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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:
 
StrzeGom
Rewolucja  
na stadionie 

Na tę inwestycję czekano 
20 lat! Ruszyła przebudowa 
strzegomskiego stadionu, a 
kwota dwóch dotacji to 2,1 
mln zł

 str.3

StrzeGom
W szkołach 
wielkie zmiany

Rok szkolny 2014/2015 to 
rok pełen zmian. To nowe 
zasady rekrutacji do przed-
szkoli, darmowy podręcznik 
dla klasy pierwszej i obowią-
zek nauki dla sześciolatków 
 str.7

StrzeGom
Duży rozwój  
naszej gminy

Budowa dróg i chodni-
ków, kanalizacji sanitarnej, 
świetlic wiejskich, placów 
zabaw, remonty szkół – to 
tylko część zmian, które w 
ciągu ostatnich czterech 
lat pojawiły się w gminie 
Strzegom. Szczegóły we 
wkładce 

 str. I – IV 
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 - Mieszkańcom całej gminy 
dziękuję za wyrozumiałość 
i zapewniam, że z dnia na dzień 
będzie coraz lepiej. Już 14 
października br. będzie moż-
na wjeżdżać do Strzegomia 
z drogi krajowej nr 5 ul. Armii 
Krajowej i dalej ul. Koszarową 
w kierunku ul. Al. Wojska Pol-
skiego. Jeszcze w październiku 
zostanie oddana do użytku 
ul. Bohaterów Getta z wjaz-
dem i wyjazdem do Rynku 
i z Rynku, co znacznie ułatwi 
ruch w centrum – dodaje bur-
mistrz. Do końca października 
zakończona zostanie długo 
oczekiwana przebudowa skrzy-
żowania ul. Legnickiej z ul. Al. 
Wojska Polskiego. Jak zapew-
nia inwestor - Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei, prace 
idą zgodnie z harmonogra-
mem. Mimo trudności, wielu 
mieszkańców wyraża wielkie 
zadowolenie z tak dużych 
inwestycji drogowych. Pani 
Agnieszka, spotkana na ul. 
Świdnickiej, stwierdziła, że 
nigdy nie wierzyła, że docze-
ka czasów remontu tej ulicy. 
– Damy radę - zaznaczyła. 
Bardziej powściągliwy był pan 
Jan, który stwierdził: – Ciężko 
to coś idzie, ciężko. Zdania 
podzielone są także wśród osób 
prowadzących działalność go-
spodarczą na tych ulicach. Jed-
ni twierdzą, że za długo, drudzy 
cieszą szczególnie z nowych 
miejsc parkingowych przy 

swoich sklepach. - Wykonawcy 
remontowanych ulic napo-
tykają w Strzegomiu na ol-
brzymie utrudnienia związane 
z bardzo płytkim położeniem 
rur gazowych, co powoduje, 
że trzeba wstrzymywać prace 
remontowe ulic i czekać na 
głębsze ułożenie rur przez 
Polską Spółkę Gazownictwa. 
Sprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców są najważniejsze i bez 
tych robót nie można kontynu-
ować prac - dodaje burmistrz. 
Takie utrudnienia wystąpiły 
na ul. Ogrodowej, ul. Boha-
terów Getta, ul. Świdnickiej, 
ul. Św. Tomasza i ul. Wesołej. 
Remonty ulic to prace, które 
z projektowaniem, pozyska-
niem środków zewnętrznych 
i wykonaniem trwają 2-3 lata. 
Tak było np. w przypadku ul. 
Szarych Szeregów. Dziś wizy-
tówki miasta, a dwa lata temu 
najgorszej ulicy w Strzegomiu. 
Prace projektowe remonto-
wanych teraz ulic rozpoczęto 
w 2011 r. Warto dodać, że 
do Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– tzw. „schetynówki” na rok 
2015 został zgłoszony projekt 
przebudowy strzegomskich 
ulic: Wałbrzyskiej, Jeleniogór-
skiej i Górniczej. Natomiast 
w 2016 będzie zgłoszona ul. 
Kościuszki, dlatego już teraz 
zostały rozpoczęte prace przy-
gotowawcze.

red

Efekt czterech lat pracy
Już za kilka tygodni wszelkie utrudnienia na drogach znikną. – Dziękujemy za wyrozumiałość – mówi burmistrz Z. Suchyta

Mieszkańcy pytają - dlaczego taka koncentracja remontów 
dróg w roku 2014? - Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to 
nie element kampanii wyborczej, lecz wynik przygotowań 
i pracy 4 ostatnich lat pracowników Urzędu Miejskiego – 
podkreśla burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

Ul. Świdnicka

Ul. Armii Krajowej

Uwaga kierowco!
Już od 14 października br. będzie można wjeżdżać do Strzegomia z drogi 
krajowej nr 5 ul. Armii Krajowej i dalej ul. Koszarową w kierunku ul. Al. Wojska 
Polskiego.
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Już po raz drugi w tym roku 
byli mieszkańcy naszego 
miasta, obecnie mieszkający 
na kontynencie północno-
amerykańskim - w Kanadzie 
i Stanach Zjednoczonych, 
posadzili drzewka będące 
wspaniał ym przykładem 
pamięci i troski o swoją Małą 
Ojczyznę. 

29 września br. wzdłuż ul. 
Al. Wojska Polskiego zosta-
ło posadzonych 10 
lip drobno-
listnych. 

Dodatko-
wo umieszczono 
w ziemi specjalną tablicą 
pamiątkową z imionami i na-
zwiskami fundatorów tych 
drzew. W kameralnej uroczysto-
ści uczestniczyły władze Strze-
gomia – burmistrz Zbigniew 

Suchyta, zastępca – Wiesław 
Witkowski, przedstawiciele 
Polonii i Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej oraz 
ich najbliżsi. – Cieszę się, że 
Państwo kolejny raz wyszli z tak 
piękną inicjatywą. To znakomity 
przykład dla innych, by właśnie 
w taki sposób – z tak daleka 
- włączać się w życie naszego 
miasta. Gdziekolwiek jestem, to 
chwalę się, że mamy tak zaan-
gażowaną Polonię, tak przejętą 

losem miasta, 

z którego się wywodzi. Wspa-
niała sprawa! – podkreślał Zbi-
gniew Suchyta, który jedno-
cześnie przekazał najlepsze 
życzenia dla przedstawicieli 
Polonii, którzy już 18 paź-
dziernika spotkają się na 

kolejnej edycji Kanadyjsko 
– Amerykańskiego Zjazdu 
Strzegomian. Relację z tego 
wydarzenia zamieścimy w na-
stępnym wydaniu „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”.

TW

NUmery telefoNów UrzędU 
miejsKiego w strzegomiU:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
Urząd stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

szKoły i PrzedszKolA: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia Uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna szkoła Podsta-
wowa im. jana Pawła ii 
w Kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. Adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
gimnazjum Nr 2 im. jana 
Pawła ii – (74)855 52 61
gimnazjum im. sługi Bożej 
Anny jenke w jaroszowie – 
(74)855 82 05
gimnazjum im. jana Pawła ii 
w goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół szkół specjalnych 
w strzegomiu – (74)855 02 69
zespół szkół ogólnokształ-
cących im. stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół szkół w strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNie 
strzegomsKie CeNtrUm 
medyCzNo-diAgNostyCz-
Ne sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

APteKi
Apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
Apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
Apteka “strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
Apteka „Królewska”, Al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
Apteka “salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
Apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
Apteka Avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra Apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
Apteka „Przy fontannie”, Al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

Parafie 
Parafia pw. Św. App. Piotra 
i Pawła w strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej szkaplerznej 
w strzegomiu – (74)855 46 77

PoliCjA 
Komisariat Policji w strzego-
miu – (074)8551-991, 997

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

dworzeC AUtoBUsowy 
w strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

Konferencja adresowana jest do 
jednostek samorządu terytorialne-
go i podmiotów prowadzących in-
westycje finansowane ze środków 
publicznych. Celem konferencji 
jest dyskusja o skonstruowaniu 
opisu przedmiotu zamówienia 
publicznego tak, aby możliwe 
było sprecyzowanie/ utworzenie 
katalogu kluczowych parametrów 
funkcjonalno-użytkowych doty-
czących stosowanego kamienia 
naturalnego (w oparciu o wymogi 
konserwatorskie oraz właściwości 

techniczne i wizualne). W trak-
cie konferencji omówione będą 
prawne podstawy stosowania od-
powiednich zapisów. Jako dobry 
przykład inwestycji zaprezen-
towany zostanie remont Wyspy 
Muzeów w Berlinie. 

 
PROGRAM:
11.00 - Otwarcie konferencji: 
Zbigniew Suchyta - Burmistrz 
Strzegomia, Jacek Major - Ko-
ordynator Klastra Kamieniar-
skiego

11.15 - Panel wykładowy „Dla-
czego naturalny znaczy lokalny”
- dr inż. Katarzyna Tokar-
czyk - Dorociak, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu: 
„Znaczenie stosowania ro-
dzimego materiału skalnego 
w kontekście zrównoważonego 
rozwoju regionu”, 
- mec. Tomasz Tatomir, Kan-
celaria Prawa Ochrony Śro-
dowiska i Prawa Gospodar-
czego „KoncepTT”: „Ustawa 
o zamówieniach publicznych. 
Czy w SIWZ można stosować 
zapisy preferujące wykorzy-
stanie kamienia z konkretnej 
lokalizacji?”,
- arch. Nicolai Levin - Levin 

Monsigny Landschaftsarchi-
tekten z Berlina: „Wyspa Mu-
zeów w Berlinie - arkadowe 
elementy przestrzeni z granitu 
strzegomskiego”. 
13.30 - Przerwa kawowa
13.30 - Panel dyskusyjny - 
Moderowany panel, w którym 
udział wezmą: architekt, przed-
stawiciele Konserwatora Za-
bytków, branży kamieniarskiej 
i samorządu terytorialnego.
14.30 - Lunch

Tu są ich korzenie

Zaproszenie na konferencję

Tym razem wzdłuż ul. Al. Wojska Polskiego strzegomska Polonia posadziła 10 lip drobnolistnych

Konferencja adresowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów. Jakich? 

Burmistrz Strzegomia oraz Klaster Kamieniarski zapra-
szają na konferencję „Kamień naturalny w zamówieniach 
publicznych”, która odbędzie się 16 października 2014 r. 
w sali SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu.

Prosimy o potwierdzenie przyby-
cia na adres strzegom@strzegom.
pl lub telefonicznie pod numerem 
74 856 05 00.

Przypomnijmy, że w maju tego 
roku Polonia posadziła już dąb 
czerwony i 2 graby kolumnowe na 
terenie Strzegomskich Plantów. 
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Październik 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

12.10-18.10 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

19.10-25.10 Strzegomska Strzegom 
ul. Rynek 38

tel. 74/855-
14-79

26.10-01.11 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? Bezpański rower na dworcu
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

Pewien mężczyzna wybrał 
się na kilka dni do Wrocławia, 
zostawiając swój dwukołowy 
pojazd na strzegomskim dwor-
cu autobusowym.

30 września br. obsługa dwor-
ca PKS powiadomiła, że od 
tygodnia do barierki (przy 
wejściu do budynku) jest przy-
pięty rower. Po dokonaniu 
kontroli monitoringu ustalono 
właściciela, który - jak się oka-
zało - przebywał kilka dni we 
Wrocławiu, i który odebrał swój 
rower 1 października br. 

Na pytanie „Co pan myśli 
o remoncie stadionu OSiR?”, 
Zdzisław Szpak - strzegomski 
działacz sportowy odpowiada 
zdecydowanie. - Czekaliśmy 
na to 20 lat i nareszcie mamy 
kapitalny remont. Już w sezonie 
2015/16 rundę jesienną IV ligi 
dolnośląskiej będziemy rozgry-
wać na dolnej płycie stadionu 
z zadaszoną trybuną – zaznacza. 
Na górnej płycie doczekamy się 
bieżni poliuretanowej i urządzeń 
lekkoatletycznych. Zachwytu 

remontem stadionu nie kryje 
prof. Jan Chmura - fizjolog, pra-
cownik Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu i ma-
ratończyk. - Dla bardzo dużej 
grupy mieszkańców Strzegomia 
biegających i chodzących z kij-
kami ważnym będzie bieżnia 
i oświetlenie stadionu, bo wcze-
snym rankiem i późnym wie-
czorem będzie można korzystać 
z obiektu – podkreśla profesor. 
– Super! - mówi Irena Kowalska, 
która codziennie rano chodzi 

z kijkami po stadionie, a w pracy 
zawodowej nadzoruje inwestycję 
jako naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Miejskim w Strze-
gomiu. Swojego zadowolenia nie 
kryje także środowisko piłkarskie. 
- Wiele razy dopominaliśmy się 
o remont stadionu. W poprzed-
niej kadencji powstała koncepcja 
i nic. W zeszłym roku kiedy 
mówiono nam o tym, że powstaje 
kompleksowy projekt przebudo-
wy stadionu, patrzyliśmy z nie-
dowierzaniem. Wiedzieliśmy, że 
od projektu do realizacji droga 
daleka, ale teraz nasze marzenia 
stają się realne - mówią działacze 
AKS-u. - Dziś, patrząc na od-
kryte skały i kamienie, stało się 

pewne, że decyzja, aby na górnej 
płycie była ułożona sztuczna 
trawa, była jak najbardziej trafna. 
Koszt likwidacji skał, zwietrzeliny 
skalnej oraz ich wywózka byłaby 
bardzo kosztowna i pewnie do 
takiego remontu nigdy by nie 
doszło - dodaje jeden z członków 
zarządu strzegomskiego klubu.  
- Sztuczna trawa pozwoli nam 
trenować praktycznie cały rok, 
a do tej pory musieliśmy wynaj-
mować takie boiska w Świebo-
dzicach czy Świdnicy. Wkrótce 
będziemy mieli własne i to oświe-
tlone - uzupełnia młody piłkarz. 
Należy dodać, że na sztucznej 
murawie mogą być rozgrywane 
również mecze ligowe. Dziś 
treningi i mecze odbywają są 

w Jaroszowie, Stanowicach i Ko-
strzy, i tylko drużyna seniorów 
swoje mecze w rundzie jesiennej 
rozgrywa na wyjeździe. Nie ma 
żadnego kłopotu z dojazdami, 

bo są one opłacane z dotacji, 
którą AKS Strzegom otrzymał 
z Urzędu Miejskiego. Boiska 
użyczono nieodpłatnie.

red

Na tę inwestycję czekano 20 lat!
Kwota dwóch dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na przebudowę stadionu to 2,1 mln zł

Gmina przygotowała do sprzedaży 
w drodze przetargu kolejne działki 
pod budowę domów jednorodzin-
nych w Strzegomiu w rejonie ul. 
Krótkiej – Parkowej oraz w rejonie 
ul. Gronowskiej – Jagodowej.
Przetargi na zbycie nieruchomości: 
- Dz. 777 – ul. Jagodowa – cena 
wywoławcza 70 tys. zł – 6 listo-
pada br.
- Dz. 778 – ul. Jagodowa – cena 
wywoławcza 71 tys. zł – 6 listo-
pada br.

- Dz. 779 – ul. Jagodowa – cena 
wywoławcza 73 tys. zł – 6 listo-
pada br.
- Dz. 1866/2 – ul. Krótka – cena 
wywoławcza 72 900 zł – 20 listo-
pada br.
- Dz. 1866/3 – ul. Krótka – cena 
wywoławcza 71 640 zł – 20 listo-
pada br. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się w ogłoszeniach o przetargu 
umieszczonych na str. 11 „Gmin-
nych Wiadomości Strzegom”.

Atrakcyjne działki pod budowę 
domów jednorodzinnych

Zapraszamy do współtwo-
rzenia ogólnopolskiej akcji 
społecznej, w wyniku której 
w 100 miejscowościach w całej 
Polsce powstaną Kluby Spor-
towe Orange. Jeden z takich 
klubów może powstać w naszej 
gminie!

Program ten jest skierowany 
do istniejących lub specjalnie 
powstałych dla tego programu 
klubów sportowych. Mogą to 
być inicjatywy szkolne - w SKS, 
UKS, MUKS, PKS, a także w in-
nych ośrodkach użyteczności 
publicznej. Akcja odbywa się pod 
honorowym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej.

Program Kluby Sportowe 
Orange ma na celu wsparcie dzia-
łalności lokalnych klub i rozwój 
dyscyplin sportu, takich jak: piłka 

nożna, piłka ręczna, siatkówka, 
koszykówka czy lekkoatletyka. Do 
udziału w akcji zachęcamy kluby 
prowadzące działania sportowe 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Wszyscy mają równe szanse!

Udział w programie jest całko-
wicie bezpłatny.

Zakwalifikowane kluby mogą 
liczyć na wsparcie rzeczowe 
i merytoryczne. Wybrane miej-
sca w ramach projektu dostaną: 
stroje sportowe, lekki sprzęt 
(piłki, sprzęt ogólnorozwojo-
wy) czy wyposażenie sal, boisk 
(bramki, kosze). Dodatkowo, 
każdy trener, nauczyciel lub 
osoba prowadząca zajęcia otrzy-
ma do dyspozycji tablet z dostę-
pem do Internetu. Orange uru-
chomi też specjalną platformę 
internetową, na której znajdą się 
programy szkoleniowe, porady, 
podpowiedzi i wiele innych, 

cennych informacji dla pasjo-
natów sportu.

Wszystkie Kluby Sportowe 
Orange wezmą udział w grywa-
lizacji społecznej. Dzięki temu 
organizacje sportowe będą miały 
szansę zintegrować się, przy okazji 
popularyzując swoje rodzinne 
miejsce i zdobywać nowe do-
świadczenia.

Program wesprą znani sportow-
cy, mistrzowie i medaliści igrzysk 
olimpijskich, którzy podzielą się 
swoją wiedzą i doświadczeniem.

Więcej informacji znajduje się 
na stronie www.klubysportowe-
orange.pl

Pytania można kierować pod 
adres: info@klubysportoweoran-
ge.pl

Klub Sportowy Orange w naszym mieście? To możliwe!
Zakwalifikowane kluby mogą liczyć na wsparcie rzeczowe i merytoryczne, w tym wyposażenie sal i boisk

Trwają zakrojone na dużą skalę prace związane z moderni-
zacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Już nie-
długo obiekt ten będzie wizytówką naszej gminy i miejscem, 
gdzie mieszkańcy w niezwykle komfortowych warunkach 
będą mogli uprawiać wiele dyscyplin sportowych.

Coraz częściej na terenie gmi-
ny Strzegom dochodzi do nisz-
czenia mienia poprzez 
wykonywanie graf-
fiti i wulgar-
nych napisów 
na elewacjach 
b u d y n k ó w. 
U s u n i ę c i e 
i oczyszczenie 
elewacji z na-
pisów wiąże 
się z wydat-
k o w a n i e m 
z n a c z n yc h 
środków fi-
nansowych. 

Aby zapobiec 
zdarzeniom i zdecydowanie 
przeciwdziałać dalszym, podob-

nym aktom, burmistrz Strzego-
mia wyznaczył nagrodę w wy-

sokości 1 tys. 
zł za pomoc 
w ustaleniu 
s p r a w c y /
s p r a w c ó w 
niszczenia 
mienia. In-
f o r m a c j e 
przekazywa-
ne w ramach 
pomocy poli-
cji muszą być 
na tyle istotne 
w sprawie, aby 
stanowiły do-

wód wykorzystany w ujęciu 
sprawcy przez policję. 

red

Wskaż wandala. Wygraj nagrodę!

Informacje można przekazywać telefonicznie pod nr 74/8551 991 lub 997 oraz 
osobiście zgłaszając się do komendanta lub z-cy komendanta Komisariatu 
Policji w Strzegomiu.

remont dolnej płyty tak będzie wyglądać górna płyta



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 14 października 20144 wydArzeniA

Bądź aktywny!

Goście zwiedzili m.in. Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel” oraz Izbę Tradycji. 
O tym, jak w Strzegomiu 
funkcjonują organizacje poza-
rządowe opowiedzieli przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego 
i CAS „Karmel”, natomiast 

historią strze-

gomskiego „Karmelu” z pasją 
podzielił się Tomasz Sma-
głowski, prezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Wspierania Kul-
tury w Gminie Strzegom „Ak-
cja”. Przedstawiciele trzeciego 
sektora niezwykle serdecznie 
zostali przyjęci przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Związ-

ku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów 

w Strze-

gomiu, którego członkowie 
opowiedzieli nie tylko o swo-
jej siedzibie, a także o tym 
co robią na co dzień, czym 
się zajmują i jak pożytecznie 
spędzają czas.

Z wizyty korzyść płynie 
obustronna. Uczestnicy wizyty 
studyjnej opowiedzieli bo-
wiem również i o sobie, o tym 
czym zajmuje się Lokalna 
Grupa Działania „Echo Pusz-
czy Bolimowskiej”, o urokach 
położonej pomiędzy Łodzią 
i Warszawą Puszczy Mariań-
skiej, zapraszając jednocześnie 
strzegomskie organizacje na 
rewizytę.

 mKs 

Organizacje z wizytą u nas

Do konkursu można zgłaszać 
przedsięwzięcia, które rozpoczęły 
się 1 listopada 2013 roku, a za-
kończyły przed upływem terminu 
30 listopada 2014 r. Zgłoszenia 
do konkursu należy składać do 6 
grudnia br., w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, z do-
piskiem na kopercie „Konkurs 
- Odnów i Wygraj!”. 

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi w terminie do 31 stycznia 
2015 roku.

Konkurs obejmuje następujące 
kategorie budynków: 

1) I kategoria – budynki wie-
lorodzinne; 

2) II kategoria – budynki 
jednorodzinne; 

3) III kategoria – budynki 
inne niż mieszkalne, wpisane 
do gminnej ewidencji zabytków, 
z wyjątkiem wpisanych do reje-
stru zabytków. 

Przy rozstrzyganiu konkursu 
brane będą pod uwagę następu-
jące kryteria: 
1. zakres wykonanych robót, 
2. położenie obiektu, 
3. wygląd budynku, atrakcyjność 

formy i kolorystyki w otacza-
jącej przestrzeni. 

Kolejna edycja "Odnów i Wygraj"

Celem spotkania była integra-
cja osób niepełnosprawnych ze 
strzegomską młodzieżą, a także 
pokazanie strzegomskiej skały, 
jaką jest granit. Impreza miała 
charakter gry terenowej, która 
przebiegała po dróżkach Strze-
gomskich Plantów. - Każda dru-
żyna, reprezentująca daną pla-
cówkę, miała za zadanie wykonać 
coś z granitu. Nazwy zadań były 
tajemnicze. Dopiero gdy drużyna 
została zapoznana z czynnościa-
mi, okazało się, że zadania nie są 
aż takie trudne. Wśród nich było 
m. in. ułożenie napisu WTZ 
z kostek granitowych w odbiciu 
lustrzanym, przełamanie za po-
mocą młotka płytki granitowej, 
ułożenie z pękniętych płyt kwa-
dratu, trójkąta i prostokąta, mo-
zaiki z pamięci, czy chociażby rzut 

kostką granitową na odległość, 
itp. Kamień, który był wykorzy-
stany w grze, został ofiarowany 
przez Jarosława Cybucha, za co 
serdecznie dziękujemy – infor-
muje Sabina Kubacka, kierownik 
WTZ w Strzegomiu. Niektórzy 
mogli także spróbować swoich 
sił w strzelaniu z łuku, pomagali 
w tym rycerze z Bractwa Rycer-
skiego Joannitów ze Strzegomia. 
- W trakcie startu drużyn, czas 
nam umilał Krzysztof Molenda, 
który opowiadał o wydobyciu 
i przeróbce kamienia, a także 
ukrytych w nich minerałach. Były 
także tańce, śpiewy. Można było 
nawiązywać kontakty przy ciepłej 
herbacie, kawie i cieście, które 
upiekli rodzice strzegomskich 
warsztatowiczów, za co także dzię-
kujemy – dodaje Sabina Kubacka. 

Przed rozdaniem granitowych 
statuetek i dyplomów, każdy 
mógł zasmakować przepysznego 
żurku ufundowanego przez wi-
ceprzewodniczącą Rady Miejskiej 

- Marię Michalec. Zupa była tak 
pyszna, że niektórzy brali nawet 
potrójną dokładkę. Chleb do zupy 
został ofiarowany przez piekarnię 
Jańczak w Strzegomiu. 

Niezwykła i tajemnicza „GRANIeTypowych Ludzi”…
Ciekawa impreza integracyjna miała charakter gry terenowej i przebiegała przez Strzegomskie Planty

Pod taką nazwą, w dniu 7 października br. w CAS Karmel 
w Strzegomiu, odbyła się impreza zorganizowana przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu. Wzięło w niej 
udział 10 drużyn: WTZ z Wałbrzycha, Świdnicy, Mokrze-
szowa, Strzegomia, uczniowie Zespołu Szkół, Liceum 
Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum z Jaro-
szowa, Zespół Szkół Specjalnych ze Strzegomia oraz VIP-
owie. Imprezą otworzył burmistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta. 

Cała impreza odbyła się dzięki ludziom dobrego serca i tym którzy wiedzą, 
co znaczy bezinteresowna pomoc. Bardzo, bardzo tym wszystkim ludziom 
dziękujemy i cieszymy się, że takie Anioły są wśród nas. Uczestnicy „GRANIa 
Typowych Ludzi” byli pod wrażeniem naszego miasta, budynków i miejsca, 
jakim jest CAS Karmel. Cała impreza wywarła pozytywne wrażenia i emocje, 
które myślimy że pozostaną w uczestnikach jeszcze przez dłuższy czas – 
podsumowuje Sabina Kubacka.

Kamienica rynek 22, która zwyciężyła 
w ostatniej edycji konkursu.

Wizyta i spotkanie odbyło się w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarzą-
dowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich

„
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

We wrześniu Strzegom odwiedziła 30-osobowa grupa 
członków organizacji pozarządowych z powiatu żyrardow-
skiego. Przedstawiciele trzeciego sektora przyjechali do 
Strzegomia dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Mariań-
ski Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych z Puszczy 
Mariańskiej oraz Regionalnego Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia. 
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

kierowca: Panie burmistrzu! 
dlaczego tyle remontów ulic 
jest w jednym czasie? Przecież 
to utrudnia nam życie.

Proszę jeszcze o trochę wy-
trzymałości. Przygotowanie 
inwestycji drogowych to 2-3 
lata. W 2014 r. pozyskaliśmy 
bardzo duże pieniądze na 
remont ulic: Wesołej, Armii 
Krajowej, Koszarowej i  5 
ulic w centrum. Nie mo-
gliśmy zrezygnować z tych 
pieniędzy, dlatego powstała 
taka koncentracja remontów. 
W ciągu najbliższych tygo-
dni będziemy oddawać do 
ruchu kolejne ulice. Proszę 

o wyrozumiałość. Remont ul. 
Legnickiej finansowany jest 
ze środków Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei. Inwesty-
cja realizowana jest planowo 
i zostanie zakończona do 
końca października. 

str zegomianka: szanowny 
Panie burmistrzu! odnośnie 
pytania o ulicę boh. getta, 
to niestety mieszkańcy nie 
mieli pojęcia o żadnych kon-
sultacjach. nikt nie widział 
żadnego projektu a szkoda, 
bo ulica kompletnie straciła 
jakikolwiek urok. Ani grama 
zieleni tylko granit, granit... 
to smutne!

A ja uważam, że jest piękna. 
Powstało bardzo dużo miejsc 
parkingowych, a przedtem 
samochody stały na ulicy. 
Konsultacje były ogłaszane 
na 100%. Na chodnikach po 
zakończeniu remontu zostaną 
ustawione gazony z kwiatami, 
co choć trochę spełni Pani 
oczekiwania. Co do granitu, 
to otrzymuję bardzo dużo 
miłych informacji, że w koń-
cu w Strzegomiu jest granit, 
a nie asfalt. 

kierowca: dlaczego na ul. 
kolejowej stoi znak zakazu 
wjazdu? jaki jest powód, dla 
którego mieszkańcy miasta nie 
mogą dojechać do stacji PkP?

Jak kiedyś wspomniałem, ta 
część ulicy Kolejowej, gdzie 
stoi znak zakazujący wjazdu 
nie jest w zarządzie gminy 
Strzegom, należy do PKP. 
Z tego, co się orientuję, kolej 
postawiła znak na wniosek 
mieszkańców, którym dały 
się we znaki samochody cię-
żarowe parkujące ze zbożem 
do Słodowni. Zgadzam się, 
że dojazd do stacji jest wielce 
utrudniony, a wręcz niemoż-
liwy i dlatego zwróciłem się 
z prośbą do PKP, aby pod 
znakiem zamontowała dla 
podróżnych odstępstwa.

kierowca: którędy można 
wjechać na nowy parking na 
rogu ul. św. Anny i ul. kościel-
nej? Przy wjeździe od strony 
kościoła św. barbary stoi znak 
zakazu ruchu z tabliczką o od-
holowywaniu pojazdów.

Drogi Kierowco! Firma, 
która wykonała parking i go 
uruchomiła dopiero 18 wrze-
śnia br. zwróciła się z prośbą 
i zmianę organizacji ruchu 
na ul. Kościelnej. Aby gmina 
mogła zmienić organizację 
ruchu należy sporządzić pro-
jekt nowej organizacji ruchu 
i zatwierdzić go w Starostwie 
Powiatowym w Świdnicy, do-
piero wówczas możemy zmie-
nić oznakowanie. Niestety cała 
procedura trwa dość długo. 

Zapewniam, że gotowy pro-
jekt trafił już do Starostwa.

nikita: dlaczego lokator za-
mieszkujący w bloku wyrzuca 
gruz do śmietnika znajdujące-
go się przy ul. św. Anny?

Nie powinien tego robić, 
niestety świadomość niektó-
rych mieszkańców jest taka, 
jaka jest.

mieszkaniec: Panie burmi-
strzu. zwracam się z prośbą 
o  reakcję  do odpowiednich 
służb o naprawę uszkodzonych 
spowalniaczy na naszych uli-
cach. chodzi głównie o ulicę 
przy PsP nr 2, gdzie uszko-
dzony spowalniacz prowokuje 
kierowców do wduszenia gazu. 
jednakże można objechać całe 
miasto i naprawić ubytki po-
prawiając przy tym bezpie-
czeństwo. Pozdrawiam.

Znamy temat. Nowy spo-
walniacz zostanie zamon-
towany jeszcze w paździer-
niku.

teresa: witam proszę o in-
formację, gdzie konkretnie 
mieszkańcy strzegomia, któ-
rzy mieszkają w mieszkaniach 
komunalnych, mają się udać 
w celu : 1. rozliczeń czynszo-
wych 2. remontów mieszkań 
oraz naprawę usterek i awarii 
w tych mieszkaniach.

Wszystkie sprawy mieszkań 
komunalnych i wpłaty czyn-
szu można załatwić w Punk-
cie Kasowo – Informacyjnym 
Zakładu Usług Komunalnych, 
mieszczącym się obok Wie-
ży Targowej (jest to droga 
prowadząca do wewnętrznej 
strony Rynku) lub w siedzibie 
spółki - przy ul. Aleja Wojska 
Polskiego. Wielokrotnie już 
informowaliśmy o zmianie 
zarządcy naszym zasobem 
komunalnym, któr ym od 
sierpnia jest ZUK Sp. z o. o. 

Piotr: w ostatnich miesiącach 
na terenie strzegomia pojawi-
ły sie kontenery na odzież obok 
juz istniejących śmietników. 
czy wydał Pan na to zgodę? 
teraz przy śmietnikach np. 
na ul. sosnowej stoją dwa 
kontener y konkurencyjnych 
f irm, działających jako „fun-
dacje”, gdyż „część” pieniędzy 
przekazują na szczytne cele, 
ale to jest taki biznes. Pytanie 
brzmi - czy nie jest tych kon-
tenerów za dużo w mieście? 
Przykłady źle ustawionych 
i szpecących - ulice: Al. wojska 
Polskiego, pr zy ul. wesołej 
bodaj 2 stoją, na ul. sosnowej 
także 2 stoją - jeden nawet 
nie na terenie śmietnika, tylko 
przy ścieżce. nikt nie inter-
weniuje, bo nie wiadomo kto 
mógłby sie tym zająć. dlatego 

moje pytanie - jakie jest Pana, 
jako burmistrza stanowisko 
w tej sprawie?

Sprawa kontenerów na te-
renie gminy Strzegom została 
uregulowana na początku tego 
roku. Mamy dwie firmy, które 
posiadają zgodę na rozstawie-
nie swoich pojemników. Jedna 
z firm jest firmą komercyjną 
i za rozstawienie swoich po-
jemników wnosi opłaty do kasy 
Urzędu Miejskiego, a druga 
firma jest najstarszą polską or-
ganizacją humanitarną, będącą 
członkiem Międzynarodowego 
Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca 
i też posiada zgodę na rozsta-
wienie swoich kontenerów. 
Na ilość rozstawionych po-
jemników nie mamy żadnego 
wpływu, należy pamiętać, że 
nie wszystkie tereny należą 
do gminy. Możemy jedynie 
wskazać miejsca rozstawie-
nia pojemników, zwracając 
uwagę na bezpieczeństwo. 
Przyjrzałem się pojemnikom 
wskazanym przez Pana i mu-
szę powiedzieć, że z trzech 
miejsc wymienionych tylko 
jedno prawdopodobnie nale-
ży do gminy (Aleja Wojska 
Polskiego), choć lokalizacja 
wskazana przez Pana jest mało 
precyzyjna. Abym mógł bliżej 
zapoznać się ze sprawą, proszę 
o dokładniejszą lokalizację.

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

2011 2012 2013 2014

24,029 mln zł 20,157 mln zł 17,972 mln zł 21,863 mln zł*
(stan na 31.08.14 r.)

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 mln zł 12,289 mln zł 

LATA
OGÓŁEM 
UTWORZONYCH 
MIEJSC PRACY

2011 384

2012 248

2013 364

Miejsca pracy zorganizowane przez 
gminę Strzegom dla osób bezrobotnych

ZADłużENIE GMINy STRZEGOM OD ROKu 2010

Rok Stan zadłużenia gminy 
Strzegom

Procent zadłużenia w stosunku 
do dochodów

2010 31 189 944 zł 42,93 %

2011 35 759 283 zł 47,47%

2012 40 301 447 zł 51,85 % 

2013 45 458 537,46 zł 57,00 %
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Nagany za bierność w działa-
niu, zaprzysiężenie nowych 
radnych oraz sposoby akty-
wizacji młodzieży to tematy, 
które zostały poruszone na 
V Sesji MRM w Strzegomiu. 
Nie zabrakło na niej burmi-
strza Strzegomia – Zbignie-
wa Suchyty i opiekuna rady 
- Tomasza Marczaka.

Młodzi radni mają wiele cieka-
wych i oryginalnych pomysłów, 
którymi podzielili się ze swoimi 
kolegami podczas ostatniego 
spotkania w Urzędzie Miejskim 
(tj. 29 września br.). Z racji tego, 
że za niespełna dwa miesiące 
Mikołajki, już teraz powoli 
przygotowują się do organizo-
wania zbierania paczek dla dzieci 
z Domów Dziecka, dla których 
będzie to niezwykle miła nie-
spodzianka. Ważnym tematem 
poruszonym podczas ostatniej 
sesji były sposoby aktywiza-
cji młodzieży. Radni chcieliby 
zorganizować w kinie Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
maratony filmowe, na które jak 
uważają, przychodziłoby wielu 
ludzi. – Warto byłoby zorganizo-
wać również zawody rowerowe 
na naszej Górze Krzyżowej, czy 
też zacząć lepiej wykorzystywać 
halę sportową w Goczałkowie, 
która „świeci pustkami”- mówili. 
- W naszym mieście jest dużo 
różnych subkultur. Dla tych, 

którzy lubią mocne brzmienia 
powinny zostać wznowione 
„Zimowe Rockowania”- dodał 
jeden z radnych. Kolejnym po-
mysłem Młodzieżowej Rady 
Miejskiej jest zorganizowanie 
plebiscytu na najbardziej aktyw-
ną osobę do 18. roku życia oraz 
starszą. Osoby takie otrzymają 
nagrodę/ statuetkę za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie sportu, 
kultury, działalności charyta-
tywnej oraz społecznej. Pomysł 
miałby wejść w życie w nadcho-
dzącym roku. Młodzi radni chcą 
pokazać, że potrafią realizować 
postawione przez siebie cele 
i w związku z tym mają w pla-
nach wystawić przedstawienie. 
Jednakże wszystkie szczegóły 
poznamy podczas kolejnej sesji, 
która odbędzie się w przyszłym 
miesiącu. 

To tyle, jeśli chodzi o tematykę 
lżejszą i przyjemną. Do tej mniej 
wdzięcznej należał problem 
bierności w działaniu niektórych 
radnych. – Jeśli zauważę brak 
działań związanych z przy-
dzielonymi Wam zadaniami, 
będę musiał zastosować nagany, 
za które dane osoby zostaną 
wykreślone z listy radnych - po-
wiedział przewodniczący MRM, 
Konrad Fornal.

Młodzi radni wzięli sobie upo-
mnienie przewodniczącego do 
serca i obiecali poprawić swoje 
zaangażowanie i pracę.

Kw

Zmiany w Młodzieżowej Radzie
– Jeśli zauważę brak działań związanych z przydzielonymi Wam zadaniami, będę musiał zastosować nagany - mówił przewodniczący MRM, Konrad Fornal

Oto harmonogram odbioru odpadów suchych i biodegradowalnych na IV kwartał 2014 r. w gminie Strzegom. Sprawdź kiedy i gdzie będą odbierać śmieci…



Gmina Strzegom

KANALIZACJA GMINy STRZEGOM 
to także wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i nowa oczyszczalnia ścieków.

UłATWIENIA KOMUNIKACyJNE DLA PODRóżNyCh, TO M.IN.: 
poczekalnia dla podróżnych przy ul. Leśnej, dworzec PKS, nowe wiaty przystankowe, łącznik 
szutrowy do ul. Dworcowej, skomunikowanie ul. Dworcowej z ul. Koszarową. 

Gmina jest nie do poznania!!!
Kanalizacja gminy, remonty i przebudowa dróg, chodników i parkingów, ułatwienia komunikacyjne– to tylko niektóre działania 4 ostatnich lat 

TAK SIę ZMIENIA 
GmInA StrzeGom

droga tomkowice - granica Przebudowa ul. szarych szeregów

Nowe chodniki przy dw 374

Ul. dworcowa Ul. Koszarowa Ul. sosnowa po gruntownym remoncie

- swój wizerunek zmieniają 
ulice: Świdnicka, Krótka, Boha-
terów Getta, Św. Tomasza oraz 
Ogrodowa. Cieszą zmiany na 
ul. Koszarowej, Armii Krajowej 
i Wesołej. Nowego blasku na-

brały ulice: Szarych Szeregów, 
Sosnowa, Ceglana oraz DW 
374, etapowo remontowana 
przez DSDiK. W Tomkowi-
cach, Modlęcinie, Skarżycach 
i Olszanach przebudowano 

przy wsparciu gminy drogi 
powiatowe, a w Jaroszowie i Ol-
szanach - gminne.

Nowych chodniki powstały 
w: Żelazowie, Tomkowicach, 
Kostrzy, Morawie, Rogoźnicy, 
Olszanach oraz w Strzegomiu 
– przy Al. Wojska Polskiego, 

ul. Legnickiej, ul. Klonowej, ul. 
Niecałej, ul. Sosnowej, ul. Ko-
ściuszki. Zrobiono też łącznik 
pieszo- jezdny pomiędzy uli-
cami Bukową i Dębową. Nowe 
parkingi są przy ul. Sosnowej 
i Promenady. Zatoki autobuso-
we przy DW 374. 

W ciągu czterech lat z budżetu gminy Strzegom przeznaczono 
80 mln zł na inwestycje. Wszystkie podejmowane działania 
miały na celu dobro ludzi, ponieważ najważniejszą inwestycją 
jest ta w człowieka, w jego edukację, wychowanie, lepsze 
życie, spokojniejszy i bardziej komfortowy wypoczynek.

REMONTy I PRZEBUDOWA NASZyCh DRóG:



Biuletyn Samorządowy Gminy StrzegomII TAK SIę ZMIENIA GmInA StrzeGom 

SCK I i II w nowej odsłonie, CAS Karmel - Centrum Aktywności Społecznej, Punkt In-
formacji Turystycznej, Izba Tradycji Ziemi Strzegomskiej, Rynek - galeria zBazaltu, budynek 
komunalny przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu, cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej, renowacja 
pomnika – św. Jana Nepomucena – to tylko pierwsze przykłady z brzegu zmian, jakie zaszły 
w naszym mieście.

Inwestują, budują, remontują 
Wielkim zadaniem była modernizacja świetlic wiejskich, na które gmina pozyskiwała dofinansowanie z zewnątrz. Nie mniej ważne są nowe elewacje i oblicze miasta 

W ciągu 3 lat odnowiono 16 kamienic w ramach konkursu „Odnów i wygraj”. Modernizacja świetlic wiejskich w Stanowicach, Tomkowicach, Bartoszówku, Rogoźnicy, Godzie-
szówku, Żółkiewce, Stawiskach, Rusku, Goczałkowie i Olszanach, wykonano centralne ogrzewanie 
w Międzyrzeczu, sołtysówkę w Granicznej (wykonanie projektu na sołtysówkę w Morawie), altanki 
w Goczałkowie Górnym i Granicznej, a także drewutnie w Rogoźnicy i Bartoszówku. 

Odnów i wygraj - Nowe fasady budynków zachwycają Tworzą nowe centra wsi wokół świetlic wiejskich

Niezwykle ważnym aspektem był remont budynków użyteczności publicznej, kamienic oraz tworzenie centrów wsi. Nowy blask zyskał budynek SCK I i II, kilkanaście strzegomskich 
kamienic zmieniło się nie do poznania, świetlice wiejskie z zaniedbanych i przestarzałych zmieniały się w nowoczesne obiekty, które wspaniale służą społeczności wiejskiej.

Nowy wizerunek, nowe możliwości

14 października 2014
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Remonty i doposażenie szkół - PSP w Kostrzy, Stanowicach, Goczałkowie i w Strzegomiu, 
termomodernizacja PSP w Jaroszowie i sali gimnastycznej przy PSP nr 4 w Strzegomiu, budowa 
sanitariatów w PSP w Olszanach. W trosce o niepełnosprawnych gmina zorganizowała i pro-
wadzi Warsztat Terapii Zajęciowej. Powstały nowe punkty przedszkolne - „Słoneczna Kraina” 
w Żółkiewce oraz „Tęcza” w Międzyrzeczu.

Zbudowano i wyposażono liczne place zabaw w Grochotowie, Granicznej, Jaroszowie, Stano-
wicach, Morawie, Rusku i w Strzegomiu przy ul. Bazaltowej, Polnej, Dolnej, PSP nr 3 oraz 4. 

Placówki oświatowe zmieniają swój wizerunek Place zabaw powstają jak grzyby po deszczu

Nowe obiekty sportowe 

*  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *  Ta k a  j e s t  p r awd a !  *

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

2011 2012 2013 2014

24,029 mln zł 20,157 mln zł 17,972 mln zł 21,863 mln zł*
(stan na 31.08.14 r.)

DLA PORÓWNANIA

2008 2009

11,755 mln zł 12,289 mln zł 

Jak ważny jest rozwój młodego pokolenia, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Wiedzą o tym bardzo dobrze władze naszej 
gminy, którzy od początku kadencji podejmowali konkretne 
decyzje skutkujące inwestowaniem w bazę oświatowo – 
sportowo – rekreacyjną.

Budowa sali gimnastycznej 
w Goczałkowie, Orliki w Jaro-
szowie i Stanowicach, siłownie 
zewnętrzne w Granicznej, Ro-
goźnicy i Stanowicach, boiska 

sportowe w Kostrzy, Grocho-
towie i przy PSP nr 4. Remont 
dwóch płyt boisk do piłki noż-
nej i bieżni lekkoatletycznej na 
terenie OSiR Strzegom. 

W trosce o tych najmłodszych 
Remont i doposażenie placówek oświatowych, budowa obiektów sportowych, placów zabaw – to kolejne ważne zadania, które wykonano w latach 2010-2014
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LATA OGÓŁEM UTWORZO-
NYCH MIEJSC PRACY

2011 384

2012 248

2013 364

Miejsca pracy zorganizowane przez 
gminę Strzegom dla osób bezrobotnych

Zadłużenie gminy Strzegom od roku 2010

Rok Stan zadłużenia gminy 
Strzegom

Procent zadłużenia w stosunku 
do dochodów

2010 31 189 944 zł 42,93 %

2011 35 759 283 zł 47,47%

2012 40 301 447 zł 51,85 % 

2013 45 458 537,46 zł 57,00 %

Powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne, 
pomoc materialna i finansowa dla najbardziej potrzebujących w ramach OPS, projekt unijny 
realizowany przez OPS pn. "Nowe możliwości" skierowany do bezrobotnych, staże i roboty 
publiczne w ramach PUP. 

Granitowe Serce Polski, Aleja Rzeźb, Święto Granitu Strzegomskiego, Biennale Rzeźby 
w Granicie, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dożynki Dolnośląskie, Strzegom partnerem 
projektu Via Sacra, członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej i Związku Miast Polskich – te wyda-
rzenia najlepiej promowały naszą gminę na arenie międzynarodowej i w naszym kraju. 

Sprawy społeczne w centrum zainteresowania Promocja gminy w kraju i za granicą poprzez: 

Wspieranie przedsiębiorczości 
czyli…

Wspieranie przedsiębiorczości, sprawy społeczne, promocja 
gminy w kraju i za granicą – te sprawy również zajmowały 
należne miejsce w sferze zainteresowań władz miasta w la-
tach 2010 – 2014.

Pozyskanie pierwszego inwe-
stora w Podstrefie Strzegom - 
FSB Piekarnia Strzegom, nowe 
możliwości rozszerzenia tere-
nów inwestycyjnych w ramach 
WSSE „Invest- Park” - Podstrefa 
Strzegom, zwolnienie z podatku 
od nieruchomości dla przed-

siębiorców inwestujących na 
terenie gminy bądź rozbudowu-
jących swoje przedsiębiorstwa, 
Klaster kamieniarski – nowe 
szanse branży kamieniarskiej, 
promocja oferty inwestycyjnej 
gminy i pomoc w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych.

Rozwój gminy jest priorytetem 
Dużym sukcesem było pozyskanie pierwszego inwestora - FSB Piekarnia Strzegom oraz stworzenie nowych możliwości rozszerzenia terenów inwestycyjnych 

14 października 2014
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Zajęcia z dr. Tomaszem Mi-
kołajczakiem, pułkownikiem 
Mariuszem Krzakiem i akto-
rem łukaszem Płoszajskim 
na stałe wpisały się w ofertę 
edukacyjną LO, dzięki któ-
rej uczniowie uczestniczą 
w niecodziennych wykładach. 
Poniżej relacja licealistów.

W piątek, 26 września br. 
w auli naszego liceum odbył 
się wykład dr. Tomasza Miko-
łajczaka - historyka sztuki, ab-
solwenta Wydziału Nauk Hi-
storycznych i Pedagogicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
doktora nauk historycznych 
oraz wykładowcy wielu pre-
stiżowych uczelni. Tematem 
wykładu, który wysłuchały 
klasy humanistyczne były : 
„Projekty Bruno Mohringa na 
tle architektury europejskiej 
XIX i XX wieku”. Wizyta dr. 
Mikołajczaka była kolejnym 
elementem obchodów stule-
cia budynku strzegomskiego 
liceum, który jest również wy-
konany na podstawie projektu 
Mohringa. Dr Mikołajczak 
z niesamowitym zacięciem 
opowiadał nam o dziełach 
słynnego niemieckiego ar-
chitekta na przestrzeni lat, 
przygotował również pre-
zentację multimedialną pełną 
nieznanych dotąd fotografii, 
na których uwieczniono in-
trygujące budowle rozsiane po 
całej Europie.

W tym samym dniu od-
był się również wykład puł-
kownika Mariusza Krzaka. 
Tym razem słuchaczami byli 
uczniowie klasy mundurowej. 

Po wojskowym przywitaniu 
pułkownika i komendzie „spo-
cznij” rozpoczął się bardzo 
interesujący wykład na temat: 
„Nowej organizacji dowodze-
nia w siłach zbrojnych RP”. 
Pułkownik zapoznał liceali-
stów z konstrukcją: Dowódz-
twa Generalnego RSZ, Sztabu 
Generalnego WP, a także 
poszczególnymi formacjami 
wchodzącymi w skład WP. 
Licealiści zadawali mnóstwo 
pytań, na które pułkownik 
udzielał szczegółowych odpo-
wiedzi. To kolejna wizyta płk. 
Mariusza Krzaka w LO, który 
objął merytoryczną opieką 
klasę mundurową.

2 października br. zajęcia 
dla humanistów poprowadził 
aktor Łukasz Płoszajski. At-
mosfera była przyjazna i luźna. 
Nie zabrakło też na lekcji 
zabawnych sytuacji i salw 
śmiechu. - Pan Łukasz chciał 
nas lepiej poznać i zadawał 
nam dużo pytań, ponieważ 
przez trzy kolejne lata będzie 
naszym nauczycielem. Na 
początek przerobiliśmy kilka 
ciekawych ćwiczeń pomaga-
jących pozbyć się stresu przed 
wygłaszaniem mowy, a później 
ćwiczyliśmy umiejętności ko-
munikacji interpersonalnej. 
Nie obyło się bez zrobienia 
paru pamiątkowych zdjęć. 
Pan Łukasz Płoszajski okazał 
się świetnym człowiekiem, 
który nawiązał z nami ser-
deczne, przyjacielskie relacje. 
Czekamy z niecierpliwością 
na kolejne spotkanie – mówią 
licealiści. 

Jak co roku pracodawcy 
zatrudniający młodocianych 
pracowników mogą składać 
wnioski o zwrot kosztów do-
finansowania młodocianych 
pracowników. 

Do chwili obecnej sześciu 
pracodawców wystąpiło o zwrot 
kosztów dofinansowania na 
łączna kwotę 45 372 zł. Jest to 
dopiero początek okresu ubie-
gania się o dofinansowanie, po-
nieważ uczniowie w tym okresie 
zdają egzaminy potwierdzające 
zdobyte kwalifikacje w wy-
uczonym zawodzie, jest to 
jeden z warunków ubiegania się 
o zwrot kosztów kształcenia.

- Pracodawca przy okresie 
kształcenia 36 m-cy w przy-
padku nauki zawodu może 
otrzymać kwotę do 8081 
zł, natomiast w przypadku 
przyuczenia do wykonywanej 
pracy maksymalna wysokość 
dofinansowania do 5588 zł 
za 22 miesiące. Jeszcze tylko 
w tym roku przysługuje do-
finansowanie w przypadku 
kształcenia wynoszącym 24 
miesiące do kwoty 4587 zł 
– informuje Anna Góralska, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu.

Niecodzienne zajęcia w LO

Pieniądze za pracę młodych

- Do tych zmian przygo-
towywaliśmy się od pewnego 
czasu m. in. tworząc oddziały 
rocznego przygotowania przed-
szkolnego w szkołach podsta-
wowych, tym samym uwalniając 
miejsca w przedszkolach 
dla dzieci młod-
szych. Mimo 
tych dzia-

łań i funk-
cjonowania na 
terenie naszej gminy 
przedszkoli niepublicznych, 
nadal jest zapotrzebowanie na 
opiekę nad dziećmi szczegól-
nie tymi w wieku żłobkowym. 
Biorąc pod uwagę zapowiedzi 

możliwości pozyskania środków 
europejskich, w planach zało-
żyliśmy budowę przedszkola 
i żłobka w jednym kompleksie. 
Szkoły podstawowe wcześniej 
przygotowano na przyjęcie sze-

ściolat-

ków, 
o czym świad-

czyły również zapisy dzieci sze-
ścioletnich do klasy pierwszej 
w poprzednich latach szkolnych 
– wyjaśnia Urszula Podsiadły 
Szubert, naczelnik Wydziału 
Oświaty w UM w Strzegomiu. 

Dzieciom sześcioletnim, któ-
re rozpoczęły naukę w szkołach 
podstawowych, jak i pozo-
stałym uczniom zapewniono 
opiekę w świetlicach szkolnych, 
zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez rodziców. 
Najwięcej dzieci korzysta z za-
jęć w świetlicach szkolnych 
w szkołach podstawowych nr 
2 i 4, chociaż pozostałe szkoły 
podstawowe i gimnazja również 
dostosowują prace świetlic do 
godzin pracy rodziców i godzin 
dowozu uczniów do szkół.

red

Na zaproszenie przybyli rodzice 
oraz uczestnicy strzegomskiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Motywem przewodnim było jabł-
ko. W menu znalazły się pyszne 
szarlotki, jabłeczniki, pieczone 

jabłka, soki oraz kompot z nutą 
cynamonu czyli jabłeczna am-
brozja! Jak głosi hasło reklamowe 
jednej z ogólnopolskich kampanii: 
„Obowiązek patriotyczny nigdy 
nie był tak smaczny!” O jabłkach 
w tym roku mówi się wiele w me-

diach. Podczas festynu, oprócz 
wspólnej zabawy przy muzyce, 
czekały wszystkich atrakcje spor-
towe w postaci toru przeszkód, 
konkursy plastyczne i taneczne 
oraz szkolna loteria fantowa i góra 
jabłek do zjedzenia! 

Zmiany w szkołach

Święto Jabłka w naszym Zespole Szkół Specjalnych

Najwięcej dzieci korzysta z zajęć w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych nr 2 i 4

W menu znalazły się pyszne szarlotki, jabłeczniki, pieczone jabłka, soki i kompot z nutą cynamonu

W roku szkolnym 2013/14 i podczas 
ostatnich wakacji na terenie szkół 
w gminie Strzegom i wokół nich 
doszło do wielu remontów, które 
zdecydowanie zmieniły wizerunek 
placówek oświatowych. Z tych 
najważniejszych należy wymienić 
m. in. budowę sanitariatów w PSP 
Olszany, 4 placów zabaw (PSP nr 
4, PSP Kostrza, ZSP Jaroszów, PSP 
Stanowice) z programu „Radosna 
Szkoła”, remont dachu w Gimna-
zjum w Goczałkowie, termomoder-
nizację budynków PSP Jaroszów 
i PSP nr 4 w Strzegomiu oraz 
budowę siłowni zewnętrznej przy 
placu zabaw w Stanowicach.

Elżbieta Smyk (dyrektor PSP nr 2 w Strzegomiu): Świetlica 
szkolna „otworzyła” szeroko swoje drzwi na potrze-
by uczniów i rodziców, co oznacza zwiększoną ilość 
godzin do dyspozycji szkół. Spowodowane jest to 
faktem, że większość rodziców pracuje w systemie  
3-zmianowym i zaistniała konieczność zwiększenia ilości 
grup świetlicowych. Opieką świetlicową objęte są również 
dzieci dojeżdżające do okolicznych miejscowości oraz 

uczęszczające na zajęcia dodatkowe w szkole. Świetlica to 
nie tylko miejsce zabaw i odpoczynku, ale to także miejsce, 

w którym uczniowie otrzymują pomoc w wykonywaniu zadań 
domowych, tutaj odbywają się gry i zabawy integracyjne oraz 

zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia uczniów. Świetlica pełni więc rolę centrum wspierają-

cego uczniów i rodziców nie tylko w zakresie opieki, ale także dydaktyki 
i wychowania. 

Agnieszka Łukaszonek (dyrektor PSP nr 3 w Strzegomiu): Opieką świetli-
cową w PSP nr 3 w Strzegomiu w bieżącym roku szkolnym zostało objętych 
57 uczniów. 44 uczniów oczekuje na dowóz organizowany przez gminę, 13 
oczekuje na odebranie przez rodziców lub z powodu innych okoliczności ko-
rzysta z dłuższej opieki w szkole. Czas pracy świetlicy rozpoczyna się od godz. 
6:00 (co drugi tydzień), a kończy o 15:40. Zajęcia świetlicowe organizowane 
są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb eduka-
cyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. 
Na świetlicy uczniowie mają też możliwość rozwijania zainteresowań oraz 
odrabiania lekcji.

Janina Klonowska (dyrektor PSP nr 4 w Strzegomiu): W roku szkolnym 
2014/2015 utworzono w naszej szkole 8 grup świetlicowych dla 183 uczniów, 
w tym grupę dla 24 sześciolatków z klas pierwszych. Dzieci uczęszczające do 
świetlicy mają do dyspozycji 3 pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze, rozwijające zainteresowania dzieci. Nauczy-
ciele świetlicy szkolnej pomagają dzieciom w odrabianiu zadań domowych, 
organizują wycieczki i zajęcia na placu zabaw. Zapewniają bezpieczeństwo 
uczniom dojeżdżającym, przyprowadzając i odprowadzając ich do autobusu 
szkolnego. Sprawują opiekę podczas szkolnych obiadów. Duża liczba dzieci 
uczęszczająca do świetlicy szkolnej jest spowodowana między innymi funk-
cjonowaniem w szkole 5 klas pierwszych, 3 oddziałów przedszkolnych oraz 
dużą liczbą dzieci dojeżdżających.

Rok szkolny 2014/2015 to rok pełen zmian. To nowe zasady 
rekrutacji do przedszkoli, darmowy podręcznik dla klasy 
pierwszej szkoły podstawowej, to obowiązek rozpoczynania 
nauki w klasie pierwszej przez dzieci, które w pierwszym 
półroczu 2014 roku ukończyły 6. rok życia. 

W Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu, 30 września 
br., odbył się szkolny festyn jesienny. Koordynatorem im-
prezy była Elżbieta Ruszkiewicz. 

Więcej informacji jak złożyć wniosek o dofinan-
sowanie znajduje się na stronie www.strzegom.pl 
w zakładce oświata.
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Światowy „Dzień Sybiraka” 
obchodzony jest rokrocz-
nie 17 września. Strzegom 
pamiętał o tym niezwykle 
ważnym święcie. 

25 września br. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 
4 odbyła się wzruszająca 
uroczystość, w której 
uczestniczyli m. in. ks. 
prałat Marek Babuś-
ka, burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew 
Suchyta, naczelnik 
Wydziału Oświaty 
w UM w Strze-
gomiu - Urszula 
Podsiadły-Szubert, 
przyjaciele szkoły - 

Maria i Jerzy Krzywdowie 
oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców. Szczególne miejsce za-
jęli jak zwykle przedstawiciele 
Związku Sybiraków, na czele 
z prezesem Jerzym Orabczu-
kiem. W tym dniu nie mogło 

zabrak-
nąć 

pocztów sztandarowych PSP 
nr 4 i Związku Sybiraków. 
Dzieci z koła historycznego 
oraz wokalnego przygotowały 
wzruszający montaż słowno - 
muzyczny pod tytułem „Sybe-
ryjska Golgota”. U niejednego 
widza zakręciła się łza w oku.

Zarząd Koła Sybiraków 
Ziemi Strzegomskiej zorga-
nizował obchody 28 września. 
Rozpoczęły się one od mszy 
św. odprawionej w Bazylice 
Mniejszej. Okolicznościowe 
nabożeństwo uświetnił chór 
Oktoich, działający przy cer-
kwi prawosławnej św. Cyryla 
i Metodego Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Pol-
skiego - Garnizon Wrocław. 

Po mszy św. poczty sztanda-
rowe, delegacje z kwiatami 
oraz uczestnicy udali się pod 
Pomnik Bezimiennej Matki 
Sybiraczki, aby oddać hołd 
poległym. Sybiracy przeszli 
drogę cierpienia i bólu. Prze-
żyli wiele lat tułaczki, niedoli, 
głodu i samotności. Pamięć 
o ich męczeństwie będzie 
przekazywana z pokolenia 
na pokolenia. – Jestem bar-
dzo wzruszony i szczęśliwy, 
że pamięć o Sybirakach jest 
kultywowana i że co roku 
gromadzimy się na tak ważnej 
uroczystości, by powspominać 
te straszne czasy - podkreślał 
Jerzy Orabczuk.

red

Po Dniu Sybiraka
Sybiracy przeszli drogę cierpienia i bólu. Przeżyli wiele lat tułaczki, niedoli, głodu i samotności

SCK oraz Biblioteka Pu-
b l i czna  Mias ta  i  Gminy 
Strzegom zapraszają na bez-
płatne szkolenie komputero-
we - Certyfikat ECDL Start/
Core. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt z osobą re-

krutującą: Katarzyna Wójcik 
74 649 24 14 (zgłoszenie 
chęci udziału: biblioteka@
strzegom.pl) oraz do SCK: 
dane na plakacie.

red

Zgłoś się na bezpłatne  
zajęcia na komputerze

Już w najbliższą sobotę, tj. 
18 października br. o godz. 
18.00 zapraszamy wszystkich 
miłośników poezji śpiewanej 
na wspaniały koncert Starego 
Dobrego Małżeństwa, który 
odbędzie się w Strzegomskim 
Centrum Kultury. 

Grupa ma na koncie świetne 
i wpadające w ucho kawałki, 
które każdemu, niezależnie 
od wieku ukoją duszę. Koszt 
biletów – 40 zł. Zapraszamy!

red

SDM zagra w Strzegomiu!

Poniedziałek: szkółka języka 
angielskiego, sekcja plastyczna 
dla dzieci i dorosłych, nauka gry 
na pianinie.

Wtorek: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, nauka gry na pianinie, joga.
Środa: sekcja haftu, szkółka języ-
ka angielskiego, sekcja wokalna.

Czwartek: joga, klub melo-
mana, klub miłośników gór, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
nauka gry na pianinie.
Piątek: sekcja szachowa, sekcja 
wokalna, nauka gry na pia-
ninie.

W świetlicach wiejskich w Ko-
strzy, Goczałkowie i Olszanach – 
próby zespołów folklorystycznych.

Szczegółowe informacje o dzia-
łalności sekcji:
- strona internetowa SCK
- dział imprez tel. 74 / 649 44 05
- sekretariat tel. 74 / 649 44 00

SCK zaprasza chętnych na zajęcia do swoich sekcji
Czeka: szkółka języka angielskiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, nauka gry na pianinie, joga i inne

Strzegomskie Centrum Kultury zaprasza od 1 października 
2014 r. do udziału w sekcjach zainteresowań. Sekcje prowa-
dzone będą w SCK I, SCK II, CAS Karmel, PSP 2.
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W ramach remontu wykonano 
rozbiórkę budynków gospodar-
czych, dobudowano kotłownię, 
wykonano centralne ogrzewanie, 
remont pomieszczeń. Zrobio-
no także warstwy posadzkowe 
i izolacyjne, remont elewacji 
i ocieplenie stropodachu. Zago-
spodarowano i ogrodzono teren. 
Wykonano przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Do zrobienia został 

jeszcze remont sceny wewnątrz 
budynku. – Dzieci i młodzież 
bardzo się cieszą z powstałej 
inwestycji. Będą miały gdzie spę-
dzać czas. Aktualnie zajmujemy 
się porządkowaniem świetlicy, 
wstawiamy wyposażenie i myślę, 
że już niedługo nastąpi uroczyste 
jej otwarcie - skomentowała 
sołtys Urszula Łata.

Kw

Piękne jesienne słońce zachę-
cało do rywalizacji w biegach 
dla dzieci i młodzieży 

na dystansach oraz w biegu 
głównym na dystansie ok. 4,2 
km i marszu Nordic Walking 

na dystansie około 2,5 km. 
Należy podkreślić, że uczestnicy 
potraktowali udział w zawodach 
bardzo poważnie, przez co ry-
walizacja w biegach była zacięta 

i widowiskowa dla wszystkich 
zgromadzonych. W zawodach 
brały udział całe rodziny – nie 
tylko dzieci, ale również rodzice 
i dziadkowie. Prowadzona była 
klasyfikacja na najstarszą rodzi-
nę uczestniczącą w zawodach 
– liczona była suma lat każdego 
uczestnika z jednej rodziny – od 
dzieci do dziadków, a podczas 
dekoracji wręczono nagrodę 

– niespodziankę. W trakcie uro-
czystego otwarcia wszystkie 
dzieci, a także dorośli otrzymali 
odblaskowe opaski przekaza-
ne przez JFTC w Bydgoszczy 
w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa i widoczności po zmroku. 
Przed biegami uczestnicy mogli 
rozgrzewać się i tańczyć w rytmie 
zumby poprowadzonej przez 
Magdę Janiak z akademii ruchu 
i tańca „Bans” w Strzegomiu, 
natomiast bezpośrednio po ukoń-
czonym biegu każdy zawodnik 
otrzymał posiłek i napój. Po uro-
czystościach dekoracji wszystkich 
uczestników odbyło się losowanie 
atrakcyjnych nagród. 

Organizatorem marszobiegu 
był Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Jaroszowie. Współor-
ganizatorami - OSiR Strzegom, 
OSP Jaroszów, Strzegomska 
Dwunastka. Patronat nad impre-
zą objęli: burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta i dyrektor 
Państwowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Świdnicy 
- Monika Bieżyńska.

- Zawody nie odbyłyby się 
bez finansowego i rzeczowego 
wsparcia sponsorów. Dzięku-
jemy uczestnikom, kibicom 

i wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego wspa-
niałego wydarzenia sportowego. 
Zapraszamy za rok – podsumo-
wują organizatorzy.

red

Nowa świetlica w Rusku cieszy

II Jaroszowski Marszobieg Przełajowy

W ramach remontu wykonano rozbiórkę budynków gospodarczych, dobudowano kotłownię, wykonano centralne ogrzewanie, remont pomieszczeń i elewacji

Frekwencja okazała sie rekordowa i blisko 100 procent wyższa niż w roku ubiegłym. W zawodach brały udział całe rodziny – dzieci, rodzice i dziadkowie

Mali  mieszkańc y  jaro-
szowskich „hoteli” bar-
dzo chętnie korzystają ze 
swojego osiedlowego placu 
zabaw.

Zaraz po szkole i odrobieniu 
lekcji, najmłodsi mieszkańcy 
osiedla „Hotele” w Jaroszowie 
zbierają się na placu zabaw, by 
spędzić trochę wolnego czasu 
w gronie swoich kolegów 
i koleżanek. Inf rastruktura 
składa się m.in. ze zjeżdżalni, 
karuzeli, huśtawek, piaskow-

nicy oraz bujaka. – Dzieci 
bardzo chętnie przychodzą 
po szkole na plac zabaw. Na 
naszym osiedlu jest dużo 
„maluchów ”, którzy sami 
bądź z rodzicami przychodzą 
tu posiedzieć, pobawić się – 
podkreśla pani Basia. Miejmy 
nadzieję, że plac zabaw będzie 
służył im jak najdłużej, bo 
przecież nie ma nic piękniej-
szego od uśmiechu szczęśli-
wego dziecka.

Kw

Nowy plac zabaw na „Hotelach” już spełnia swoją rolę
- Na naszym osiedlu jest dużo maluchów, którzy chętnie tu przychodzą się bawić– podkreśla pani Basia

Przestawiamy harmonogram 
nieodpłatnych zajęć dla dzieci 
i młodzieży na sali gimna-
stycznej w Goczałkowie. 
Adam Kuźma (zajęcia w ra-
mach świetlicy wiejskiej – 
SCK):
od poniedziałku do piątku 
w godz. 15.00 – 18.00

Adam Kuźma (w ramach zajęć 
z programu Multisport)
poniedziałek, środa, piątek 
w godz. 14.30 – 16.00 
Sebastian Jaszowski (instruk-
tor OSiR) 
poniedziałek, środa, piątek 
18.00 – 20.00
sobota 13.00 – 17.00

Oferta sportowa w Goczałkowie

Po długim remoncie, mieszkańcy Ruska wreszcie doczekali 
się nowej świetlicy. Odbiór techniczny obiektu, na którym 
pojawili się m. in. Dariusz Maj - kierownik budowy, Mi-
rosław Kurczak - wykonawca REM- BUD, Urszula łata 
- sołtys Ruska, dyrektor SCK - Bożena Bojanowska- Czuk 
oraz Jerzy Kościk- inspektor nadzoru budowlanego, odbył 
się 1 października br. 

137 uczestników, w tym 73 dzieci, 43 biegaczy i 21 cho-
dziarzy Nordic Walking, ukończyło II Jaroszowski Mar-
szobieg Przełajowy. W Jaroszowie pojawili się zawodnicy 
z całego regionu dolnośląskiego – Wrocławia, Wałbrzycha, 
żarowa, Opola, Strzegomia, Marcinowic, Bartoszówka 
i Stanowic. 

Dokładne wyniki zawodów dostępne są na stronie www.strzegom.pl

Ponadto animatorzy prowadzą nieodpłatnie zajęcia dla dzieci 
i młodzieży dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny w:
- Tomkowicach (Mariusz Kowalski) - poniedziałek i czwartek 
od 16.30
- Olszanach (Mariusz Kowalski) - poniedziałek i czwartek od 
18.00
- Rogoźnicy (Gracjan Perełka) – wtorek i piątek – od 15.15

Zajęcia odbywać się będą do końca listopada 2014 r.
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Świetna passa AKS-u za-
częła się od wygranej w I run-
dz i e  P uc ha r u  Po l sk i  na 
szczeblu OZPN Wałbrzych. 
Zwycięstwo 1:0 ze Zrywem 
Gola Świdnicka, po bramce 
Mateusza Wernera, było po-
czątkiem dobrej serii meczów 
w wykonaniu strzegomskiego 
zespołu. AKS w następnych 
4 ligowych kolejkach zdobył 
10 punktów, co pozwoliło mu 
awansować z przedostatniego 
miejsca w tabeli na 8. pozycję 
(stan: 05.10). Najpierw strze-
gomianie zdobyli 1 punkt na 
trudnym terenie w Ząbko-
wicach Śl., remisując z miej-

scowym Orłem 2:2 (bramki: 
Tomasz Serweciński, Karol 
Rogowicz). - W sumie cie-
szę się z tego punktu, choć 
przyjechaliśmy do Ząbkowic 
Śl. po pełną pulę. Gramy 
naprawdę dobrze i w końcu 
liczę na pierwszą wygraną 
w nowym sezonie – mówił 
po spotkaniu trener AKS-u. 
Strzegomski szkoleniowiec 
wiedział zapewne co mówi, 
bo zespół w końcu zaskoczył 
i wygrał w 7. kolejce z Soko-
łem Wielka Lipa 1:0 (w Jawo-
rzynie Śl.). Gola na wagę pre-
mierowych 3 punktów strzelił 
Marcin Dobrowolski. To co 

stało się w 8. kolejce, zasko-
czyło bacznych obserwatorów 
IV-ligowych zmagań. AKS 
po świetnej grze ograł na 
wyjeździe Olimpię Kowary 
3:0 (bramki: Mateusz Bober, 
Werner, Serweciński). Strze-
gomianie w końcu zaprezen-
towali się tak, jak oczekują od 
nich ich sympatycy. Skutecz-
nie, mądrze i odpowiedzialnie 
w tyłach oraz pomysłowo 
w przednich formacjach. - 
Taką drużynę chcielibyśmy 
oglądać częściej! – podkreślali 
kibice AKS-u. W ostatniej 
serii spotkań nasi zawodnicy 

zwyciężyli w delegacji GKS 
Kobierzyce 2:1 – po golach 
Marcina Dobrowolskiego 
i Wojciecha Chmury. - Sza-
cunek dla chłopaków za to, że 
wygrali z zespołem, który za 
wszelką cenę chciał zwycię-
żyć, żeby odbić się w końcu 
od dna. Przetrwaliśmy nawał 
gospodarzy w drugiej połowie 
i potrafiliśmy – przy stanie 
1:1 - zadać jeszcze decydujący 
cios. W Kobierzycach zdo-
byliśmy niezwykle ważne 3 
punkty – podsumowuje trener 
Krzyżanowski.

TW

Bezapelacyjnym zwycię-
stwem młodych piłkarzy 
PSP Stanowice zakończył 
się II Gminny Turniej Pił-
ki Nożnej Szkół Podsta-
wowych, który odbył się 6 
października br. na boisku 
„Orlik” w Stanowicach. Go-
spodarze zawodów nie tylko 
wygrali wszystkie spotkania, 
ale także zgarnęli nagrody 
indywidualne.

Turniej rozegrano pod pa-
tronatem parlamentarzystów: 
poseł na Sejm RP – Moniki 
Wielichowskiej i senatora RP 
– Wiesława Kiliana. Co warto 
podkreślić, zgłosiły się do niego 
wszystkie szkoły podstawowe 
z gminy Strzegom – w sumie 
9. Wśród gości byli m. in. – 
Zbigniew Suchyta – burmistrz 
Strzegomia oraz Tadeusz Wa-
syliszyn – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
Zespoły podzielono na 3 grupy 
eliminacyjne (wyniki w za-
łączeniu). Najlepsze z nich 
utworzyły grupę finałową, do 
której trafiły ekipy: PSP nr 2 
w Strzegomiu, PSP Goczałków 
i PSP Stanowice. Strzegomia-

nie i stanowiczanie dosyć łatwo 
uporali się w tej fazie z zawod-
nikami z Goczałkowa i stało się 
jasne, że obie te ekipy powalczą 
o końcowy sukces. Zwycięsko 
z tej rywalizacji wyszli miejsco-
wi, którzy po dosyć ciekawym 
i wyrównanym boju pokonali 
PSP nr 2 3:2. W nagrodę za 
zwycięstwo poseł na Sejm RP 
Monika Wielichowska wrę-
czyła gospodarzom okazały 
puchar. 2. miejsce przypadło 
ostatecznie PSP nr 2, a trzecie – 
PSP Goczałków, które również 
otrzymały pamiątkowe puchary. 
Najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Karol Lewandow-
ski ze Stanowic, a piłkarzem 
jego kolega z drużyny – Kamil 
Sobczak, który powtórzył swoje 
osiągnięcie sprzed roku. - Ser-
decznie dziękuję organizatorom: 
dyrekcji oraz pracownikom 
Zespołu Szkolno– Przedszkol-
nego w Stanowicach oraz pra-
cownikom OSiR-u za sprawne 
przeprowadzenie zawodów. 
W sposób szczególny chciałbym 
podziękować zastępcy dyrek-
tora Strzegomskiego Centrum 
Kultury – Krzysztofowi Kali-
nowskiemu, który był konfe-
ransjerem podczas trwania kil-

kugodzinnego turnieju. Dodam 
jeszcze tylko na koniec, że poseł 
Monika Wielichowska wyraziła 
chęć objęcia patronatem przy-
szłorocznej edycji turnieju. Bar-

dzo się z tego cieszymy – podsu-
mowuje Grzegorz Luszawski, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu.

TW

Nasz AKS na fali

Piłkarze ze Stanowic okazali się bezkonkurencyjni!

W ostatnich 4 kolejkach strzegomscy seniorzy zdobyli aż 10 punktów. Brawo za skuteczną grę!

Zwycięsko z tej rywalizacji wyszli miejscowi, którzy po wyrównanym boju pokonali PSP nr 2 3:2

Na boisku ORLIK 2012 przy 
Gimnazjum nr 1, 7 październi-
ka br., odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Strzegom w Piłce Noż-
nej Szkół Gimnazjalnych. 

Organizatorem turnieju był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu. W turnieju 
udział wzięły udział trzy szko-
ły: Gimnazjum nr 1 i Gim-
nazjum nr 2 ze Strzegomia 
oraz Gimnazjum z Jaroszowa. 
Mecze toczyły się w szybkim 
tempie, a żadna z drużyn nie 
blokowała dostępu do własnej 

bramki. Spotkania stały na do-
brym poziomie i od pierwszego 
gwizdka sędziego było wi-
dać, że każdy myśli wyłącznie 
o zwycięstwie. Mistrzem gminy 
Strzegom zostało Gimnazjum 
z Jaroszowa i to właśnie ta 
drużyna będzie reprezentowała 
nas na szczeblu powiatowym 
w ramach Szkolnego Związku 
Sportowego. Puchary oraz 
dyplomy ufundował Krystian 
Ulbin, asystent członka zarzą-
du województwa dolnośląskie-
go Jerzego Tutaja. 

Duży sukces Kacpra Rutki!

Gimnazja powalczyły o puchar 

Jeszcze niedawno – po słabym początku rozgrywek - 
większość sympatyków IV-ligowej drużyny piłkarskiej 
AKS-u Granit Strzegom S. A. wyrażała zaniepokojenie 
formą swoich ulubieńców. Jednak to już na szczęście 
przeszłość. Ekipa Jarosława Krzyżanowskiego – jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki – zaczęła grać nie 
tylko ładnie dla oka, ale w końcu gromadzi tak potrzeb-
ne punkty. I to seryjnie!

Z ostatniej chwili!
Seniorzy AKS-u Granit Strzegom S. A. odnieśli w sobotę 
(11.10) czwartą wygraną z rzędu w IV lidze dolnośląskiej. 
Tym razem okazali się lepsi od ostatniej w tabeli Choj-
nowianki Chojnów, pokonując ją na wyjeździe 1:0 (1:0). 
Gola z karnego strzelił Jacek Fojna.

Wyniki:
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum nr 2   0:2
Gimnazjum nr 1 – Gimnazjum Jaroszów  3:7
Gimnazjum nr 2 – Gimnazjum Jaroszów  4:11
Gratulujemy drużynie z Jaroszowa i życzymy osiągnięcia dobrego wyniku 
w dalszych rozgrywkach SZS.

Wyniki: 
RUNDA FINAŁOWA
PSP nr 2 – PSP Goczałków  6-1
PSP Stanowice – PSP Goczałków  3-1
PSP Stanowice – PSP nr 2  3-2

Końcowa kolejność:
1. PSP Stanowice
2. PSP nr 2
3. PSP Goczałków

K ar i e r a 
m ł o d e g o 
strzegom-
skiego tan-

cerza Kacpra 
Rutki rozwi-

ja się bardzo 
harmonijnie. 

W ł a ś n i e 
niedawno – 
wraz z nową 
partnerką – zo-
stał mistrzem Pol-
ski juniorów młod-
szych na zawodach 
w Strzelinie!

Kacper obecnie 
tańczy z dziew-
czynką z Oławy – 
Sarą Litorowicz, 
z którą w ostatnie 
wakacje rozpoczęli 
przygotowania do 
wspólnych startów. 4 
października br. para 
wzięła udział w mi-
strzostwach Polski 
juniorów młodszych 
w kategorii wiekowej 
12-13 lat w Strzelinie, 
w 10 tańcach. Miło nam 
poinformować, że Kacper i Sara 
wygrali ten turniej bezapelacyj-
nie, i zostali Mistrzami Polski 

Juniorów Młodszych na 2014 
rok! Dodajmy, że mistrzostwa 
były trzecim wspólnym startem 
tej sympatycznej pary i jednocze-
śnie bardzo dużym osiągnięciem, 
biorąc pod uwagę krótki okres 
czasu, jaki ze sobą tańczą. Miejmy 
nadzieję, że będzie to zapowiedź 

wielu sukcesów Kacpra 
i Sary. We wrześniu 
oboje wystartowali 
jeszcze w dwóch mię-

dzynarodowych 
turniejach, które 
odbyły się w cze-
skiej Pradze (13-
14.09) i Jeleniej 
G ó r z e  ( 2 7 -
28.09). W za-

wodach Praga 
Open – w swoim 
debiucie - dotarli do 
półfinału, zajmu-
jąc ostatecznie 10. 
miejsce w tańcach 
standardowych. 
N a t o m i a s t 
w turnieju Kar-

konosze Open (tej 
samej rangi) udało 
się dotrzeć do fina-
łów w stylu stan-
dardowym i laty-

noamerykańskim, 
w których zajęli 4. miejsca.

red
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na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są dział-
ki położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana 
nr 777, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1119 ha, położona  
w Strzegomiu przy ul. Ja-
godowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 70.000,00 zł
Wadium - 7.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana 
nr 778, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1128 ha położona  
w Strzegomiu przy ul. Ja-
godowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 71.000,00 zł
Wadium - 7.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1030 

w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana 
nr 779, AM - 9, Obr. 2 o po-
wierzchni 0,1152 ha, położona  
w Strzegomiu przy ul. Ja-
godowej. Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 73.000,00 zł
Wadium - 7.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 46/09 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 
położonych w mieście Strze-
gom w rejonie ulic: Brzegowej, 
Mickiewicza, Gronowskiej - Ar-
mii Krajowej powyższe działki 
przeznaczone są pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – 1 MN. 
Dostęp działek nr 777, 778, 779, 
AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 445, AM – 9, Obr. 2 
na której ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejazdu 
na rzecz każdoczesnego właści-

ciela działki nr 777, 778, 779, AM 
-9, Obr. 2.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
03.11.2014 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
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 for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 

do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
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 nazwiska 
osób uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta 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 zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom - www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

drugi przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom. 
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 
1866/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 796 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
72.900,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.11.2014 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
1866/3, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 783 m2, położona  
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
71.640,00 zł
Wadium - 7.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 

zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
20.11.2014 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Na terenie obu działek przebiega 
odcinek sieci kanalizacji sani-
tarnej Ø 160 PVC zakończony 
studnią DN 1000 bet. Urządzenie 
kanalizacji sanitarnej znajduje 
się w posiadaniu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strze-
gomiu. W związku z lokalizacją 
ww. urządzeń kanalizacji sanitar-
nej na terenie przedmiotowych 
działki w momencie sprzedaży 
zostanie ustanowiona służebność 
dotycząca:
Zachowania normatywnych od-
ległości tj. minimalnych odległość 
1,50 m wszelkich nowo powstają-
cych obiektów od skrajni urządzeń 
kanalizacji sanitarnej.
Udostępnianie Spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu terenu 
przedmiotowej działki w celu ko-
nieczności przeprowadzenia prac 
remontowo-eksploatacyjnych lub 
usunięcie awarii na urządzenia 
kanalizacji sanitarnej. 
Pozostawienia nad istniejącymi 
urządzeniami kanalizacji sanitarnej 
pasów ochronnych o szerokości 
1,50 m po obu stronach, licząc od 
skrajni przewodu i krawędzi studni, 
w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej 
za wyjątkiem nawierzchni łatwo 
rozbieralnej np. z kostki beto-
nowej,

- dokonywania zabudowy trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wielolet-
nie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urzą-
dzeń,
- prowadzenie robót ziemnych 
mogących spowodować wypłyce-
nie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie bę-
dzie rościł z tego tytułu żadnych 
pretensji w stosunku do Gminy 
Strzegom.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, przedmiotowe nierucho-
mość oznaczone są symbolem 
K.25.MW/MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jednorodzinnej i usługowej.
Dostęp działek nr 1866/2, 1866/3, 
AM -15, Obr. 3 do drogi publicz-
nej odbywać się będzie poprzez 
działkę nr 1869, AM – 15, Obr. 3 
i działkę nr 1867, AM – 15, Obr. 
3, na których ustanowiona będzie 
służebność przejścia i przejazdu 
na rzecz każdoczesnego właści-
ciela działek nr 1866/2, 1866/3, 
AM -15, Obr. 3.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości ogło-
szony na dzień 28.08.2014 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym. 

Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy 
odpowiedniej działce na konto 
gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom  
nr rachunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 17.11.2014 
r. (za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-
żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.

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 nazwiska 
osób uprawnionych do reprezen-
tacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady Ministrów  

z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II p. lub 
telefonicznie pod nr (74) 85-
60-543, ponadto informacja  
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja  
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 255/B/2014, 
Nr 256/B/2014, Nr 257/
B/2014, Nr 258/B/2014 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 
6 października 2014 r. 

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 260/B/2014 
Burmistrza Strzegomia 
z dnia 10 października 
2014 r. 
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INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2011-2014 
– REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

2011 ROK

Lp. Nazwa zadania Wartość

1 Chodnik przy ul. Parkowej w Rogoźnicy 25 000,00

2 Chodnik przy ul. Strzegomskiej w Goczałkowie 12 500,00

3 Zatoka parkingowa ul. Promenady w Strzegomiu 39 110,00

4 Ul. Pułaskiego w Strzegomiu 156 572,00

2012 ROK

5 Chodniki w Morawie, przy ul. Strzegomskiej w Goczałkowie, przy 
ul. Bocznej w Goczałkowie, w Żelazowie 199 995,00

6 Droga dojazdowa do podstrefy WSSE (projekty i roboty budowla-
ne) 1 711 000,00

7 Łącznik drogi od ul. Dębowej do ul. Bukowej w Strzegomiu 56 607,00

8 Chodnik przy ul. Dolnej w Strzegomiu 337 020,00

9 Chodnik przy ul. Dolnej w Strzegomiu – etap II 284 396,00

10 Chodnik przy ul. Sikorskiego w Strzegomiu (projekt i roboty budow-
lane) 52 155,00

11 Ul. Ceglana- Etap III 449 656,00

12 Ul. Księdza Prałata Siwca w Strzegomiu 169 252,00

13 Chodnik przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (projekt i roboty 
budowlane) 104 539,00

14 Ul. Kalcytowa w Strzegomiu (projekt i roboty budowlane) 139 233,00

15 Ul. Malinowa w Strzegomiu (projekt i roboty budowlane) 59 793,00

16 Odcinek ul. Kościuszki, ul. Czerwonego Krzyża i chodników ul. 
Parkowej i Krótkiej (projekty i roboty budowlane) 1 353 231,00

2013 ROK

17 Zatoka autobusowa ul. Świdnicka w m. Strzegom 102 090,00

18 Chodniki przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasz-
telańskiej w Strzegomiu 284 130,00

19 Chodniki przy ul. Strzegomskiej w Stanowicach, przy ul. Bocznej w 
Goczałkowie, w Żelazowie oraz w Tomkowicach 199 210,00

20 Droga powiatowa Granica-Tomkowice 841 069,00

21 Droga powiatowa w Modlęcinie 48 114,00

22 Odcinek ul. Koszarowej w Strzegomiu 594 386,00

23 Ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu 2 343 123,00

2014 ROK

24 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnic-
kiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu – Etap II 379 147,00

25 Chodniki w Tomkowicach, w Rogoźnicy - ul. Ofiar Gross Rosen, w 
Kostrzy - ul. Kościuszki i Olszanach 166 186,00

26 Droga powiatowa w Olszanach 208 978,00

27 Alejki na skwerze przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu w realizacji 45 
000,00 

28 Chodnik przy ul. Klonowej w Strzegomiu 59 990,00

29 Chodnik w Kostrzy 57 476,00

30 Droga przy Bazylice w Strzegomiu w realizacji 34 
000,00

31 Przebudowa drogi gminnej w Jaroszowie 321 249,00

32 Ulice: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz 
Ogrodowa w Strzegomiu

 w realizacji 
(plan – 3 813 

794,00)

33 Drogi wewnętrzne w Olszanach (projekt i roboty budowlane)
 w realizacji 
(plan – 589 

000,00)

34 Ul. Sosnowa w Strzegomiu 310 790,00

35 Ul. Armii Krajowej i ul. Wesoła w Strzegomiu
 w realizacji 

(plan – 8 666 
040,00)

RAZEM 24 213 831,00

UWAGA!  
Chodniki przy ulicach powiatowych i remonty dróg powiatowych wykonywał powiat świd-

nicki.

Nasi przewodnicy pokonali 
pieszo blisko 54-kilometrowy 
szlak Ułanów Legii Nadwi-
ślańskiej, którego trasa prze-
biega w okolicach Wałbrzy-
cha, idąc od strony Świdnicy 
przez Witoszów, Szczawienko, 
Podzamcze, Piaskową Górę, 
Szczawno-Zdrój, Czerwone 
Wzgórze , Strugę, Chwaliszów, 
Dobromierz i Strzegom. 

Każdy z przewodników za-
poznał się z historią Strzego-
mia, zna mrożące krew w ży-
łach opowieści o Strzegom-

skich Upiorach, czy historię 
strzegomskiego białego piwa, 
które w roku 1595 było wy-
szczególnione przez Johannesa 
Colerusa w dziele Ekonomia 
jako jedno z najwytworniej-
szych śląskich piw. Jak mówią 
sami kursanci, możliwość 
oprowadzenia  wycieczki 
będzie dla nich samą przy-
jemnością, dodając również, 
że w odniesieniu do Strze-
gomia nader aktualne jest 
powiedzenie „cudze chwa-
licie, swego nie znacie…”. 

Ostatnie zdanie powinno być 
szczególną zachętą do odby-
cia wycieczki po Strzegomiu 
i poznania jego wszystkich 
tajemnic. 

Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt „Organizacja szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru 
LGD Szlakiem Granitu” współfinansowany jest ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach pomocy otrzymanej z EFRROW na operację z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Jesteśmy już za półmetkiem szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru LGD 
Szlakiem Granitu. Zajęcia inauguracyjne rozpoczęły się 6 czerwca i potrwają do 7 
grudnia br. Do tej pory adepci sztuki przewodnickiej odbyli zajęcia terenowe m.in. 
w Lwówku Śląskim, Świdnicy, Jaworze, Jaworzynie Śląskiej czy Sobótce, uzupełniając 
wiedzę zajęciami teoretycznymi.  

Zgodnie z zapisami umowy 
każdy z przewodników bę-
dzie zobowiązany w ramach 
wolontariatu do odpracowa-
nia 60 godzin praktyk. 


