 Strzegom, ul. Kasz-
telańska 4

13 Strzegom, ul. Ma-
linowa 1

14 Strzegom, ul. Malino-
wa/Brzegowa 1

15 Strzegom, ul. An-
dersa 4

16 Żelazów 3
17 Żółkiewka 2
18 Wieśnica 2
19 Międzyrzecze 1

Łącznie 50

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Strzegomiu na czele z prezesem Janem Demkiewiczem zor-
ganizował 29 września br. jubileusz 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce i Dzień Działkowca 2017.

Za nami kolejna już edycja Tygodnia Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia. Tym razem odbyła się w dniach 21-29 września oraz 
dodatkowo 7 października br. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

olo: czy wzorem miasta 
świdnica możliwa jest relacja z 
odbywających się sesji na żywo 
(video)?

W tej chwili nie mamy takich 
możliwości technicznych. 

strzegomianin: Panie burmi-
strzu! w maju br. przez kilka 
dni w czasie remontu gimna-
zjum nr 1 koło szkoły leżał gruz, 
szkoła nie była ogrodzona! czy 
tak ma wyglądać remont szkoły? 
czy to nie stanowiło zagrożenia 
dla bezpieczeństwa uczniów? 
czy ktoś to kontroluje, czy tylko o 
pieniądze chodzi… dziękuję.

Refleksu nie brakuje strze-
gomianinowi. Sytuacja z maja 
– interwencja w październiku. 
Jak pan zauważył, schody są 
ogrodzone. Wkrótce rozpocznie 

się rozbiórka ganku i schodów. 
Nowe schody, inaczej zaprojek-
towane, będą wykonane po za-
kończeniu termomodernizacji. 

Potrzebuje pomocy: szanow-
ny panie burmistrzu! Po 15 la-
tach mieszkania na użyczonym 
mieszkaniu  ze swoją 5-osobową 
rodziną dostałam pozew o eks-
misję. nie mam gdzie się podziać 
razem z 3 małych dzieci. co 
mam robić? na wynajem nas 
nie stać, byłam kilka razy - jesz-
cze będąc w ciąży - w sprawie 
mieszkania, ale zostałam zbyta. 
co robić?   

Dostała pani pozew o eks-
misję prawdopodobnie z uwagi 
na występujące zadłużenie. 
Dlaczego ma być tak, że jedni 
płacą za mieszkanie, a drudzy 
zamieszkują w lokalach gmin-
nych nie płacąc wiele lat. Dług 
za niepłacone czynsze wynosi 
w tej chwili ok. 4 mln zł. Proszę 
sobie wyobrazić, ile by można 
było dodatkowo wyremontować 
mieszkań, czy wybudować nowy 
dom, w tym z mieszkaniem dla 
pani. To jest niesprawiedliwe 
dla tych, którzy płacą. Jeżeli 
mieszkanie, w którym pani 
zamieszkuje jest własnością 
gminy Strzegom, zapraszam 
do urzędu celem uzgodnienia 
sposobu spłaty występujących 
zaległości. Po spłacie zadłużenia 
zostanie rozpatrzona możliwość 
zawarcia z panią na nowo umo-
wy najmu zajmowanego lokalu, 
bo niezbyt rozumiem pojęcie 
„mieszkanie użyczone”. Jeżeli 
natomiast zobowiązana jest 

pani do opuszczenia lokalu wła-
snościowego, to proszę złożyć w 
tutejszym urzędzie wniosek o 
przydział lokalu komunalnego.  

mama przedszkolaka: Panie 
burmistrzu, cudownie czyta 
się, jak został przygotowany 
oddział przedszkolny w szkole 
dla przedszkolaków. był to 
może dobry pomysł, ale wyko-
nanie fatalne. mam na myśli 
oddział przedszkolny w szkole 
na ulicy brzegowej. miałam 
nadzieję, że pomieszczenia oraz 
zaplecze sanitarne rzeczywiście 
zostanie dostosowane do dzieci 
3- i 4-letnich. niestety, na na-
dziejach się skończyło. za mała 
sala jak na taką ilość dzieci, 
brak osobnej łazienki dla dzieci. 
w ogólnie dostępnej dla całej 
szkoły łazience zrobiono tylko 
jedno wc dla maluszków i ob-
niżono tylko jedną umywalkę z 
pozostawionym na poprzedniej 
wysokości kranem. Pani prowa-
dząca dziecko do wc przeciska 
się z maluszkiem przez kolejki 
dzieci z 1-3 klas. jak wiadomo 
dzieci 3-4 letnie potrzebują 
ciszy i spokoju, psychicznie nie 
są wytrzymałe na ciągłe wrza-
ski, dźwięk ryczącego dzwonka 
szkolnego. reagują na takie 
warunki strachem i są w ciągłym 
stresie, co za chwilę się wydarzy.  
A to przy stresie, jakim jest pój-
ście do przedszkola i oderwanie 
od rodziców, to za dużo dla 
takich maluszków. oddział 
przedszkolny nie posiada osob-
nego wejścia, więc codziennie 
obok tych maluszków jest prze-

marsz całej szkoły w te i nazad 
z szatni i ciągłe zaglądanie im 
do sali przez uczniów podsta-
wówki i gimnazjum. do tego 
brak placu zabaw. dzieci pięć i 
więcej godzin spędzają tylko w 
małej sali. czas funkcjonowania 
nie jest również dostosowany do 
pracujących rodziców. dziecko 
można zostawić najwcześniej 
o 7.00 rano, popołudniu nie jest 
też lepiej. w głowie nie mieści mi 
się, jak pedagodzy, których chyba 
uczono o rozwoju psychiki dziec-
ka mogli zgotować maluszkom 
taki los. niestety, pomysłowość 
rozminęła sie chyba z przepisa-
mi i wymogami kuratorium co 
do zapewnienia opieki dla dzieci 
3- i 4-letnich. moje dziecko po 
spędzonych tam pięciu godzinach 
było tak wystraszone i zestre-
sowane, że do dziś nie doszło 
jeszcze psychicznie do siebie. 
mój przypadek nie jest odosob-
niony. inny rodzic zszokowany 
zachowaniem swojego dziecka 
błagającego, żeby go zabrał  i tu 
nie zostawiał również zabrał 
dziecko mówiąc, że to farsa i nie 
przyprowadzi tu więcej swojego 
dziecka, bo jeszcze go nigdy w 
takim stanie nie widział. kilka 
dni później sytuacja nie była 
nadal różowa, bo kiedy tylko 
babcia weszła do sali, widziała 
wystraszone płaczące dzieci. 
współczuję tylko paniom opie-
kunkom, bo te robią co w swojej 
mocy, alby dzieci poczuły się tam 
dobrze. wielki dla nich szacu-
nek. niestety, nie sprzyjają temu 
stworzone tam warunki dla 
rozwijających się dopiero psychik 

maluszków. czy szkoła nr 4 
nie byłaby odpowiedniejszym 
miejscem dla tak małych dzieci? 
Posiada oddział przedszkolny 
od lat, odpowiednie zaplecze 
sanitarne, plac zabaw itd.? 

Jak już wcześniej pisałem, nie 
jestem zadowolony z faktu, że 
dzieci sześcioletnie pozostały 
w przedszkolach, a dzieciom 
trzyletnim musimy tworzyć 
miejsca w szkołach,  w których 
są wolne klasopracownie. Taka 
sytuacja jest w całej Polsce. 
Tworząc w szkołach oddziały 
przedszkolne, trzymaliśmy się 
wytycznych Sanepid-u i obo-
wiązujących przepisów prawa 
oświatowego, zresztą szkoły są 
już po kontroli i nie otrzymały 
żadnych zaleceń. Wszystkie 
pomieszczenia, z których ko-
rzystają dzieci  dostosowane są 
dla maluchów nie tylko poprzez 
zamontowanie mniejszych toa-
let, ale również poprzez zakup 
nakładek na muszlę oraz pode-
stów dla dzieci mniejszych. Sale, 
w których przebywają dzieci 
mają odpowiednią powierzch-
nię wymaganą przepisami. Ze 
względów bezpieczeństwa krany 
dla dzieci zaopatrzone są w sys-
tem mieszania ciepłej i zimnej 
wody, aby zapobiec poparzeniu. 
Dzieci korzystają z posiłków w 
stołówce szkolnej. Czas pracy 
oddziałów dostosowany jest 
w godzinach popołudniowych 
do wniosków rodziców, po-
dobnie jak w przedszkolach . 
Dzwonek na parterze został już 
wyłączony. Jeśli chodzi o stres 
dziecka związany z pierwszymi 

tygodniami pobytu dziecka w 
przedszkolu, to jak wynika z 
informacji dyrektorów przed-
szkola, jest to normalna reakcja 
dzieci na nową sytuację, na fakt 
że dziecko czuje się porzucone 
przez rodzica, zachwiane jest 
jego poczucie bezpieczeństwa. 
Dzieci 3 i 4-letnie w przed-
szkolach przyprowadzone po 
raz pierwszy reagują w sposób 
podobny do opisanego przez 
panią. Mój czteroletni wnuk 
też nie chodzi z radością do 
przedszkola i często pyta czy 
musi tam iść. Też płacze jak 
mama odchodzi i cieszy się, 
jak widzi mamę lub babcię, 
które przychodzą po niego. 
To jest nasza rola, aby dziecko 
stopniowo przystosowywać do 
pobytu w przedszkolu. Jak wy-
nika z doświadczeń dyrektorów 
przedszkola, część rodziców w 
pierwszym tygodniu przycho-
dzi na zajęcia z dziećmi lub 
przyprowadza dzieci na parę 
godzin w celu przystosowania 
ich do „nowego”. W Szkole 
Podstawowej nr 3 stworzyli-
śmy lepsze warunki dla dzieci 
trzyletnich między innymi ze 
względu na fakt, że toalety 
znajdują się naprzeciwko sal 
zajęć i w szkole znajduje się 
stołówka. Podkreślam rów-
nież, że w Szkole nr 4 nie 
mieliśmy wcześniej oddzia-
łów dla dzieci trzyletnich. 
We wrześniu uruchomiliśmy 
3-oddziałowe przedszkole na 
Grabach, które będzie rozbu-
dowane do przyszłego roku do 
6 oddziałów.

O t o  n a s z e  p r z e d s z k o l a c z k i 

Oddział zerowy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Wychowawca Iwona Leśniczak. 
Na zdjęciu z lewej strony Sabina Ługowska prowadząca zajęcia muzyczne
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2015 Remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu 

2015 Mobilne biuro plenerowych zawodów sportowych

2016 Uniwersalna, wielofunkcyjna mata treningowa do judo i 
innych sportów – profesjonalizm dla dzieci i dorosłych

2016 Relaks w hamaku

2016 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realiza-
cji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

2016 Siłownia pod chmurką na Domkach – ul. Bema

2017 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realiza-
cji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – etap II

2017 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP nr 3 w Strzegomiu 
(w związku z reformą edukacji z projektu korzysta Publiczne 
Przedszkole nr 4 przeniesione do budynku po PSP nr 3) 

2017 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSiR-u

budżet obywAtelski miAstA strzegom 2018

B u d ż e t  O b y wat e l s k i  M i a s ta   Strzegom 2015-2018 w liczbach

Pula środków 300 000 zł
Liczba złożonych projektów 20
Liczba projektów wybranych w głosowaniu 2
Liczba głosujących 741

Pula środków 400 000 zł
Liczba złożonych projektów 8
Liczba projektów wybranych w głosowaniu 5
Liczba głosujących 882

Pula środków 400 000 zł
Liczba złożonych projektów 16
Liczba projektów wybranych w głosowaniu 6
Liczba głosujących 634

Pula środków 400 000 zł
Liczba złożonych projektów 7
Liczba projektów wybranych w głosowaniu odwołano głosowanie

Liczba głosujących odwołano głosowanie

PROjeKty ZReALIZOWANe:
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2016 Gwiezdne podwórko – centrum rekreacyjno-edukacyjne
STAN ZAAWANSOWANIA: gotowa dokumentacja techniczna, planowa-
na realizacja w 2018 roku

budżet obywAtelski miAstA strzegom 2018

B u d ż e t  O b y wat e l s k i  M i a s ta   Strzegom 2015-2018 w liczbach

DLACZeGO „GWIeZDNe  
PODWóRKO” MA POśLIZG? 
W latach 2016-2017 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimna-
zjum nr 2 w Strzegomiu realizowane są inwestycje: termomodernizacja 
budynków w/w szkół oraz budowa krytej pływalni w ramach programu 
„Dolnośląski Delfinek”. Prace termomodernizacyjne powinny zostać wy-
konane w pierwszej kolejności, co eliminuje ryzyko uszkodzenia i utraty 
gwarancji dla projektu „Gwiezdne Podwórko”. Realizacja krytej pływalni 
z kolei wymagała wjazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu budowla-
nego, co wiązało się ze znacznymi uciążliwościami i ograniczeniami w 
korzystaniu z nieruchomości szkolnych. Z przyczyn technicznych nie 
było zasadnym zrealizowanie projektu „Gwiezdne podwórko – centrum 
rekreacyjno-edukacyjne przed realizacją w/w inwestycji. Dobiegają one 
końca, więc w 2018 roku gmina rozpocznie realizację projektu „Gwiezd-
ne podwórko”.

2018 II etap remontu i modernizacji podwórka położonego w centrum 
miasta, miedzy ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Ryn-
kiem,

2018 „Ogród tęczą malowany” – modernizacja placu zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym Publicznego Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Strze-
gomiu

2018 Mobilne boisko piłkarskie typu panna cage do gry 1 na 1

2018 Zadaszenie placu zabaw na osiedlu „Domki”.

ODWOłANIe GłOSOWANIA 
Ze względu na niskie zainteresowanie mieszkańców uczestnictwem w 
procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego oraz małą liczbę pro-
jektów kwalifikujących się do głosowania, burmistrz Strzegomia uznał 
za nieuzasadnione przeprowadzanie głosowania nad projektami i 
postanowił odwołać proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Strzegom na 2018 rok. Mając jednakże na uwadze fakt, że zapropono-
wane przez wnioskodawców i pozytywnie zweryfikowane przez Zespół 
ds. budżetu obywatelskiego projekty inwestycyjne są interesujące i 
będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców 
Strzegomia oraz poprawę jakości miejskiej przestrzeni publicznej, bur-
mistrz przedłoży propozycje zadań inwestycyjnych Radzie Miejskiej w 
Strzegomiu celem ich wprowadzenia do budżetu gminy na 2018 rok.

NIe POWStANIe hUśtAWKA DLA 

DZIeCI NIePełNOSPRAWNyCh 
Wybrany w 2017 roku projekt „Huśtawka dla dzieci niepełnospraw-
nych” nie zostanie zrealizowany. Z uwagi na uzyskanie w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie jednej oferty 
z ceną znacznie przewyższającą zaplanowane i oszacowane w 
zgłoszeniu projektu koszty realizacji zadania, postępowanie zostało 
unieważnione i podjęto decyzję o niedokładaniu w budżecie gminy 
dodatkowych środków na realizację zadania.

W tRAKCIe ReALIZACjI:

PLANOWANe DO WPROWADZeNIA DO BUDżetU NA 2018 ROK W ZWIąZKU Z ODWOłANIeM GłOSOWANIA 

2017 „Parkolandia” – modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszko-
la nr 3 w Strzegomiu przy ulicy Parkowej 8 

STAN ZAAWANSOWANIA: planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 
2017

2017 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum 
miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a 
Rynkiem 
STAN ZAAWANSOWANIA: gotowa dokumentacja techniczna, ogłoszono 
przetarg, jednakże w terminie nie wpłynęła żadna oferta, stąd zostanie 
ogłoszony nowy przetarg wraz z II etapem (całość realizacji 2017-2018)
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 Uroczystość nadania imienia 
Księcia Bolka II strzegomskiemu 
technikum rozpoczęła się o ósmej 
trzydzieści. Po przedstawieniu 
historii wyboru patrona i jego 
sylwetki odbyła się ceremonia 
nadania szkole imienia przez 
organ prowadzący. Jej kluczowym 
momentem było odczytanie 
przez starostę świdnickiego Pio-
tra Fedorowicza uchwały nada-
jącej szkole imię i przekazanie 
dyrektorowi aktu. Zgodnie z tra-
dycją sztandar został poświęcony 
przez księdza biskupa Adama 
Bałabucha. Kolejnym momen-
tem było wbijanie gwoździ do 
sztandaru przez przyjaciół szkoły 
i darczyńców, którzy przyczynili 
się do jego ufundowania. 

Uroczystość zakończyło od-
słonięcie i poświęcenie tablicy 
pamiątkowej w szkole oraz gra-
nitowego obelisku stojącego na 
skwerze przed szkołą. - Po za-
kończeniu uroczystości związa-
nych z nadaniem szkole imienia 
absolwenci, uczniowie i nauczy-
ciele przy akompaniamencie or-

kiestry gór-

niczej przeszli do bazyliki na 
mszę św. koncelebrowaną przez 
byłych katechetów. Akademię 
w Strzegomskim Centrum Kul-
tury otworzyło przeczytane przez 
ucznia Dominika Lipińskiego 
wspomnienie Adama Bojar-
skiego, najstarszego uczestnika 
zjazdu absolwentów (rocznik 
1953). Była to sentymentalna 
podróż w czasie do pionierskiego 
okresu, gdy szkoła nosiła nazwę 
Państwowej Szkoły Mecha-
nicznej i mieściła się przy ulicy 
Kościuszki 16. W dalszej części 
nastąpiło premierowe wykonanie 
oficjalnego hymnu szkolnego. 
Słowa do niego napisali Przemy-
sław Gębala i Łukasz Pyszka, 
a melodię skomponował Jacek 
Fornal – relacjonuje Robert 
Wójtowicz, dyrektor placówki. 
Kolejnym punktem w programie 
akademii była zaprezentowana 
przez dyrektora szkoły synteza jej 
historii i działalności od momen-
tu wzniesienia obecnej siedziby 
przed stu pięćdziesięciu laty aż 
do czasów współczesnych. Aka-
demia 

była ponadto sposobnością do 
powiedzenia kilku słów przez 
zaproszonych gości, których tego 
dnia nie brakowało. Wszyscy 
zgromadzeni z wielkim zain-
teresowaniem obejrzeli część 
artystyczną przygotowaną przez 
uczniów i nauczycieli. Wielu 
wzruszeń, szczególnie absolwen-
tom, dostarczyło multimedialne 
widowisko ukazujące historię 
szkoły od 1947 do 2017 poprzez 
fotografie mniej i bardziej ofi-
cjalne. Na zakończenie dyrektor 
szkoły zaprosił wszystkich obec-
nych na widowni byłych dyrek-

torów i nauczycieli szkoły, by 
im podziękować. Po akademii 
absolwenci mieli okazję do 
spotkania i porozmawiania 
z dawnymi nauczycielami 
i wychowawcami w szkole. 
Były wspomnienia, spotka-
nia po latach często daw-
no niewidzianych kolegów 
i koleżanek. Pamiątką dla 
absolwentów, także by-
łych pracowników szkoły, 

jest przygotowana przez Annę 
Spychalską i Marka Żubryda 
bogato ilustrowana okoliczno-
ściowa publikacja „Zespół Szkół 
w Strzegomiu. Jubileusz 70 - le-
cia szkoły”. Absolwenci, którzy 
z różnych powodów nie mogli 
uczestniczyć w zjeździe, mogą ją 

jeszcze nabyć w szkole. Ostatnią 
częścią sobotniej uroczystości 
był bal absolwentów. Rozpoczęty 
polonezem. - Połączenie kilku 
uroczystości, z których każda 
jest sporym wyzwaniem, było 
naprawdę niełatwym przedsię-
wzięciem, w związku z czym 

miałem nieco obaw. Ostatnie 
dni były czasem wzmożonego 
zaangażowania całej społeczności 
szkolnej. Cieszę się, że wszystko 
przebiegło w taki sposób, jak 
zaplanowaliśmy, za co wszystkim 
jeszcze raz dziękuję - mówi Ro-
bert Wójtowicz. 

Uroczystości w Zespole Szkół
Uczniowie, nauczyciele i absolwenci strzegomskiej szkoły mieli potrójny powód do wielkiego świętowania. Naprawdę wiele się działo!

Uczniowie II i  III klas 
gimnazjalnych Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 
oraz uczennice z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ol-
szanach uczestniczyli w XX 
Dolnośląskim Festiwalu 
Nauki pod hasłem „Nauka 
bez granic”.

Uczniowie odwiedzili Akade-
mię Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, gdzie uczestniczyli 
w wykładach, pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Krzysztofa Sobie-
cha, pt. „Czynniki kształtujące 
skład ciała człowieka. Jak rozpo-
znać zdrową żywność?”. Młodzi 

ludzie pogłębili wiedzę 
z  z akre su 

właściwego komponowania 
składników odżywczych, zasad 
rolnictwa 

ekologicznego oraz metod ana-
lizy składu ciała człowieka. 
Chętni wzięli udział w pomiarze 
swojej tkanki tłuszczowej.

- Po wykładzie była de-
gustacja potraw wyko-
nanych z ekologicznych 
upraw, które bardzo nam 
smakowały. Następnie 
przespacerowaliśmy się 
Parkiem Szczytnickim 
do Ogrodu Japońskiego, 
w którym mogliśmy zo-
baczyć piękną roślinność 
i okazałe karpie pływa-
jące w stawie – mówią 
uczniowie. 

Przekonali się, że nauka nie ma granic
Po wykładzie była degustacja potraw wykonanych z ekologicznych upraw Dzień Sybiraka 

w PSP nr 4 
19 września 

2017 roku 
w Publicz-
nej Szkole 
Podstawo-
wej nr 4 
w Strze-
gomiu 
uroczyście 
obchodzono 
Dzień Sybi-
raka. 

- Zaszczycili nas obecno-
ścią członkowie strzegom-
skiego oddziału Związku 
Sybiraków na czele z panem 
Jerzym Orabczukiem oraz 
zaproszeni goście. Uroczysta 
i  bardzo podniosła część 
oficjalna w asyście sztandaru 
Związku Sybiraków i naszej 
szkoły zakończyła się wy-
stępem okolicznościowym 
w wykonaniu uczniów klasy 
VI d i koła wokalnego – mówi 
Janina Klonowska, dyrektor 
placówki. Po części oficjalnej 
goście zwiedzil i  budynek 
szkoły, który po remoncie 
korytarzy powitał wszystkich 
nowym obliczem. W miłej at-
mosferze, przy kawie i cieście 
przygotowanym przez Radę 
Rodziców, Sybiracy dzielili 
się swoimi wspomnieniami. 

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Strzegomiu 
w dniach 16-20 października 
br. będzie gościć partnerów 
dwuletniego projektu współ-
finansowanego w ramach 
programu Unii Europejskiej 

„Erasmus+” pn. „Knowledge 
without love will not stick”/ 
“Wiedza bez pasji nie prze-
trwa”. Do Strzegomia przy-
będą nauczyciele i uczniowie 
z Turcji, Madery oraz Włoch.

red

Zagraniczni goście w „Dwójce”

 Od wielu miesięcy w Zespole Szkół trwały przygotowania 
do niecodziennego wydarzenia, które miało miejsce w so-
botę 23 września 2017. Było to połączenie uroczystego 
nadania szkole imienia, zjazdu absolwentów z okazji ob-
chodzonego w tym roku siedemdziesięciolecia szkoły oraz 
bal absolwentów.

Plan pobytu to przede wszystkim realizacja celów projektu, 
jak i możliwość poznania naszego miasta, regionu i przy-
rody. - Spotkanie z partnerami, przedstawicielami innych 
kultur to z pewnością lekcja doskonalenia obserwacji, 
kształtowania wrażliwości i współpracy oraz rozwijanie 
umiejętności posługiwania się językiem obcym. z niecierpli-
wością czekamy na naszych gości – mówi Elżbieta Smyk, 
dyrektor PSP nr 2 w Strzegomiu.
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Firma Instalbud z Legnicy 
zrealizuje zadanie pn. „Bu-
dowa sieci wodociągowej w 
celu zapewnienia dostawy 
wody dla celów komunal-
nych oraz przeciwpożaro-
wych do Osiedla Hotele 
w Jaroszowie.” Wykonaw-
ca, wyłoniony w wyniku 
przetargu, wybuduje sieć 
wodociągową do Osiedla 
Hotele w Jaroszowie. 

Według dokumentacji pro-
jektowej powstanie około 953 
m wodociągu wraz z mon-
tażem armatury odcinającej 
oraz hydrantów nadziemnych. 
- Obecnie Osiedle Hotele w 
Jaroszowie zasilane jest w 
wodę z wodociągu wiejskiego 
przebiegającego przez teren 
zakładu JARO S.A. Wodo-
ciąg ten, ze względu na wiek 
i stan techniczny charaktery-
zuje się dużym wskaźnikiem 
awaryjności. W związku z tym 
zarząd spółki podjął decyzję o 
budowie nowego wodociągu 
wraz ze zmianą trasy – wy-
jaśnia Dorota Borkowska, 
prezes strzegomskiej spółki 
Wodociągi i Kanalizacja. 

Od dnia 11 września 2017 r., 
po przer wie wakacyjnej, 
w bibliotece Stanowicach 
ponownie działa sekcja pla-
styczno-techniczna „Złota 
rączka”. 

Tegoroczne zajęcia prowa-
dzone są pod hasłem „Surowce 
wtórne i co dalej?”. Warsztaty 
odbywają się cyklicznie raz w 
tygodniu po półtora godziny. 
Bierze w nich udział dwana-
ścioro dzieci. Przekrój wiekowy 
uczestników jest zróżnicowany 
od 6 do 11 lat. - Podczas ostat-
nich warsztatów dzieci praco-
wały techniką orgiami, tworząc 
pięknie i niepowtarzalne kwiaty 
– mówi Wioletta Kwiatkowska 
z Biblioteki Publicznej w Sta-
nowicach. 

Nowy wodociąg

Co zrobiły już „złote rączki ze Stanowic”?

Obecnie Osiedle zasilane jest w wodę z wodociągu wiejskiego przebiegającego przez teren zakładu JARO S.A

Warsztaty w bibliotece odbywają się cyklicznie raz w tygodniu i trwają po półtora godziny

Po raz kolejny sołtys i Rada 
Sołecka wsi Goczałków prze-
znaczyła środki z funduszu 
sołeckiego na remonty chod-
ników. - Zostały wyremonto-
wane dwa odcinki chodników 
jeden na ulicy Szkolnej, a 
drugi na ulicy Kolejowej – wy-
jaśnia Paweł Marchlewski z 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu. Gmina dołożyła 
brakujące środki na zakoń-

czenie ciągu pieszego przy 
ulicy Szkolnej. Łączna wartość 
robót wynosi 18.017,90 zł 
brutto, z czego 13.800,00 zł 
pochodzi z funduszu sołec-
kiego. Wykonawcą prac był 
strzegomski Zakład Usług 
Komunalnych. Roboty zakoń-
czyły się w połowie września 
2017 r. – Czekaliśmy już od 
dawna na tę inwestycję, dla-
tego cieszymy się, że wreszcie 
została zrealizowana – mówią 
mieszkańcy. 

Po remontach w Goczałkowie

Place zabaw jak nowe

nowa sieć wodociągowa przebiegać będzie wzdłuż drogi gminnej, z pominię-
ciem terenu jaRO, dzięki czemu właściciele działek zlokalizowanych przy tej 
drodze będą mieli możliwość podłączenia swoich nieruchomości do wodociągu. 
Planowany termin wykonania zamówienia to 30 kwietnia 2018 r.

- Cieszymy się, że są miejsca, w których nasze pociechy mogą 
miło spędzać czas. Przebywać tu to sama radość – podkreślają 
rodzice.

Place zabaw na terenie gmi-
ny Strzegom są systematycz-
nie odnawiane, po to aby 
stanowiły bezpieczne miejsca 
aktywnego spędzania czasu 
dla najmłodszych. 

W ostatnim czasie zamon-
towano nowy ślizg zjeżdżalni 
na placu na Osiedlu Hotele w 
Jaroszowie. Wyremontowano 
huśtawki w Goczałkowie i 
Grochotowie. Ponadto za-

dbano o ogólny stan i estetykę 
tych obiektów w Kostrzy, 
Żelazowie, Modlęcinie, Ru-
sku, Jaroszowie i Strzegomiu. 
Naprawie poddano ławki oraz 
ogrodzenia placów zabaw. 

– To bardzo ważne, żeby 
place zabaw były bezpieczne 
oraz, aby przyciągały dzieci 
atrakcyjnymi i kolorowymi 
urządzeniami – mówią ro-
dzice. 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
AKS – Sparta Grębocice 3:0, Apis Jędrzychowice – AKS 1:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Apis Jędrzychowice  8 20

2. AKS Granit Strzegom S. A.  8 18

3. Orkan Szczedrzykowice  8 17

4. Stal Chocianów  8 16

5. Karkonosze Jelenia Góra  8 14

6. Odra Ścinawa  8 12

7. Włókniarz Mirsk  8 12

8. Sudety Giebułtów  8 11

9. Chrobry II Głogów  8 10

10. Orla Wąsosz  8 10

11. Sparta Grębocice  8 9

12. Nysa Zgorzelec  8 8

13. Olimpia Kowary  8 7

14. Górnik Boguszów-Gorce  8 7

15. Górnik Złotoryja  8 4

16. Olimpia Kamienna Góra  8 4

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Wenus Nowice – Unia 6:0, Unia - Cukrownik/ Polonia Pszenno 
1:4
LKS Wiśniowa – Herbapol 4:1, Herbapol – Darbor Bolesławice 1:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 7 19

2. LKS Wiśniowa 6 15

3. Cukrownik/ Polonia Pszenno 6 13

4. Ślężanka Tąpadła 6 12

5. Delta Słupice 6 12

6. Darbor Bolesławice 7 10

7. Zieloni Łagiewniki 7 10

8. Herbapol Stanowice 6 7

9. Czarni Sieniawka 7 6

10. LKS Marcinowice 6 5

11. Unia Jaroszów 7 5

12. LKS Dobrocin 6 4

13. Wierzbianka Wierzbna 7 1

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):

Kolejne mecze w tym sezonie:
MKS II Szczawno-Zdrój – Sokół 19:3, Sokół – Zryw Łażany 7:0
Zagłębie Wałbrzych – Huragan 2:1, Huragan – Karolina II Jawo-
rzyna Śl. 0:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie Wałbrzych 7 19

2. Górnik II Wałbrzych 6 16

3. Nysa Kłaczyna 7 14

4. MKS II Szczawno-Zdrój 7 13

5. Zieloni Mrowiny 7 13

6. LKS Piotrowice Świdnickie 7 11

7. Tęcza Bolesławice 7 11

8. Karolina II Jaworzyna Śl. 7 10

9. Sokół Kostrza 7 9

10. Błyskawica Kalno 7 8

11. Huragan Olszany 6 4

12. Płomień Dobromierz 7 4

13. Zryw Łażany 7 2

14. Grom Panków 7 0

sPort 

Siatkarze górą
W finale siatkarze z Kamieńca nie dali szans gospodarzom i to oni wygrali cały turniej

Strzegom kolejny raz był 
areną zmagań najlepszych w 
naszym kraju kulturystów i 
zawodników fitness. Zawo-
dy pn. „Kamienna Rzeźba” 
odbyły się 16 września br. w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Patronat nad imprezą objął 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta.
Najważniejszą informacją 
zawodów była wygrana strze-
gomianina Patryka Walczu-
ka, który okazał się bezkon-
kurencyjny w kategoriach: 
fi tness  plażowe juniorów 
-  open i  f i tness  p lażowe 
mężczyzn - open. To spore 
osiągnięcie zawodnika KS 
Start Strzegom, potwierdza-
jące jego duże umiejętności 
i potencjał. Życzymy Patry-
kowi kolejnych zwycięstw 
na zawodach w Polsce i za 
granicą. 
Zwycięzcy zawodów „Ka-
mienna Rzeźba 2017”:
bikini fitness juniorek – open: 
Natalia Czajkowska (UKS 
Black & White Ostrowiec 
Świętokrzyski)
fitness kobiet – open: Paula 
Mocior (Aesthetic Lublin)
fitness sylwetkowe kobiet – 
open: Dorota Galińska (In-
finiti Kędzierzyn Koźle)
fitness plażowe juniorów – 
open: Patryk Walczuk (KS 
Start Strzegom)
fitness plażowe mężczyzn – 
open: Patryk Walczuk (KS 
Start Strzegom)
fitness plażowe atletyczne 
mężczyzn – open: Tobiasz 
Rusek (UKS Black & White 
Ostrowiec Świętokrzyski)
kultur ystyka klasyczna – 
open: Dawid Klecha (KS 
Olimp Zabrze)
kulturystyka juniorów – open: 
Daniel Poniedziałek  (KS 
Olimp Zabrze)
kulturystyka do 90 kg: Piotr 
Borecki (KS Olimp Zabrze)
kulturystyka powyżej 90 kg: 

Radosław Słodkiewicz (KS 
Sandow Śrem)
kulturystyka weteranów: Ra-
dosław Słod-
kiewicz (KS 
S a n d o w 
Śrem)

tw

Zwycięstwo Patryka Walczuka

W hali OSiR w Strzegomiu 22 września br. siatkarze ze szkół podstawowych zainaugurowali rozgrywki w programie 
„Siatkarski Dolny Śląsk”. W turnieju wystartowały szkoły podstawowe z Kamieńca Wrocławskiego, Siechnic, Ciepłowód 
i gospodarze z PSP nr 4.

Program ukierunkowany jest 
na upowszechnianie piłki siatko-
wej chłopców, a dofinansowany 
jest ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego. W turnieju zagrało 
15 drużyn w trzyosobowych skła-
dach. Zawodnicy rywalizowali 
wg zasad mini piłki siatkowej, 

czyli na boiskach o wymiarach 
7x7m. Po rundzie eliminacyjnej 
do finału awansowały drużyny 
z Kamieńca Wrocławskiego 
i PSP nr 4 ze Strzegomia. W 
finale siatkarze z Kamieńca nie 
dali szans gospodarzom i to oni 
wygrali cały turniej.

red

zwycięzcy z rąk dyrektor PSP nr 4 - janiny Klonowskiej i zastępcy 

burmistrza - Wiesława Witkowskiego otrzymali okolicznościowe 

puchary i dyplomy. nauczyciele zaproszonych szkół otrzymali 

pamiątki ze Strzegomia promujące atrakcje naszego miasta. 
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowa

Burmistrz Strzegomia informuje

Przetarg ograniczony, usługi - produkcja Kiedy skorzystać ze świadczeń medycznych 
w ramach nocnej i świątecznej opieki 

medycznej?

O g ł o s z e n i e

ogłoszeniA

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 2799, AM – 15, Obr. 3, 
położona w Strzegomiu, 
przy ulicy Parkowej gmina 
Strzegom o powierzchni 
1,1642 ha użytek:
- R II 0,9268 ha
- S-R II 0,2374 ha
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00028602/8.
 Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
14.09.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 30 stycznia 2013 
r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strze-
gom, przedmiotowa nieru-

chomość oznaczona jest 
symbolem J.1.MW/MN za-
budowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, jednorodzinna 
oraz usługowa.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 799.000,00 zł
Wadium - 79.900,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 14.12.2017 r. 
o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 
29.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produk-
cji rolnej.
Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności.
Przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprze-
daży ustanowi na prawie 
własności działki gruntu nr 
2799, AM-15, Obr.3 na rzecz 

przedsiębiorstwa przesyło-
wego TAURON Dystrybucja 
S. A. Oddział w Wałbrzychu 
i jego następców prawnych 
bezterminową służebność 
przesyłu w przebiegu linii 
napowietrznych średniego 
napięcia (SN 20 kV) o dłu-
gości ok. 48 m oraz ok. 50 
m i szerokości pasa ograni-
czonego użytkowania 4,6 m 
dla każdej z linii, polegającą 
na prawie do:
- całodobowego nieutrud-
nionego , nieograniczonego 
w czasie i miejscu dostępu 
(przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybu-
cja S.A. bądź jej przedsta-
wicieli, wykonania czyn-
ności związanych z utrzy-
maniem tych urządzeń, 
eksploatacją, modernizacją, 
dokonywaniem ich przeglą-
dów, remontów, demonta-
ży, kontroli, wykonywania 
pomiarów, konserwacji, 
wymiana na nowe i usu-
waniem awarii, z obowiąz-
kiem przywrócenia terenu 
do stanu pierwotnego na 
koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Wałbrzychu i jej 
następców prawnych) oraz 
zakazie wznoszenia nowych 
budynków, budowli oraz na-
sadzeń i utrzymania drzew 
i krzewów. 
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
11.12.2017 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 wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub 

zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetar-
gu podlega zapłacie naj-
później do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu nota-
rialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona 
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 podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1490).
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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie gmi-
ny Strzegom
Działka niezabudowana nr 247, 
AM – 34, Obr. 5, 
położona w Strzegomiu przy 
ulicy Wałbrzyskiej 
wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
0,1775 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020749/4. 
Ze względu na warunki usytu-
owania przedmiotowej nieru-
chomości przetarg ogranicza 
się do właścicieli przyległych 
nieruchomości - działek nr 
250, 252, 253, 244/2, AM-34, 
Obr. 5. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 36.200,00 zł
Wadium - 3.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
16.11.2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-

nego obszarów położonych 
w obrębie 5 miasta Strzegom 
uchwalonego Uchwałą Nr 65/14 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24.09.2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 6 U/P 
w części pod usługi, produkcja, 
w części zieleń w ramach innego 
przeznaczenia.
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.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 09.11.2017 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczone-
go. W dniu 10.11.2017 r. Komisja 
Przetargowa zakwalifikuje osoby 
uprawnione do wzięcia udziału 
w przetargu, wywieszając na ta-
blicy ogłoszeń listę osób zakwa-
lifikowanych do przetargu
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 

13.11.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości 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. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca.
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 Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 85-60-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na 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.

1. w dni wolne od pracy 
i święta całodobowo
2. w dni robocze od godz. 
18.00 – 8.00,
Ambulatoria znajdują się w:
1) Świdnicy przy ul. Leśnej 
31  tel. 74/ 662-27-80 oraz 
726-544-321
2) Strzegomiu przy ul. Ar-
mii Krajowej 23 tel. 74/662-
29-70
3) Świebodzicach przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 3-7 
(Szpital „MIKULICZ”) tel. 
74/662-29-80 
W przypadkach wymagają-
cych wizyty domowej można 
ją zgłosić pod nr tel. 74/662-
27-80, 74/662-29-70 lub 
726-544-321 w godzinach 
pracy jak wyżej. 
Ze świadczeń opieki noc-
nej i świątecznej można 
skorzystać wtedy, gdy: 
- nie ma objawów sugerują-
cych bezpośrednie zagroże-
nie życia lub grożących istot-
nym uszczerbkiem zdrowia, 
- zastosowane środki do-
mowe lub leki dostępne bez 
recepty nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy, 
- mamy istotne obawy, że 
oczekiwanie na otwarcie 
przychodni, może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na 
rozwój choroby i nasz stan 
zdrowia. 
Uzasadnieniem dla skorzy-
stania ze świadczeń opieki 
nocnej i świątecznej mogą 
też być następujące sytu-

acje: 
- zaostrzenie lub nasilenie 
dolegliwości znanej choro-
by przewlekłej (np. kolejny 
napad astmy oskrzelowej 
z umiarkowaną dusznością), 
- infekcja dróg oddechowych 
z wysoką gorączką (>39 st.), 
szczególnie u małych dzieci 
i ludzi w podeszłym wieku 
- bóle brzucha, nieustępują-
ce mimo stosowania leków 
rozkurczowych 
- bóle głowy, nieustępują-
ce mimo stosowania leków 
przeciwbólowych 
 - biegunka lub wymioty, 
szczególnie u dzieci lub 
osób w podeszłym wieku 
 - zatrzymanie wiatrów, stol-
ca lub moczu 
- nagłe bóle krzyża, kręgo-
słupa, stawów, kończyn itp. 
- zaburzenia psychiczne, z 
wyjątkiem agresji lub doko-
nanej próby samobójczej 
- wtedy należy wezwać po-
gotowie ratunkowe. 
Ze świadczeń opieki noc-
nej i świątecznej – wizyty 
w domu chorego -- można 
skorzystać wtedy, gdy:
- stan pacjenta ewidentnie 
nie pozwala na udanie się 
do ambulatorium (pacjent 
nie chodzący, przewlekle 
chory) 
W ramach nocnej i świą-
tecznej opieki lekarskiej 
nie można uzyskać: 
- wizyty kontrolnej w związ-
ku z wcześniej rozpoczętym 
leczeniem,  
- recepty na stosowane stale 
leki w związku ze schorze-
niem przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia 
o stanie zdrowia.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszo-
ne na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierża-

wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 242/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 6 paź-
dziernika 2017 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gmi-
ny Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 243/B/2017, 
Nr 244/B/2017, Nr 245/
B/2017, Nr 246/B/2017, Nr 
247/B/2017, Nr 248/B/2017 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
6 października 2017 r.

Burmistrz Strzegomia w oparciu 
o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2147 z późn. zm.)
o d w o ł u j e
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
działki nr 247, AM-34, Obr. 5 
ogłoszony na dzień 19.10.2017 
r. na godz. 1000.
Przetarg zostaje odwołany 
w związku utrudnionym dojaz-
dem do nieruchomości.
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W ostatnim okresie w naszym mieście odbyły się dwie imprezy, których głównymi bohaterami byli seniorzy. 21 września br. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Strzegomiu na czele z przewodniczącą Eugenią Zasińską zorganizował 5. edycję Marszu Kapeluszowego (w ramach Tygodnia Aktywności Mieszkańca Strzegomia), zaś 5 paździer-
nika – „Dzień Seniora” w sali balowej Strzegomskiego Centrum Kultury II. Oba wydarzenia potwierdziły, że nasi seniorzy potrafią się wspaniale bawić, tryskają niespożytą energią 
i udowadniają na każdym kroku, że jesień życia nie musi być smutna. Zapraszamy do obejrzenia fotografii.

jesień życia na wesoło
strzegomscy seniorzy świętowAli


