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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
Ocieplają szkoły 

Trwa termomodernizacja 
dwóch budynków szkol-
nych. Jakie prace zostaną 
wykonane i gdzie? Ile to 
będzie kosztowało ? 

 str. 2 

StrzeGom
Ostatnia sesja 
w tej kadencji 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej podsumowuje 
cztery lata pracy obecnych 
radnych. Co się udało zro-
bić? 

 Str. 3

StrzeGom
Kultura i sport

Jak wiele udało się zmie-
nić w kulturalnym życiu 
mieszkańców i ich integra-
cji, a także co nowego po-
wstało w gminie Strzegom 
w ramach infrastruktury 
sportowej? Szczegóły we 
wkładce 
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Cóż, to wcale nie maluszek, 
a średni wóz ratowniczo – 
gaśniczy, który będzie służył 
wszystkim potrzebującym po-
mocy w wypadkach samocho-
dowych, pożarach i w innych 
trudnych sytuacjach naszych 
mieszkańców. Jest bardzo do-
brze wyposażony w sprzęt nie 
tylko gaśniczy, ale także ra-
towniczy – m. in. w aparaty 
tlenowe i nożyce. W zakupie 
tego samochodu dofinansowa-
niem wsparli gminę Strzegom: 
Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP i MSW, ko-
mendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej i marszałek 
województwa dolnośląskiego. 

Strażacy z Rogoźnicy przygo-
towali się starannie na przyjęcie 
nowego samochodu i poprzez 
własną pracę wyremontowali 
i wymalowali garaż remizy, 
w której będzie stacjonował ich 
maluszek. - Kiedy widzę radość 
strażaków, to aż serce rośnie, bo 

dla tak odważnych ludzi war-
to inwestować w nowoczesny 
sprzęt, by pomagali ludziom 
w klęskach żywiołowych – 
mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. Na terenie 
gminy mamy cztery jednostki, 
które są w krajowym syste-
mie ratowniczo – gaśniczym. 
Trzy z nich mają już nowe 
samochody ratowniczo – ga-
śnicze tj. Stanowice, Strzegom 
i Rogoźnica. W planach jest 
zakup czwartego samochodu 
dla ochotniczej Straży Pożar-
nej w Goczałkowie. Nastąpi 
to w roku 2016. Podjęto także 
działania, by po wybudowaniu 
w Jaroszowie Centrum Spor-
towo – Kulturalnego z remizą 
strażacką włączyć Ochotniczą 
Straż Pożarną z Jaroszowa do 
krajowego systemu ratowniczo 
- gaśniczego i tym samym starać 
się o zakup nowego samochodu 
dla tej jednostki. - Dziękujemy 
strażakom ze wszystkich jed-

nostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a jest ich na terenie 
naszej gminy 11 (OSP Strze-
gom, OSP Stanowice, OSP Go-
czałków, OSP Rogoźnica, OSP 
Olszany, OSP Granica, OSP 
Tomkowice, OSP Żelazów, 
OSP Kostrza, OSP Jaroszów 
i Herbapol Stanowice) za ich 

wielkie poświęcenie i odwagę, 
z jaką biorą udział we wszyst-
kich akcjach ratowniczych. 
Na was zawsze można liczyć! 
Dziękuję Urszuli Olszewskiej 
- prezes zarządu Oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP 
RP w Strzegomiu oraz Ryszar-
dowi Wiklińskiemu - komen-

dantowi gminnemu zarządu 
Oddziału Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w Strzegomiu za 
wielkie zaangażowanie w po-
zyskanie środków zewnętrznych 
na zakup samochodu dla OSP 
Rogoźnica – konkluduje bur-
mistrz Strzegomia. Samochód 
kosztował blisko 767 tys. zł.

Nowy wóz dla Rogoźnicy
Nowoczesny samochód strażacki jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt nie tylko gaśniczy, ale także ratowniczy

Przypomnijmy, budynek 
poczekalni zaprojektowano 
w technologii  tradycy jnej 
z bloczków gazobetonowych. 
Obiekt - o powierzchni za-

budowy 51,62 m2 - będzie 
składał się z dwóch części: 
poczekalni oraz pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, do 
których prowadzić będą osob-

ne wejścia. W sumie będą 3 
toalety (w tym dla niepełno-
sprawnych), przed poczekal-
nią - ławeczki. Obiekt będzie 
w pełni monitorowany.

- Aktualnie obiekt kontro-
lują służby Państwowej Straży 
Pożarnej oraz SANEPID pod 
względem spełnienia wymo-
gów ppoż. i sanitarnych, po 
czym w najbliższych dniach, 
z chwilą wydania pozwolenia 
na użytkowanie przez Powia-

towego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego obiekt może 
być przekazany do użytku 
- wyjaśnia Irena Kowalska, 
naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicz-
nych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

TW

Poczekalnia na Leśnej już prawie gotowa
Obiekt o powierzchni 51,62 m2 będzie składał się z dwóch części: poczekalni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Pan Antoni 
Przypek

Redakcja „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” 
przeprasza pana Antonie-
go Przypka za zmianę na-
zwiska w tekście wkładki 
o sołectwie Olszany.  

Dobiegają końca wszelkie prace związane z powstaniem poczekalni na ul. Leśnej w Strze-
gomiu dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. W chwili obecnej trwa 
odbiór techniczny inwestycji. 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy nie 
kryją wielkiego zadowolenia z zakupu nowego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego. Na forach internetowych piszą - 
nasz maluszek już jest. 

Wydatki na OSP (lata 2011-2014)

Rok Wydatki bieżące Wydatki  
inwestycyjne

Kierowcy 
OSP Razem

2011  321 056,02   148 796,42  469 852,44 

2012  360 092,04  479 260,00  153 411,03  992 763,07 

2013  256 729,07   157 901,26  414 630,33 

2014  294 236,00  436 739,00  158 304,29  889 279,29 

SUMA  1 232 113,13  915 999,00  618 413,00  2 766 525,13 
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W budynku PSP w Jaroszo-
wie wykonano już ocieplenie 
ścian zewnętrznych, docieplo-
no stropodach, wymieniono 
stolarkę okienną, instalację 
odgromową i drzwi zewnętrz-
ne, zmodernizowano instalację 
centralnego ogrzewania i wy-
konano obróbki blacharskie. 
W zakresie termomoderniza-
cji budynku sali gimnastycz-
nej PSP nr 4 w Strzegomiu 
zrealizowano już ocieplenie 
ścian zewnętrznych od strony 

ulicy (na razie bez wyprawy 
tynkarskiej), wymianę stolarki 
okiennej i zmodernizowano 
instalację centralnego ogrze-
wania. - Termin zakończenia 
obu zadań z dokonaniem od-
bioru technicznego to koniec 
listopada br. Wartość przed-
sięwzięcia to ok. 800 tys. zł 
– informuje Irena Kowalska 
z Wydziału Inwestycji i Za-
mówień Publicznych w UM 
w Strzegomiu.

red

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

Informujemy, że można już 
przejechać w całości ul. Bo-
haterów Getta w Strzegomiu. 
Przywrócenie tej ulicy do ruchu 

spowodowało, że kierowcy mogą 
również wjechać na ul. Kamien-
ną w kierunku ul. Kościuszki. 
W najbliższych dniach oddany 

do użytku dla kierowców będzie 
także odcinek ul. Krótkiej pro-
wadzący do Rynku oraz odcinek 
ul. Świdnickiej – od ul. Kaszte-

lańskiej do ul Św. Tomasza, co 
zdecydowanie ułatwi poruszanie 
się po naszym mieście.

red

Jednostką prowadzącą prace przy 
zimowym utrzymaniu dróg krajo-
wych jest: GDDKiA Oddział we 
Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu 
58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 
142, tel./ fax +48 74 841-03-65 
wew. Tel. 15, +48 602 593 794.

W momencie wystąpienia 
warunków zimowych w sie-
dzibie rejonu prowadzone są 
całodobowo dyżury.

Całodobowej informacji 
o przejezdności dróg krajo-
wych na terenie Dolnego Śląska 

będą udzielać dyżurni Zespołu 
Zarządzania Ruchem przy Od-
dziale GDDKiA we Wrocławiu, 
pod numerami telefonów:
tel. +48 71 71 56 710,  
+48 600 944 038,  
fax +48 71 71 56 711

Ponadto informujemy, że in-
formacje o przejezdności dróg 
krajowych na obszarze całe-
go kraju, w tym na Dolnym 
Śląsku, dostępne są na stro-
nie internetowej GDDKiA  
www.gddkia.gov.pl

Cieplej w szkołach

Bohaterów Getta przejezdna

„Akcja Zima” na drogach

Termin zakończenia tych dwóch zadań to koniec listopada br. Wartość przedsięwzięcia to ok. 800 tys. zł

W najbliższych dniach oddane do użytku dla kierowców zostaną dwa kolejne odcinki dróg. Które?

Podajemy ważne informacje dla naszych kierowców w związku ze zbliżającą się zimową aurą

Trwa termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w wsi Jaroszów nr 98 oraz budynku sali gim-
nastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy al. 
Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 3AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

październik - listopad 2014
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

26.10-01.11 Śląska Strzegom  
ul. Dąbrowskiego 2

tel. 74/855-
17-75

02.11-08.11 Królewska Strzegom 
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

09.11-15.11 Avena Strzegom  
ul. Rynek 32-36

tel. 74/851-
60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? 
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

Pełniąc funkcję przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
w Strzegomiu kończącej się 
kadencji 2010-2014 pragnę 
przekazać informację dotyczącą 
mojej pracy oraz całej Rady 
Miejskiej.

Praca Rady Miejskiej w czasie 
kadencji przebiegała w spo-
sób merytoryczny i twórczy. 
Przewodniczyłem 59 obradom 
sesji Rady Miejskiej, w czasie 
których podjęto 467 uchwał 
ważnych dla rozwoju miasta 
i gminy, stwarzając możliwość 
pozyskiwania środków po-
zabudżetowych na realizację 
wielu przedsięwzięć, w tym trzy 
uchwały przyjmujące budżet 
gminy. Rada w minionym czasie 
udzieliła absolutorium burmi-
strzowi Strzegomia trzykrotnie. 
Dzięki działaniom Rady Miej-
skiej i pracowników Urzędu 
Miejskiego możemy korzystać 
z inwestycji, które powstały: Or-
liki, lodowiska, SCK, park przy  
ul. Krótkiej, budynek przy ul. 
Świdnickiej, CAS „Karmel”, 
świetlice, place zabaw w mie-
ście i na wsiach, cmentarz przy 
ul. Wałbrzyskiej, przystanki 
autobusowe, zatoczka przy ul. 
Świdnickiej, zagospodarowanie 
strefy ekonomicznej, remonty 
dróg, ulic i chodników, skana-
lizowane wsie. Zostało zbudo-
wane boisko sportowe przy PSP 
Nr 4 oraz sala gimnastyczna 
w Goczałkowie, rozpoczęto 
modernizację boisk sportowych 
na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Pamiętaliśmy również 
o kulturze – dofinansowaliśmy 
SCK, zespoły folklorystyczne, 
stowarzyszenia, sport gminny, 
Święto Granitu Strzegom-
skiego wraz z plenerem rzeźby 
w kamieniu, zawody w WKKW, 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą. 
Do ważnych zadań gminy na-
leży oświata. Rada Miejska 
przyznawała środki na moder-
nizację placówek oświatowych 
oraz doposażyliśmy szkoły 

i przedszkola w pomoce dy-
daktyczne. Dbaliśmy o bezpie-
czeństwo mieszkańców gminy, 
przeznaczając środki finansowe 
na dodatkowe patrole policji. 
Doposażaliśmy Ochotnicze 
Straże Pożarne. Wiele działań 
Rada Miejska podjęła w zakre-
sie pomocy osobom bezrobot-
nym i wymagającym pomocy 
socjalnej (posiłki w stołówce 
przy Bazylice oraz miejsca pracy 
dla 1240 osób). Realizowano 
ze środków gminy konkurs 
„Odnów i wygraj” poprawiający 
wizerunek miasta. 

Szanowni Państwo, kończąc 
pragnę podziękować całej Ra-
dzie Miejskiej za współpracę, za 
składane wnioski, które popra-
wiły warunki życia mieszkań-
ców, za wysoką kulturę obrad 
w czasie prac stałych komisji 
i posiedzeń sesji rady. Bardzo 
dziękuję burmistrzowi Strzego-
mia – Zbigniewowi Suchycie, 
prawnikom oraz wszystkim 
pracownikom Urzędu Miejskie-
go za merytoryczną współpracę 
w rozwiązywaniu wielu spraw. 
W sposób szczególny dziękuję 
pracownikom Biura Rady - 
kierownik Józefie Piotrowskiej 
i inspektor Janinie Gołębiak za 
cierpliwość oraz pomoc w mojej 
i wszystkich radnych pracy. 

Szanowni państwo!

To będzie ostatnia w tej ka-
dencji sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, czyli czas pod-
sumowań

Zapowiedź sesji
Ostatnia Sesja Rady Miej-

skiej w Strzegomiu kadencji 
2010 – 2014 odbędzie się 29 
października br. o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku ob-

rad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z LVIII 

Sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu odbytej w dniu 24 
września 2014 r. 

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach przewod-
niczącego Rady Miejskiej.

8. Informacja z przebiegu wyko-
nania budżetu gminy Strze-
gom za I półrocze 2014 roku 
oraz informacja o kształtowa-
niu się wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
za I półrocze 2014 roku.
a) Wystąpienie burmistrza 

Strzegomia.
b) Przedstawienie uchwały 

składu orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie opinii o przed-
łożonej przez burmistrza 
Strzegomia informacji 
o przebiegu wykonania bu-
dżetu za I półrocze 2014 r.

c) Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom 
na lata 2014-2023, 

b) zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2014 rok,

c) emisji obligacji komunal-
nych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania 
i wykupu,

d) zmieniająca uchwałę w spra-
wie poboru w drodze inkasa 
podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego,

e) obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze 
gminy Strzegom,

f ) uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla obrębu wsi Żółkiewka, 
w gminie Strzegom,

g) uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi 

Bartoszówek, w gminie 
Strzegom dla obszaru obej-
mującego granice zasięgu 
strefy ochronnej od lokali-
zacji elektrowni wiatrowych 
w gminie Udanin,

h) aktualności Studium uwa-
runkowań i kierunków 
zagospodarowania prze-
strzennego gminy Strzegom 
i miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go,

i) uchwalenia Gminnego pro-
gramu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2015,

j) udzielenia pomocy rzeczo-
wej przez gminę Strzegom 
Województwu Dolnoślą-
skiemu w ramach realizacji 
zadania pod nazwą: „Prze-
budowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 374 z ul. 

Olszową w Strzegomiu” 
w zakresie opracowania 
dokumentacji technicznej,

k) zmieniająca uchwałę Nr 
93/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 28 
listopada 2013 r. w spra-
wie uchwalenia „Wielo-
letniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu spółki Wodo-
ciągi i Kanalizacja Spółka 
z o.o. w Strzegomiu na lata 
2014-2018”.

10. Interpelacje i zapytania rad-
nych.

11. Wnioski i oświadczenia rad-
nych.

12. Informacje dla radnych.
 - Okolicznościowe podzięko-

wania.
13. Zamknięcie obrad.

Zapowiedź sesji
To będzie ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu, czyli czas podsumowań

Głównym punktem spotka-
nia była obejrzenie prezentacji 
multimedialnej dot. realizacji 
przedsięwzięć w ramach Odno-
wy Wsi Dolnośląskiej w gminie 
Strzegom. W ramach OWD 
w naszej gminie realizowa-

no zarówno przedsięwzięcia 
o charakterze inwestycyjnym, 
jak i szkoleniowo-integracyj-
nym, promocyjnym oraz edu-
kacyjnym. Warto wspomnieć, 
że najważniejszymi przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi 

zrealizowanymi w ostatnich 4 
latach były: w 2011 r. - budowa 
urządzeń małej architektury 
oraz ogrodzenia wraz z zago-
spodarowaniem terenu na cele 
rekreacyjne wokół świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Grani-
ca; w 2012 r. - budowa placu za-
baw dla dzieci na terenie działki 
nr 20/6 w Grochotowie; w 2013 
r. - remont świetlicy wiejskiej 
w Rogoźnicy, a w 2014 r. - bu-

dowa miejsca rekreacji - bo-
iska sportowego o nawierzchni 
z mączki ceglanej na działce nr 
20/6 w miejscowości Grocho-
tów. W latach 2009 – 2014 r. 
organizowano również szereg 
warsztatów szkoleniowych 
pn. „Planowanie w procesie 
odnowy wsi - opracowanie so-
łeckich strategii rozwoju” oraz 
szkolenia dla przedstawicieli 
grup Odnowy Wsi. Ponadto 

społeczności lokalne mogły 
wziąć udział w konkursach 
ogłaszanych przez samorząd 

województwa dolnośląskiego 
– m. in. „Piękna Wieś Dol-
nośląska”.

Bo liczy się aktywność i integracja
Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych

Zdarzenie to zauważył pra-
cownik SCK, z który zatrzymał 
2 sprawców - kobietę i mężczy-
znę. Następnie zabezpieczono 
drogę ucieczki, zamykając drzwi 
wejściowe od ul. Kościuszki oraz 
ul. Kamiennej, oczekując na 
przyjazd wcześniej wezwanej 
Policji. Po przybyciu patrolu 

sprawcy zdarzenia zostali im 
przekazani wraz ze skradzio-
nymi rzeczami. Na polecenie 
komendanta Policji został za-
bezpieczony materiał z kamer 
monitoringu, które odnoto-
wały w/w zdarzenie. Wartość 
skradzionych rzeczy wstępnie 
oszacowała dyrektor SCK.

Kamera monitoringu dzień 
wcześniej zauważyła samochód 
dostawczy, który wjechał w alejkę 
parkową i zatrzymał się na wyso-
kości budynku ul. Kamiennej 5. 
Ustalono, że z pojazdu jest prze-
rzucane przez ogrodzenie drewno 
na opał. W/w pojazd nie miał 
gdzie zaparkować od strony ul. 
Kamiennej z uwagi na ciąg zapar-
kowanych pojazdów. W związku 
z powyższym poinformowano 
kierującego o otrzymaniu zgody 

od zarządzającego obiektem tj. 
Zakładu Usług Komunalnych. 
Kierowca został zapoznany także 
z regulaminem, który jest posa-
dowiony przy wejściach do Parku 
Miejskiego. Sprawa została zała-
twiona bez udziału Policji. 

Ponadto, w dniach 10 i 15 (dwu-
krotnie) października stwierdzono 
spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych. W każdym z tych 
trzech przypadków wezwano 
Policję. 

Zuchwała kradzież w CAS Karmel i nielegalny wjazd
O tym jak potrzebny jest strzegomski monitoring mieszkańcy przekonali się już niejednokrotnie…

Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym 
i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności 
lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim 
poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. 
Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie 
w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem 
roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań. Program ten jest odpowie-
dzią na „umiastowienie” wsi, skierowany na oddolną mobilizację zasobów 
wiejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w roku 2009 
zainaugurował wdrażanie programu Odnowy Wsi w regionie. 

Fundacja św. Jadwigi w Morawie zorganizowała 18 paździer-
nika br. w miejscowym pałacu „Dzień Odnowy Wsi w Gminie 
Strzegom”, promujący idee „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”.

Dwa tygodnie temu, dokładnie 15 października br. o godz. 
14.15, doszło do kradzieży 7 metalowych podstaw ścianek 
ekspozycyjnych w Centrum Aktywności Społecznej „Kar-
mel” w Strzegomiu.
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Bądź aktywny!

Symbolika gry nawiązywała 
do II połowy XIV, a gracze 
wcielili się w postaci średnio-
wiecznych rzemieślników. 
Każdy zespół tworzyli przed-
stawiciele innego rzemiosła, 
którego celem była wymiana 
i gromadzenie zasobów. 

Nasze organizacje świetnie 
poradziły sobie z uczestnic-
twem w grze terenowej w grupie 
Kowali, Rzeźników, Szewców, 
Krawców, Kuśnierzy i Piwo-
warów. Każda z sześciu drużyn 
miała swój indywidualny herb, 
który własnoręcznie wykonała 
według swojego autorskiego 
pomysłu. Przed wyruszeniem 
w trasę każda z drużyn otrzy-

mała mapę, wytyczne i specjalne 
wskazówki oraz szereg poleceń, 
które dla jednych były mniej, 
a dla drugich bardziej skompli-
kowane. „Udajcie się do zam-
kowej kaplicy na nabożeństwo 
dziękczynne”, „Przy wjeździe 
do grodu zapłaćcie dziesięcinę”, 
„Na Dziedzińcu Reprezentacyj-
nym powitajcie przybywających 
gości książęcych”, „Idźcie na 
Most Skazańców i uratujcie 
niewinnie skazanego parobka”, 
„Spotkajcie się z druidem pod 
samotną wierzbą płaczącą” – 
to tylko niektóre z rozkazów, 
z którymi musieli się zmie-
rzyć uczestnicy gry terenowej. 
W efekcie końcowym wszystkie 

drużyny dzięki pracy zespołowej 
i wspólnemu zaangażowaniu 
ukończyły grę, dotarły do celu, 
do Pałacu w Morawie, gdzie 
czekała na nich ciepła strawa. 

– Bardzo dziękuję naszym 
organizacjom pozarządo-
wym za udział w spotkaniu. 
Wszystkich projektów z uwagą 
wysłuchałem i przyznaję, że 
w sposób wyjątkowy są one 

zbieżne z naszymi spostrzeże-
niami – podsumował burmistrz 
Strzegomia. Gospodarz gminy 
zapewnił również, że jeżeli 
wpłynie wspólna oferta na 
działania wypracowane pod-
czas gry, gmina dołoży wszel-
kich starań, aby w miarę swoich 
możliwości zapewnić środki 
finansowe na te działania. 

Mks

Pograli w terenie
- Dziękujemy organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i pomysłowość – mówią organizatorzy

Gminna Rada Działalności Po-
żytku Publicznego w Strzegomiu 
16 października br. odbyła swoje 
pierwsze posiedzenie w nowo 
wybranym składzie.

Spotkanie otworzył burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta, 
który przywitał przedstawicieli 
Rady Pożytku nowej kadencji 
i pogratulował wyboru. W skład 
Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Strzegomiu 
kadencji 2014-2016 wchodzą: 
Piotr Szmidt (Stowarzyszenie 
Mieszkańców na Rzecz Rozwoju 
Wsi Stanowice), Jolanta Adam-
czak (Stowarzyszenie Promocji 
Zatrudnienia i Aktywizacji Za-
wodowej Bezrobotnych Euro-
Partner), Jacek Major (Fun-
dacja Bazalt), Barbara Pietras 
(Strzegomskie Stowarzyszenie 
Kobiet „Opoka”); Radę Miejską 
reprezentują: Aneta Wiklińska 
i Paweł Mosór, a przedstawiciela-
mi burmistrza Strzegomia zostali: 
Magdalena Kuczyńska i Andrzej 
Jakubenko. Na pierwszym po-
siedzeniu w głosowaniu jawnym 
członkowie jednogłośnie wybrali 
przewodniczącego, którym został 
Piotr Szmidt, zastępcę prze-

wodniczącego w osobie Barbary 
Pietras oraz sekretarza, którym 
został przedstawiciel burmistrza 
Strzegomia. - Członkowie Rady 
Pożytku zostali zapoznani z pod-
stawą funkcjonowania Rady 
Pożytku, sprawami organiza-
cyjnymi, regulaminem działania 
strzegomskiej Rady Pożytku oraz 
zostali poproszeni o składanie 
wniosków dotyczących opracowa-
nia harmonogramu pracy na 2015 
rok. Dodatkowo podsumowano 
minioną kadencję oraz omó-
wiono sprawy i działania, które 
wymagają kontynuacji w bieżącej 
kadencji – informuje Magdalena 
Kuczyńska, sekretarz Rady Po-
żytku. Członkowie Rady Pożytku 
ustalili, że spotkania będą odbywać 
się w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 16.00 w Sali 
Herbowej Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”. Spotkania 
są otwarte, dlatego zapraszamy 
na nie, po uprzednim zgłoszeniu 
takiego zamiaru, zainteresowane 
organizacje pozarządowe i miesz-
kańców gminy. Kontaktować się 
można z nią również e-mailowo: 
grdppstrzegom@wp.pl. 

Mks

Nowy skład Rady Pożytku

Tegoroczne spotkanie miało 
wiele rozrywkowych akcentów, 
ciekawe konkursy i atrakcyjne 
nagrody. Wystąpili także znani 
i lubiani artyści. A wszystko 
w rodzinnej i ciepłej atmosfe-
rze. - Strzegom staje sie coraz 
bardziej rozpoznawalny wśród 
kanadyjskiej społeczności, 
przedstawiany jest w mediach, 
na plakatach, prezentowany 
w wywiadach – zaznacza Emi-
lia Budzik, współorganizator 
zjazdu. Jak podkreślali uczestni-
cy imprezy, Strzegom – choć nie 
jest metropolią - jest jedynym 
w swoim rodzaju miastem, 
a hasło „Granitowe serce Polski” 
było w dniu zjazdu odmienia-
ne przez wszystkie przypad-
ki. 18 października to „serce” 

było jak pochodnia i odbijało 
się w radosnych spojrzeniach, 
wzruszeniach, rozczulających 
gestach uczestników uroczy-
stości. Występy artystyczne 
uświetniające coroczne spo-
tkania są zawsze na wysokim 
poziomie, często sponsorowane 
przez kanadyjskie firmy. Tego-
roczny duet muzyków został 
przyjęty owacjami na stojąco. 
- Uczestnicy zjazdu kolejny raz 
zachwycili się pięknym prze-
słaniem, nagranym specjalnie 
na tę okazję przez burmistrza 
Strzegomia - Zbigniewa Su-
chytę. Dziękujemy serdecznie 
za żywy obraz miasta i cieple 
słowa. Chcemy w tym miejscu 
oczywiście pozdrowić wszyst-
kich mieszkańców Strzegomia 

i zapewniamy, że zawsze bę-
dziemy wracali z dumą do na-

szych korzeni – podsumowuje 
Emilia Budzik.

Z dumą o miejscu swego pochodzenia
Strzegom staje sie coraz bardziej rozpoznawalny wśród kanadyjskiej społeczności, przedstawiany jest w mediach, na plakatach, prezentowany w wywiadach

Stowarzyszenie „Eu-
ropartner”, jak co roku, 
przystąpiło do ogólno-
polskiej akcji „Podziel 
się posiłkiem”, która 
odbyła się na terenie 
naszej gminy w dniach 
3-5 października br.

- Na terenie naszej 
gminy darczyńcy oka-
zali się bardzo hojni, 
bo zebraliśmy w sumie 
1242 tony żywności, 
która została prze-
kazana 4 placówkom 
oświatowym: ZSP 
Jaroszów, ZS w Go-
czałkowie, ZSS w Strzegomiu 
i PSP nr 3 w Strzegomiu – 
informuje Jolanta Adamczak, 
przewodnicząca stowarzyszenia 
„Europartner”. Przekazanie 
żywności odbyło się 17 paździer-
nika br. o godz. 12.00 na terenie 
magazynu zlokalizowanego 

przy parkingu na ul. Świdnic-
kiej. – Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, wolontariuszom, 
w tym dzieciom z Jaroszowa, za 
ogromny wkład pracy włożony 
w zorganizowanie zbiórki – 
mówi Zofia Dobies, sekretarz 
stowarzyszenia.

red

Żywność dla potrzebujących

Wszystko zaczęło się w 2012 r., gdy Strzegom obchodził 770-lecie nadania 
praw miejskich. Propozycja Emilii Budzik wzbudziła ogromny entuzjazm wśród 
tamtejszej Polonii. W premierowym zjeździe udział wzięło około 100 osób 
z różnych rejonów Kanady i USA.

Trzeci rok z rzędu byli strzegomianie i ich goście, zamiesz-
kujący obecnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, 
usłyszeli znajomy dźwięk fanfar, oznajmiający rozpoczęcie 
kolejnego Zjazdu Strzegomian. Ta piękna i niezwykle 
wzruszająca uroczystość odbyła się 18 października br. 
w Millenium Gardens Banquet Centre w Brampton (pro-
wincja Ontario, Kanada).

Na terenie Pałacu w Morawie – 18 października br. - 
odbyła się pierwsza gra terenowa „Drużyna Kamienia” 
zorganizowana specjalnie dla strzegomskich organizacji 
pozarządowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu i Re-
gionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
we Wrocławiu.

Już od ponad 12 lat – dwa razy w roku – dzięki stowarzyszeniu „Euro-
partner” wielu ludzi potrzebujących wsparcia otrzymuje pomoc w postaci 
żywności. – Zapraszam do udziału w grudniowej zbiórce – podsumowuje 
Jolanta Adamczak.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

edek: mam pytanie - na czym 
ma polegać remont ul. 3 maja? 
czy będzie nowa nawierzch-
nia? jeśli tak, to czy stara bę-
dzie zrywana, czy będzie po 
prostu nakładka na stary asfalt 
i jakiej grubości? gdzie mogę 
się zapoznać z dokumentacją 
remontową?

Gotowa dokumentacja pro-
jektowa jest do państwa dys-
pozycji w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Jest już plan na 
pozyskanie dotacji na remont 
tej drogi. Widzę wielką potrze-
bę realizacji tego zadania. 

michaln: Piszę już któryś raz na 
ten temat. czy jest szansa, aby 
przy remoncie ul. świdnickiej 
oczyścić „bramę” - wiadukt na 
tej ulicy z tych wszystkich po-
zostałości po ogłoszeniach i tych 
bazgrołów? Pozdrawiam.

To nie jest nasz teren i nieste-
ty nie możemy tam wykonywać 
żadnych prac. Chyba, że zrobi 
to jakiś wolontariusz. Czynię 
starania, by odnowić wiadukty 
przy ul. Kasztelańskiej i ul. 
Świdnickiej. Negocjacje z PKP 

są bardzo trudne, ale myślę, że 
nie przegrane.

zatroskany: szanowny panie 
burmistrzu, chciałbym po pierw-
sze podziękować za remonty 
dróg przeprowadzane w naszym 
mieście. oczywiście zaraz się pan 
nasłucha, że to przed wyborami, 
że nie ma jak jeździć itd., ale moim 
zdaniem pomęczymy się trochę 
i będzie na pewno ładniej i mniej 
dziurawo. 

Dziękuję za dobre słowa. Wiem, 
że zdecydowana większość miesz-
kańców cieszy się z faktu remontu 
dróg. Proszę jeszcze o wyrozumia-
łość, już niedługo będzie zdecydo-
wanie lepiej. Jest już przejezdna 
ul. Boh. Getta. Niedługo będzie 
oddana do użytku ul. Krótka i 
fragment ul. Świdnickiej (od Św. 
Tomasza do ul. Kasztelańskiej). 
Co do drugiej części pytania, to 
przepraszam, ale w tej rubryce 
unikam komentarzy w sprawach 
osobowych.

rajca: Panie burmistrzu, bardzo 
ładnie wygląda ul. A. krajowej po 
remoncie, tylko... no właśnie, skoro 
nie wycięto drzew, to dlaczego 
drzewa nie są korygowane? na 
Boga, gałęzie tych drzew już 
sięgają głów! Aby przejść chod-
nikiem, miejscami trzeba się już 
kłaniać. czy naprawdę tak trudno 
dostrzec jest ten problem? gdzie 
służby odpowiedzialne za korektę 
drzew? ten sam problem zaczy-
nam dostrzegać w części ul. Armii 
krajowej obecnie remontowanej, 
tam też już gałęzie pochylają się 
nad chodnikiem wzdłuż byłej 
jednostki. 

Korekta drzew nie może być 
dokonywana w okresie wegetacji. 
Rozmawialiśmy i informowa-
liśmy właścicieli firm transpor-
towych, że wykonamy korektę 
drzew po zakończeniu remon-
tu kapitalnego całej ul. Armii 

Krajowej. W innym pytaniu 
internauta prosił o przycięcie 
choinek z ogrodzenia na chodnik. 
Poprosimy o wykonanie korekty. 
Cieszę się z tego, że jest pan 
zadowolony z wyglądu tej drogi, 
panie Piotrze. 

ewa: Panie burmistrzu… - pyta-
nie dot. przewoźników

Bardzo proszę, by wszystkie za-
strzeżenia dotyczące komunikacji 
kierować na piśmie do Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy i Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu.

Piotr: drogi panie burmistrzu, 
nawiązując do tego, że remon-
towana ul. Bohaterów getta jest 
całkowicie zabetonowana kamie-
niem (a poniekąd były konsultacje 
ze społeczeństwem), mam pytanie 
o remont ul. krótkiej. czy na 
skrzyżowaniu ul. krótkiej z ul. 
Parkową i ul. widokową będzie 
odwodnienie liniowe, tak by woda 
z ul. widokowej nie wlewała się 
na jezdnię? 

Konsultacje były na pewno. 
Na ul. Bohaterów Getta będą 
ustawione gazony z kwiatami, 
a na stylowych lampach wiosną 
będą wisieć doniczki z kwiatami, 
tak jak jest w Rynku. Chcemy, 
żeby kwiaty były także tam, 
gdzie są stylizowane lampy 
wokół Rynku. Znam problem 
przedstawiony w drugiej części 
pytania. W chwili obecnej gmina 
wykonuje projekt budowlany 
obejmujący wykonanie kanali-
zacji deszczowej w ul. Parkowej. 
Podczas budowy będzie możliwe 
wykonanie ekodrenu, który 
zatrzyma wodę spływającą z ul. 
Widokowej. 

Piotrek: Panie burmistrzu. kiedy 
w końcu zostanie przekształco-
na ziemia rolna na budowlaną 
w jaroszowie. ile razy jeszcze 
trzeba będzie chodzić do urzędu 

miejskiego i wysłuchiwać jakichś 
historyjek. liczę na konkretną 
odpowiedz. Pozdrawiam.

Zmiana planu przestrzennego 
dla całego obszaru Jaroszów jest 
otwarta i realizowana. Co do 
przekształceń terenów rolnych, 
to uprzedzam że decyzje „ZA” 
przekształceniem ziemi prze-
znaczonej pod uprawy polowe 
na zabudowę mieszkaniową 
podejmuje minister rolnictwa. 
Jest w tym temacie bardzo za-
sadniczy. Kończymy plan prze-
strzenny dla wsi Żółkiewka, 
gdzie wnioskowano 30 ha pod 
przekształcenie, a zgodę dosta-
liśmy na 10 ha.

mieszkanka strzegomia: wi-
tam. moje pytanie dotyczy bra-
ku miejsca parkingowego dla 
mieszkańców ul. niepodległości 
12. Po wyremontowaniu nie 
zostało przewidziane miejsce 
na zaparkowanie ani jednego 
auta, parkując trzeba łamać 
przepisy zostawiając auto na 
połowie chodnika i na połowie 
ulicy, co utrudnia ruch innym 
kierowcom, zwłaszcza że znaj-
duje się niebezpieczny zakręt. 
jest miejsce na przeciwko bloku 
ulicy niepodległości 12 przy mu-
rze, jako pas zieleni. czy można 
zmienić ten teren na parking dla 
mieszkańców, jak i dla osób któ-
rzy chcą odwiedzić i zaparkować 
przy tej ulicy?

Remont ul. Niepodległości 
został wykonany w 2010 r. na 
podstawie już istniejącej doku-
mentacji projektowej. W chwi-
li obecnej wykonanie miejsc 
parkingowych wiąże się z ko-
niecznością opracowania nowej 
dokumentacji projektowej. Nie-
stety, ze względu na to, że gmina 
realizuje w pierwszej kolejności 
przedsięwzięcia dofinansowane, 
zadanie to nie jest możliwe do 
wykonania. 

ja12345: witam. już kiedyś ten 
temat był przeze mnie poruszany, 
ale nie udało mi się uzyskać w ogó-
le odpowiedzi. może tym razem 
się uda. Poruszę tu temat remontu 
ul. sosnowej - pięknie ładnie - ale 
dlaczego ktoś pozwolił na rozebra-
nie istniejącego, dobrego, parkingu 
i uszczuplenie go o dobrych 5/6 
miejsc? to jak na złość, jakby wła-
śnie tyle brakowało. myślę że kwe-
stią czasu będzie, jak mieszkańcy 
zaczną korzystać z tych zielonych 
(byłych) miejsc. w końcu gdzieś 
trzeba postawić auto. A i jeszcze 
po co 3 miejsca dla inwalidów obok 
siebie? one są wiecznie puste, in-
walidzi jak już korzystają - i ktoś 
taki się znajdzie – to z miejsc nie 
dla nich przeznaczonych. Panie 
burmistrzu, opłacało się dla góra 
6/7 nowych miejsc przeprowadzać 
taki remont? summa summarum, 
tyle nowych powstało w rzeczy-
wistości. 

Remont ul. Sosnowej nie 
obejmował wyłącznie budowy 
miejsc parkingowych, ale rów-
nież ułożenie nowej nawierzch-
ni bitumicznej oraz wymianę 
okablowania elektrycznego, 
słupów i opraw. Istniejące miej-
sca parkingowe musiały ulec 
przebudowie ze względu na 
brak spełnienia warunków tech-
nicznych istniejącej pod nimi 
podbudowy. Nie zgadzam się 
z informacją, że remont ulicy 
nic nie dał. Według mnie i więk-
szości mieszkańców powstała 
droga o ulepszonej nawierzchni 
i prawidłowo oświetlona. 

jan: witam panie burmistrzu. 
w ubiegłym roku na zebraniu 
spółdzielni mieszkaniowej 
z mieszkańcami poruszony był 
problem wyjazdu od budynku 
1-7 przy ul. św. Anny (chodzi 
o wyjazd w kierunku ul. Al. 
woj. Polskiego. Przechodzi pan 
czasami tą drogą do komisariatu 

Policji. ten wyjazd o powierzch-
ni 160 m nie jest chyba dużym 
wydatkiem, chodzi o budynek 
w którym mieszka 60 rodzin. 
obiecał pan, że zostanie to zro-
bione. mieszkańcy pytają, co dalej 
z tym wyjazdem.

Informuję, że w ramach bieżą-
cego utrzymania zostaną usunię-
te niebezpieczne kamienie i zo-
staną wyrównane nierówności 
mieszanką granitową.

izabela: Panie burmistrzu, mam 
serdeczną prośbę - czy można 
ustawić pojemniki na plastik 
i papier na ul. kwarcowej? mamy 
postawiony tu kontener na odpady 
bio i sporo miejsca na dodatkowe 
kontenery, fajnie by było mieć 
wszystko razem, aby nie chodzić 
na początek osiedla - na ul. grani-
tową. Pozdrawiam i dziękuję. 

Gmina Strzegom przejmując 
w lipcu 2013 r. gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
przyjęła system zbiorki trzech 
grup odpadów komunalnych tj. 
odpady zmieszane – zbierane 
w pojemniku koloru czarnego 
lub ciemnozielonego, odpady 
suche (w tym plastik oraz pa-
pier) – zbierane w pojemniku 
koloru żółtego oraz odpady 
biodegradowalne – w pojemniku 
koloru brązowego. Wyposażenie 
każdej nieruchomości w te po-
jemniki należy do obowiązków 
jej właściciela. Brązowy kontener 
stojący na ul. Kwarcowej, nie 
jest przeznaczony do wrzucania 
do niego przez mieszkańców 
odpadów bio. Jest to kontener 
z przeznaczeniem na odpady 
zielone – trawa, gałęzie. Tak więc 
proszę o doposażenie swojej po-
sesji w odpowiednie pojemniki 
i wówczas nie będzie pani miała 
potrzeby donoszenia odpadów 
do gminnych kontenerów, peł-
niących tylko funkcję uzupeł-
niającą zbiórkę odpadów.

Celem konferencji była dyskusja 
o walorach kamienia naturalnego, 
jego istnieniu w przestrzeni pu-
blicznej i takim skonstruowaniu 
opisu przedmiotu zamówienia pu-
blicznego, by możliwe było sprecy-
zowanie kluczowych parametrów 
funkcjonalno-użytkowych, doty-
czących stosowanego kamienia 
naturalnego w budownictwie, 
w oparciu o wymogi konserwator-
skie oraz właściwości techniczne 
i wizualne. Jako dobry przykład 
takiej inwestycji zaprezentowano 
rewitalizację i remont Wyspy Mu-
zeów w Berlinie. Nicolai Levin, 
architekt z Berlina udowodnił 
w prezentacji multimedialnej pt. 
„Wyspa Muzeów w Berlinie - 
arkadowe elementy przestrzeni 
z granitu strzegomskiego”, że nie 
tylko istnieje możliwość zapisu 

przy opisie przedmiotu zamówie-
nia sformułowań lub parametrów 
wskazujących na konkretny wyrób 
albo na konkretnego wykonawcę, 
ale w konsekwencji - zastosowania 
takiego kamienia, jakiego sobie 
życzy inwestor, zgodnie z prawem 
zamówień publicznych i zrów-
noważonym rozwojem regionu. 
O zastosowaniu w architektu-
rze lokalnego materiału, w tym 
przypadku strzegomskiego gra-
nitu mówiła Anna Kalinowska, 
architekt. Wiele ważnych zdań 
padło na temat zrównoważonego 
rozwoju regionu, a w nim za-
chowanie ładu środowiskowego 
i gospodarczego. O znaczeniu 
stosowania rodzimego materiału 
skalnego w tym kontekście mó-
wiła dr inż. Katarzyna Tokar-
czyk – Dorociak z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu. 
W trakcie konferencji omówiono 
prawne podstawy stosowania 
odpowiednich zapisów w Polsce. 
Prawo zamówień publicznych 
nie przewiduje rozwiązań ma-
jących na celu wspieranie wy-
konawców oferujących produkt 
regionalny. Zamawiający może 
złożyć zamówienie na konkretny 
produkt, jeżeli jest to poparte jego 
obiektywnymi i uzasadnionymi 
potrzebami, które mogą wynikać 
np. z konieczności użycia tych 
samych materiałów lub wymagań 

zamawiającego w zakresie właści-
wości, które spełnia jedynie dany 
produkt. Opisanie przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie jego 
pochodzenia można stosować 
w wyjątkowych sytuacjach, gdy 
jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i zama-
wiający nie może opisać przed-
miotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, 
a opisowi towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”. O tym, że 
przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nakładają na zama-

wiającego obowiązek dokonania 
opisu przedmiotu zamówienia 
w sposób, który służy realizacji 
ustawowych zasad uczciwej kon-
kurencji, a co za tym idzie zasady 
równego dostępu wszystkim 
wykonawcom i producentom 
do zamówienia mówiła Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych UM w Strzegomiu. - Cieszę 
się, że niecały rok po pierwszej 
konferencji inicjującej powstanie 
Klastra Kamieniarskiego, mogli-
śmy spotkać się na konferencji 
poruszającej tak ważny temat. 
Precyzyjne zapisanie typu kamie-
nia w specyfikacjach przetargo-
wych nie jest możliwe ze względu 
na ustawę Prawo zamówień 
publicznych, np. nawet tak ogólny 

zapis jak „granit strzegomski” jest 
niedopuszczalny. Taka wykładnia 
prawa skutkuje możliwościami 
zamian, podmian i w ostateczno-
ści stosowaniem kamienia, który 
w danej lokalizacji, stosowany 
być nie powinien. Staraliśmy się 
na konferencji odpowiedzieć na 
pytanie, jak sobie radzić z tym 
problemem w obecnej rzeczy-
wistości prawnej. Może bardziej 
precyzyjne wytyczne projektowe? 
Może bardziej stanowczy nadzór 
konserwatorski przy obiektach 
zabytkowych? Cieszy mnie bar-
dzo wysoki poziom merytorycz-
ny panelu dyskusyjnego, martwi 
niska frekwencja środowiska 
strzegomskich kamieniarzy - 
mówi Jacek Major, koordynator 
klastra.

O roli kamienia w zamówieniach i…
Wiele ważnych zdań padło na temat zrównoważonego rozwoju regionu, a w nim zachowania ładu środowiskowego i gospodarczego

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i pod-
miotów prowadzących inwestycje finansowane ze środków 
publicznych spotkali się w czwartek, 16 października br. 
w sali Strzegomskiego Centrum Kultury II, by rozmawiać 
o roli kamienia naturalnego w zamówieniach publicznych. 
Konferencja odbyła się z inicjatywy burmistrza Strzegomia 
i Klastra Kamieniarskiego, była częścią projektu „Klaster 
kamieniarski - od konkurencji do kooperacji” finansowa-
nego ze środków województwa dolnośląskiego.

„Pokaż mi krajobraz, w którym żyjesz, a powiem Ci kim jesteś”, to cytat 
prof. Bogdanowskiego, którym zakończyła swoją prelekcję dr Katarzyna 
Tokarczyk-Dorociak. Gdy popatrzymy na krajobraz strzegomskiej gminy 
łatwo stwierdzić „jesteśmy kamieniarzami”. Oczywiście nie wszyscy nimi 
jesteśmy, ale idea zrównoważonego rozwoju i myśl, że „naturalny znaczy 
lokalny” powinna być bliska każdemu. 
Pełna wersja tekstu jest na stronie www.strzegom.pl.
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Z inicjatywy ks. prałata Marka 
Babuśki i Rady Duszpasterskiej 
działającej przy parafii pw. Św. 
App Piotra i Pawła w Strze-
gomiu, 14 października br. 
odbyła się w Bazylice Mniejszej 
uroczysta msza św. w intencji 
pracowników naszej oświaty. 
W specjalnym nabożeństwie 
uczestniczyło ok. 130 nauczycieli 
ze szkół, które opieką duszpa-
sterską obejmuje strzegomska 
parafia. Parafialne uroczystości 

zakończyły się wspólnym śpie-
wem i biesiadą w restauracji „Pod 
Rumakiem”. Kulminacyjnym 
punktem tegorocznych obcho-
dów było spotkanie przedsta-
wicieli strzegomskiej oświaty 
z dolnośląskim kuratorem – Be-
atą Pawłowicz oraz burmistrzem 
Strzegomia – Zbigniewem 
Suchytą. Burmistrz Strzegomia, 
zwracając się Beaty Pawłowicz, 
podkreślił przede wszystkim 
bardzo dobrą współpracę naszej 

gminy z Dolnośląskim Kura-
torium Oświaty. – Chciałbym 
serdecznie podziękować pani 
za zaangażowanie i wsparcie 
udzielane strzegomskiej oświa-
cie. Współpraca dwóch organów 
– prowadzącego i nadzorujące-
go – w tym przypadku jest na 
bardzo wysokim poziomie. Do-
wodem na to, że nasza oświata 
jest zauważalna w tak dużym 
województwie dolnośląskim, jest 
uhonorowanie naszych nauczy-
cieli medalami Komisji Edukacji 
Narodowej i wręczenie nagrody 
kuratora - podkreślał Zbigniew 
Suchyta. Dolnośląski kurator 
oświaty wyraziła słowa uznania 
dla dorobku i osiągnięć w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 
szkół i placówek oświatowych 
gminy Strzegom, jednocześnie 
zaznaczając, że nasze wojewódz-
two - w skali całego kraju - jest 
w czołówce, jeżeli chodzi o po-

ziom edukacji, a Polska, w gro-
nie 34 krajów członkowskich 
Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD), 
zajmuje doskonałą drugą lokatę, 
nieznacznie ustępując tylko 
Finlandii. – To państwa zasłu-
ga, że nasza edukacja jest tak 
wysoko oceniana – mówiła 
Beata Pawłowicz. Strzegom-
scy dyrektorzy podkreślili 
z kolei ogromne wsparcie, 
w tym także finansowe, jakie 
szkoły otrzymują od lokalne-
go samorządu. Szczególnie 
zwrócili uwagę na pozytywną 
atmosferę, która sprzyja edu-
kacji na wysokim poziomie. 
Niezwykle ważnym momen-
tem środowego spotkania było 
nagrodzenie i uhonorowanie 
dyrektorów i nauczycieli. Do-
dajmy również, że uroczystość 
wzbogacił efektowny program 
słowno – muzyczny w wyko-

naniu przedszkolaków z PP nr 
2, połączonego chóru szkolne-
go z PSP nr 2 i PSP nr 4 oraz 
uczniów LO, a także pokazy 

taneczne w wykonaniu tan-
cerek ze Studia Tańca BANS 
i pary Kacper Rutka i Sara 
Litorowicz.

Nauczyciel jest świadkiem czasów
Dolnośląski kurator oświaty wyraziła słowa uznania dla dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek oświatowych gminy Strzegom

Wojskowa odprawa, siedzenie 
za sterami Leoparda, zwie-
dzanie wyposażenia dywizji 
pancernej, poznawanie histo-
rii i tradycji jednostki – takie 
atrakcje czekały na uczniów 
LO w Żaganiu. 

17 października uczniowie 
strzegomskiego LO o profilu 
mundurowym, w ramach podpi-
sanego porozumienia z wojskiem, 
odwiedzili 34. Brygadę Kawalerii 
Pancernej w Żaganiu. Dla wielu 
z nich była to pierwsza wizyta 
w koszarach, gdzie mogli zoba-
czyć codzienną służbę polskiego 
żołnierza. Prawdziwą atrakcją było 
zwiedzenie Leoparda. Licealiści 
mogli wejść do środka tego nowo-
czesnego czołu, a nawet usiąść za 
jego sterami. Leopard ma niemal 
10 metrów długości, 3,7 m szero-
kości, a jego masa sięga 62,5 tony. 
Załogę stanowi czterech żołnierzy. 
W wyposażeniu znajduje się m.in. 
armata gładkolufowa 120 mm, 
przeciwlotniczy karabin maszy-
nowy 7,62 mm oraz 16 wyrzutni 
granatów dymnych. 

Licealiści zwiedzili również 
Centrum Tradycji Polskich Wojsk 
Pancernych. Sala Tradycji „Czar-
nej Dywizji” dysponuje liczącą 
ponad 800 m kw. powierzchnią 
wystawienniczą. Jest placówką 
narracyjną, dysponującą zaple-
czem multimedialnym, umożli-
wiającą prezentowanie barwnych 
tradycji 1. Polskich Dywizji Pan-
cernej, 1. Drezdeńskiego Korpusu 

Pancernego i 11. Lubuskiej Dy-
wizji Kawalerii Pancernej na tle 
rozwoju polskiej broni pancernej. 
W zasobach Sali Tradycji znajdują 
się sztandary oddziałów i stowa-
rzyszeń, historyczne mundury, 
pieczęcie, dokumenty bojowe 
z lat II wojny światowej związane 
z działaniami Korpusu Pancerne-
go WP w Bitwie Budziszyńskiej 
(kwiecień 1945) i 1. Polskiej 
Dywizji Pancernej w bitwie pod 
Falaise i Chambois w Normandii 
(sierpień 1944).

Młodzież udała się także do 
Stalag Luft III. Był to obóz prze-
znaczony dla pilotów i członków 
załóg samolotów z USA i brytyj-
skiego Royal Air Force (RAF). 
W tym obozie jeńcy nie praco-
wali, a warunki życia mieli lepsze 

niż w innych obozach jenieckich. 
W 1944 roku, w nocy z 24 na 
25 marca, z sektora północnego 
Stalagu Luft III doszło do jed-
nej z najlepiej przygotowanych 
masowych ucieczek. Specjalnie 
wykonanym tunelem „Harry” 
uciekło 73 jeńców. W wyniku 
zarządzonej w całych Niemczech 
akcji poszukiwawczych, tylko 3 
z nich udało się zbiec do Wielkiej 
Brytanii. Pozostałych złapano. 
Na osobisty rozkaz Hitlera 50 
złapanych jeńców zamordowa-
no. W literaturze wydarzenie to 
nazwane zostało jako Wielka 
Ucieczka (The Great Escape) 
i doczekało się wielu publikacji 
i ekranizacji. A główne role za-
grali Steve McQueen i Charles 
Bronson. 

Za sterami czołgu!
Uczniowie LO o profilu mundurowym odwiedzili Brygadę Kawalerii Pancernej

Społeczność szkolna Zespołu 
Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu gościła 8 października 
br. czworonożnych przyjaciół. 
Placówkę oświatową odwiedzi-
ły psy-terapeuci, Niko i Esta, 
wraz ze swoimi właścicielkami 
- paniami Mirką i Magdą. 

Tym razem w zajęciach brały 
udział tylko najmłodsze dzieci 
- przedszkolaki oraz uczniowie 
klas I-III. Na spotkanie z psami 
zaproszone zostały również 
dzieci, które w naszej szkole 
korzystają ze specjalistycznych 
zajęć organizowanych w ra-
mach Wczesnego Wspomaga-
nia Rozwoju Dziecka. Waka-
cyjna przerwa nie sprawiła, że 
psy zostały zapomniane przez 
dzieci. Wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali spotkania, 
a przede wszystkim możliwości 
przytulenia się, pogłaskania, czy 
podania psiego smakołyku. - 
Dużym zaskoczeniem była dla 

nas, wychowawców, ogromna 
zmiana zachowania kilkorga 
dzieci, które jeszcze przed wa-
kacjami panicznie bały się psów. 
Obecnie śmiały się i bawiły 
z psimi terapeutami. Widzimy 
duże pozytywne zmiany w na-
szych podopiecznych, dlatego 
cieszymy się z tych spotkań 
również my. Z niecierpliwością 
oczekujemy kolejnych psich 
wizyt – podkreślają nauczyciele 
ZSS. 
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Dogoterapia w naszym ZSSSą już widoczni  
na każdej drodze

W ostatnim okresie przed-
szkolaki z Jaroszowa zostały 
obdarowane neonowymi kami-
zelkami, które będą zapewniać 
im bezpieczeństwo.

„Idziemy na spacer!” - pada 
komenda i już mali mieszkańcy 
Jaroszowa są gotowi, bo prze-
cież każdy z nich bardzo lubi 
obcować z naturą - czy to na 
placu zabaw, czy na spacerze. 
W szatni już porządek, a tu 
niespodzianka – panie dy-
rektorki przynoszą dla dzieci 
neonowe kamizelki, które za-
pewnią doskonałą widoczność 
podopiecznych podczas space-
rów. Dzieci szybciutko ubierają 
nowe wdzianka i wyruszają 
w drogę. 

Maluchy pragną serdecznie 
podziękować sponsorowi za 
piękny dar dla przedszkola. 

- Dziękujemy! – mówią 
z wdzięcznością w głosie przed-
szkolaki z Jaroszowa.

W wyjątkowej oprawie i niezwykle radosnym nastroju ob-
chodzono w tym roku Dzień Edukacji Narodowej w gminie 
Strzegom. Wśród wielu okolicznościowych wydarzeń, dwa 
zasługują na szczególną uwagę - parafialne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej, które miały miejsce w Bazylice Mniej-
szej w Strzegomiu (14.10) oraz spotkanie przedstawicieli 
strzegomskiej oświaty z dolnośląskim kuratorem oświaty 
– Beatą Pawłowicz (15.10).

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Beata Ślipko, dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu 
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Jerzy Orabczuk – prezes Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu
Robert Kotowicz – nauczyciel PSP Nr 4 w Strzegomiu
Edyta Oleksiak – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu
Danuta Perchun – nauczyciel PSP Nr 4 w Strzegomiu
Maria Juszkowicz – nauczyciel PSP Nr 3 w Strzegomiu (odebrała medal 
przyznany w 2012 r.)
Nagroda Burmistrza Strzegomia z okazji DEN:
1. Alicja Niziołomska – dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strze-
gomiu
2. Beata Jankiewicz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaro-
szowie
3. Janina Klonowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Strzegomiu
4. Krystyna Szałecka – dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strze-
gomiu
5. Marek Wiśniowski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sta-
nowicach
6. Elżbieta Smyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strze-
gomiu
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - Irena Piątek, nauczyciel PSP Nr 2 
w Strzegomiu 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - Małgorzata Świstek, wicedyrektor 
Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę - Jolanta Marszałek, nauczyciel PSP Nr 
2 w Strzegomiu 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - Urszula Cebula – nauczyciel PSP Nr 
4 w Strzegomiu 
 
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów!

Następne wizyty w jednostce już wkrótce, a dla uczniów są przewidywane 
kilkudniowe obozy, podczas których na własnej skórze doświadczą żołnier-
skiego życia.



Gmina StrzegomTAK Się ZMieNiA 
GmInA StrzeGom

W gminie Strzegom kultura, 
nauka i sztuka idą w parze 
ścieżką edukacji. Z bogatą ofer-
tą kulturalną ściśle związana 
jest poprawa bazy materialnej 
i modernizacja obiektów. 

Otwarto Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel”, Izbę 
Tradycji Ziemi Strzegomskiej, 
Punkt Informacji Turystycznej, 
Galerię „zbazaltu.pl”, zakoń-
czono remont Strzegomskiego 
Centrum Kultury I i II, wyre-
montowano Bibliotekę Publicz-
ną Miasta i Gminy Strzegom, 
jej filie, realizowano remonty 

świetlic wiejskich, tworząc przy 
nich centra aktywności miesz-
kańców wsi. Również zabytki 
sakralne i pomniki odzyskują 
swój dawny blask. Remontom 
zostały poddane: kościół pw. 
św. Antoniego, św. Barbary i św. 
Jadwigi w Strzegomiu oraz ko-
ścioły w Rogoźnicy, Olszanach, 
Kostrzy, a także pałac w Mo-
rawie. Dodajmy, że Bazylika 
Mniejsza w Strzegomiu i Fun-
dacja św. Jadwigi w Morawie są 
partnerem na szlaku Via Sacra, 
a Bazylika Strzegomska - Po-
mnikiem Historii. 

Kultura – tożsamość i historia

Warto wspomnieć o trwającym właśnie szkoleniu przewodników Ziemi Strze-
gomskiej i wydaniu w języku polskim kroniki Strzegomia autorstwa Juliusza 
Filli, które były z pewnością wydarzeniami wpisującymi się na stałe w historię 
naszej gminy. Wysoki poziom prowadzonych zajęć, warsztatów, sekcji za-
interesowań i wszelkich wydarzeń kulturalnych jest dowodem sprawności 
logistycznej naszych instytucji kulturalnych. - Strzegom zawiesił okolicznym 
gminom bardzo wysoko poprzeczkę – mówili samorządowcy podczas Dożynek 
Dolnośląskich. Cały czas rozwija się kultura ludowa, którą kultywują lokalne ze-
społy ludowe: Kostrzanie, Olszaniacy i Goczałkowianie. Na koniec wspomnijmy 
też o promocji naszej gminy w rozgłośniach radiowych, telewizji i prasie o zróż-
nicowanym oddziaływaniu: lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym. 
To niezaprzeczalny sukces ostatnich lat. O Strzegomiu, jako granitowym sercu 
Polski usłyszał każdy słuchacz Radio Wrocław, widz TVP, Polsatu, TVN-u, TVP 
Polonii oraz naszej ulubionej telewizji lokalnej - Teletop Sudety.
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Kultura na wysokim poziomie

międzynarodowy festiwal folkloru Biennale rzeźby w Granicie

Święto Granitu Strzegomskiego Jubileusz 770-lecia nadania praw miejskich – koncert P. rubika

obchody Narodowego dnia Niepodległości Sylwester na strzegomskim rynku

turniej rajców Księstwa Świdnicko – Jaworskiego w 2012 r. tydzień aktywności mieszkańca Strzegomia

Wspaniałe wydarzenia kulturalne, jakimi przez ostatnie cztery lata były: Święto Granitu Strzegomskiego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Biennale Rzeźby w Granicie, 
po raz pierwszy w Strzegomiu zorganizowane Dożynki Dolnośląskie, obchody Narodowego Dnia Niepodległości, Tydzień Aktywności Mieszkańca Strzegomia, obchody 
Jubileuszu 770– lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom, Turniej Rajców w Strzegomiu, imprezy sylwestrowe i wiele innych zakończyły się ogromnym sukcesem, 
przyciągając niezliczone tłumy turystów i miłośników imprez plenerowych. 
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Rozwój infrastruktury spor-
towej idzie naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców gminy. 
W celu zrównania szans fizycz-
nego rozwoju mieszkańców 
miasta i wsi, w ostatnich czterech 
latach powstało wiele obiektów 
sportowych. 

Do nich należą: sala gimna-
styczna w Goczałkowie, dwa 
Orliki - w Jaroszowie i Sta-
nowicach, boiska sportowe 
w Grochotowie i przy PSP nr 
4 w Strzegomiu, Fit - Parki 
w Rogoźnicy, Stanowicach, 
Granicznej i przy ul. Bazaltowej 
w Strzegomiu. Lodowisko Biały 
Orlik oferuje bezpłatną naukę na 

łyżwach dla dzieci i młodzieży, 
był strzałem w dziesiątkę i wiel-
ką atrakcją zimową nie tylko 
dla mieszkańców naszej gminy. 
Hitem letnim za złotówkę są 
z kolei basen i kort tenisowy. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się nieodpłatne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży w sali 
gimnastycznej w Goczałkowie. 
Rozpoczęto gruntowny remont 
dwóch płyt boisk na OSiR–ze. 
Nowa murawa, trybuny, poli-
uretanowa bieżnia o długości 
400 m, nowoczesne urządzenia 
lekkoatletyczne, to tylko niektó-
re z zaplanowanych zadań na 
terenie OSiR-u. 

Sport najlepszym lekarstwem

Oferta sportowa w Goczałkowie
Harmonogram nieodpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży na sali gimnastycznej 
w Goczałkowie: 
Adam Kuźma (zajęcia w ramach 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 (instruktor OSiR) 
poniedziałek, środa, piątek 18.00 – 20.00
sobota 13.00 – 17.00

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.

Sport to zdrowie! Wie o tym każdy i w związku z tym tak wiele inwestycji sportowych jest realizowanych w mieście i na terenie sołectw
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Puchar Narodów w wkkw w morawie ogólnopolska olimpiada młodzieży w Jeździectwie

zawody „Kamienna rzeźba” międzynarodowy memoriał Judo im. edwarda Brzegowego

Bieg ulicami miasta „Strzegomska 12” ogólnopolski Bieg Pamięci w rogoźnicy

zawody „mistrzowie Białego orlika” na lodowisku w Strzegomiu Jaroszowski marszobieg Przełajowy

Gmina Strzegom może pochwalić się organizacją wielu znanych i lubianych imprez sportowych. Do tych najważniejszych należą: Puchar Narodów we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego w Morawie, zawody kulturystów i kobiet uprawiających fitness pn. „Kamienna Rzeźba”, Międzynarodowy Memoriał Judo im. Edwarda Brze-
gowego w judo, bieg ulicami Strzegomia „Strzegomska 12” i wiele, wiele innych. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z tych wydarzeń, które gromadziły zarówno mieszkańców 
naszej gminy (w różnym wieku), jak też medalistów igrzysk olimpijskich, MŚ i ME.

Fot. Krzysztof Synow
iecki
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W sobotni wieczór (18.10) 
wraz ze Starym Dobrym Mał-
żeństwem do SCK zawitały 
„zielone anioły” z Bieszczad, 
a z nimi wspomnienia. Niezwy-
kle klimatyczny, pełen refleksji 
koncert był bez wątpienia ucztą 
dla koneserów jakże szlachetne-
go gatunku muzyki, jakim jest 
poezja śpiewana. Fani zespołu 
zjechali z Dolnego Śląska, aby 
wsłuchać się w niepowtarzal-
ny głos solisty i mistrzow-
skie brzmienia instrumentów. 
Mimo że koncert trwał ponad 
dwie godziny, artyści pozo-
stali jeszcze z publicznością, 
aby powspominać poprzednie 
koncerty w Strzegomiu. Były 
też pamiątkowe zdjęcia i au-
tografy oraz zaproszenie na 
kolejne koncerty do gościnnego 
Strzegomia.

W niedzielę, w kinie SCK, 
odbyła się projekcja filmu 
„Ziemia Maryi”. Kolejne re-
fleksyjne, pełne przemyśleń 
wydarzenie było przeznaczone 

dla odbiorców nie tylko pra-
gnących pogłębić swoją 
wiarę, ale też wiedzę na 
temat chrześcijaństwa, 
poszukujących od-
powiedzi na wciąż 
nurtujące pytania 
dotyczące nasze-
go życia. Projek-
cja filmu odbyła 
się dwukrotnie, 
gromadząc licz-
nie przybyłą pu-
bliczność.

Kolejnym wyda-
rzeniem, z udziałem 
Strzegomskiego Cen-
trum Kultury był wyjazd 
„Strzegomskich Stokrotek” 
na pierwszy przegląd grup 
tanecznych pod nazwą „Dol-
nośląskie Stokrotki”, który 
odbył się 18 października br. 
na Stadionie Miejskim we 
Wrocławiu. Organizatorem był 
WKS Śląsk Wrocław SA wraz 
z Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego. Na Stadionie 

Miejskim, podczas 
meczu T – Mobile 
Ekstraklasy Śląsk 
Wrocław – Piast 
Gliwice grupa ta-
neczna dziewcząt 
ze Strzegomia pod 
„wodzą” Magdy 
Janiak dała popis 
swoich tanecz-
nych i akrobatycz-
nych umiejętności, 
zachwycając tym 

samym pu-
bliczność 
i organi-
zatorów. 
W  r a -
mach pro-

gra-
mu 

„Dolnośląskie Stokrotki” gmina 
Strzegom jest realizatorem 
zadania „Akademia Tańca”, 
a efektem właśnie tego projek-
tu jest świetnie przygotowana 
tanecznie grupa 24 dziewcząt, 
która już w tym roku pre-
zentowała się wielokrotnie,  
m. in. podczas Święta Granitu 
Strzegomskiego oraz podczas 
rodzinnych imprez plenero-
wych. Instruktorem „stokrotek” 
jest perfekcyjna, mająca wyso-
kie kwalifikacje i jednocześnie 
umiejętności taneczne oraz 
fantastyczny kontakt z grupą 
Magda Janiak. Pomysłowe stroje 
sfinansowane w ramach zadania 
przez rodziców dziewcząt były 
doskonałym uzupełnieniem 
niezwykłego pokazu taneczne-
go na Stadionie Miejskim we 
Wrocławiu. Kolejny 
raz Strzegom na 
mapie Dolnego 
Śląska po-
kazał 

s i ę 
jak z najlepszej 

strony. Podziękowania 
ogromne należą się zatem 

dla instruktora, niezawodnych 
rodziców oraz dla niezwykle 
urodziwych i uzdolnionych ta-
necznie dziewcząt: Aleksandry 
Szapańskiej, Joanny Krusie-
wicz, Agnieszki Ogonek, Na-
talii Rydwańskiej, Julii Szym-
czyk, Zuzanny Kozłowskiej, 
Sylwii Czyczerskiej, Pauliny 
Markowskiej, Julii Koniecznej, 
Gabrysi Szmuc, Hanny Paster-
nak, Kamili Kulasy, Klaudii 
Bereteckiej, Katarzyny Ślemp, 
Malwiny Siekaniec, Ingi Koto-
wicz, Marty Hałas, Julii Ryba-
czek, Julii Rut i Amelii Misek. 
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Atrakcje w SCK
Strzegomskie Centrum Kultury zaoferowało mieszkańcom gminy Strzegom wiele ciekawych atrakcji

Święto Niepodległości jest 
świętem szczególnym, nawią-
zuje do naszej bogatej historii 
i tradycji, uczy patriotyzmu 
i miłości do Ojczyzny. Zbliża-
jący się dzień 11 listopada jest 
okazją, aby wspólnie zamanife-
stować nasze zainteresowanie 
historią i oddać cześć wszyst-
kim tym, którzy wywalczyli 
nam wolność i nasze miejsce 
wśród narodów Europy.

Burmistrz Strzegomia, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
oraz Strzegomskie Centrum 
Kultury zapraszają na uro-
czystości upamiętniające od-
zyskanie przez Polskę nie-
podległości. O godz. 9.00 
w Bazylice Mniejszej w Strze-
gomiu odbędzie się Msza 
św. pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji ks. Ignacego 
Deca – biskupa świdnickiego, 
z udziałem Wojskowej Asysty 
Honorowej. Po zakończeniu 
Mszy św. uczestnicy uroczy-

stości przejdą pod pomnik I. J. 
Paderewskiego, aby oddać hołd 
wielkim Polakom i patriotom 
oraz złożyć wiązanki. O godz. 
13.00 nastąpi przekazanie 
nowego samochodu pożarni-
czego dla OSP Rogoźnica. Od 
godz.15.00 w Strzegomskim 
Centrum Kultury I zapre-
zentują się dzieci, młodzież 
i dorośli z amatorskich zespo-
łów artystycznych. Zostaną 
również wręczone Honorowe 
Tytuły „Zasłużony dla Ziemi 
Strzegomskiej” oraz nagrody 
laureatom konkursów pla-
stycznych „Strzegom – moja 
mała Ojczyzna” dla dzieci 
przedszkolnych oraz „Jaki 
znak Twój – orzeł biały” dla 
dzieci ze szkół podstawowych. 
Strzegomskie obchody Świę-
ta Niepodległości uświetni 
gwiazda polskiej estrady - 
Alicja Majewska wraz z Wło-
dzimierzem Korczem. Wstęp 
wolny.

Zaproszenie na 11 listopada

06.11.2014 r. godz.18.00 SCK 
I – „Randka w ciemno na dwie 
pary” – spektakl w wykonaniu 
gwiazd estrady polskiej - Ewy 
Kuklińskiej, Alicji Kwiatkow-
skiej, Dariusza Kordka i Mi-
chała Milowicza.
08.11.2014r. godz. 16.00 SCK 
I – XXV Festiwal Piosenki 

Harcerskiej i Turystycznej „Ko-
niczynka”.
11.11.2014 r. - Burmistrz 
Strzegomia, przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz SCK za-
prasza na uroczystości upamięt-
niające odzyskanie przez Polskę 
niepodległości – szczegóły na 
tej stronie.

Co w kulturze w listopadzie?

SCK zaprasza melomanów na wspólne wyjazdy:
14.11.2014 r. godz.19.00 – Opera Wrocławska – „Fal-
staff” – Giuseppe Verdi.
28.11.2014 r. godz.18.00 – Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie-Zdroju – recital Kaludi Kaludova.
Od października, od poniedziałku do piątku, w godzinach 
popołudniowych w SCK działają sekcje i koła zaintere-
sowań.
Zapraszamy artystów amatorów, pasjonatów i hobby-
stów o zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego 
mieszkańcom naszej gminy. SCK dysponuje przestron-
nymi salami wystawienniczymi i niezbędnym sprzętem, 
umożliwiającym wyeksponowanie tworów ludzkiej 
wyobraźni i talentów. Przyjdź! Czekamy! 

Strzegomskie Centrum Kultury, mając na uwadze 
sprawny przebieg części uroczystości przy pomniku 
I.J. Paderewskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zadeklarowanie przez państwa i zgłoszenie złożenia 
wiązanek do dnia 06.11.2014 r. w SCK.

W dniach 18-19 października br. Strzegomskie Centrum Kultury zaoferowało mieszkańcom gminy Strzegom, i nie tylko, 
wiele atrakcji. Można było m. in. posłuchać refleksyjnej muzyki w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa, obejrzeć 
wartościowy film w kinie, ponadto grupa taneczna „Strzegomskie Stokrotki” uczestniczyła w przeglądzie tanecznym 
na stadionie Śląska Wrocław.
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Cała społeczność szkol-
na PSP w S tanowicach 
oraz z aprosz eni  goście 
mieli okazję uczestniczyć 
w niecodziennym wyda-
rzeniu, jakie miało miejsce 
20 października br. przy 
kompleksie  spor towy m 
w Stanowicach.

 
Punktualnie o godz. 9.00 

dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy - Marek Wiśniowski 
powitał wszystkich przyby-
łych na tę okoliczność oraz 
poinformował o celu spotka-
nia, jakim było wspólne wysa-
dzaniu drzewek wokół boiska 
ORLIK, by zabezpieczyć 

obiekt przed silnymi, bocz-
nymi wiatrami. Pomysł na-
rodził się tuż po zbudowaniu 
ORLIKA, jednak z różnych 
powodów nie mógł być wcze-
śniej zrealizowany. Zgodnie 
z sugestiami poseł na Sejm 
RP - Moniki Wielichow-
skiej, dyrektor stanowickiej 
szkoły zwrócił się do Nad-
leśnictwa Świdnica z prośbą 
o nieodpłatne przekazanie na 
ten cel drzew zimozielonych. 
W odpowiedzi szkoła otrzy-
mała około 300 sadzonek. 
Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: burmistrz Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta, 
zastępca burmistrza - Wie-
sław Witkowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej - Ta-

deusz Wasyliszyn, dyrektor 
OSiR-u Strzegom - Grzegorz 
Luszawski, prezes Straży Po-
żarnej w Stanowicach - Józef 
Jabłoński, przedstawicielki 
Rady Rodziców - Edyta Ci-
choń i Elwira Dudkiewicz, 
leśnik - Michał Czekatowski 
oraz członek Rady Sołeckiej 
– Łucja Sasińska. Pierwsze 
drzewka wysadzili zaproszeni 
goście, kolejne - przedszko-
laki oraz wszyscy ucznio-
wie i pracownicy szkoły. Na 
zakończenie tej niezwykłej 
uroczystości dyrektor Marek 
W iśniowski  podziękował 
zebranym za sprawnie prze-
prowadzoną akcję. 

red

Sadzenie drzewek w Stanowicach
Nadleśnictwo Świdnica przekazało nieodpłatnie stanowickiej szkole 300 sadzonek drzew zimozielonych. Serdecznie dziękujemy za ten piękny gest!

Znamy już dokładną datę 
i miejsce rozstrzygnięcia te-
gorocznej edycji konkursu 
„Estetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomowych 
położonych na terenach so-
łectw gminy Strzegom”.

Wyniki tego popularnego 
konkursu zostaną ogłoszone 7 
listopada (godz. 16.00) w świe-
tlicy wiejskiej w Goczałkowie 
i będą połączone z oddaniem 
do użytku miejscowej świetlicy 
po gruntownym remoncie. 
Przypomnijmy, że do konkursu 
zgłosiło się tym razem 51 go-
spodarstw z gminy Strzegom, 
które rywalizowały w dwóch 

kategoriach: zagroda wiejska 
i ogródek przydomowy. 

Celem konkursu jest pod-
niesienie walorów estetycz-
nych, ekologicznych, ogólnego 
wyglądu zagród wiejskich 
i ogródków przydomowych. 
Konkurs ma mobilizować 
mieszkańców sołectw gminy 
Strzegom do podejmowania 
prac porządkowych, remon-
towych i utrzymania czystości 
na terenie zagród wiejskich 
i ogródków przydomowych. 
Organizatorem konkursu jest 
burmistrz Strzegomia.

tw

Niebawem wyniki konkursu

W niedzielę,  12  paździer-
nika br. Gimnazjum w Go-
czałkowie  świętowało XIV 
Dzień Papieski. W tym roku 
dzień  ten  przebiegał  pod 
hasłem  „Jan  Paweł  II  – 
Świętymi Bądźcie”. 

Tegoroczne obchody Dnia 
Papieskiego były wielkim dzięk-
czynieniem za kanonizację pa-
pieża - Polaka. W tym podzię-
kowaniu nie mogło zabraknąć 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie, które zazna-
czyło swoją obecność na Mszy 
św. dziękczynnej we wspól-
nocie parafialnej, przygoto-
wując oprawę liturgiczną: 
czytania, śpiew, modlitwę 
wiernych oraz dokonu-
jąc zbiórki pieniężnej 
na potrzeby Funda-
cji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Zebrane 
fundusze przeznaczo-
ne są dla stypendystów 
- młodzieży uzdol-
nionej, pochodzącej 
z niezamożnych ro-
dzin. Młodzież nale-
żąca do Szkolnego Koła 
Teatralnego przygotowała 
pod kierunkiem katechetki 
Ewy Miałkowskiej program 
artystyczny „Znaki świętości 
Jana Pawła II”. Przedstawienie 
zostało zaprezentowane: w ko-
ściele parafialnym w Goczałko-
wie 12 października, natomiast 
w szkole świętowano 3 dni póź-
niej. - Młodzi aktorzy przeka-

zali bogactwo ponadczasowych 
wartości, zatrzymując się nad 
fenomenem świętości naszego 
Papieża, którą potwierdza bo-
gactwo nadprzyrodzonych zna-
ków. Jan Paweł II czyni bowiem 
wielkie rzeczy w życiu wielu 
ludzi. Ingeruje w sposób bardzo 
jednoznaczny. Wiele łask ludzie 
otrzymują w chwilach trudnych, 
doświadczając tej namacalnej 
obecności Jana Pawła II, pomi-
mo tego, że od 2005 roku nie 
ma go wśród nas, ale jego miłość 

do lu-

dzi trwa nadal i przejawia się 
w tych cudownych ingerencjach. 
W Watykanie istnieje pokaźna 

dokumentacja licznych 
cudownych uzdrowień, 
które się dokonały za 
jego pośrednictwem. 
W trakcie przedsta-
wienia odbiorcy mie-
li okazję, aby poznać 
kilka przypadków cu-
downych uzdrowień za 
przyczyną Jana Pawła 
II – informuje Ewa 
Miałkowska. Warto 
podkreślić, że tegorocz-

ne hasło Dnia Papieskie-
go jest dla nas wszystkich 

wielkim zobowiązaniem, na 
co wskazują słowa „Świętymi 

Bądźcie”. W związku z tym, 
po zakończonej części arty-
stycznej, młodzież gimnazjum 
miała okazję do „wcielenia” się 
w wybraną przez siebie postać 
świętą bądź błogosławioną. 
W tym dniu bowiem został 

rozstrzygnięty konkurs „Mój 
święty Patron”. Zmagania kon-
kursowe wyłoniły laureatów: 
I miejsce zajęła Kinga Ścigacz, 
prezentująca bł. Matkę Teresę 
z Kalkuty; II miejsce przypadło 
Radosławowi Czaplińskiemu, 
który wcielił się w postać św. 
Franciszka z Asyżu, a III miej-
sce - Dorocie Taracińskiej, 
która przebrała się za św. Ritę. 
Po zakończonym konkursie 
laureaci otrzymali pamiątko-
we dyplomy i cenne pozycje 
książkowe, a wszyscy uczniowie 
szkoły zostali obdarowani „bile-
cikami ze złotymi myślami Jana 
Pawła II” i słodkim poczęstun-
kiem - „kremówką papieską”. 
Tegoroczne obchody Dnia 
Papieskiego były dla wszystkich 
uczniów cenną lekcją dotyczącą 
świętości życia.

red

Dzień Papieski wyjątkowy w goczałkowskim gimnazjum
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego „Świętymi Bądźcie” jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem

26 października br. oddano do użytku – po rocznej modernizacji 
- świetlicę wiejską w Rusku. W programie imprezy - tzw. „Dni 
Otwartych” były m. in. występy miejscowych dzieci, sekcji wokalnej 
„In-Live” z SCK, zespołu z Dobromierza, pokazy ZUMBY, a także 
wspólne grillowanie i słodki poczęstunek. Więcej o tym wydarzeniu 
w następnym wydaniu „Gminnych Wiadomości Strzegom”
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W dniach 10-12 październi-
ka br. odbyły się Mistrzostwa 
Strzegomia w Tenisie Ziemnym 
Amatorów. Mistrzostwa roz-
grywano na korcie tenisowym 
przy Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu. 

Do udziału zgłosiło się 6 
uczestników: Mateusz Buczek, 
Jacek Kiszkiel, Robert Kubia-
towicz, Roman Kus, Ryszard 
Stromidło i Adam Wojcie-
chowski. W piątek i sobotę 
rozegrano eliminacje, natomiast 
w niedzielę - mecze finałowe. 
Mimo że były to mistrzostwa 
amatorów, pojedynki były roz-
grywane na wysokim poziomie, 
a zawodnicy nie oszczędzali 
sił. Puchary, dyplomy oraz 
drobne upominki wręczył dy-
rektor OSiR Strzegom - Grze-

gorz Luszawski. Dziękujemy 
wszystkim za udział w mistrzo-
stwach i zapraszamy ponownie 
za rok.

red

Roman Kus potwierdził klasę

Hubertus to również czas pod-
sumowań. - Kończący się sezon 
2014 można śmia-
ło uznać za jeden 
lepszych w ponad 
czterdziestolet-
niej historii klub 
LKS Stragona 
Strzegom. 
Zaowoco-
wał bardzo 
dobrymi 
wynika-
mi spor-
t o w y m i 

naszych podopiecznych oraz 
uznaniem dla możliwości organi-
zacyjnych klubu – mówi Marcin 
Konarski, wiceprezes klubu i tre-
ner w Ośrodku Jeździeckim Stra-
gona. W sezonie 2014 w barwach 
klubu startowało 27 zawodników: 

2 młodzików, 10 juniorów młod-
szych, 6 juniorów i 9 seniorów. 
Zawodnicy klubu LKS Stragona 
Strzegom odnosili sukcesy na za-
wo d ac h 

rangi ogólnopolskiej 
i regionalnej. Zdobyli 

w sumie 4 medale 
mistrzostw Polski 
i 9 medali mi-
strzostw Dolnego 

Śląska. Największy 
sukces sportowy tego roku 

to złoty medal Natalii Stelmach 
na XX Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. W dyscyplinie 
wkkw klub LKS Stragona nie 
miał sobie równych. W finale 
wystartowały aż cztery nasze 
zawodniczki. Wszystkie uplaso-
wały się w pierwszej dziesiątce. 
Dzięki ich wynikom w ogólnej 
klasyfikacji klubowej w wkkw 
wygrał klub LKS Stragona. Sezon 
2014 obfitował przede wszyst-
kim w wiele imprez sportowych 
i rekreacyjnych. - Zorganizowa-
liśmy w sumie 20 imprez spor-
towych rangi międzynarodowej, 
ogólnopolskiej oraz regionalnej, 
w czterech dyscyplinach jeź-
dzieckich, w tym po raz pierwszy 
Zawody Krajowe w powożeniu 
zaprzęgami oraz Ogólnopolską 
Olimpiadę młodzieży w trzech 
dyscyplinach – informuje Marcin 

Konarski. - Umiejętności organi-
zacyjne klubu zostały docenione 
przez Międzynarodową Federację 
Jeździecką. W lipcu zostały przy-
znane nam prawa do organizacji 
Mistrzostw Europy Seniorów 
w wkkw w 2017 roku. Będzie 
to bezprecedensowe wydarzenie 
w historii polskiego jeździectwa. 
Nasz kraj jeszcze nigdy dotąd nie 
był gospodarzem imprezy rangi 
mistrzowskiej w jeździeckich dys-
cyplinach olimpijskich – dodaje. 
W tym roku udało się zrealizować 
pierwszy etap przygotowań do 
tego wydarzenia: wybudowano 
nowy plac konkursowy z podło-
żem kwarcowym oraz wymie-
niono nawierzchnię na placu 
głównym oraz przylegającej do 
niego rozprężalni na nawierzchnię 
typu all weatcher.

red

Sezon zakończony
LKS Stragona w 2014 r. zorganizował w sumie dwadzieścia imprez sportowych różnej rangi

A KS  G r a n i t  S t r z e g o m 
S. A. w ostatnich dwóch 
kolejkach odniósł jedno 
zwycięstwo i poniósł jedną 
porażkę. Po rozegraniu 11 
serii spotkań nasz zespół 
zajmuje 9. miejsce w tabeli. 
Liderem są rezerwy Miedzi 
Legnica.

11 października br. pod-
opieczni Jarosława Krzyża-
nowskiego odnieśli czwartą 
wygraną z rzędu w IV lidze 
dolnośląskiej, pokonując na 
wyjeździe ostatnią w tabeli – 
Chojnowiankę Chojnów 1:0 
(1:0). Jedyny gol w tym meczu 
padł w pierwszej połowie. Jego 
autorem został Jacek Fojna, 
który skutecznie egzekwował 
jedenastkę, podyktowaną za 
faul na Karolu Rogowiczu. 
Choć strzegomianie mieli 
swoje szanse na strzelenie 
kolejnych bramek, wynik do 
końca już się nie zmienił. 
Miejscowi kończyli sobotnie 
zawody w 10, po czerwonej 
kartce dla bramkarza. Już po 
zakończeniu meczu kolejny 
z zawodników Chojnowianki 
otrzymał czerwony kartonik. 
- Zagraliśmy jedno z gor-
szych spotkań w tym sezonie 
- mówi bez ogródek trener Ja-
rosław Krzyżanowski. - Fakt, 
zdobyliśmy kolejne punkty, 
jednak na tle tak słabego 
rywala powinniśmy wygrać 
zdecydowanie wyżej. Były ku 

temu znakomite okazje, choć-
by sytuacja sam na sam, którą 
miał z bramkarzem Chojno-
wianki Marcin Dobrowolski. 
Dobrą szansę miał również 
Damian Sobczak. Gospo-
darze praktycznie wcale nam 
nie zagrażali, a ich pozycja 
w tabeli jest odzwierciedle-
niem umiejętności i formy 
tej drużyny - dodaje szko-
leniowiec. Tydzień później 
strzegomski zespół wystąpił 
kolejny raz w delegacji, a jego 
r ywalem była ekipa BKS 
Bobrzanie Bolesławiec. Jak 
się okazało, AKS tym razem 
musiał uznać wyższość prze-
ciwnika, ulegając mu nie-
znacznie 0:1 (0:0). Punktem 
zwrotnym całego – jak się 
później okazało – meczu była 
40. minuta, kiedy to goście 
ze Strzegomia, a konkretnie 
Mateusz Werner, strzelili 
prawidłowego gola. Główny 
sędzia spotkania wskazał na 
środek boiska, jednak debiu-
tująca na linii sędzina – nie 

wiedzieć czemu - podniosła 
chorągiewkę do góry, poka-
zując spalonego. Przyjezdni 
gorąco protestowali, jednak 
ostatecznie sędziowie bramki 
nie uznali. Mecz w Bole-
sławcu był wyrównany, a sy-
tuacji strzeleckich było jak 
na lekarstwo. W 75. minucie 
gospodarze jedną ze swoich 
nielicznych akcji zamienili na 
gola. AKS nie zdołał odrobić 
strat i musiał przełknąć go-
rycz porażki. - Jestem bardzo 
rozgor yczony po dzis ie j -
szych zawodach. Nieuznana 
bramka może nie podcięła 
nam skrzydeł, ale miała duży 
wpływ na nasze poczynania 
na boisku. Powiem szczerze, 
że nie rozumiem decyzji pani, 
która sędziowała na linii. 
Gol padł prawidłowo! Mecz 
ogólnie był na remis, z lekkim 
wskazaniem na moją drużynę 
– podsumował strzegomski 
szkoleniowiec.

tw

AKS zgubił punkty
Po 4 wygranych meczach piłkarze seniorów AKS-u znaleźli godnego rywala Sukces w Niemczech

W miejscowości Rodewisch 
w Niemczech 11-12 paź-
dziernika br. grupa judoków 
z AKS-u Strzegom wystar-
towała w zawodach Offenes 
Vogtlandpokalturnier 2014.

W pierwszym dniu zmagań 
- w kategorii młodzik - wal-
czyło 5 judoków ze strze-
gomskiej sekcji judo. Nasi 
zawodnicy stanęli na wyso-
kości zadania i wykazali dobre 
przygotowanie, co przełożyło 
się na 3. miejsce drużynowo. 
Na sukces zapracowali: Da-
wid Hypta, Bartosz Duszak 
(pierwsze miejsca) i Sandra 
Baranowska, Jakub Misz-
kiewicz i Maksymilian Paw-
lica (trzecie lokaty). Gratu-
lujemy wspaniałego sukcesu. 
Po turnieju grupa judoków  
AKS-u zwiedziła okolicę 
i nowoczesną skocznię nar-
ciarską.

Drugiego dnia zawodów - 
w grupie dzieci - Hanna Fe-
dyczkowska zajęła 1. miejsce, 
Tomasz Brzegowy uplasował 
się na 3. miejscu, natomiast 
Gracjana Poterałę sklasyfi-
kowano na 5. miejscu. Dzieci 
walczyły dzielnie, nie oddając 
punktów bez walki.

Życzymy dalszych sukce-
sów!

red

W sobotę, 18 października 
br. odbył się X Rawicki Turniej 
Judo, w którym wzięło udział 
blisko 400 zawodników z kil-
kudziesięciu klubów z Polski 
i zagranicy. Naszą gminę re-
prezentował klub Start Strze-
gom, pod kierunkiem trenera 
Andrzeja Rozwałki. 

Strzegomska sekcja wy-
stawiła w tych bardzo silnie 
obsadzonych zawodach 11 
zawodników. Pierwsze miejsca 
zajęli: Grzegorz Wąsowski 
i Krystian Perchun, drugie - 
Adrian Heil, a trzecie - Ber-
nard Bodnar, Daniel Zrąb-
kowski i Michał Bodnar. Tuż 
za podium, po wielu ciężkich 
i wyczerpujących, ale efek-
townych walkach, znaleźli się: 
Patryk Michałowicz, Amanda 
Krzyśków, Aleksander Bod-
nar, Paweł Topa oraz Kamil 

Wąsowski. Następnego dnia, 
w Olesznej koło Dzierżoniowa 
odbył się XII Memoriał im. 
T. Zamęckiego. W słynnym 
memoriale wystartowało kil-
kadziesiąt klubów z Dolnego 
Śląska (ponad 300 zawodni-
ków). I w tym turnieju równie 
wspaniale zaprezentowali się 
strzegomianie, bo wszyscy 
wrócili do domu z medalami. 
Na najwyższym podium sta-
nęli: Adrian Heil, Aleksander 
Bodnar, Patryk Michałowicz, 
Krystian Perchun, Grzegorz 
Wąsowski i Paweł Topa. Dru-
gą lokatę wywalczył: Bernard 
Bodnar, a trzecią – Michał 
Bodnar, Mercedes Berezow-
ska i Krystian Chomiuk. Te 
wspaniałe wyniki świadczą 
o ciężkiej pracy trenera i za-
wodników Startu.

red

Medale dla judoków Startu

Końcowa klasyfikacja za-

wodów:

1. Roman Kus

2. Jacek Kiszkiel

3. Adam Wojciechowski

4. Ryszard Stromidło

5. Robert Kubiatowicz

6. Mateusz Buczek

Fot. Łukasz W
ójcik

W tegorocznej pogoni za lisem (11.10) podczas obchodów 
Hubertusa w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie 
lisa „złapała” Pamela Michałowska. Hubertus to święto 
myśliwych, leśników i jeźdźców. Organizowany jest przez 
jeźdźców na zakończenie sezonu jeździeckiego.

Po początkowym niepowodzeniu coraz lepiej wy-
gląda gra strzegomskich juniorów w rozgrywkach 
LDJ. W ostatnich 3 kolejkach zawodnicy Prze-
mysława Stempniewicza zdobyli 6 punktów. 
W ostatnią sobotę (25.10) pokonali zespół MKS 
Polar Wrocław aż 7:0.
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W ostatnim okresie zakoń-
czono inwentaryzację azbestu 
na terenie gminy Strzegom. 
Realizowali ją pracownicy 
firmy EKO-TEAM ze Zgo-
rzelca. 

Przeprowadzona inwen-
taryzacja pozwoliła - mimo 
obiektywnych trudności (brak 
dokumentacji technicznych 
obiektów, nieobecność wła-
ścicieli niektórych obiektów) 
- na w miarę rzetelną ocenę 
ilości wyrobów azbestowych 
(w m2) – z dokładnością do 
ok. 10% i oceny ich stanu 
technicznego. W sumie na 
terenie gminy Strzegom, osób 
fizycznych i osób prawnych 
zewidencjonowano 470 nie-
ruchomości (467 osób fizycz-
nych i 3 nieruchomości osób 
prawnych)  zawiera jących 
pokrycia azbestowe, z czego:
•	 569	obiektów,	778	189	Mg	

(70 744 m2) wyrobów za-
wierających azbest u osób 
f iz ycznych, co  s tanowi 
99%,

•	 3	 obiekty,	 10,59	Mg	 (963	
m2) na posesjach będących 
we władaniu osób praw-
nych, co stanowi 1%.
S tan  techniczny  wyro-

bów zawierających azbest 
zabudowanych w posesjach 
i obiektach gospodarczych 

będących własnością osób 
fizycznych i prawnych osza-
cowano na podstawie wizji 
lokalnej i oględzin obiektów. 
Z oceny tej wynika, że są to 
w większości wyroby starsze 
niż 20 lat, w części bez po-
włok zabezpieczających. 

Wśród pokryć azbestowych 
zlokalizowanych na posesjach 
osób fizycznych najwięcej jest 
na terenie sołectw: Olsza-
ny, Goczałków i Stanowice. 
Nieznaczne ilości zinwen-
taryzowano na 4 posesjach 
w sołectwie Rusko i Skarżyce. 
Analizując zewidencjonowa-
ne wyroby azbestowe osób 
fizycznych podczas inwenta-
ryzacji w terenie, obliczono, iż 
95% znajduje się na dachach 
budynków mieszkalnych i go-
spodarczych. Pozostałe 5% 
to wyroby azbestowe składo-
wane luzem i zabezpieczone 
oraz wiaty. Ilość wyrobów 
azbestowych w postaci płyt 
płaskich stanowi 1%, nato-
miast płyty faliste to 99%. 

Po inwentaryzacji azbestu

Burmistrz Strzegomia 
informuje o sprzedaży
Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 261/
B/2014 Burmistrza Strze-
gomia z dnia 20 paździer-
nika 2014 r. 

K o n s u l t a c j e  p r o j e k t u 
„Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
prowadzone był y na te-
renie całej A glomeracji 
Wałbrzyskiej w terminie 
od 4 sierpnia br. do 7 wrze-
śnia br. 

Treść  dokumentu  wraz 
z zaproszeniem do udziału 
w konsultacjach opubliko-
wana została na stronach 
internetowych każdej z gmin 
–  cz łonków Aglomerac j i 
Wałbrzyskiej. Informacje te 
zostały również zamieszczo-
ne na stronie internetowej 
http://aglomeracja-walbrzy-
ska.pl Uwagi i opinie na-
leżało zgłaszać za pomocą 
odpowiedniego formularza. 

Ogółem w ramach konsultacji 
wpłynęły 23 uwagi zgodnie 
z wymogami formalnymi oraz 
1 zgłoszenie niespełniające 
wymogów formalnych, które 
z powyższych względów nie 
było rozpatrywane. Wszystkie 
zgłoszone uwagi i wnioski 
zostały przez prezydentów, 
burmistrzów i wójtów gmin 

tworzących Radę Samorządo-
wą Aglomeracji Wałbrzyskiej 
poddane dokładnej analizie 
i ocenie pod kątem możliwo-
ści uwzględnienia w projekcie 
„Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji  Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
podczas posiedzenia w dniu 
29 września br.

Podsumowanie konsultacji społecznych
W ramach konsultacji wpłynęły 23 uwagi zgodnie z wymogami formalnymi

Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmi-
na Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograni-
czonego pn.:
Zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśni-
czego z napędem 4 x 4 dla 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rogoźnicy
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę wykonawcy:
STOLARCZYK MIROSŁAW 
Przedsiębiorstwo Usługo-
wo Handlowe ul. Ściegien-
nego 268 A 25-116 Kielce 
Cena 766 800,00 zł
Wyboru dokonano zgodnie 

z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną.  
W postępowaniu złożono 
oferty następujących Wyko-
nawców oraz oceniono w je-
dynym kryterium oceny ofert 
– cena 100%:     
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Specjali-
styczne „bocar” Sp. z o.o.
Korwinów, ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Cena - 812 268,00 zł
Oferta nr 2 STOLARCZYK 
MIROSŁAW Przedsiębior-
stwo Usługowo Handlowe
ul. Ściegiennego 268 A
25-116 Kielce
Cena - 766 800,00 zł
Oferta nr 2 – 100 pkt.

informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty  

ogłasza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom. 
Przedmiotem przetargu są 
działki położone w Strzego-
miu: 
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 nierucho-
mości 72.900,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony 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 nierucho-
mości 71.640,00 zł
Wadium - 7.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony 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. Urządze-
nie kanalizacji sanitarnej znajdu-
je się w posiadaniu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzego-
miu. W związku z lokalizacją ww. 
urządzeń kanalizacji sanitarnej 
na terenie przedmiotowych dział-
ki w momencie sprzedaży zo-
stanie ustanowiona służebność 
dotycząca:

Zachowania norma-1. 
tywnych odległości tj. minimal-
nych odległość 1,50 m wszelkich 

nowo powstających obiektów od 
skrajni urządzeń kanalizacji sani-
tarnej.

Udostępnianie Spółce 2. 
Wodociągi i Kanalizacja w Strze-
gomiu terenu przedmiotowej 
działki w celu konieczności prze-
prowadzenia prac remontowo-
eksploatacyjnych lub usunięcie 
awarii na urządzenia kanalizacji 
sanitarnej. 

Pozostawienia nad ist-3. 
niejącymi urządzeniami kanaliza-
cji sanitarnej pasów ochronnych 
o szerokości 1,50 m po obu stro-
nach, licząc od skrajni przewodu 
i krawędzi studni, w których za-
bronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej 
za wyjątkiem nawierzchni łatwo 
rozbieralnej np. z kostki betono-
wej,
- dokonywania zabudowy trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wielolet-
nie krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów 
i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych 
mogących spowodować wypły-
cenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku do 
Gminy Strzegom.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą 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 
ogłoszony na dzień 28.08.2014 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym. 

Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce na konto gmi-
ny Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
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 
uczestnika, który wygra przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 

potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie 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 przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (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 
informacja o przetargu umiesz-
czona 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 zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia

Całkowity koszt usunięcia wszyst-
kich wyrobów azbestowych z obiek-
tów osób fizycznych na terenie 
gminy Strzegom może wynieść 
około 655,5 tys. zł.

W ramach inwentaryzacji wyrobów azbestowych zewidencjonowano trzy osoby 
prawne tj. Gminę Strzegom, Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Wieśnicy 
oraz Firmę Drobiarską Sp. z o.o., na terenie których zlokalizowane są obiekty 
z pokryciem azbestowym.

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz 
ze stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia 
w w/w projekcie znajduje się w tabeli podsumo-
wującej konsultacje – „Podsumowanie konsultacji 
projektu Strategii ZIT AW - zestawienie uwag”, 
dostępnej na stronie www.strzegom.pl
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przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są dział-
ki położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 
777, AM - 9, Obr. 2 o powierzchni 
0,1119 ha, położona w Strzego-
miu przy ul. Jagodowej. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020750/4. Nie-
ruchomość 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 doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
778, AM - 9, Obr. 2 o powierzchni 
0,1128 ha położona w Strzego-
miu przy ul. Jagodowej. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020750/4. Nie-
ruchomość 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 doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana nr 
779, AM - 9, Obr. 2 o powierzchni 
0,1152 ha, położona w Strzego-
miu przy ul. Jagodowej. Dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020750/4. Nie-
ruchomość 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 doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
46/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w mieście 
Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, 
Mickiewicza, Gronowskiej - Armii 
Krajowej powyższe działki prze-
znaczone są pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – 1 
MN. 
Dostęp działek nr 777, 778, 779, 
AM - 9, Obr. 2 do drogi publicznej 
odbywać się będzie poprzez dział-
kę nr 445, AM – 9, Obr. 2 na której 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz każ-
doczesnego właściciela działki nr 
777, 778, 779, AM -9, Obr. 2.
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 odpo-
wiedniej działce na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 03.11.2014 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 

przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarial-
nie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, 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.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny
Na podstawie art. 92 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 907 ze zm.) gmina 
Strzegom informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograni-
czonego pn.:
Przebudowa drogi gminnej 
ul. Koszarowej w Strzego-
miu wraz z budową drobnej 
infrastruktury przestrzeni 
publicznej na terenach po-
wojskowych – określone 
jako ETAP III Budowa drob-
nej infrastruktury publicz-
nej - ul. Koszarowa
jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę wykonawcy:
DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 79
58-150 Strzegom

cena oferty 634 772,32 zł
Wyboru dokonano zgodnie 
z art. 91 ust. 1 w/w ustawy 
– wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą - oferta z najniższą 
ceną. 
W postępowaniu złożono 
oferty następujących wyko-
nawców oraz oceniono w je-
dynym kryterium oceny ofert 
– cena 100%: 
Oferta nr 1
 DABRO-BAU Firma Han-
dlowo-Usługowa Paweł Dą-
browski 
 Opoczka 17a, 58-100 Świd-
nica
 cena oferty 747 000,00 zł
Oferta nr 2
 DOMEX P.R.B. Sp. z o.o.
 Aleja Wojska Polskiego 79
 58-150 Strzegom
 cena oferty 634 772,32 zł
Oferta nr 2 – 100 pkt.

Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:

- oddania najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 
262/B/2014, 263/B/2014, 264/
B/2014, 265/B/2014, 266/B/2014, 
267/B/2014, 268/B/2014, 269/
B/2014, 270/B/2014, 271/B/2014, 
272/B/2014, 273/B/2014, 274/
B/2014, 275/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 23 paździer-
nika 2014 roku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. 
zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zosta-
ły wywieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- zbycia w drodze zamiany nie-
ruchomości zgodnie z Zarządze-
niem Nr 276/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 24 paździer-
nika 2014 r.

informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia informuje

nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
 Przedmiotem przetargu jest 
lokal mieszkalny nr 3 o po-
wierzchni użytkowej 40,10 m² 
położony w budynku przy ul. 
Kwiatowej 6 w Strzegomiu 
wraz z udziałem 2168/10000 
w częściach wspólnych budyn-
ku i prawie własności działki 
nr 2558, AM - 33, Obr. 3 o po-
wierzchni 110 m².
Lokal mieszkalny nr 3 składa 
się z:
- pokoju o pow. 12,20 m2

- pokoju o pow. 9,40 m2

- kuchni o pow. 12,30 m2

- przedpokoju o pow. 4,50 m2

- łazienki o pow. 1,40 m2

- pomieszczenie gospodarczego 
o pow. 0,30 m2

oraz pomieszczenia przynależ-
nego – piwnica o pow. 3,60 m2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 76.700,00 zł, w tym: 
wartość lokalu mieszkalnego 
74.500,00 zł, wartość udziału 
w prawie użytkowania wieczy-
stego działki 2.200,00 zł.
Wadium - 8.000,00 zł Postąpie-
nie – nie mniej niż 1 % ceny wy-
woławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
06.11.2014 r. o godz. 1130 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla budynku urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00078531/4, 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów po-
łożonych w obrębie 3 miasta 
Strzegom, przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem I.10.MW/MN - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
wielorodzinna oraz usługowa.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 30.10.2013 r. 
w godzinach od 1000 do 1020.
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 
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 wygrał przetarg zalicza 

sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 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 prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprze-
daży.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-

ne jest notarialnie 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 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie interneto-
wej 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.
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Szeroka oferta sportowa…

zespół aKS-u Granit Strzegom S. a. z młodym narybkiem Sekcja judo aKS-u Strzegom

młodzi siatkarze aKS-u Strzegom Klub sportowy Herbapol Stanowice 

Klub sportowy Sokół Kostrza Klub sportowy unia Jaroszów 

Klub sportowy lKS Stragona KS Start Strzegom

Rozwój fizyczny młodego pokolenia jest jednym z najważniejszych zadań. Na terenie gminy Strzegom działa wiele klubów, w których nasi mieszkańcy mogą trenować ulubione dyscypliny 
sportowe. Najwięcej jest – czemu nie można się dziwić – tych piłkarskich (w różnych kategoriach wiekowych), ale nasza gmina ma również wielkie tradycje w judo, siatkówce, tenisie 
stołowym i sportach jeździeckich. W ofercie jest także: lekkoatletyka, wspinaczka sportowa, boks, łucznictwo oraz sporty siłowe (kulturystyka, wyciskanie sztangi leżąc). W Strzegomiu 
można także trenować sporty walki (m. in. taekwondo), pograć w tenisa ziemnego, koszykówkę, a latem popływać na miejscowym basenie. Duży wybór – dla każdego coś dobrego!
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