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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
Co w budżecie  
na rok 2015? 

Radni uchwalili budżet na 
rok bieżący. Mimo że pozy-
skanie pieniędzy unijnych 
może być trudne, znalazło 
się w nim sporo inwestycji. 
Jakich? 

 str.3

StrzeGom
Przestępczość 
spadła o połowę 

Podsumowano działania 
Policji w minionym roku oraz 
przedstawiono raport o stanie 
bezpieczeństwa w gminie 
Strzegom i powiecie świdnic-
kim. Co mówią statystyki? 

 str.4

StrzeGom
Czy będą zmiany  
w sołectwach?

Na strzegomskich wsiach 
jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. W tym roku zmiany za-
czną się od wyboru nowych 
sołtysów. 

 str. 8 

w SkróCIe:

Bezpieczne pasy 

W ostatnim okresie zo-
stały pomalowane pasy dla 
pieszych na ul. Dąbrow-
skiego oraz ul. Koszarowej 
w Strzegomiu. Dzięki temu 
bezpieczeństwo strzego-
mian w tych rejonach miasta 
na pewno wzrośnie.

Kłopotliwy znak

Gmina Strzegom interwe-
niuje w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad w sprawie niefortun-
nego usytuowania znaku 
na wyjeździe z Alei Wojska 
Polskiego z drogą krajową 
nr 5. Tak ustawiony znak 
przesłania widoczność wy-
jeżdżającym ze Strzegomia 
i stwarza tym samym nie-
bezpieczeństwo na drodze. 

Malują salę 

Okres ferii zimowych to 
doskonała okazja do prze-
prowadzenia zmian w szko-
łach. W Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu malowana jest sala 
gimnastyczna oraz korytarz 
przy sali.
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Po raz pierwszy w Strzegomiu 
został wprowadzony budżet 
obywatelski i na początek 
przeznaczono na niego 300 
tys. zł. Jest to wielka szansa dla 
mieszkańców miasta, którzy 
będą brać udział w wydawaniu 
tych pieniędzy na zadania – ich 
zdaniem - najważniejszych. 
Trwa składanie wniosków. 
Od 2 do 8 marca br. w lokalu 
wyborczym w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Strzegomiu (przy 
ul. Świdnickiej 15-17) miesz-
kańcy zagłosują na wybrany 
przez siebie projekt. Do reali-
zacji przejdą te, które uzyskają 
największą liczbę głosów.

W celu zapoznania się miesz-
kańców ze szczegółami budżetu 
obywatelskiego utworzono spe-
cjalną zakładkę na stronie inter-
netowej www.strzegom.pl oraz 
w BIP, pt. „Budżet Obywatelski 
Miasta Strzegom 2015”, w której 
mieszkańcy znajdą wszystkie zasa-
dy oraz wzory dokumentów. 

- Realizacja budżetu obywatel-
skiego będzie polegała na przezna-
czeniu części dochodów własnych 
gminy, tj. 300 tys. zł na realizację 
zadań o charakterze inwestycyj-
nym, zaproponowanych przez 
mieszkańców i organizacje poza-
rządowe. Całkowity koszt realizacji 
pojedynczego projektu nie może 
być wyższy niż 300 tys. zł. Kwoty tej 
także nie może przekraczać łączna 
wartość wszystkich wybranych do 
realizacji projektów. Propozycje 
zadań, możliwe do realizacji pod 
kątem prawnym i formalnym, zo-
staną poddane głosowaniu miesz-
kańców Strzegomia. Zrealizowane 
zostaną te, które uzyskają najlepszy 
wynik w głosowaniu mieszkańców 
– mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

- Wdrożenie budżetu obywatel-
skiego w Strzegomiu będzie miało 
na celu zwiększenie aktywności 
i integracji społecznej mieszkań-
ców Strzegomia, budowanie no-
wej formy odpowiedzialności 
za dobro wspólne oraz edukację 
obywatelską i zwiększenie świa-

domości w zakresie zasad funk-
cjonowania samorządu gminnego 
– wyjaśnia burmistrz Strzegomia. 
Budżet obywatelski dotyczy tyl-
ko mieszkańców Strzegomia, 
bowiem mieszkańcy wsi mają 
już od kilku lat możliwość brania 
udziału w planowaniu i realizacji 
funduszu sołeckiego, który w gmi-
nie Strzegom wynosi ok. 350 tys. 
zł. Dzięki niemu mieszkańcy wsi 
mogą zaspokajać wybrane przez 
siebie potrzeby swoich miejsco-
wości. Rok 2015 to dobry czas na 
realizację projektów mieszkańców 
miasta – podkreśla Zbigniew 
Suchyta.

red

Złóż swój wniosek
Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego

Własne projekty zadań do budżetu można zgłaszać w Punkcie 
Konsultacyjnym, w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, w ostatecznym terminie do 6 lutego br. 
Głosowanie mieszkańców na projekty odbędzie się w terminie od 
2 do 8 marca br. w lokalu wyborczym w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Strzegomiu, przy ul. Świdnickiej 15-17, w godz. podanych w za-
łączniku zatytułowanym „Harmonogram prac…”. Lista projektów 
podlegających głosowaniu podana zostanie do wiadomości na 
stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”. 
Lista będzie udostępniona w terminie od 24 lutego do 8 marca br. 
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 marca br. 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych”
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Pana Bronisława Lesiaka 
wybitnego działacza społecznego i samorządowego, 

Naczelnika Miasta i Gminy Strzegom w latach 1973 - 1982, 
wspaniałego i życzliwego ludziom Człowieka. 

Z wyrazami głębokiego współczucia 

Tomasz Marczak
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia
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Akcja kolejny już raz od-
bywała się w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu. Tego dnia zgłosiło się 
39 dawców, z czego 28 oddało 
krew (co daje 12,6l krwi), 
a także zarejestrowano 3 po-
tencjalnych dawców szpiku 
dla fundacji DKMS i wydano 

9 oświadczeń woli. Człon-
kowie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej dziękują za pomoc 
w przygotowaniu zbiórki 
dyrektorowi OSiR-u Grze-
gorzowi Luszawskiemu oraz 
Tomaszowi Kruszelnickie-
mu z SCK za wykonanie 
plakatu. 

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

Uczestnicy warsztatu próbo-
wali swoich sił, ucząc się udziela-
nia pierwszej pomocy, niektórzy 
po raz pierwszy jeździli konno, 
uczestniczyli w zajęcia z dogo-
terapii, kręgielni, co niektórzy 
relaksowali się na basenie. Były 

też pierwsze występy na scenie, 
wspólne zabawy, imprezy i wyj-
ścia. W ramach praktyk zawo-
dowych, osoby z WTZ-u po-
magały w pracach ogrodowych 
Fundacji Św. Jadwigi w Mora-
wie. Przez ten rok poznały wielu 

ciekawych ludzi, którzy mają 
ciepłe serca i w dużej mierze 
wspierali ich nie tylko finansowo, 
ale także rzeczowo i duchowo. 
Z niektórymi zawarto przyjaźnie 
i współpracę. 

- Dziękujemy osobom, które 
były mocno zaangażowane 

w utworzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej na terenie naszego 
miasta oraz tym, którzy choć 
troszkę - przynosząc igły czy 
guziki - włączyli się w działal-
ność naszej placówki – podsu-
mowuje Sabina Kubacka.

red

Obecnie inkasentami są 
osoby wymienione w uchwa-
le nr 46/10 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 29 wrze-
śnia 2010 r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa podatku od 
nieruchomości, rolnego i le-
śnego, zmienionej uchwałą nr 
81/14 z dnia 29 października 
2014.(wykreślono inkaso we 
wsi Stawiska).

Inkasent nie może przyjmo-
wać wpłat podatków, które wy-
nikają z decyzji wymiarowych 
w sprawie: wymiaru podatku 
od nieruchomości, wymiaru 
podatku rolnego i wymiaru 

podatku leśnego. Zobowią-
zania te, wynikające z decyzji 
wymiarowych niebędących 
decyzjami wymiarowymi na 
łączne zobowiązanie pieniężne 
(obejmujące przynajmniej dwa 
rodzaje podatków) płacić nale-
ży bezpośrednio w kasie urzę-
du, za pośrednictwem banków, 
w placówkach Poczty Polskiej 
lub przelewem bankowym.

Podatnik chcący dokonać 
wpłaty u inkasenta musi być 
zatem podatnikiem łącznego 
zobowiązania pieniężnego 
i posiadać decyzję w tym za-
kresie, bowiem tylko łączne 

zobowiązania pieniężne mogą 
być wpłacane w drodze inkasa. 
Wpłacający sam musi podać 
inkasentowi wielkość wpła-
canej przez niego kwoty oraz 
okres, za jaki wpłaca (np. rata 
nr 1 za 2015r., rata 1 i 2 za 
2015 r. itp.). Podatnik nie może 

wpłacać u inkasenta zaległych 
rat podatków, a inkasent nie 
może zaległości podatkowych 
przyjmować. Pobór zobowią-
zań pieniężnych w drodze 
inkasa odnosi się wyłącznie do 
płatności bieżących.

red

WTZ ma ponad rok 

Inkasenci odbiorą podatki

Uczestnicy warsztatu próbowali swoich sił w różnych dziedzinach życia i doskonalili swoje umiejętności

Mieszkańcy mogą zapłacić łączne podatki za rok 2015 (od nieruchomości, rolny i leśny) inkasentom

Dokładnie 20 grudnia 2013 r. po raz pierwszy odbyły się 
zajęcia w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strze-
gomiu. - Początki były trudne, ale to już za nami. Każdy 
trud kształci człowieka i pozwala mu doświadczać rzeczy, 
które dają wiarę, siłę i chęć do dalszego działania. A u nas 
przez ten rok duuużo się działo – mówi Sabina Kubacka, 
kierownik strzegomskiego WTZ-u.

Z okazji rocznicy powstania warsztatu, uczestnicy i kadra wraz z zaproszonymi 
gośćmi spotkali się, by wspólnie podsumować ten okres. Jak na każdych uro-
dzinach, był oczywiście okolicznościowy tort. Każdy z uczestników warsztatu 
został indywidualnie pochwalony za to, w czym jest najlepszy, otrzymując 
dyplom uznania. Było dużo pozytywnych emocji i łez szczęścia.

Mieszkańcy oddali krew i…
Następna zbiórka na terenie ośrodka sportu odbędzie się 19 marca w godz. 9.00-13.00 

Kolejna zbiórka krwi pod nazwą “Strzegomska zbiórka krwi 
- Dzień dla życia” odbyła się 15 stycznia br. Jej organizato-
rami byli: Młodzieżowa Rada Miejska w Strzegomiu oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. 

Zbliżające się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Strzegom, 
które odbędą się w dniach od 7 lutego 2015 r. do 31 marca 2015r., wpłyną 
na zmiany osobowe inkasentów. Dopóki jednak nie zostanie podjęta nowa 
uchwała w zakresie poboru podatków w drodze inkasa, na terenie naszej gminy 
obowiązuje uchwała nr 46/10 z dnia 29 września 2010 r. zmieniona uchwałą 
nr 81/14 z 29 października 2014r., wskazująca dwudziestu inkasentów. 
Niezmiennym pozostaje fakt, że zobowiązania podatkowe mogą być nadal 
regulowane w kasach urzędu (do dyspozycji są 3 kasy), w kilku bankach 
działających na terenie Strzegomia, w placówkach pocztowych lub drogą 
elektroniczną – przelewem na przydzielony każdemu podatnikowi indywi-
dualny numer konta podatkowego, który będzie zamieszczony na decyzjach 
wymiarowych. 

W 2015 r. określeni z imienia i nazwiska inkasenci w po-
szczególnych sołectwach naszej gminy będą przyjmować 
podatki od osób fizycznych. Z pobranych kwot inkasenci 
rozliczą się w kasie Urzędu Miejskiego. 
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Styczeń – luty 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

25.01 – 31.01 Dobra Apteka Strzegom  
ul. Kościelna 6

tel. 74/649-
12-20

01.02 – 07.02 Królewska Strzegom 
ul. Legnicka 14W

tel. 74/649-
12-00

08.02 – 14.02 Vademecum Strzegom  
ul. Rynek 44

tel. 74/855-
52-06

Kiedy dyżury naszych aptek? Jakie są ceny na parkingu przy św. Anny? Kiedy blankiety za śmieci?
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

Podajemy wysokość sta-
wek opłaty i abonamentu, 
które obowiązują na strze-
gomskim parkingu położo-
nym u zbiegu ul. Św. Anny 
i ul. Kościelnej, będącym 
w zarządzie Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzego-
miu Sp. z o.o. Jest to parking 
niestrzeżony, czynny całą 
dobę, a użytkownik jest 
uprawniony do korzystania 
z parkingu i przebywania 
na jego terenie tylko za 
odpłatnością.

1. Wysokość stawek opłaty 
za parkowanie pojazdów 
samochodowych:
a) za czas parkowania 

do 30 minut – 0,50 zł 
brutto,

b) za czas parkowania 
do 1 godziny – 0,80 
zł brutto,

c) za drugą godzinę par-
kowania i za kolejną 
godzinę parkowania 
– 0,80 zł brutto.

2. Wysokość opłat abona-
mentowych za parkowa-

nie pojazdów samocho-
dowych:
a) abonament miesięcz-

ny – 60,00 zł brutto,
b) abonament dwuty-

godniowy – 35,00 zł 
brutto,

c) abonament tygodnio-
wy – 20,00 zł brutto.

Opłaty obowiązują we 
wszystkie dni tygodnia 
i należy uiścić niezwłocznie 
po zajęciu miejsca parkin-
gowego.
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Wydział Gospodarki 
Odpadami Komunalny-
mi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu informuje, 
że blankiety wpłat za od-
biór odpadów komunal-
nych na 2015 rok dostar-
czone zostaną państwu 
przez doręczycieli Urzędu 
Miejskiego pod koniec 
miesiąca stycznia 2015 r. 

(przypomnijmy, że termin 
płatności za miesiąc sty-
czeń 2015 r. przypada na 
dzień 20 lutego 2015 r.).  
Indywidualne numery 
rachunków bankowych 
oraz kwota opłaty za oso-
bę pozostają bez zmian. 
- Za niedogodności prze-
praszamy! – informują 
urzędnicy. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
nadwyżka budżetowa w kwocie 
1 666 987 zł, którą przeznaczy 
się na spłatę wcześniejszych 
zobowiązań. Konstrukcja bu-
dżetu na 2015 rok nie budzi 
żadnych wątpliwości, dlatego 
skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej pozytyw-
nie zaopiniował jego projekt. 
Pełną akceptację projekt zyskał 
także ze strony Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania i Gospo-
darki Komunalnej. Radni z prze-
konaniem stwierdzili, że budżet 
jest przygotowany w sposób 
rzeczowy, konkretny i ambitny, 
dlatego jednogłośnie zagłosowa-
li za jego przyjęciem. Nowością 
jest budżet obywatelski, na re-
alizację którego zabezpieczono 

kwotę 300 000 zł. Będzie on 
polegał na przeznaczeniu części 
dochodów własnych gminy na 
realizację zadań o charakterze 
inwestycyjnym zaproponowa-
nych przez mieszkańców i orga-
nizacje pozarządowe. Propozycje 
zadań możliwe do realizacji pod 
kątem prawnym i technicznym 
zostaną poddane głosowaniu 
mieszkańców. Zrealizowane 
zostaną te, które uzyskają więk-
szość. - Należy szczególnie pod-
kreślić wysoką kwotę środków 
własnych na utrzymanie przed-
szkoli i szkół, co wynika z poli-
tyki gminnej nie likwidowania 
placówek oświatowych. Od lat 
priorytetem w naszych działa-
niach jest utrzymanie oświaty 
na wysokim poziomie – mówił 

w swoim wystąpieniu burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta. 
Drugim ważnym czynnikiem 
powstałego budżetu jest pozy-
skanie środków ze sprzedaży 
mienia. O obrazie gminy decy-
dują przeprowadzane inwestycje, 
dlatego na zadania inwestycyjne 
w nowo skonstruowanym bu-
dżecie przeznaczono kwotę 15 
146 117 zł. Są to przedsięwzięcia 
rozpoczęte w latach poprzednich 
i kontynuowane w latach 2015 
i 2016. Będą to duże zada-
nia, które dopełnią wizerunek 
zmieniającej się gminy Strze-
gom. Dzięki wsparciu władz 
Strzegomia możliwy będzie 
remont chodników przy drogach 
powiatowych w poszczególnych 
wsiach. Mieszkańców Jaroszo-
wa z pewnością ucieszy długo 
oczekiwana budowa budynku 
wielofunkcyjnego. Remontu 
doczeka się ponadto świetlica 
w Żółkiewce. 

Jakie zmiany w mieście? 
Na Grabach powstanie, ko-

lejna już w naszym mieście  
inwestycja  w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych „schetynó-
wek”. Jest to trzecia inwestycja 
finansowana w układzie 50/50. 

Zaprojektowane zostanie także 
zadanie związane z przebudową 
ulic Kościuszki, Ofiar Katynia, 
Matejki, Paderewskiego oraz 
Promenda łączących się z drogą 
wojewódzką nr 374. Konty-
nuowana będzie przebudowa 
OSiRu, który po zakończonej 
inwestycji będzie prezentował 
się naprawdę imponująco oraz 
ukończona zostanie budowa 
boiska na ulicy Koszarowej wraz 
z siłownią zewnętrzną. 

Nie zabraknie pieniędzy na 
wsie 

Ważną kwestią jest fundusz 
sołecki, na realizację którego 
zabezpieczono kwotę 346 769 
zł. W jego ramach wykonany 
zostanie m.in. projekt placu 
zabaw w Godzieszówku, za-
kupione zostaną urządzenia do 
ćwiczeń plenerowych na wsiach 
oraz zaprojektowana będzie 
szatnia oraz boisko wielofunk-
cyjne w Kostrzy. Gmina od lat 
angażuje się w realizację progra-
mów profilaktycznych, z których 
corocznie korzysta znaczna 
liczba mieszkańców. W 2015 
roku dzięki gminnemu wsparciu 
będzie m.in. realizowany „Pro-
gram profilaktyki chorób układu 

pokarmowego” oraz prowadzone 
będą działania związane ze 
zwalczaniem narkomanii i al-
koholizmu. Z budżetu zostanie 
ponadto dofinansowana budowa 
siedziby pogotowia ratunkowego 
w Świdnicy. Z racji, że dużą po-
pularnością cieszyły się kolejne 
edycje konkursu „Odnów i wy-
graj”, także w 2015 roku miesz-
kańcy będą mogli mieć wpływ 
na wygląd budynków, w których 
mieszkają. Jak co roku, gminny 
samorząd wesprze również prace 
remontowe i konserwatorskie 
obiektów zabytkowych. Podczas 

tych ostatnich w 2014 roku 
obrad radni zagłosowali też za 
wieloletnią prognozą finansową 
gminy Strzegom na lata 2015 – 
2024, za zmianami wieloletniej 
prognozy gminy Strzegom na 
lata 2014 – 2023, za zamianami 
budżetu gminna 2014 rok, za 
ustaleniem wykazu wydatków 
budżetowych, które nie wygasają 
z upływem 2014 roku oraz za 
przyjęciem „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Strzegom na lata 
2014 – 2032”. 
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Budżet 2015 pełny inwestycji
O obrazie gminy decydują przeprowadzane inwestycje, dlatego na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę ponad 15,14 mln zł

Firma Kalenborn Delma 
powstała 22 lata temu, a w tym 
roku – jak podkreślano - ob-
chodzi już swój czwarty rene-

sans. W 1992 r. zarejestrowano 
spółkę Delma Bazalt, która 
zajmowała się produkcją od-
lewów z topionego bazaltu. 4 

lata później firma Kalenborn 
Kalprotect – lider w zakresie 
produkcji, sprzedaży i montażu 

materiałów trudnościeralnych 
zakupiła większość udziałów 
strzegomskiego przedsiębior-

stwa. W 2000 r. rozpoczęto 
produkcję blach napawanych 
Kalmetall - sztandarowego pro-
duktu całego koncernu Kalen-
born Internationale, a w 2014 
r. oddano do użytku nowy 

kompleks biurowo-produkcyj-
ny. Kalenborn Delma zatrudnia 
aktualnie 83 pracowników - są 
to w większości wysokiej klasy 
spawacze. 
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Mają nowoczesną halę produkcyjną
Firma Kalenborn Delma zajmuje się produkcją, sprzedażą i montażem materiałów trudnościeralnych, a głównym produktem są blachy napawane KALMETALL W.

Rachunek jest na pół roku tj. od stycznia do końca czerwca 
br., w związku z przygotowywanym nowym przetargiem na 
odbiór odpadów oraz zmianą konta bankowego. Następna 
część rachunku zostanie dostarczona w czerwcu.

Podczas ostatniej w 2014 roku sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu, radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 
rok. Jest to budżet nowatorski, pełen wielkich inwestycji 
i wielkich szans dla Strzegomia i jego mieszkańców. 

Cena za wodę i ścieki bez zmian
Strzegomscy radni zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzegom. 
Przyjęto następujące podziały na taryfowe grupy odbiorców usług: gospo-
darstwa domowe, jednostki oświaty, służby zdrowia i straży pożarnych 
oraz inni odbiorcy. Taryfy obowiązywać będą w okresie od 1 lutego 2015 r. 
 do 31 stycznia 2016 r.
Jednocześnie ustalono dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie gminy Strzegom na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.  
W wyniku podjęcia uchwały o dopłacie do cen wody i ścieków w roku 
2015 indywidualni odbiorcy nie będą mieli podwyżki za wodę i ścieki. 
Różnicę cenową spółce Wodociągi i Kanalizacja dopłaci gmina Strzegom 
ze swojego budżetu. Będzie to kwota około 400 000 zł.

Założenia przyjęte do projektu budżetu gminy Strzegom 
na 2015 rok to: 
- dochody w wysokości 85 572 981, 13 zł 
- wydatki w wysokości 83 905 994, 13 zł z rezerwą w kwocie 880 000 zł
Warto ponadto zaznaczyć, że przychody gminy zostały zaplanowane w wy-
sokości 3 679 893 zł. 

- Oddanie do użytkowania nowej, bardzo nowoczesnej, hali produkcyjnej stwarza dla 
firmy większe możliwości produkcyjne, możliwość produkcji bardziej skomplikowa-
nych konstrukcji o większych gabarytach, co pozwoli na dalszy rozwój spółki – mówi 
Grzegorz Gębura, prezes zarządu. - Rozwój firmy niesie za sobą wzrost zatrudnienia 
oraz zakup nowoczesnych urządzeń. Liczymy na zdobywanie nowych rynków, 
nowych klientów na całym świecie – dodaje Grzegorz Gębura. Z nowej inwestycji 
bardzo zadowolony był burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, który pogratulował 
spółce rozwoju, a pracownikom życzył bezpiecznej pracy w nowej hali. 

W ostatnim okresie na terenie strzegomskiego przedsiębior-
stwa Kalenborn Delma, funkcjonującego przy ul. Olszowej 
w Strzegomiu oddano do użytku nową halę produkcyjną. 
W uroczystości wzięła udział cała załoga firmy, zarząd spół-
ki i zaproszeni goście - m. in. władze samorządowe naszego 
miasta: burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta i zastępca 
burmistrza - Wiesław Witkowski. 
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Bądź aktywny!

Podsumowanie działań 
Policji w minionym roku, 
przedstawienie rapor tu 
o stanie bezpieczeństwa 
w gminie Strzegom i po-
wiecie świdnickim oraz 
podziękowanie za służbę 
społeczeństwu wypełniły 
program narady rocznej 
Policji w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Spotkanie 
odbyło się 15 stycznia br.

Wzrosło bezpieczeństwo 
Anal izę  działań pol ic j i 

w 2014 roku przedstawił nad-
komisarz Andrzej Dobies, 
komendant Komisariatu Policji 
w Strzegomiu. Mimo zmian 
w przepisach kodeksu postę-
powania karnego, dotyczących 
odpowiedzialności karnej i wy-
kroczeń, z przedstawionych 
danych w porównaniu do lat 
ubiegłych wynikało, że uzy-
skane efekty w zakresie ogra-
niczenia przestępczości nie 
uległy większym zmianom - są 
na ubiegłorocznym poziomie, 
bądź wyższym. Niepokoi jed-
nak liczba wypadków i kolizji 
drogowych, które w porówna-
niu do roku ubiegłego znacznie 
wzrosły.

Liczba śmiertelnych wy-
padków utrzymała się na tym 
samym poziomie(3), spadła 
zaś ilość rannych w zdarze-
niach drogowych( 59). Jak 
wynika z przedstawionych 
zestawień, w wielu kategoriach 
strzegomscy policjanci pla-
sują się na wysokich lokatach 
w powiecie, a bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy zwiększa 
się z roku na rok. Warto pod-
kreślić, że w ciągu czterech lat 
przestępczość w gminie spadła 
o połowę. Wpływ na to miało 

z pewnością uruchomienie 
służb ponadnormatywnych.

Działania w powiecie 
Krzysztof Niziołek, ko-

mendant powiatowy omówił 
osiągnięcia Policji w powiecie 
świdnickim oraz wymienił 
realizowane programy, wśród 
których największym zaintere-
sowaniem cieszyły się progra-
my prewencyjne: Bezpieczna 
Kobieta, Bezpieczne Gimna-
zjum, Niebieski Poniedziałek 
i Harcerska Akademia Poli-
cyjna. Dzięki podejmowanym 
przedsięwzięciom ogranicze-
nie przestępczości w powie-
cie świdnickim jest zauwa-
żalne, a podjęte działania 
zmierzają do podnoszenia 
jakości pracy policjantów, 
przyczyniają się do wzrostu 
znaczenia Policji w powiecie 
świdnickim oraz pozwalają 
na budowanie zaufania do 
tej formacji bezpieczeństwa. 
Wysoko ocenił współpracę 
trzech podmiotów: Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy, 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu i Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, podkreślając 
dobrą atmosferę i właściwy kie-
runek działań. - Statek płynie 
w dobrą stronę i jest dobrze 
sterowany – stwierdził.

Były podziękowania 
Komisarz Robert Hamu-

da, przewodniczący NSZZP 
podziękował policjantom za 
osiągnięcia w 2014 r. i życzył 
sukcesów w bieżącym roku, 
wyrażając nadzieję, że ten rok 
będzie lepszy.

Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia pogratulował do-
brych rezultatów, podziękował 
funkcjonariuszom Komisariatu 

Policji w Strzegomiu za nie-
naganną służbę i stwierdził: 
- Policja powinna posługi-
wać się dobrym sprzętem, by 
szybko i skutecznie działać. 
Utrzymanie ładu i porządku, 
zapewnienie bezpieczeństwa, 
ochrona mienia publicznego 
i prywatnego, wymaga szybkie-
go reagowania, a zatem pracy 

na dobrym, nowym sprzęcie. 
Szybkie przemieszczanie się 
wymaga nowych, sprawnych 
samochodów i w tym zakre-
sie samorząd będzie wspierał 
Policję tak, by funkcjonariusze 
błyskawicznie dotarli na miej-
sce zdarzenia. 

Wyrazem dobrej współpracy 
samorządu z Policją jest rok-
roczna pomoc finansowa, którą 
gmina wspiera działania Policji. 
W minionym roku przeznaczo-
no z budżetu gminy kwotę 50 
tys. zł na remont pomieszczenia 
dyżurnego, co usprawniło pracę 
dyżurnych, poprawiło komfort 
pracy pracowników i obsługi 
interesantów. Na bezpieczeń-
stwo mieszkańców w gminie po-

z y tywnie 
wpłynęło 
zorgani-
z o w a n i e 
dodatko-

wych pa-
troli Policji, 

które gmina 
Strzegom dofi-

nansowała w wy-
sokości 20 tys. zł. 

Warto podkreślić także 
godną naśladowania, postawę 
Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej w Świebodzicach, który 
przekazał gminie kwotę 3.800 
zł na dodatkowe patrole. Za tę 
współodpowiedzialność w dzia-
łaniu Zbigniew Suchyta po-
dziękował obecnej na spotkaniu 
Sylwii Wawrzyńczyk, zastępcy 
prezesa zarządu, wyrażając na-
dzieję na przyszłe, wspólne 
działania w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w gminie.

Tomasz Marczak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu zapewnił funk-
cjonariuszy, że wraz z Radą 
Miejską będzie czuwać nad 
bezpieczeństwem i potrzebami 
gminy w tym względzie. Sabi-
na Wiktorowicz, przewodni-
cząca Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska 
złożyła gratulacje i stwierdziła, 
że sukcesy Policji to większe 
bezpieczeństwo gminy.

Spotkania władz samorzą-
dowych gminy z funkcjona-
riuszami Komisariatu Policji 
w Strzegomiu i przedstawi-
cielami Komendy Powiatowej 
Policji w Świdnicy to już tra-
dycja, która na stałe wpisała 
się w harmonogram działań 
Zbigniewa Suchyty, burmistrza 
Strzegomia. 
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Mniejsza przestępczość
W ciągu czterech lat przestępczość w gminie spadła o połowę. Wpływ na to miały m.in. patrole ponadnormatywne Złóż wniosek! 

Pr z y pominamy, ż e  31 . 
stycznia br. upływa termin 
s k ł a d a n i a  w n i o s k ó w  n a 
przedsięwzięcie polegające 
na podłączeniu budynków do 
zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego z udziałem dofinan-
sowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu (WFOŚiGW) 
oraz budżetu gminy Strze-
gom.

Informujemy, że  Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu ogło-
sił nabór wniosków na wyko-
nanie podłączeń budynków 
do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej, tj. gospodarstw 
domowych (w tym również 
zarządzanych przez wspól-
noty mieszkaniowe i spół-
dzielnie mieszkaniowe), go-
spodarstw agroturystycznych 
oraz obiektów użyteczności 
publicznej (np. szkół).

Wartość dofinansowania 
z WFOŚiGW wynosić będzie 
45%, wartość dofinansowania 
z budżetu gminy Strzegom 
wynosić będzie 45%, nato-
miast właściciel budynku po-
niesie pozostałą część kosztu 
całkowitego, czyli 10%. 

* Kronika policyjna *
Ukradł zegar 

W styczniu doszło do kradzieży 
zegara ściennego z poczekalni au-
tobusowej przy ul. Leśnej w Strze-
gomiu. Sprawę wraz z dokumen-
tacją z monitoringu przekazano do 
tutejszego Komisariatu Policji. 

Ukarany za picie
Mieszkaniec gminy Strzegom 

spożywał alkohol na terenie przy-
stanku autobusowego ul. Leśnej 
w Strzegomiu. Konieczna była 
interwencja Policji, która ukarała 
sprawcę. 

Kradł czujniki 
Policjanci z Komisariatu Po-

licji w Strzegomiu zatrzymali 
mężczyznę, który po odcięciu 
przewodów i odkręceniu śrub 
usiłował z torowiska dokonać 
kradzieży głowicy sterującej 
sygnalizacją na szkodę PKP. 
Mężczyzna został osadzony 
do wyjaśnienia w policyjnym 
areszcie.

Bez odblasków 
Mieszkaniec gminy Strzegom 

został ukarany przez funkcjona-
riuszy Policji za brak odblasków, 
kiedy poruszał się po zmierzchu 
ruchliwą drogą. Pamiętajmy, że 
ich noszenie może uratować nasze 
życie i zdrowie. 

Uczyńmy miejsce, w którym 
żyjemy, mieszkamy i tworzy-
my - czystym uporządkowa-
nym i pięknym. Wtedy nasze 
życie będzie radośniejsze 
i przyjemniejsze. Każdy z nas 
może coś w tym względzie 
zrobić i mieć osobisty wpływ 
na czystość w gminie. Dla 
każdego znajdzie się coś do 
zrobienia, coś co sam zauwa-
ży i wykona, często małym 
nakładem pracy. Wszyscy, 
od przedszkolaków do osób 
w zaawansowanym wieku, 
mogą wiele zrobić w zakresie 
edukacji społecznej na temat 
czystości, bo tyle brudu jest 
wokół nas. 

Dzieci w przedszkolu śpie-
wają: - Kiedy razem posprzą-
tamy, zdrowszy będzie każdy 
z nas. Bałaganić już nie damy, 
na porządki nastał czas. Za-
tem spełnijmy życzenia dzieci 
i posprzątajmy gminę tak, by 
ziemia była czysta, woda przej-
rzysta, a powietrze zdrowsze. 
Wokół nas, na każdym osiedlu 
i w każdym zaułku jest wiele 

śmieci. Nie naklejajmy na fasa-
dach budynków i ogrodzeniach 
szpecących reklam! Służą temu 
tablice oraz słupy ogłoszeniowe. 
Nie niszczmy placów zabaw, na 
których bawią się nasze dzieci! 
Nie dewastujmy nasadzeń i nie 
pokrywajmy ścian kamienic 
wątpliwej urody graffiti! Śmieci 
wyrzucajmy do koszy, zamiast 
ukrywać je w zaułkach i po-
dwórzach! 

Zróbmy wokół siebie trochę 
porządku. Poprawi to nasze 
samopoczucie i przyniesie dużo 
satysfakcji. Nie czekajmy, aż za 

nas zrobi to ktoś inny. Wszystko 
zależy od nas samych. Dobrze 
by było, abyśmy zaczęli sprzą-
tanie od siebie, od własnego 
otoczenia.

Pamiętajmy, że Strzegom 
systematycznie zmienia swoje 
oblicze. Powstają miejsca, które 
służą wypoczynkowi i rekreacji 
mieszkańców. Jest coraz ładniej, 
ale to tylko od nas samych za-
leży, jak długo będziemy mogli 
cieszyć się z tych zadbanych 
obiektów. Warto zachować je 
dla następnych pokoleń! 

GK/mK 

Zadbajmy o porządek
Zróbmy wokół siebie trochę porządku. Nie czekajmy, aż zrobią to inni 

U zbiegu ul. Świdnickiej i ul. 
Kasztelańskiej w Strzegomiu 
trwają obecnie prace związane 
z modernizacją znajdującego 
się tam skweru. Już niedługo 
miejsce to zmieni swój dotych-
czasowy – nieciekawy - wygląd 
i będzie cieszyć oczy spacerują-
cych tamtędy strzegomian. 

Przebudowa tego terenu jest 
ściśle związana z trwającym 
do niedawna remontem ulicy 
Świdnickiej. – Chcieliśmy, by 
ten skwer nawiązywał swoim 
wyglądem do wyremontowanej 
ul. Świdnickiej. W ten sposób 
wszystko będzie się ładnie 
komponowało i uzupełniało – 

informuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Wsi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu.

Na terenie przebudowywane-
go miejsca powstaną nowe ciągi 
piesze, które zostaną wykonane 
z odzyskanych płyt granitowych 
i kostki granitowej. Nasadzona 
będzie oczywiście nowa na-
wierzchnia trawiasta i 6 drzew –  
platanów. Teren wokół pomnika 
zostanie oczyszczony, a drzewa 
zostaną przycięte. Całość zosta-
nie dopełniona nowymi ławkami 
i koszami parkowymi. 

tw

Będzie piękny skwer. Kiedy?

Prace potrwają do końca maja. Wykonawcą modernizacji skweru jest Zakład 
Usług Komunalnych sp. z o. o. w Strzegomiu. Koszt robót wynosi ok. 45 tys. zł. 

Wnioski będzie można pobrać 
oraz złożyć w sekretariacie 
w siedzibie Spółki od ponie-
działku do piątku w godz. 
7:00-15:00 przy ul. Wesołej 7 
lub na Oczyszczalni Ścieków 
w Strzegomiu przy ul. Ryb-
nej 71. Informacje można 
uzyskać pod nr tel. 74 8551 
232 lub 74 851 68 01. Termin 
składania wniosków upływa 
30 stycznia 2015 r.

Dzięki regularnym spotkaniom, dyskusjom, debatom i naradom 
wypracowano wiele cennych płaszczyzn współdziałania, współ-
odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczeństwa i metody 
szybkiego reagowania w sytuacjach krytycznych, a Policja zyska-
ła nie tylko na wizerunku, ale i na zaufaniu społecznym.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni so-
bie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

stanisław urbański: dzień 
dobry panie burmistrzu. jako 
pana wyborca zwracam się 
z następującym zapytaniem. 
otóż mieszkam przy ul. kocha-
nowskiego i jestem też posiada-
czem samochodu. często zda-
rza mi się pojechać na pocztę 
samochodem, a także do banku 
i nie mam gdzie zaparkować. 
czy jako gospodarz miasta 
planuje pan wybudowanie w 
pobliżu parkingu? jeden par-
king jest (ul. Bankowa), ale jest 
on w całości i przez cały dzień 
zastawiany przez pracowni-

ków pana … jako kierowca 
uważam, że wprowadzenie 
parkometru dałoby korzyść 
mieszkańcom oraz gminie. 
Pozdrawiam.

W  chwili obecnej przygo-
towywana jest zmiana organi-
zacji ruchu w centrum miasta, 
która uwzględnia parkomat na 
ulicy Bankowej. Co do budowy 
parkingów, mam ograniczone 
możliwości wynikające z braku 
terenów, by je wykonać. 

małgor z ata: w itam panie 
burmistrzu, czy planuje się 
powstanie nowych żłobków, 
przedszkoli w naszej gminie?

Mamy gotowy projekt żłob-
ka dwuoddziałowego i nowego 
przedszkola w miejscu, gdzie 
obecnie jest Przedszkole nr 
4. Czekamy na ogłoszenie 
konkursów na środki unijne, 
do których złożymy projekt o 
dofinansowanie. 

Żółkiewiczanin: witam panie 
burmistrzu! moje pytanie doty-
czy malowniczej miejscowości. 
otóż od zalania dziejów nie ma 
w Żółkiewce wymiarowego bo-
iska piłkarskiego. otóż młodzi 
piłkarze, kibice oraz działacze, 
którzy mają na myśli założenie 
klubu startującego w lidze lzs 
już od dawna są. największym 
problemem jest nasze „boisko”, 
gdyż nie spełnia wymogów wy-

miarowych tej najniższej ligi. 
czy istniałaby możliwość, by w 
Żółkiewce bądź jej najbliższej 
okolicy powstało pełnowymia-
rowe boisko? nie potrzeba nam 
żadnych trybun, szatni ani 
murawy, bo to już sami zorga-
nizujemy. wystarczy na teren. 
ze sportowym pozdrowieniem. 
działacze z Żółkiewki! 

Jak znam sytuację w naszych 
wioskach i ta w Żółkiewce 
nie ma żadnych szans, żeby 
powstał LZS, którego człon-
kowie założą drużynę i będzie 
składała się z mieszkańców 
tej wsi. 

W ostatnich latach LZS 
w Goczałkowie, czy też w 
Olszanach – wsiach kilkukrot-
nie większych od Żółkiewki 
– wycofały się z rozgrywek 
LZS ze względu na brak 
składu. Proponuję, by chętni 
brali udział w zajęciach, np. 
AKS Strzegom, czy też LZS 
w Kostrzy.

strzegomianin: witam. czemu 
akurat rondo im. ks. Popiełusz-
ki? czemu o tym ma decydo-
wać rada miejska czy radny 
roman Asynger? jeśli mamy 
ponieść koszty tego widzimisię 
radnych, to może byłoby ładnie, 
gdyby społeczeństwo o tym 
zadecydowało. mnie bardziej 
pasowałoby „rondo koziołka 
matołka”. A czemu nie? 

O propozycji radnego Ro-
mana Asyngera zadecyduje 
Rada Miejska. Na razie jest 
to wniosek radnego. 

ewelina: Panie burmistrzu, 
c z y  k t o ś  w y k u p i ł  d a w n y 
zremB? jeżeli tak, to co tam 
powstanie i czy będą miejsca 
pracy? A jeszcze mam pytanie, 
co powstaje na dawnym Pks-
ie? Pozdrawiam.

Na pierwsze pytanie mogę 
odpowiedzieć po wpłynię-
ciu do  Urzędu aktu nota-
r ialnego. Rozmawiałem z 
przedsiębiorcą, który wygrał 
przetarg ofertowy. Myślę, że 
po podpisaniu aktu notarial-
nego postaram się o wywiad 
z właścicielem. Ja bardzo cie-
szę się, że zakład ma nowego 
konkretnego właściciela. Na 
Kasztelańskiej będzie bu-
dynek, na którego parterze 
będą usługi, a na piętrze 
mieszkania.  

tomek ogonek: Panie bur-
mistrzu, czy zostanie dokoń-
czony w tym roku remont ul. 
krótkiej?

W roku 2015 nie planuje-
my żadnego remontu na ul. 
Krótkiej. Planowane jest jej 
poszerzenie na odcinku od 
Zespołu Szkół do garaży. Jest 
to jednak działanie na etapie 
projektu. 

mieszkaniec osiedla graby:  
Panie burmistrzu, w jakim 
terminie są przewidziane re-
monty dróg na osiedlu graby?  

W najb l iższ ych dniach 
ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonanie remontu ul. 
Wałbrzyskiej, Jeleniogórskiej 
i Górniczej do strzegomskie-
go zakładu Granit. Remont 
obejmował będzie także od-
gałęzienie Wałbrzyskiej do 
10 przedsiębiorców. Remont 
potrwa do późnej jesieni i 
trzeba liczyć się z bardzo du-
żymi utrudnieniami, za co z 
góry serdecznie przepraszam 
i proszę o wyrozumiałość. 

tomek ogonek: Panie burmi-
strzu, proszę o interwencję w 
prawie przejazdu kolejowego 
przy ul. Parkowej w strzego-
miu. Przejechać tamtędy to na-
prawdę katorga, a jeżeli jeździ 
się codziennie, to dopiero..... 

Trafiliśmy na ścianę nie-
mocy ze strony PKP. Ciągłe 
nasze interwencje na wielu 
szczeblach tej instytucji nie 
pomagają. Sprawę przekazali-
śmy także pani poseł Monice 
Wielichowskiej z prośbą o 
pomoc. 

Ala: szanowny Panie burmi-
strzu, na początku serdecznie 
gratuluję wygranej. całym 
sercem panu kibicowałam. 

moje pytanie dotyczy wybiegu 
dla psów. Pamiętam, że jakiś 
czas temu deklarował pan, że 
taki obiekt powstanie. czy jest 
szansa na takie miejsce?

Pamiętam o temacie. Moim 
zdaniem byłoby to też fajne 
zadanie do budżetu oby-
watelskiego. Pokazywałoby 
potrzebę takiej niewielkiej 
inwestycji. Proszę przemyśleć, 
czy nie warto zaangażować 
się w taki sposób załatwienia 
sprawy. 

nela:  witam panie burmi-
strzu. chciałabym wiedzieć, 
c z y  w  s t r z ego m i u  bę d z i e 
otwarte kino i kiedy? Żal jak 
się słyszy, że w miastach, które 
mają multikina, otwierane są 
w dzielnicach tzw. kina za 
rogiem, a strzegomscy seniorzy 
muszą odwiedzać świdnicę, a 
to już wyprawa.

Decyzja została już pod-
jęta. Będziemy modernizo-
wać kino w SCK. W chwili 
obecnej pani dyrektor SCK 
rozpoznaje sprawy techniczne 
i możliwość współfinanso-
wania zakupu ze środków 
zewnętrznych. Szkoda, że 
kiedy robiono remont SCK 
w 2010 roku nie zaplano-
wano nowoczesnego sprzętu 
i kupiono starą technologię, 
kiedy wszędzie obok robiono 
multikina.

Pan Bazyli ma wiele pasji. 
Kocha sport, z równą esty-
mą interesuje się przyrodą 
i ogrodnictwem, a także pisze. 
Kilka lat temu napisał i - 
z pomocą przyjaciół - wydał 
książkę będącą podsumowa-
niem jego pobytu w Nowym 
Jorku. Trzyletni pobyt w jed-
nym z największych i najpięk-
niejszych miast na świecie 
wywarł  na  nim ogromne 
wrażenie. W USA pan Bazyli 
przeżył wiele wspaniałych 
i niezapomnianych chwil. 
- Obrazy i sceny zapamię-
tane z Nowego Jorku były 
dla mnie na tyle silne, że 
po wielu latach wpadłem 
na pomysł, by spisać swo-
je wspomnienia w formie 
książki. Pod koniec 2012 r. 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury odbyło się spotkanie 
autorskie, podczas którego 
promowałem i podpisywałem 
moją książkę pt. „Smak Wiel-
kiego Jabłka”. Wśród wielu 
znakomitych gości była m. in. 
poseł na Sejm RP – Monika 
Wielichowska i władze mia-
sta – podkreśla nasz bohater. 

Wiedza Bazylego Maliniaka 
na wiele tematów jest nie do 
przecenienia. O swoim mie-

ście wie praktycznie wszystko. 
Potrafi przypomnieć sobie 
wiele faktów z historii – i to 
odległej - drużyny piłkarskiej 
AKS-u Strzegom. Do dzisiaj 
z resztą jej kibicuje i prak-
tycznie jest na każdym meczu 
rozgrywanym w Strzegomiu. 
O przyrodzie, jaką można 
spotkań na Górze Krzyżowej, 
może rozmawiać 
godzinami. 

Potrafi  roz-
różnić wiele ga-
tunków ptaków, pła-
zów, ssaków i roślin. 

Ta właśnie znajomość tematu 
skłoniła go do zbudowania 
w swoim garażu miniatury 
zbocza bazaltowego strze-
gomskiej Góry Krzyżowej, 
gdzie znajduje się wiele zwie-
rząt i roślin. – Ten pomysł 
kiełkował w mojej głowie już 
od jakiegoś czasu. W końcu 
postanowiłem zrealizować 
swoje marzenia i zbudować 
coś na wzór krajobrazu Góry 
Krzyżowej – mówi Bazyli 
Maliniak. – Konstrukcja nie 
jest wcale lekka, bo waży ok. 
pół tony. Nie jest też mała, 
bo zajmuje sporo miejsca, tak 
że nie mogę się teraz dostać 
do swojego warsztatu i po-

trzebnych narzędzi. Nie-
wiele brakowało, bym 

w ogóle nie za-

mknął garażu – śmieje się 
strzegomianin. Całość jest 
oświetlona i w zależno-
ści od natężenia światła, 
można oglądać krajobraz 
o wschodzie lub zacho-

dzie słońca. Można tam 
znaleźć wypchanego lisa, 

odyńca, jastrzębia, myszo-
łowa, żabę zieloną, jaszczurkę, 
gołębia cukrówkę, sówkę pusz-
czyka, sójkę, sikorkę bogatkę, 
kopciuszka, ziębę, dzwońca, 

grubodzioba, szpaka i kosa. Uff 
– spory zwierzyniec. Naprawdę 
robi wrażenie! Według zamy-
słu autora, jego praca mogłaby 
się znaleźć w jakimś miejscu 
publicznym, by edukowała 

i informowała przyjezdnych 
turystów o atrakcjach przyrod-
niczych Ziemi Strzegomskiej. 

Bazyli Maliniak napraw-
dę nie lubi się nudzić i już 
pracuje nad swoim kolejnym 
projektem. Tym razem chce 
napisać książkę zawierającą 
historię jego rodziny. Już do-
tarł do kilku pokoleń wstecz 
i ma nadzieję, że z każdym 
kolejnym dniem zasób jego 
wiedzy będzie większy. Ale 
nie wyłącza się też z co-
dziennego życia. Gros swo-
jego wolnego czasu poświęca 
oczywiście swojej rodzinie, 
a szczególnie wnukom. 
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Z pasji do swojego miasta
Wiedza Bazylego Maliniaka na wiele tematów jest nie do przecenienia. Zna on również wiele tajemnic gminy Strzegom…

J. Rajczykiewicz 

Przedstawiamy dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu. W tym numerze sierżant 
sztabowy Janusz Rajczykie-
wicz.

Rejon patrolowania dzielni-
cowego (rejon nr 1): 

Strzegom (ulice): Agatowa, 
Ametystowa, Bazaltowa, Bu-
kowa, Chopina, Cicha, Dębowa, 
Fiołkowa, Granitowa, Jaśmi-
nowa, Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, 
Kościuszki, Kwarcowa, Le-
gnicka, Matejki, Mickiewicza, 
Mostowa, Niecała, Niepodle-
głości, Ofiar Katynia, Paderew-
skiego, Promenada, Pułaskiego, 
Różana, Sikorskiego, Skalna, 
Sosnowa, Staffa, Witosa i Wy-
spiańskiego.

Telefon służbowy: 74 8-551-
991, tel. kom. 797 306 407. 

Jesień życia nie musi być wcale nudna. Udowadnia to 74-
letni strzegomianin Bazyli Maliniak, który podczas trwają-
cej od 12 lat emerytury realizuje swoje marzenia i robi wiele 
pożytecznych rzeczy. Niedawno zbudował w swoim garażu 
miniaturę zbocza bazaltowego Góry Krzyżowej, gdzie za-
mieścił wiele okazów zwierząt i roślin występujących w tym 
rejonie Przedgórza Sudeckiego.

nasi
dzielnicowi
* *
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Studio biżuterii „Graniteria” 
oraz firma zajmująca się anima-
cją przyjęć dla dzieci – aż dwie 
grupy uczniów Zespołu Szkół ze 
Strzegomia zwyciężyły w ogól-
nopolskim konkursie Akade-
mia Młodego Przedsiębiorcy 
realizowanym przez Akademię 
Finansów i Biznesu Vistula we 
współpracy z Bankiem Zachod-
nim WBK w ramach Santander 
Universidades. Uczniowie zdo-
byli fundusze na własną działal-
ność oraz finansowanie studiów 
w AFiBV.

Projekt Akademia Młodego 
Przedsiębiorcy został przepro-
wadzony w 20 szkołach ponad-
gimnazjalnych z całej Polski, 
od września do grudnia 2014 
r. Wzięło w nim udział ponad 
400 uczniów. Uczniowie poznali 
zasady przedsiębiorczości i zarzą-
dzania projektami. Wykonując za-
dania praktyczne, nauczyli się, jak 
wymyślać nowe produkty i usługi, 
pozyskać partnerów biznesowych, 
zarobić pieniądze i rozpocząć 
swoją pierwszą w życiu działalność 
gospodarczą. 

Na efekty nie trzeba było dłu-
go czekać. Do ostatniego etapu 
konkursu uczniowie zgłosili 25 
firm. Podczas gali finałowej 14 
stycznia 2015 r. nagrodzono 4 pro-
jekty, w tym aż 2 ze Strzegomia: 
„Graniteria” oraz „Przyjaźni.pl”. 
Zespół „Graniteria” zdobył pierw-
sze miejsce. Pięć utalentowanych 

dziewczyn stworzyło linię biżute-
rii z granitu – kolczyki, bransoletki 
oraz naszyjniki. Biżuteria znalazła 
już pierwsze nabywczynie. Zespół 
Kamili Kowanetz, Darii Ekiert, 
Karoliny Gap, Pauliny Zielepu-
zy oraz Sandry Osoby zdobył 10 
tys. zł na rozwinięcie działalności. 
Opiekunem grupy była Agniesz-
ka Oleszko, nauczycielka Zespołu 
Szkół w Strzegomiu. Trzecie 
miejsce na podium i 2,5 tys. zł na 
rozwój działalności to osiągnięcie 
zespołu „Przyjaźni.pl” również 
z Zespołu Szkół ze Strzegomia. 
Grupa stworzona przez Alek-
sandrę Witkowską, Justynę Bo-
bowską, Paulinę Kwiatkowską, 
Adriana Koniecznego oraz Ju-

stynę Kwiatkowską, pod opieką 
merytoryczną Agnieszki Oleszko, 
zajęła się organizacją przyjęć 
dla dzieci. ⎼ Decyzja o wyborze 
najlepszych projektów nie była 
łatwa. Uczniowie wykazali się da-
leko posuniętą kreatywnością, jeśli 
chodzi o pomysły na własne firmy. 
Zwycięskie zespoły z sukcesem 
sprzedawały swoje towary i usługi, 
odniosły komercyjny sukces i mają 
ochotę na więcej. To niezwykle nas 
cieszy i oznacza, że udało nam się 
rozbudzić w młodzieży ducha 
przedsiębiorczości – zauważa prof. 
Krzysztof Rybiński z Akademii 
Finansów i Biznesu Vistula, prze-
wodniczący jury konkursu.
⎼ W polskich liceach i gimna-

zjach jest bardzo wielu przyszłych 
przedsiębiorców. Chcemy im po-
kazać, że mogą własne zdolności 
przekuć w realny biznes oraz że 
warto rozwijać swój talent ⎼ pod-
kreśla Michał Kuczmierowski, 
dyrektor Santander Universidades 
realizowanego w Polsce przez 
Bank Zachodni WBK.

Organizatorzy Akademii Mło-
dego Przedsiębiorcy: Akademia 
Finansów i Biznesu Vistula we 
współpracy z Bankiem Zachod-
nim WBK w ramach Santan-
der Universidades oraz Project 
Management Institute. Patron 
honorowy: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Patroni medialni: stu-
dentnews.pl, Perspektywy. 

Ponad 210 osób uczestniczyło 
w zabawie studniówkowej, która 
rozpoczęła się od przywitania 
grona pedagogicznego na czele 
z dyr. Tomaszem Marczakiem, 
rodziców, uczniów klas ma-
turalnych oraz zaproszonych 
gości: burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, a także dziennikarzy 
z TVP 3 i „Gazety Wrocław-
skiej”. Licealiści przygotowali 
część artystyczną, w której nie 

zabrakło scenek kabaretowych, 
spostrzeżeń na temat nauczy-
cieli oraz piosenek. Częścią 
kulminacyjną balu studniów-
kowego był polonez. Licealiści 
i nauczyciele zatańczyli pięknie: 
tunele, podwójne pary, korowody 
równoległe i indywidualne zro-
biły na rodzicach i zaproszonych 
gościach olbrzymie wrażenie. 
Chorografię opracowała Anita 
Kołaczek. 

Młodzi z biznesami  

Bal studniówkowy LO

Zwycięskie zespoły z sukcesem sprzedawały swoje towary i usługi, odniosły sukces i chcą więcej

Częścią kulminacyjną balu studniówkowego był polonez. Chorografię opracowała Anita Kołaczek

W ostatnich dniach grudnia 
minionego roku podczas prac 
ziemnych na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego w Strze-
gomiu dokonano ciekawego 
odkrycia. 

W wykopie pod instala-
cję odwadniającą znaleziono 
przedwojenne ułomki naczyń 
kuchennych i stołowych, na-
czynia kuchenne, butelki i inne 
przedmioty codziennego użyt-
ku. Dzięki uprzejmości sze-
fostwa i pracowników firmy 
wykonującej inwestycję, kilku 
uczniów pod opieką Piotra Bu-
łakowskiego mogło przeszukać 
ziemię wydobytą podczas prac 
instalacyjnych. Znaleziono wie-
le przedmiotów, wśród których 
na niewątpliwą uwagę zasługują 
te, które świadczą o morskich 
powiązaniach ich właściciela: 
maska wyobrażająca twarz 
starego rybaka, figurka mary-
narza, resztki fajki oraz butelka 

po oryginalnej amerykańskiej 
whisky z lat trzydziestych XX 
wieku ( wyprodukowana po 
1934 roku, czyli po zniesieniu 
prohibicji). Rozbawienie po-
szukiwaczy wywołała figurka 
porcelanowego kelnera, z łysiną 
„ozdobioną” dziurkami, będąca 
pojemnikiem na przyprawy. 
Była też para dziecięcych ły-
żew oraz mocno skorodowane 
wrotki. Znaleziono też całą 
żarówkę z oznaczeniami firmy 
do dzisiaj produkującej wyroby 
oświetleniowe. Interesującym 
uzupełnieniem wiedzy o dzie-
jach, obchodzącego niedawno 
jubileuszu stulecia istnienia 
budynku liceum, są znaleziska 
związane z funkcjonującym 
w nim (w czasie wojny) szpi-
talu wojskowym – wśród nich 
autentyczna ampułka z zacho-
wanymi napisami po specyfiku 
o nazwie Prontosil, niemieckim 
poprzedniku penicyliny. 

Trwa drugi tydzień ferii 
zimowych w naszym woje-
wództwie. Na ich organizację 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
przeznaczył ze swojego bu-
dżetu kwotę blisko 45 tys. zł.

Poniżej podajemy, które 
stowarzyszenia i na jaką kwotę 
otrzymały dofinansowanie 
w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w 2015 
roku – zadanie: organizacja 
wypoczynku w okresie ferii 
zimowych z programem pro-
filaktycznym lub terapeutycz-
nym dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii.
1. Stowarzyszenie Mieszkań-

ców na Rzecz Rozwoju Wsi 
Stanowice - 2.000,00

2. Uczniowski Klub Sportowy 
„Gimek” - 2.800,00

3. Stowarzyszenie Pedago-
gów i Psychologów Gminy 
Strzegom - 7.200,00

4. Uczniowski Klub Sportowy 
„LO” Strzegom - 7.300,00

5. Koło Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Strze-
gomiu - 1.600,00

6. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II 
w Strzegomiu - 2.700,00

7. Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Sportowy „Aktywna 
Kostrza” - 1.800,00

8. Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu - 5.700,00

9. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strze-
gomiu „Przyjaciele czwór-
ki”, Strzegom - 3.600,00

10.  Rzymskokatolicka Pa-
rafia pw. Św. App. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu - 
4.000,00

11. Stowarzyszenie Wspie-
ran ia  Kul tur y  w Gmi-
nie Strzegom „Akcja” - 
4.600,00

red

Znalezisko na terenie LO

Ile pieniędzy na ferie?

Bezpieczne ferie! 
15 stycznia br. do Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu przybyli strażacy 
z OSP Goczałków. Na szczęście nie chodziło o pożar, lecz o akcję „Bezpieczne 
ferie”.
Sylwester Treter, Tomasz Treter oraz Wacław Duda opowiadali o tym, 
jak unikać niebezpieczeństw i na co zwrócić uwagę w przypadku różnego 
rodzaju zagrożeń. Uczniowie, oprócz pogadanki mieli okazję zapoznać się 
z ekwipunkiem typu: czujniki ruchu, nosze, maski ochronne, wyposażenie torby 
medycznej. Zaprezentowane zostały różne rodzaje mundurów strażackich; od 
bojowego, po koszarowy i galowy.
Największą atrakcją był oczywiście wóz strażacki i przymierzanie kasku. Koor-
dynatorkami spotkania były: Monika Figurska - Gmyrek, Monika Kasprzycka 
oraz Jadwiga Buszta.

Bezpieczne ferie! 
15 stycznia br. do Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu przybyli strażacy 
z OSP Goczałków. Na szczęście nie chodziło o pożar, lecz o akcję „Bezpieczne 
ferie”.
Sylwester Treter, Tomasz Treter oraz Wacław Duda opowiadali o tym, 
jak unikać niebezpieczeństw i na co zwrócić uwagę w przypadku różnego 
rodzaju zagrożeń. Uczniowie, oprócz pogadanki mieli okazję zapoznać się 
z ekwipunkiem typu: czujniki ruchu, nosze, maski ochronne, wyposażenie torby 
medycznej. Zaprezentowane zostały różne rodzaje mundurów strażackich; od 
bojowego, po koszarowy i galowy.
Największą atrakcją był oczywiście wóz strażacki i przymierzanie kasku. Koor-
dynatorkami spotkania były: Monika Figurska - Gmyrek, Monika Kasprzycka 
oraz Jadwiga Buszta.

Bezpieczne ferie! 
15 stycznia br. do Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu przybyli strażacy 
z OSP Goczałków. Na szczęście nie chodziło o pożar, lecz o akcję „Bezpieczne 
ferie”.
Sylwester Treter, Tomasz Treter oraz Wacław Duda opowiadali o tym, 
jak unikać niebezpieczeństw i na co zwrócić uwagę w przypadku różnego 
rodzaju zagrożeń. Uczniowie, oprócz pogadanki mieli okazję zapoznać się 
z ekwipunkiem typu: czujniki ruchu, nosze, maski ochronne, wyposażenie torby 
medycznej. Zaprezentowane zostały różne rodzaje mundurów strażackich; od 
bojowego, po koszarowy i galowy.
Największą atrakcją był oczywiście wóz strażacki i przymierzanie kasku. 
Koordynatorkami spotkania były: Monika Figurska - Gmyrek, Monika 
Kasprzycka oraz Jadwiga Buszta.

Po części oficjalnej maturzyści oddali się szaleństwu studniówkowej nocy 
przy świetnym zespole - „Golden Band”. Zabawa trwała do bladego świtu. 
Uczniowie Zespołu Szkół ze Strzegomia będą bawić się na studniówce 14 
lutego w Wałbrzychu. 

Fot. W
aldem

ar Jędruch 

16 stycznia w „Restauracji Esperanto” w Świdnicy odbyła 
się studniówka trzech klas III strzegomskiego LO: III 
a (wychowawczyni Kamila Mazur), III b (wychowawczyni 
Małgorzata Kucharska), III c (wychowawczyni Elżbieta 
Farion). 
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W niedzielę, 18 stycznia 
2015 r. odbył się w kościele 
pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Strzegomiu 
I koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu scholi parafial-
nej im. Ojca Pio i zespołu wo-
kalno – muzycznego „Retro”.

Koncert kolęd i pastorałek 
urzekł dźwiękiem i obrazem. 
W pięknym wnętrzu ko-
ścioła, ozdobionego jeszcze 
dekoracją bożonarodzeniową 
zabrzmiały najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki, 
wykonane nie tylko przez 
artystów, ale i licznie zgroma-

dzoną publiczność. Schola im. 
Ojca Pio pod kierownictwem 
Agnieszki Lesiów zachwyciła 
werwą, żywiołowością i ryt-
miką. Dostojnie zaprezen-
tował się chór „Retro”. Pod 
dyrekcją Barbary Śmiatacz, 
kierownika chóru oraz przy 
akompaniamencie  Piotra 
Gmyrka zabrzmiały w jego 
wykonaniu liczne kolędy. Wy-
soki profesjonalizm zespołów 
został nagrodzony gromkimi 
brawami oraz podziękowa-
niem i uznaniem ze strony 
księdza proboszcza Marka 
Żmudy.

gk 

Piękny koncert kolędowy

Ksiądz biskup Ignacy Dec od 
momentu powstania diecezji 
świdnickiej jest bardzo mocno 
zaangażowany w przedsięwzię-
cia realizowane na terenie gmi-
ny Strzegom. W istotny sposób 
przyczynił się do realizacji wielu 
prac remontowych w miej-
scowych kościołach. Warto 
podkreślić przychylność oraz 
pomoc biskupa Deca w uzyska-
niu zgody Stolicy Apostolskiej 
dot. nadania patronatu Św. App 
Piotra i Pawła miastu Strzegom. 
Zawsze służy pomocą i radą 
w realizacji działań służących 
lokalnej społeczności. Był czę-
stym gościem w gminie Strze-
gom, a obecność podczas wielu 
uroczystości jest wyrazem troski 
i sympatii dla mieszkańców. 

Leszek Loch otrzymał tytuł 
za szczególne zaangażowanie 
w przebudowę dróg i chodni-
ków na terenie gminy Strze-
gom oraz wspieranie lokalnych 
przedsięwzięć. W 2014 r. doszło 
do podpisania porozumienia 
pomiędzy gminą Strzegom 
a województwem dolnośląskim, 
które dotyczyło realizacji zada-
nia pod nazwą „Przebudowa 
chodników przy drodze 374 na 
odcinku od ul. Legnickiej do 
ul. Kasztelańskiej w Strzego-
miu – II etap. W ramach tego 
zadania wykonano m. in. nową 
nawierzchnię chodników z płyt 
granitowych i kostki granitowej 
na odcinku aleja Wojska Pol-
skiego – ul. Św. Anny. 

tw

Oto nasi Zasłużeni
Wyróżnienie przyznawane jest tym, którzy wyjątkowo przyczynili się do rozwoju gminy Strzegom

W Strzegomiu, podobnie jak 
w innych miastach Polski, już 
od godzin porannych na ulice 
wyszli wolontariusze, aby zapu-
kać do serc i poprosić o pomoc 
w imieniu najbardziej potrzebu-
jących, tych najmłodszych i tych 
najstarszych. Wśród 50 wolon-
tariuszy znalazła się 5-letnia 
Amelka, którą wspierali rodzice. 
Udało się to doskonale, puszki 
były pełne! Natomiast w sali wi-
dowiskowej SCK I już o godz. 
15.00 do wspólnego świętowa-
nia zaprosił Zbigniew Suchyta, 
burmistrz Strzegomia i Bożena 
Bojanowska-Czuk, dyrektor 
SCK. Można było więc podzi-
wiać prezentacje artystyczne 
najmłodszych artystów, dzieci 

ze strzegomskich przedszkoli nr 
2, 3, 4, grupę wokalną In Live 
z SCK, uczniów PSP nr 2 i 4, 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą, 
grupy taneczne z Akademii 
Ruchu i Tańca Bans Magdy 
Janiak, grupę tańczącą zumbę 
Ewy Zapolnej. Nie zabrakło 
też mocniejszego uderzenia. Na 
scenie wystąpił zespół Quardia 
i Eat The Rubble. O godz. 20.00 
publiczność udała się na par-
king przy SCK I, aby obejrzeć 
pokaz sztucznych ogni, czyli 
tradycyjne światełko do nieba. 
Licznie przybyła publiczność 
chętnie brała udział w licyta-
cjach, otwierając serca, ale też 
i portfele. Wylicytować można 
było oprócz gadżetów WOŚP 

granitowe serduszko Jerzego 
Zyska, niezwykle finezyjny 
tort – serce z Cukierni Griko 
Anny Szypur y, oryginalny 
tort o niezwykłych walorach 
wizualnych i smakowych z pra-
cowni cukierniczej Joasi Lenc 
oraz tort – różowe serduszko 
ufundowany przez Pawła Rud-
nickiego, miesięczne karnety na 
zajęcia zumby u Ewy Zapolnej, 
zestaw podręczników do nauki 
języka angielskiego ze szkoły ję-
zykowej Jolanty Gradowskiej, 
granitową biżuterię przekazaną 
przez Fundację Bazalt, obraz 
„Cztery pory roku” autorstwa 
Sandry Golińskiej, pluszowe 
serce ufundowane przez Martę 
Ziębę, „przytulankę” uszytą 
przez Beatę Kuchtę, zegarek 
damski przekazany przez Ur-
szulę Olszewską, kosz z wędli-

nami ze sklepu mięsnego „Że-
berko”, kamizelki ostrzegaw-
cze z Firmy Ander Henryka 
Wodzickiego, zestawy ciastek 
domowych upieczone przez 
Marię Wodzicką i Danutę Zi-
molzak. Cezary Włodarczyk 
na licytację WOŚP przekazał 
bombkę choinkową, kalendarz 
Majów, zestaw okolicznościo-
wych znaczków mistrzów świa-
ta w siatkówce – reprezentacji 
Polski, pluszową rodzinkę mi-
siów koala. Nie zabrakło więc 
emocji, ale też i osób, które 
wspomogły finansowo WOŚP 
i to w sposób znaczący. Były 
rodziny, które kilkakrotnie brały 
udział w licytacjach.

Strzegomskie Centrum Kul-
tury składa serdeczne podzięko-
wania wspaniałej strzegomskiej 
młodzieży – wolontariuszom, 

licytującym, ale też i darczyń-
com. Dziękuję również Marii 
Krzywdzie za gorący posiłek 
dla wolontariuszy, strzegom-
skiej Policji za zapewnienie 
bezpieczeństwa, grupie rekon-
strukcyjnej „Legion”. Warto 
wspomnieć, że mieszkańcy 
Jaroszowa także aktywnie 
włączyli się w zbiórkę. Przez 
ponad 5 godzin program im-
prezy, prowadzonej przez 
nauczycielkę Monikę Byt-
nar-Gołembiowską, wypeł-
niły głównie występy dzieci 
z jaroszowskiej szkoły oraz 
pokaz zumby w wykonaniu 
grupy prowadzonej przez Ewę 
Zapolną. Na koniec wystąpił 
zespół punk rockowy Error. 
Dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu licytatorów - nauczy-
cieli z ZSP w Jaroszowie: 

Tomasza Dziurli i  Sylwii 
Chrut-Rudnickiej w orkie-
strowej puszcze (z samych 
licytacji) znalazło się 2 546 
zł. Na ogólny wynik zbiórki 
miała wpływ również praca 10 
gimnazjalistek ze szkolnego 
Koła Wolontariatu, które do 
swych puszek zebrały 2 310,60 
zł, a w prowadzonym przez 
rodziców bufecie, w którym 
orkiestrowi goście mogli ku-
pić ciepłe potrawy - bigos 
i grochówkę oraz domowe 
wypieki podarowane przez, 
jak zwykle, niezawodnych 
rodziców, zebrano 909,95 zł. 
Po podliczeniu całej zbiórki 
okazało się, że w tym roku 
został pobity ubiegłoroczny 
rekord, bo podczas jaroszow-
skiej edycji WOŚP zebrano 
łącznie kwotę 5 766,55 zł.

23. Finał WOŚP w Strzegomiu

Niezwykle ważnym wydarzeniem noworocznego spotkania, 
które odbyło się w SCK II w dniu 29 grudnia 2014 r., było 
wręczenie dwóm kolejnym osobom aktu nadania Honoro-
wego Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Tym 
razem tytuł ten otrzymali: biskup świdnicki Ignacy Dec 
oraz dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wro-
cławiu - Leszek Loch. 

Przypomnijmy, że w 2014 roku Honorowy Tytuł „Za-
służony dla Ziemi Strzegomskiej” otrzymali również: 
Andrzej Zontek, Eugenia Zasińska, Zofia Łopuszyń-
ska, Krystyna Rynkiewicz (Lis), Marianna Kalita 
i Marian Teodorczyk.

Co w kulturze w lutym? 
14.02.2015 r., godz. 17.00 – Walentynkowy koncert reggae zespołu „Habakuk 
i przyjaciele” 25 lat na scenie – Sala Widowiskowa SCK I.
15.02.2015 r., godz. 17.00 – Walentynkowa komedia teatralna Marka Pitucha 
pt.: „Ratuj się kto rodzi!” – Sala Widowiskowa SCK I.
Podszyta czarnym humorem komedia, na dnie której kryje się prawda 
związana z obawami i lękami człowieka mającego sprostać poważnemu 
zadaniu, jakim jest ojcostwo. Zabawne dialogi, komiczne sytuacje, błyskotliwe 
komentarze do spraw damsko – męskich, a do tego fenomenalna vivisekcja 
męskiej natury. To wszystko sprawia, że ta oryginalna sztuka jest inteligentną 
rozrywką z drugim dnem. Ucieszy i rozbawi zarówno prawdziwych macho, 
jak i ortodoksyjne feministki.
21.02.2015 r., godz. 20.00 – Kabaret Młodych Panów – Sala Widowiskowa 
SCK I.
22.02.2015 r., godz. 17.00 – Gala Musicalu i Tańca „W światłach Brodwayu” 
– Sala Widowiskowa SCK I.
Kolejny wspaniały koncert w/g pomysłu dobrze znanego strzegomskiej publicz-
ności Duetu Małżeńskiego Doroty i Andrzeja Jankiewiczów (sopran, tenor), 
który tym razem wykona hity z najbardziej znanych musicali, takich jak: „My 
fair lady”, „Hello Dolly”, „Skrzypek na dachu”, „Upiór w operze”, „Człowiek 
z La Manchy”, „West Side Story”, „New York”, „Cats”, „Shrek”. Dopełnieniem 
atrakcyjności koncertu będą występy pary tanecznej „Duo Show Dance” - Jo-
anna Sipowicz i Bartłomiej Boluk, prezentującej widowiskowe układy taneczne: 
karnawałową sambę, zmysłową rumbę, ogniste paso doble, zwiewnego walca, 
eleganckiego foxtrota oraz szalonego quick stepa.W muzycznym spacerze po 
Broadwayu nie zabraknie także humoru, niespodzianek, muzycznych toastów 
oraz pięknych i barwnych kostiumów; wszystko po to, aby wprowadzić pu-
bliczność w wesoły, karnawałowy nastrój.
Przy fortepianie Wiktor Szymajda.
Kierownictwo artystyczne - Dorota Ujda-Jankiewicz
Prowadzenie koncertu - Andrzej Jankiewicz
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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Po raz ostatni w mijającej ka-
dencji urzędowania sołtysów 
gminy Strzegom, 20 stycznia 
br., władze gminy spotkały 
się z liderami społeczności 
wiejskich. 

Wiesław Witkowski, za-
stępca burmistrza Strzegomia, 
skierował do sołtysów słowa 
podziękowań za dotychczasową 
współpracę i życzenia pomyśl-
ności dla tych, którzy zdecydują 
się wystartować w zbliżających 
się wyborach na przyszłą ka-
dencję. - Państwa zaangażo-
wanie i kreatywność pozwoliły 
zrealizować wiele zadań i inwe-
stycji, które przyczyniły się do 
poprawy wizerunku całej naszej 
gminy. Życzę państwu wielkiego 
potencjału innowacyjności oraz 
niegasnącej motywacji do pracy 
na rzecz rozwoju swojej spo-
łeczności. Zastępca burmistrza 
nakreślił także działania władz 
samorządowych na bieżący 
rok. – Dotrzymujemy słowa. Co 
obiecaliśmy, to zrobimy. Z ni-
czego się nie wycofujemy. Dzia-
łamy według planu i zawsze 
będziemy indywidualnie pod-
chodzić do każdej wsi – pod-
kreślił. W programie spotkania 
zaprojektowano przedstawienie 
harmonogramu zbliżających 
się spotkań wyborczych w so-
łectwach i omówienie spraw 
najistotniejszych, które pozwolą 
na ich sprawne, rzetelne i zgod-

ne z prawem przeprowadzenie. 
Alicja Czekajło, inspektor ds. 
wsi zaznaczyła, że zebrania 
wiejskie w gminie Strzegom 
w sprawie przeprowadzenia 
wyborów sołtysów i rad sołec-
kich odbędą się w terminie od 
7 lutego do 23 marca br. - Za 
ich organizację i przebieg od-
powiedzialni są obecni sołtysi 
i rady sołeckie – powiedziała. 
Ewa Michaluk, naczelnik Wy-
działu Podatkowego Urzędu 
Miejskiego poinformowała, że 
zbliżające się wybory sołtysów 
i rad sołeckich na terenie gminy 
Strzegom, wpłyną na zmiany 
osobowe inkasentów i dodała: 
- Zobowiązania podatkowe 
mogą być nadal regulowane 
w kasach urzędu, w bankach 

działających na terenie mia-
sta Strzegom, w placówkach 
pocztowych lub drogą elektro-
niczną, tj. przelewem na przy-
dzielony każdemu podatnikowi 
indywidualny numer konta 
podatkowego, który będzie 
zamieszczony na decyzjach 
wymiarowych na 2015 r. Za 
dotychczasową współpracę 
podziękował także Tomasz 
Marczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Strzegomiu. 
W swej wypowiedzi podkre-
ślił ważną rolę sołtysów, jako 
liderów społeczności lokalnej. 
W imieniu sołtysów za do-
brą współpracę z władzami 
samorządowymi podziękował 
Andrzej Kowszyn, sołtys Go-
czałkowa Górnego, podkreśla-

jąc ważną rolę dialogu, jedności 
i skuteczności w działaniu dla 
dobra społeczności lokalnej. 
– Te cztery lata były bardzo 
pozytywne, owocne i dobre. 
To co się wydarzyło w gminie 
Strzegom, to państwa zasługa 
– stwierdził. Na zakończenie 
spotkania Wiesław Witkowski 
powiedział: - Zbudowaliśmy 
zaufanie poprzez wiarygod-
ność, skuteczny i rzetelny prze-
pływ informacji. Dziękuję za te 
piękne cztery lata. Wierzę, że 
niebawem odbędzie się kolejne 
nasze spotkanie, że wasze spo-
łeczności lokalne docenią, tak 
jak my, wasze zaangażowanie 
i poświęcenie, bo wiele jeszcze 
mamy razem do zrobienia. 
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Sołtysi o wsiach
W imieniu sołtysów za dobrą współpracę z władzami samorządowymi podziękował Andrzej Kowszyn

Mieszkańcy poszczególnych wsi gminy Strzegom już wkrótce, 
podczas zebrań wiejskich, będą wybierać swoich sołtysów. Zapra-
szamy do zapoznania się z harmonogramem takich spotkań.

W związku z pojawiającymi 
się wątpliwościami, czy rolnik 
świadczący usługi swoimi ma-
szynami rolniczymi powinien 
zapłacić podatek dochodowy 
od osób fizycznych, naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Świdni-
cy przekazuje informacje doty-
czące świadczenia usług sprzę-
tem rolniczym przez rolników 
na rzecz osób trzecich, w tym 
na rzecz innych rolników.

Działalność polegającą na 
świadczeniu osobom trzecim 
usług związanych z uprawami 
rolnymi należy opodatkować 
podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych. Rolnicy czę-
sto świadczą odpłatnie usługi 
sąsiadom, wykorzystując posia-
dany sprzęt (ciągniki, kombajny, 
kosiarki, opryskiwacze, prasy, 
sadzarki, sieczkarnie, zgrabiarki 
itp.), a z uzyskanych dochodów 

się nie rozliczają, uważając że 
świadczone przez nich usługi 
wchodzą w zakres działalności 
rolniczej. Tymczasem w dzia-
łalności rolniczej nie mieszczą 
się usługi sprzętem rolniczym 
i to nawet w sytuacji, gdy są one 
świadczone przez rolnika.

Usługi rolnicze stanowią 
czynności wchodzące w za-
kres pozarolniczej działalności 
gospodarczej, prowadzonej 
w sposób zarobkowy, ciągły 
i zorganizowany. Nie ma zna-
czenia w tym przypadku fakt, 
że usługi te świadczone są ma-
szynami związanymi w istocie 
z działalnością rolniczą. Powyż-
sze pociąga za sobą obowiązek 
zgłoszenia prowadzenia działal-
ności gospodarczej w urzędzie 
gminy lub miasta oraz w urzę-
dzie skarbowym. 

red

Wybiorą nowych szefów wsi 

Urząd Skarbowy przypomina Wieś Jaroszów  
z fotoradarem

Po wielu miesiącach starań 
ze strony gminy Strzegom 
udało się wreszcie uruchomić 
nieczynny fotoradar we wsi 
Jaroszów. To bardzo ważne dla 
mieszkańców, ponieważ przez 
ich miejscowość prowadzi droga 
przelotowa w kierunku Wro-
cławia, a to oznacza duży ruch 
samochodowy. Niejednokrotnie 
nadmierna prędkość, z jaką 
poruszali się kierowcy sprzyjała 
licznym kolizjom i wypadkom. 
Inspekcja Transportu Drogo-
wego we Wrocławiu, po ocenie 
sytuacji, uznała, że fotoradar 
jest w Jaroszowie niezbędny. 
Oznacza to jedno: kierowcy, 
noga z gazu! 
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06.02.15 r. - Zima za oknem - prace 
wykonane dowolną techniką białe 
na białym.
13.02.15 r. - Serca upominki - prace 
dowolne.
20.02.15 r. - Zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu.
27.02.15 r. - Turniej gier stołowych.

Żółkiewka
03.02.15 r. - godz. 15:00 - 17:00 
- Zajęcia informatyczne - praca 
z komputerem.
05.02.15 r. - godz.16:00 - 18:00 - 
Turniej gier stolikowych.
11.02.15 r. - godz.16:00 - 18:00 - 
Tworzymy laurki i upominki walen-
tynkowe - praca plastyczna.
12.02.15 r. - godz.16:00 - 18:00 
- Walentynkowy seans filmowy 
z pączkiem.
17.02.15 r. - godz.16:00 - 18:00 - 
Zagadki, rebusy i krzyżówki - zajęcia 
logiczne. 
19.02.15 r. - godz.16:00 - 18:00 - 
Mistrz układania puzzli.
24.02.15 r. - godz.17:00 - 19:00 - 
Zima za oknem - praca plastyczna.
26.02.15 r. - godz.15:00 - 17:00 - Gry 
i zabawy na świeżym powietrzu.

Strzegom Graby
wtorek - piątek 14:00-18:00
04.02.15 r. - Zagadki i rebusy.
06.02.15 r. - Gry stolikowe.
10.02.15 r. - Zajęcia informatyczne.
12.02.15 r. - Tłusty czwartek- słodki 
poczęstunek.
13.02.15 r. - Robimy kartki walen-
tynkowe.
18.02.15 r. - Praca plastyczna- temat 
dowolny.
24.02.15 r. - Zabawy na świeżym 
powietrzu.

Jaroszów
świetlica czynna od 14:00 do 18:00
02.02.15 r. - Opowiadamy i czytamy 
baśnie.
03.02.15 r. - Projektujemy własną grę 
planszową.
05.02.15 r. - Wykonanie bałwana 
z wykorzystaniem waty, papieru 
kolorowego.
12.02.15 r. – Walentynki - zajęcia 
plastyczne.
16.02.15 r. - Zajęcia na sali gimna-
stycznej.
20.02.15 r. - Układanie rebusów 
i zagadek o tematyce zimowej.
23.02.15 r. - Mecz drużynowy.
27.02.15 r. - Turniej tenisa stoło-
wego.

Olszany
02.02.15 r. - Światowy dzień pozy-
tywnego myślenia - rysunek superbo-
hatera, którym chciałbym być.
03.02.15 r. - Mój autorytet.
05.02.15 r. - Przerzuć balon- zabawa 
integracyjna.
06.02.15 r. - Własne akwarium- ro-
bimy akwarium w słoiku.
09.06.15 r. - Wspólne rysunki.

10.02.15 r. - Moje zwierzątko- wyko-
nanie zwierzątka dowolną techniką.
13.02.15 r. - Walentynki- przygo-
towanie laurek oraz serc walentyn-
kowych.
16.02.15 r. - Ja w przyszłości- praca 
plastyczna i rozmowa. 
17.02.15 r. - Światowy dzień kota- 
prace plastyczne.
19.02.15 r. - Moja gra- wykonanie 
własnej gry.
20.02.15 r. - Seans bajkowy.
23.02.15 r. - Dowolne prace pla-
styczne.
24.02.15 r. - Bieg ślepca - zabawa 
integracyjna.
26.02.15 r. - Zabawy na świeżym 
powietrzu.

Modlęcin
04.02.15 r. - Wspólne rysunki.
07.02.15 r. - Ja w przyszłości.
11.02.15 r. - Światowy dzień do-
karmiania zwierząt- wykonanie 
karmnika. 
14.02.15 r. - Walentynkowo.
18.02.15 r. - Bieg ślepca.
21.02.15 r. - Mój autorytet.
25.02.15 r. - Przerzuć balon. 

Co w świetlicach w lutym?

Lp. SOŁECTWO TERMIN ZEBRANIA 
DATA GODZINA

MIEJSCE PRZE-
PROWADZENIA 
ZEBRANIA WIEJ-
SKIEGO

1.
Rogoźnica 09-02-2015 17.00 Świetlica wiejska

Stawiska 09-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

2.
Kostrza 10-02-2015 17.00 Świetlica wiejska

 Godzieszówek 10-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

3.
Granica 16-02-2015 17.00 Świetlica wiejska

Graniczna 16-02-2015 18.00 Sołtysówka

4.
Olszany 17-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

Skarżyce 17-02-2015 17.00 Świetlica wiejska 
w Międzyrzeczu

5.

Bartoszówek 23-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

Strzegom 23-02-2015 17.00
Sala SCK II ul. 
Paderewskiego 
1b

6.
Wieśnica 24-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

Grochotów 24-02-2015 17.00 Dawna świetlica

7. Tomkowice 25-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

8.
Modlęcin 02-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Goczałków 
Górny 02-03-2015 18.00 Pałac w Goczał-

kowie Górnym

9.
Żółkiewka 16-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Goczałków 16-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

10.
Jaroszów 17-03-2015 17.00

Szkolna sala 
gimnastyczna 
Gimnazjum w 
Jaroszowie

Żelazów 17-03-2015 18.00 Remiza OSP

11.
Morawa 18-03-2015 17.00 Pałac w Morawie

Stanowice 18-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

12.
Rusko 23-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Międzyrzecze 23-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

Każdy rolnik, który świadczy usługi innym osobom 

swoimi maszynami rolniczymi, ma obowiązek zgło-

szenia działalności gospodarczej w zakresie usług 

rolniczych oraz wykazywania wszystkich przychodów 

otrzymanych w wyniku dokonanej usługi. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie można 

uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy – sala 

operacyjna nr 118 (parter), telefony: 74 856-14-72, 

74 856-14-73, 74 856-14-74.
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W gronie ponad 220 za-
wodników, którz y  wzię l i 
udział w świdnickim Biegu 
Noworocznym (18 stycznia 
br.) byli również mieszkańcy 
naszej gminy ze „Strzegom-
skiej Dwunastki”.

B i e g a c z e  s t a r t o w a -
l i  w  sumie  w 8  ka tego-
riach wiekowych - osobno 
dla dziewcząt i chłopców.  
W zawodach uczestniczyły 
całe rodziny, co świadczy 
o coraz większej popularności 
biegania jako formy spędzania 
wolnego czasu. Na mecie na 
biegaczy czekały ciepłe napo-
je. Dla najlepszych w każdej 
kategorii organizator przy-
gotował pamiątkowe medale, 
dyplomy, statuetki i nagrody 
rzeczowe. 200 zawodników 
przy zapisach otrzymało oko-
licznościowe koszulki. Re-

prezentanci „Strzegomskiej 
Dwunastki” zajęli w sumie 3 
miejsca na podium. W kate-
gorii OLDBOY – w biegu na 
4 km - 3. miejsce zajął Marek 
Leśnicki ze Stanowic, Bry-
gida Szymańska (kategoria 
SENIOR, bieg na dystan-
sie 3 km) uplasowała się na 
2. miejscu, z kolei Hanna 
Fedyczkowska  (DZIECI 
STARSZE, DZIEWCZĘTA, 
1 km) ukończyła swój bieg na 
3. pozycji. Lokaty w pierwszej 
„10” zajęli ponadto: Amelia 
Rudnicka, Adam Leśnicki, 
Patryk Michałowicz, Jacek 
Leśnicki, Paweł Leśnicki, 
Dawid Bania, Daria Fonfer-
ko, Justyna Fedyczkowska, 
Ewa Wiśniewska i  Sylwia 
Chrut-Rudnicka.

red

Sportowcy biegli w Świdnicy

Do p i e r wsz ego  meczu 
o punkty pozostało niecałe 
dwa miesiące. W tym okresie 
zawodnicy Jarosława Krzy-
żanowskiego będą trenować 
na własnych obiektach, by jak 
najlepiej przygotować się do 
wiosennych kolejek. Strzegom-
ski szkoleniowiec zaplanował 
rozegranie 7 meczów kontrol-
nych, w tym m. in. z Polonią-
Stalą Świdnica czy też z Kuźnią 
Jawor. Wszystko wskazuje na 
to, że ostatni sparing AKS 
zagra w delegacji z KS Polko-
wice (dokładny plan sparingów 
obok). W pierwszych zajęciach 
uczestniczyło średnio 15-16 za-
wodników. Wśród nich nie było 
Jacka Fojny, którego – wszystko 
na to wskazuje – zabraknie na 
wiosnę w barwach AKS-u. 
Z powodu kłopotów zdrowot-
nych nie będzie można brać pod 
uwagę Rafała Wiśniewskiego. 
Już raczej ze stuprocentową 
pewnością można powiedzieć, 
że w naszym klubie nie zagra 
również Marcin Traczykowski, 
a do Górnika Wałbrzych wrócił 
Wojciech Rzeczycki. W chwili 
obecnej na dolegliwość kolana 
narzeka Sebastian Bęś. Po 
wykonaniu dokładnych badań 
i opinii lekarza okaże się, czy 

obrońca zdąży na pierwszy 
mecz ligowy. Pozytywną z kolei 
wiadomością jest powrót do 
treningów Mateusza Wernera, 
na którego dobrą grę i przede 
wszystkim skuteczność z utęsk-
nieniem czekają kibice AKS-u. 
Dodajmy, że do pierwszego 
składu seniorów dołączyli zdolni 
juniorzy: Damian Rogaczew-
ski i Dawid Krzyżanowski. 
– Nasza kadra zdecydowanie 
się odmładza. Kilku doświad-
czonych zawodników już nie 
zobaczymy w naszej drużynie, 
jednak nie rozdzieram z tego 
powodu szat. Trenujemy moc-
no z tymi piłkarzami, których 
mam aktualnie do dyspozycji. 
Zakasujemy rękawy i bierzemy 
się ostro do roboty – podkreśla 
Jarosław Krzyżanowski. AKS 
zagra w rundzie wiosennej 14 
spotkań, z czego aż 11 w roli no-
minalnego gospodarza, a tylko 3 
na wyjeździe. Prawdopodobnie 
mecze „u siebie” będą odbywać 
się w Jaworzynie Śl. Pierwszy 
mecz ligowy zostanie rozegrany 
21 marca br. AKS spróbuje się 
zrewanżować Orkanowi Szcze-
drzykowice, któremu uległ 
w Strzegomiu aż 0:4. 
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AKS szlifuje formę
AKS zagra w rundzie wiosennej 14 spotkań: 11 w roli nominalnego gospodarza, a 3 na wyjeździe

Strzegomska hala spor-
towa była w niedzielę (18 
st ycznia br.)  miejscem, 
gdzie rozegrano halowy 
t u r n i e j  p i ł k a r s k i  m ł o -
dzików „S trz egom Cup 
2015” o Puchar „Karmy”. 
W zawodach wzięło udział 
10 zespołów z Dolnego 
Śląska. Amatorski Klub 
Sportowy reprezentowały 
2 drużyny.

W turnieju wystąpiły 4 ekipy, 
które na co dzień rywalizują o sto-

pień wyżej niż AKS Strzegom – 
czyli w Lidze Dolnośląskiej. Były 

to: UKS Bielawianka Bielawa, 
UKS Lechia Dzierżoniów, Orzeł 

Ząbkowice Śl. i Javoria Jawor. Za-
wody rozgrywano w dwóch gru-
pach. Ich zwycięzcy zmierzyli się 
w finale. AKS I Strzegom trafił 
do grupy z Javorią Jawor. W bez-
pośrednim spotkaniu zawodnicy 
Jarosława Krzyżanowskiego 
ulegli – niestety - rówieśnikom 
z Jawora 0:2. Pozostałe mecze 
młodzicy AKS-u I rozstrzygnęli 
na swoją korzyść i zajęli 2. miej-
sce w grupie, co dało im prawo 
gry o 3. lokatę w turnieju. Drugi 
zespół AKS-u zajął 4. miejsce 
w grupie (1 zwycięstwo, 1 remis, 
2 przegrane) i w swojej ostatniej 

grze rywalizował o 7. miejsce 
z Cukrownikiem Pszenno. Tę 
grupę wygrał Orzeł Ząbkowice 
Śl. W rundzie finałowej AKS II 
Strzegom pokonał o 7. miejsce 
ekipę z Pszenna. W spotkaniu, 
którego stawką było z kolei naj-
niższe miejsce na podium, AKS 
I uległ Bielawiance Bielawa 0:2 
i zajął ostatecznie 4. miejsce. 
W finale turnieju Orzeł Ząbko-
wice Śl. - trochę niespodziewa-
nie -  zwyciężył faworyzowaną 
drużynę Javorii 2:1, tym samym 
wygrywając cały turniej. 

Do półmetka Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej pozostała jedna kolejka. Poniżej aktualna tabela 
SALPNH i plan najbliższych kolejek.

Młodzicy AKS-u tuż za podium

SALPNH: Tabaluga przed Kumplami, a kto na końcu?

Wyróżniono najlepszego bramkarza, strzelca i gracza zawodów. To ostatnie wyróżnienie przypadło Kamilowi Sobczakowi z AKS-u I Strzegom

Tabaluga i Kumple odskoczyły reszcie stawki. Na końcu są – Bukmacherzy i Młodzieżowa Rada Miasta

W piątek, 16 stycznia br. w hali 
OSiR w Strzegomiu po raz drugi 
w tym sezonie rywalizowali 
młodzi siatkarze naszej gminy 
w ramach Ligi Piłki Siatkowej 
Szkół Podstawowych. Do rozgry-
wek zgłosiły się PSP nr 2, 3, i 4 
oraz szkoły z Jaroszowa, Stanowic 
i Olszan. 

Po drugiej rundzie doszło 
do przetasowań na czele tabeli 
w rywalizacji chłopców. Pu-
bliczną Szkołę Podstawową nr 
4 na pozycji lidera zastąpiła Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 2. 
Kilka punktów do prowadzących 

drużyn stracili również chłopcy 
z Jaroszowa i z PSP nr 3. Ostro 
walczą o punkty zamykające ta-
belę drużyny z Olszan, Stanowic, 
Goczałkowa i Kostrzy. Na tym 
etapie rywalizacji siatkarzy trud-
no jest wskazać zdecydowanych 
faworytów ligi. Spore emocje 
towarzyszą meczom naszych 
dziewcząt. W tej kategorii ry-
walizują siatkarki z Jaroszowa, 
„Dwójki”, Trójki” i „Czwórki”. Na 
czele tabeli ze znaczną przewagą 
prowadzi Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Strzegomiu. 

red

II runda ligi siatkarskiej

LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY

1 Tabaluga 10 55-11 28

2 Kumple 10 44-16 26

3 Grom Bartoszówek 10 39:18 22

4 Drink Team 10 45:23 19

5 Kasztelany 10 42:33 18

6 Kam-Trans 10 36:16 16

7 Cacuszko Team 10 32:23 14

8 Unia Jaroszów 10 25:35 12

9 Fc Avant 10 23:34 9

10 Eklektyka 10 11:50 7

11 Bukmacherzy 10 21:36 4

12 Młodzieżowa Rada Miasta 10 10:77 0

TERMINARZ:
11. kolejka - 31.01.2015 r. (sobota)
Cacuszko Team – Unia Jaroszów 
15.30
Bukmacherzy – Fc Avant 16.00
Młodzieżowa Rada Miasta – Tabaluga 
16.30
Grom Bartoszówek – Kam-Trans 
17.00
Kasztelany – Eklektyka 17.30
Kumple – Drink Team 18.00
12. kolejka - 01.02.2015 r. (nie-
dziela)
Fc Avant – Młodzieżowa Rada Miasta 
13.00
Unia Jaroszów – Drink Team 13.30
Bukmacherzy – Kumple 14.00
Cacuszko Team – Grom Bartoszówek 
14.30
Kasztelany – Tabaluga 15.00
Eklektyka – Kam-Trans 15.30

Wyniki po drugiej rundzie:
chłopcy:
PSP nr 2 – 31 pkt.
PSP nr 4 - 29 
PSP nr 3 – 23 
Jaroszów - 22 
Goczałków – 7 
Kostrza – 7 

Stanowice – 6 
Olszany – 4 

dziewczęta: 
PSP nr 4 – 18 pkt.
Jaroszów – 8 
PSP nr 3 –7 
PSP nr 2 – 3 

PLAN SPARINGÓW:
31 stycznia 2015 r. (sobota)
Polonia-Stal Świdnica – AKS Granit Strzegom S. A. (w Świdnicy), godz. 
11.00
7 lutego br. (sobota)
Nysa Kłodzko – AKS (w Bielawie), godz. 15.00
14 lutego br. (sobota)
Kuźnia Jawor – AKS (w Legnicy), godz. 11.00
21 lutego br. (sobota)
Odra Chobienia – AKS (w Legnicy), godz. 18.00
28 lutego br. (sobota)
GKS Warta Bolesławiecka – AKS (w Legnicy), godz. 11.00
7 marca br. (sobota)
GKS Mirków/ Długołęka – AKS (w Mirkowie), godzina do ustalenia
14 marca br. (sobota)
KS Polkowice – AKS (w Polkowicach), godzina do ustalenia 
Plan sparingów i godziny rozpoczęcia meczów kontrolnych mogą ulec 
zmianie. 

Fot. A
KS Strzegom

 (Facebook)

Piłkarze AKS-u Granit Strzegom S. A. rozpoczęli już przy-
gotowania do rundy wiosennej sezonu 2014/15. Pierwszy 
trening odbył się 5 stycznia br. w miejscowej hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.
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Burmistrz 
informuje
Na  podstawie  art.  35,  ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  518 
z  późn.  zm.  )  informuję,  że 
na  tablicy  ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego  w  Strzegomiu 
–  Rynek  38,  zostały  wy-
wieszone  na  okres  21  dni 
wykazy  nieruchomości  sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom  przeznaczonych 
do:
- oddania najem ( dzierża-
wę ) zgodnie  z  Zarządze-
niem  nr  30/B/2015,  Burmi-
strza Strzegomia, z dnia 22 
stycznia 2015 roku.

Burmistrz 
informuje
Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy  z  dnia  21  sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2014 
r. poz. 518 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu Rynek 38, został wy-
wieszony  na  okres  21  dni 
wykaz  nieruchomości  sta-
nowiących  własność  gminy 
Strzegom  przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę 
zgodnie  z  Zarządzeniem 
Nr  29/B/2015  Burmistrza 
Strzegomia z dnia 22 stycz-
nia 2015 r.

drugi przetarg ustny nieograniczony 
na  sprzedaż  nieruchomości  stano-
wiących  mienie  komunalne  gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 777, 
AM - 9, Obr. 2 o powierzchni 0,1119 
ha, położona w Strzegomiu przy 
ul. Jagodowej. Dla  nieruchomości 
urządzona  jest  księga  wieczysta 
SW1S/00020750/4.  Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 56.000,00 zł
Wadium - 5.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2015 r. o godz. 1130 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 778, 
AM - 9, Obr. 2 o powierzchni 0,1128 
ha położona w Strzegomiu przy 
ul. Jagodowej. Dla  nieruchomości 
urządzona  jest  księga  wieczysta 
SW1S/00020750/4.  Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 56.800,00 zł
Wadium - 5.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2015 r. o godz. 1200 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana nr 779, 

AM - 9, Obr. 2 o powierzchni 0,1152 
ha, położona w Strzegomiu przy 
ul. Jagodowej. Dla  nieruchomości 
urządzona  jest  księga  wieczysta 
SW1S/00020750/4.  Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 58.400,00 zł
Wadium - 5.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2015 r. o godz. 1230 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania  przestrzennego 
zatwierdzonym  Uchwałą  Nr  46/09 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
19 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwa-
lenia  miejscowego  planu  zagospo-
darowania  przestrzennego  obsza-
rów położonych w mieście Strzegom 
w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewi-
cza,  Gronowskiej  -  Armii  Krajowej 
powyższe  działki  przeznaczone  są 
pod  tereny  zabudowy  mieszkanio-
wej jednorodzinnej – 1 MN. 
Dostęp działek nr 777, 778, 779, AM 
- 9, Obr. 2 do drogi publicznej odby-
wać  się  będzie  poprzez  działkę  nr 
445, AM – 9, Obr. 2 na której ustano-
wiona  będzie  służebność  przejścia 
i przejazdu na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 777, 778, 779, 
AM -9, Obr. 2.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szych nieruchomości  ogłoszony na 
dzień  06.11.2014  r.  zakończył  się 
wynikiem negatywnym.
 
Nieruchomość  podlega  wyłączeniu 
z  produkcji  rolnej  w  trybie  ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca  ponosi  koszty  związane 
z  przeniesieniem  prawa  własności 
oraz  koszty  przygotowania  nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłata wadium, w kwocie wy-
mienionej przy odpowiedniej działce 
na  konto  gminy  Strzegom  -  Bank 
Zachodni  WBK  S.A  O/Strzegom 
nr  rachunku:  97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprzekraczal-
nym  terminie  do  dnia  02.03.2015 
r. (za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom). Dowód wpłaty 
wadium  należy  przedłożyć  Komisji 
Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygra przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby  zwraca  sie  po  zakończeniu 
przetargu,  jednak  nie  później  niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena  nieruchomości  sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania  się  uczestnika,  który wy-
grał  przetarg,  od  zawarcia  umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi. 
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

ustny nieograniczony na sprze-
daż  nieruchomości  niezabu-
dowanej  stanowiącej  mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem  przetargu  jest 
działka  niezabudowana  nr 
7/4,  AM  –  1,  Obr.  Grocho-
tów,  położona  w  Grochoto-
wie  o  powierzchni  0,1538 
ha,  dla  nieruchomości  urzą-
dzona  jest  księga  wieczysta 
SW1S/00020739/1. Nierucho-
mość  jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 4.300,00 zł
Wadium - 430,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 
w dniu 05.03.2015 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Zgodnie  z  miejscowym  pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego  zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 43/13 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 23 
maja 2013 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla obrębu Grochotów w gmi-
nie  Strzegom  przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem A 6 R – tereny rolni-
cze, grunty orne, pastwiska.
Warunkiem  przystąpienia  do 
przetargu jest wpłata na konto 
gminy  Strzegom  –  Bank  Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom 
nr  rachunku:  97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-

przekraczalnym  terminie  do 
dnia 02.03.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium  wpłacone  przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu  przetargu,  jednak  nie 
później  niż  przed  upływem  3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena  nieruchomości  sprze-
dawanej  w  drodze  przetargu 
podlega  zapłacie  najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał  przetarg,  od  zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty  związane  z  przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty  przygotowania  nieru-
chomości do sprzedaży pono-
si nabywca nieruchomości.
Osoby  przystępujące  do 
przetargu  powinny  posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość.  W  przypadku  osób 
prawnych  wymagany  jest 
aktualny  wypis  z  właściwego 
dla  siedziby  oferenta  rejestru 
lub  inny  dokument  urzędo-
wy określający status prawny 
oferenta,  sposób  reprezenta-

cji, a  także  imiona  i nazwiska 
osób uprawnionych do  repre-
zentacji.  W  przypadku  usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę  fizyczną,  wymagane 
jest  notarialnie  potwierdzone 
pełnomocnictwo.  Powyższe 
dokumenty  winny  być  oka-
zane  Komisji  Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa  notarialna  może  być 
zawarta  wyłącznie  z  podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg  zostanie  przeprowa-
dzony  zgodnie  z  przepisami 
Rozporządzenia  Rady  Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje zwią-
zane  z  przetargiem  można 
uzyskać  w  Wydziale  Go-
spodarki Nieruchomościami 
i  Zagospodarowania  Prze-
strzennego  Urzędu  Miej-
skiego  w  Strzegomiu,  Ry-
nek 38, pok. nr 34, II p.  lub 
telefonicznie  pod  nr  74  85-
60-543, ponadto  informacja 
o  przetargu  umieszczona 
jest  na  stronie  internetowej 
Miasta  i  Gminy  Strzegom  - 
www.strzegom.pl.  bip-prze-
targi.
Zastrzega  się  prawo odwo-
łania  przetargu  z  uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja  o  takiej  decyzji 
podana  zostanie  w  sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg Na  podstawie  art.35,  ust.  1 
ustawy  z  dnia  21  sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  518 
z  późn.  zm.)  informuję,  że 
na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 
Miejskiego
w  Strzegomiu  –  Rynek  38, 
zostały wywieszone na okres 
21  dni  wykazy  nieruchomo-
ści  stanowiących  własność 
Gminy  Strzegom  przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie  z  Za-
rządzeniem Nr 3/B/2015, Nr 
4/B/2015  Burmistrza  Strze-
gomia  z  dnia  7  stycznia 
2015 r.

Na  podstawie  art.35,  ust.  1 
ustawy  z  dnia  21  sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  518 
z  późn.  zm.)  informuję,  że 
na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 
Miejskiego
w  Strzegomiu  –  Rynek  38, 
zostały wywieszone na okres 
21  dni  wykazy  nieruchomo-
ści  stanowiących  własność 
gminy  Strzegom  przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie  z  Za-

rządzeniem  Nr  329/B/2014, 
Nr  330/B/2014,  Nr  331/
B/2014,  Nr  332/B/2014,  Nr 
333/B/2014, Nr 334/B/2014, 
Nr  335/B/2014,  Nr  336/
B/2014,  Nr  337/B/2014,  Nr 
338/B/2014, Nr 339/B/2014, 
Nr  340/B/2014,  Nr  341/
B/2014, Nr 342/B/2014 Bur-
mistrza  Strzegomia  z  dnia 
29 grudnia 2014 r.

Na  podstawie  art.35,  ust.  1 
ustawy  z  dnia  21  sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  518 
z  późn.  zm.)  informuję,  że 
na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 
Miejskiego
w  Strzegomiu  –  Rynek  38, 
zostały wywieszone na okres 
21  dni  wykazy  nieruchomo-
ści  stanowiących  własność 
gminy  Strzegom  przezna-
czonych do:
 - sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem  Nr  2/B/2015 
Burmistrza  Strzegomia 
z  dnia  7  stycznia  2015  r., 
Zarządzeniem  Nr  9/B/2015, 
Nr 10/B/2015, Nr 11/B/2015 
Burmistrza  Strzegomia 
z dnia 12 stycznia 2015 r.

Burmistrz Strzegomia informuje

    

    

    

Przetarg na sprzedaż działki pod uprawy polowe – Grochotów

Przetarg na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe – Strzegom, ul. Jagodowa



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

drugi  przetarg  ustny  nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne 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 budynku 
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

- WC 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 - 61.360,00 zł Wadium - 
6.200,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2015 r. o godz. 1300 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla budynku urządzo-
na jest księga wieczysta 

SW1S/00078531/4, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Pierwszy  przetarg  na  zbycie 
przedmiotowego  lokalu  miesz-
kalnego  ogłoszony  na  dzień 
06.11.2014 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
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 26.02.2015 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
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  
02.03.2015 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  sprzeda-
wanej  w  drodze  przetargu  pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia  umowy  w  formie  aktu 
notarialnego. W  razie  uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w  for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności  oraz  koszty  przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
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 usta-
nowienia  pełnomocnika  przez 
osobę  fizyczną,  wymagane  jest 
notarialnie  potwierdzone  pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty  winny  być  okazane  Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta wy-
łącznie z podmiotem, który prze-
targ 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  Zagospodaro-
wania  Przestrzennego  Urzędu 
Miejskiego  w  Strzegomiu,  Ry-
nek 38,  pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74/85-60-543, 
ponadto  informacja o przetargu 
umieszczona  jest  na  stronie 
internetowej  Miasta  i  Gminy 
Strzegom  -  www.strzegom.pl. 
bip-przetargi
Zastrzega  się prawo odwołania 
przetargu  z  uzasadnionej  przy-
czyny,  przy  czym  informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano  do  ogłoszenia  o  prze-
targu.

11ogłoszeniA 

Burmistrz Strzegomia ogłasza
Burmistrz Strzegomia 
informuje
Na  podstawie  art.  35, 
ust.  1  ustawy  z  dnia  21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz. 
518  z  późn.  zm.)  infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń  Urzędu  Miejskiego 
w  Strzegomiu  –  Rynek 
38,  zostały  wywieszone 
na  okres  21  dni  wykazy 
nieruchomości  stano-
wiących własność gminy 
Strzegom  przeznaczo-
nych do:
-  oddania w najem 
(dzierżawę) zgodnie 
z  Zarządzeniem  nr: 
18/B/2015,  19/B/2015, 
20/B/2015,  21/B/2015, 
22/B/2015,  23/B/2015, 
24/B/2015,  25/B/2015, 
26/B/2015,  27/B/2015, 
28/B/2015,  Burmistrza 
Strzegomia,  z  dnia  16 
stycznia 2015 roku

drugi przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
138/11, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmina 
Strzegom o powierzchni 27 m² 
(działka pod zabudowę garażową)
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania  przestrzennego 
obszaru  wschodniej  części  gminy 
Strzegom  obejmującej  obręby: 
Bartoszówek,  Jaroszów,  Rusko, 
Skarżyce, Morawa  i Międzyrzecze 
zatwierdzonym  Uchwałą  Nr  81/04 
Rady  Miejskiej  w  Strzegomiu 
z dnia 18.10.2004 r. nieruchomość 
oznaczona  jest  symbolem  MW  – 
tereny  zabudowy  mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.700,00 zł
Wadium - 200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczo-
ny zostanie obowiązujący poda-
tek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2015 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy  przetarg  na  zbycie  po-
wyższej  nieruchomości  ogłoszony 
na  dzień  23.10.2014  r.  zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z  produkcji  rolnej  w  trybie  ustawy 
o  ochronie  gruntów  rolnych  i  le-
śnych.  Nabywca  ponosi  koszty 
wyłączenia  gruntów  z  produkcji 
rolnej.
Nabywca  ponosi  koszty  związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz  koszty  przygotowania  nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu  jest wpłata wadium, w kasie 
Urzędu  Miejskiego  lub  na  konto 
gminy  Strzegom  -  Bank  Zachodni 
WBK  S.A  O/Strzegom  nr  rachun-
ku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232  w  nieprzekraczalnym  termi-
nie do dnia 02.03.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód  wpłaty  wadium  należy 
przedłożyć  Komisji  Przetargowej 
w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zalicza sie 
na poczet  ceny nabycia nierucho-
mości,  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 zapła-
cie  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. 
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  usta-
nowienia pełnomocnika przez oso-
bę  fizyczną,  wymagane  jest  nota-
rialnie potwierdzone 

pełnomocnictwo.  Powyższe  doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej  bezpośrednio  przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa  notarialna  może  być  za-
warta wyłącznie z podmiotem, któ-
ry przetarg wygra. 
Przetarg  zostanie  przeprowadzo-
ny  zgodnie  z  przepisami  Rozpo-
rządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
14 września 2004  roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz  rokowań na zbycie nierucho-
mości (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)  85-60-543,  ponadto  infor-
macja  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.

przetarg  ustny  nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem  przetargu  jest 
działka położona na terenie gmi-
ny Strzegom:
Działka  niezabudowana  nr 
237, AM  –  9,  Obr.  2,  położona 
w  Strzegomiu  przy  ulicy  Aleja 
Wojska Polskiego o powierzchni 
1,4836  ha,  dla  nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00051372/6. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 915.530,00 zł
Wadium - 92.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.03.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie  z  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady 
Miejskiej  w  Strzegomiu  z  dnia 
10  listopada 2004 r. przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest  symbolem  UR  1–  tereny 
rzemiosła produkcyjnego.
Zgodnie  z  opinią Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strze-
gomiu na nieruchomości dział-
ce Nr 237, AM-9, Obr. 2 prze-
biega  nieczynna,  wyłączona 
z  eksploatacji  sieć  kanalizacji 
sanitarnej. 
Nieruchomość  podlega  wyłą-
czeniu z produkcji  rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem  przystąpienia  do 
przetargu  jest  wpłata  wadium 
na  konto  gminy  Strzegom  – 
Bank  Zachodni  WBK  S.A  O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w  nieprzekraczalnym  terminie 
do dnia 02.03.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 

się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód  wpłaty  wadium  należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg 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  sprzeda-
wanej w  drodze  przetargu  pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia  umowy  w  formie  aktu 
notarialnego. W  razie  uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
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  wypis 
z  właściwego  dla  siedziby  ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy  określający  status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska  osób  uprawnionych  do  re-

prezentacji. W przypadku usta-
nowienia  pełnomocnika  przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta  wyłącznie  z  podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg  zostanie  przeprowa-
dzony  zgodnie  z  przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia  14  września  2004  roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z  przetargiem  można  uzyskać 
w  Wydziale  Gospodarki  Nieru-
chomościami  i  Zagospodaro-
wania  Przestrzennego  Urzędu 
Miejskiego  w  Strzegomiu,  Ry-
nek 38, pok. nr 34,  II p.  lub  te-
lefonicznie pod nr 74 85-60-543, 
ponadto  informacja o przetargu 
umieszczona  jest  na  stronie 
internetowej  Miasta  i  Gminy 
Strzegom  -  www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega  się  prawo  odwołania 
przetargu  z  uzasadnionej  przy-
czyny,  przy  czym  informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza Burmistrz Strzegomia ogłasza

Sprzedaż lokalu mieszkaniowego – Strzegom, ul. Kwiatowa

Sprzedaż działki pod budowę garażową  - Jaroszów (Osiedle) Przetarg na sprzedaż działki pod rzemiosło produkcyjne – Strzegom, ul. Al. Wojska Polskiego
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Do Sanktuarium pod niebem…
Prowadzą one spod Pomnika 

Historii – Bazyliki Mniejszej 
ulicami Strzegomia, przez 
basteję św. Antoniego, dawną 
synagogę – kościół pw. św. 
Barbary, kościół i klasztor 
po karmelitański, do pod-
nóża Góry Krzyżowej, two-
rząc przepiękne, „Podniebne 
Sanktuarium Strzegomia”. 
Inicjatorem powstania Kal-
warii Strzegomskiej był wie-
loletni proboszcz parafii pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Strzegomiu - śp. ks. prałat 
Stanisław Siwiec (1932 – 
2010). Przedsięwzięcie było 
związane z uczczeniem II 
Milenium Chrześcijaństwa 
oraz martyrologii ziemi strze-
gomskiej, zroszonej potem 
i krwią więźniów byłego obozu 
Gross-Rossen.

Początkiem tur ystyczno 
– pątniczej trasy jest krzyż 
umiejscowiony na południo-
wo – wschodniej stronie placu 
przy Bazylice. Następnie trasa 
wiedzie ulicą Księdza Prała-
ta Stanisława Siwca wzdłuż 
klasztoru sióstr Elżbietanek. 
Nazwaną w hołdzie byłemu 
Prałatowi Bazyliki Mniejszej 
i jej kustoszowi ks. Prałatowi 
Stanisławowi Siwcowi.

Z tej ulicy skręcamy w pra-
wo w ulicę J. Dąbrowskiego 
i udajemy się pod drugi krzyż 
usytuowany przy wzniesio-
nym w II połowie XV wie-
ku kościele pw. św. Anto-
niego. Opisywana budowla 
jest unikatowym przykładem 
bastei - ówczesnej konstruk-
cji obronnej i późnośrednio-
wiecznej budowli sakralnej. 
Do stacji nr 3 kierujemy się 
ulicą J. Dąbrowskiego, przy 
której mieszkali dwaj wielcy 
strzegomianie: Jan Montanus 
– odkrywca i popularyzator 
strzegomskiej ziemi leczni-
czej oraz Johann Christian 
Günther – poeta epoki ba-
roku. Z ulicy J. Dąbrowskie-
go skręcamy w prawo w ul. 
Kościelną i zatrzymujemy się 
przy krzyżu nr 3. Został on 
postawiony po południowej- 
zachodniej stronie wzniesionej 
w II połowie XIV w. bożnicy. 
Synagoga służyła Żydom 
aż do czasu wypędzenia ich 

z miasta, czyli do roku 1454. 
Jak wynika z istniejących zapi-
sów, budowla jako kościół pw. 
św. Barbary wymieniana jest 
po raz pierwszy w 1463 r. Ten 
okazały zabytek, jak i krzyż na 
Górze Krzyżowej, nawiązuje 
do bitwy pod Dobromierzem. 
Istnieją przesłanki, z których 
wynika, że w roku 1745 r. do 
kościoła trafiali ranni żołnie-
rze, biorący udział w oma-
wianym starciu. W latach 
1806-1820 kościół pełnił 
funkcję magazynu, by później 
ponownie służyć jako obiekt 
sakralny. Aby dotrzeć do stacji 
numer cztery, idziemy w górę 
ul. Kościelnej, a następnie 
przy średniowiecznej studni 
im. Księżnej Anny skręca-
my w lewo, w ul. św. Anny. 
Teraz podążamy w kierunku 
rynku, a następnie idąc jego 
północną pierzeją, skręcamy 
w prawo w ulicę T. Kościuszki, 
przy której oprócz kolejnych 
trzech krzyży znajduje się 
także Punkt Informacji Tu-
rystycznej oraz Izba Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej. Siedziby 
obydwu instytucji mieszczą 
się w pochodzącym z 1720 r. 
pokarmelitańskim klasztorze. 
Naprzeciwko dawnej siedzi-
by zakonu, na terenie parku 
miejskiego został ustawiony 
4 krzyż. Po przeprowadzonej 
w 2011 r. modernizacji park 
zwany Strzegomskimi Plan-
tami wzbogacił się o nowe 
aranżacje zieleni, stając się 
idealnym miejscem do wypo-
czynku i rekreacji. Do piątej 
stacji znajdującej się na terenie 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego ru-
szamy ok. 500 metrów w górę 
ulicy. 6 z krzyży znajduje się na 
terenie prywatnej posesji przy 
ul. Kościuszki 45. Następna 
stacja została ustawiona u po-
czątku alei lipowej, rosnącej 
przy ul. Promenada. Kolejne 
krzyże aż do stacji nr 14 usy-
tuowane są przy ścieżeczce 
przyrodniczo – edukacyjnej 
na „Naszej Górze” prowadzą-
cej do podnóża Bożej Męki 
z górującym nad miastem 
krzyżem. Dalsza część tekstu 
na www.strzegom.pl

łukasz Grzelik 

Historię Strzegomia znaczą krzyże. To urocze śląskie miasto jest położone w cieniu krzyża, ustawionego na bazaltowym monolicie Góry Krzyżowej (354 m.n.p.m.). Do górującego 
nad ponad 770-letnim miastem krzyża dołączyło 14 innych, mniejszych, granitowych krzyży, tworzących Kalwarię Strzegomską. 
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