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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
Sentymentalnie 

Wywiad z profesorem Sta-
nisławem Nicieją, history-
kiem, Honorowym Obywa-
telem Strzegomia, rektorem 
Uniwersytetu Opolskiego, 
człowiekiem pełnym pozy-
tywnej energii 

 str.5

StrzeGom
Pomoc 
finansowa 

Gmina Strzegom kolejny 
raz udzieliła pomocy finan-
sowej na inwestycje ważne 
dla mieszkańców. Jakie? 

 Str. 6

StrzeGom
Nasi rolnicy  
protestowali 

- Sytuacja w rolnictwie jest 
zła. Żądamy, by uległa ona 
zdecydowanej poprawie – 
mówi Zdzisław Kudyba 

 str. 9

w SkróCIe:

Drogi do 
remontu 

Gmina Strzegom podpi-
sała umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej na 
przebudowę ulic Kościuszki, 
Ofiar Katynia i Promenada. 
Inwestycja ta wpłynie na 
poprawę komfortu użytkow-
ników tych dróg. 

Złóż wniosek 

20 marca 2015 r. mija 
termin składania wnio-
sków o przyznanie pomocy 
zdrowotnej dla nauczycie-
li. Wnioski należy składać 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Druki PIT są w 
naszym Urzędzie

Wydział Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu (pok. nr 15) 
udostępnia druki PIT. Druki 
są do pobrania w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego. 
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Rada Miejska w Strzegomiu 
12 lutego br. podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 
pomiędzy gminą Strzegom 
a gminami tworzącymi Zin-
tegrowane Inwestycje Tery-
torialne Aglomeracji Wał-
brzyskiej (ZIT AW).

Jednogłośne poparcie przez 
radnych uchwały otworzyło 
drogę do przystąpienia gminy 
Strzegom do porozumienia 
międzygminnego (podpisa-
nego w dniu 17 lutego br.) , 
którego celem jest określenie 
praw i obowiązków oraz zasad 
współpracy gmin aglomeracji 
przy programowaniu, wdraża-
niu, finansowaniu, ewaluacji, 
bieżącej obsłudze i rozliczeniach 
ZIT AW oraz powierzenie gmi-
nie Wałbrzych realizacji zadań 
w wariancie pełnego poziomu 
zarządzania w ramach instru-
mentu ZIT AW. 

Decyzje związane z progra-
mowaniem, wdrażaniem, fi-
nansowaniem, bieżącą obsługą 
oraz rozliczeniami ZIT AW 
podejmować będzie Komitet 
Sterujący ZIT AW, w skład 
którego wejdą wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci repre-
zentujący gminy aglomeracji, 
w tym burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. 

Przyjęcie pełnego zakresu to 
duże wyzwanie dla gmin two-
rzących aglomerację, a szcze-
gólnie dla gminy Wałbrzych, 
która na swoje barki przyjmie 
ogromną odpowiedzialność, 
w tym finansową, za prawi-
dłowość procesu zarządzania 
środkami z Unii Europejskiej. 
Warto jednak przyjąć takie ryzy-
ko, ponieważ dzięki temu gminy 
aglomeracji samodzielnie będą 
podejmowały kluczowe decyzje 
dotyczące podziału ogromnych 
środków finansowych pocho-
dzących z Unii Europejskiej, 
a zarezerwowanych dla ZIT 
AW w Regionalnym Programie 

Operacyjnym dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 (blisko 194 miliony 
euro). Będą to środki m.in. na 
inwestycje drogowe, kolejowe, 
termomodernizacyjne, rewita-
lizacyjne, a także na projekty 
społeczne oraz wspierające inno-
wacje w przedsiębiorstwach.

- Warto podkreślić, że gmina 
Strzegom, podobnie jak więk-
szośc gmin powiatu świdnic-
kiego, ma już doświadczenia 
związane ze współpraca mię-
dzygminną w zakresie dyspo-
nowania środkami europejskimi, 
ponieważ od 2007 uczestniczy 
w funkcjonowaniu Lokalnej 
Grupy Działania „Szlakiem 
Granitu”, która między innymi 
wykonuje część zadań z zakresu 
zarządzania środkami pocho-
dzącymi z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 – informuje bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. 

Priorytetami gminy Strzegom 
w tym rozdaniu środków euro-
pejskich będzie m. in. budowa 
przedszkola i żłobka w techno-
logii pasywnej (wysoce energo-

oszczędnej), inwestycje termo-
modernizacyjne w obiektach 
użyteczności publicznej (przed-
szkole, szkoły, remizy strażackie 
itp.), przygotowanie terenów 

inwestycyjnych na terenie gmi-
ny, kompleksowa modernizacja 
oświetlenia ulicznego w gminie, 
rewitalizacja parków oraz innych 
zdegradowanych terenów.

Zjazd planowany jest w dniu 
19 września br. – Wraz z Emilią 
Budzik z Kanady podjęliśmy de-
cyzję, by zjazd w 2015 r. odbył się 
w Strzegomiu. Ponadto chcemy 
rozszerzyć jego formułę i zapra-
szamy do uczestnictwa w nim 

strzegomian rozsianych po całym 
świecie – informuje burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
- Żywimy głęboką nadzieję, że 
zechcą państwo przybyć do nas, 
by wspólnie powspominać stare 
czasy. Chcemy również pokazać, 

jak nasze miasto się rozwija 
i z dnia na dzień pięknieje – do-
daje burmistrz.

Przypomnijmy, że pomysł 
organizacji Kanadyjsko-Amery-
kańskiego Zjazdu Strzegomian 
powstał w 2012 r., gdy nasze 
miasto obchodziło 770-lecie 
nadania praw miejskich. Przez 
trzy lata impreza wspaniale się 
rozwinęła i wzbudza entuzjazm 
wśród tamtejszej Polonii.

TW

Siła w Aglomeracji

Zjazd Polonii będzie w Strzegomiu

Do dyspozycji Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 będzie kwota blisko 194 milionów euro

O szczegółach przedsięwzięcia będziemy informować w kolejnych Gminnych Wiadomościach Strzegom

 

AGLOMERACJA 
WAŁBRZYSKA

 

Do burmistrza docierają już informacje o zainteresowaniu pozyskiwaniem 
środków również od innych podmiotów posiadających siedzibę lub prowa-
dzących działalność w gminie. Np. jedna ze spółdzielni mieszkaniowych 
planuje m. in. inwestycje termomodernizacyjne, wdrażanie energooszczędnych 
technologii, a Klaster Kamieniarski z kolei rozważa inwestycje wspierające 
przedsiębiorców tej branży. 

Niejednokrotnie na łamach naszej gazety informowaliśmy 
o Kanadyjsko-Amerykańskim Zjeździe Strzegomian, który 
od 2012 r. odbywa się Kanadzie. Jest już pewne, że tegorocz-
na edycja zjazdu odbędzie się w naszym mieście!

Emilia Budzik
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Rada Nadzorcza Zakładu 
Usług Komunalnych w Strzego-
miu Spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością ogłasza konkurs 
na stanowisko prezesa zarządu 
spółki.

Od kandydata oczekuje się 
m. in.: posiadania wyższego 
wykształcenia o kierunku tech-
nicznym, ekonomicznym lub 
prawnym, znajomości proble-
matyki jaką zajmuje się spółka, 
co najmniej 7 – letniego do-
świadczenia w pracy na stano-
wisku kierowniczym; w tym co 
najmniej 3-letnie doświadczenie 
na stanowisku kierowniczym 
w branży usług komunalnych 
i umiejętności w zakresie współ-

działania i zarządzania zespołami 
ludzkimi.

Oferty należy składać w ter-
minie do dnia 06.03.2015 r. do 
godziny 15.00 (liczy się data 
złożenia) w Sekretariacie Spółki 
w Strzegomiu, przy ul. Aleja 
Wojska Polskiego 75, 58-150 
Strzegom w zamkniętej kopercie 
z napisem „KONKURS PRE-
ZES SPÓŁKI Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu Sp. 
z o. o.”.

O terminach przeprowadzenia 
drugiego z etapów postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni mailowo lub telefo-
nicznie, do 7 dni od upływu daty 
końcowej złożenia dokumentów.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

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

Jak informuje Krzysz-
tof Czaplicki, prezes 
spółki, w roku 2014 
były podjęte i re-
alizowane dzia-
ł an i a  zgodne 
z dokumentacją 
techniczną oraz 
z deklaracjami 
złożonymi przez 
zarząd spółki w ra-
mach postępowania ad-
ministracyjnego dotyczącego 
nowych inwestycji w Słodowni 
Strzegom.  Inwestycje te mają 
na celu zwiększenie mocy pro-
dukcyjnych Słodowni, przy 
czym instalowane w ich ramach 
urządzenia spełniają najwyższe 
kryteria związane z ochroną 
środowiska, także takie, które 
nie są ujęte w polskich normach.  
Dotyczy to przede wszystkim 
emisji substancji aromatycznych 
towarzyszących procesowi pra-
żenia słodu. 

- W chwili obecnej proces re-
alizacji inwestycji znajduje się 
w fazie końcowej, urządzenia 
są testowane, synchronizowane 
i przygotowywane do ostatecz-
nego rozruchu. Po jej zakoń-
czeniu zostanie podjęta decyzja 
o dacie włączenia nowych linii 
do działania w ramach systemu 
procesów technologicznych 
Słodowni – mówi Krzysztof 
Czaplicki. 

- Jest to nowa inicjatywa 
i ufam, że przypadnie wszyst-
kim do gustu. W każdym ty-
godniu będą pojawiać się trzy 

newsy dotyczące najważniej-
szych wydarzeń w Strzegomiu 
i okolicznych wsiach. W naszej 
telewizji internetowej będą 

także dłuższe reportaże, głów-
nie z wydarzeń kulturalnych, 
ale nie tylko. Mocną stroną 
TIS jest świetna jakość obrazu 
i dźwięku, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej technologii HD. 

Wierzę, że ten sposób przekazu 
informacji będzie cieszył się 
sporą oglądalnością. Zachęcam 
państwa do oglądania – pod-
kreśla burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Zapach mniej uciążliwy 

Zobacz telewizję Strzegom

Obecnie trwa inwestycja, która ma zmniejszyć emisję substancji aromatycznych procesu prażenia słodu

W każdym tygodniu będą pojawiać się trzy materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń 

„Trzynastkę” otrzyma 124 
pracowników Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu oraz 49 
pracowników zatrudnionych 
w ramach prac interwencyj-
nych i robót publicznych. 
Łącznie 173 osoby. Na wypłatę 
dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla pracowników 
Urzędu Miejskiego zostanie 
przeznaczone z budżetu gminy 
łącznie 500.958,35 zł brutto. 

Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne w placówkach oświa-
towych gminy Strzegom otrzy-
mały 404 osoby na łączną kwo-
tę 1.157.421,73 zł brutto. 

W Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Strzegomiu upraw-
nionych do dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 
2014 rok jest 37 pracowników. 
Na ten cel z Ośrodka Pomocy 
Społecznej zostanie wydat-
kowana kwota 115 921,64 zł 
brutto. 

W Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu „trzynastki” 
otrzyma 18 osób. Ogółem 
kwota ta wyniesie 49290,00 
zł. Warsztat Terapii Zajęciowej 
na „trzynastki” dla 10 osób 
przeznacza kwotę 19.912,12 
zł brutto. 

Dla kogo są „trzynastki”?konkurs na prezesa zuk-u

Zarząd Spółki podkreśla, że pieczołowicie wypełnia wszystkie ciążące na 
nim obowiązki związane z ochroną środowiska, przekazując systematycznie 
wszelkie informacje wymagane przez odpowiednie służby, głównie przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno bieżącego 
działania Słodowni, jak jej rozbudowy.

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu 
www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem WAŻNE).

Organizator konkursu zastrzega 
sobie prawo swobodnej oceny 
i wyboru kandydata. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej Spółki Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu Sp. 
z o. o., www.zuk.strzegom.pl.

Słodownia Strzegom czyni kolejne kroki, by zmniejszyć 
uciążliwości związane z zapachem, który towarzyszy pro-
cesowi prażenia słodu. Są już pierwsze konkrety w tym 
temacie. 

Od połowy lutego br. zaczęła działać Telewizja Interne-
towa Strzegom. To kolejne medium – obok „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” – dzięki któremu władze samorzą-
dowe będą mogły kontaktować się z mieszkańcami naszej 
gminy.

Zasady wypłaty oraz uprawnionych do otrzymania  
dodatkowego wynagrodzenia rocznego reguluje ustawa 
z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. 
Zgodnie z tą ustawą obowiązkiem gminy jest wypłata 
„trzynastki”, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocz-
nego.
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Luty – marzec 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

22.02 - 28.02 Przy Fontannie Strzegom, Al. Woj. 
Polskiego 37E/31

tel. 74/661-
46-98

01.03 - 07.03 Vita Strzegom 
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

08.03 - 14.03 Strzegomska ul. Rynek 38 tel. 74/855-
14-79

Kiedy dyżury naszych aptek? Nowe dowody osobiste Informacja dla właścicieli nieruchomości
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

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór 
dowodu osobistego. Zmiany to brak informacji o ad-
resie zameldowania, kolorze oczu i wzroście oraz brak 
podpisu. Fotografia będzie taka sama jak w paszporcie. 
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty 
wydania, z wyjątkiem dokumentu wydawanego dzie-
ciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 
okres 5 lat. Po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody 
osobiste zachowają ważność do upływu terminów 
w nich określonych. Nie będzie więc konieczności 
wymiany dokumentów.

Urząd Miejski w Strzegomiu informuje 
wszystkich właścicieli nieruchomości, że 1 
lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 
28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy - art. 6i pkt 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach otrzymuje brzmienie: 
 „2. W przypadku gdy w danym miesiącu 
na danej nieruchomości mieszkaniec za-
mieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 
uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamiesz-
kania - począwszy od miesiąca następnego, 
po którym nastąpiła zmiana”. 
 Natomiast art. 19 ustawy zmienia art. 6q 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.
Art. 6q ust 3. otrzymał brzmienie:
 „Art.6q ust.3. W przypadku złożenia 
korekty deklaracji lub nowej deklaracji 
zmniejszającej wysokość zobowiązania 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty 
w tej opłacie za miesiące, w których usługa 
odbierania odpadów komunalnych była 
świadczona”.

Powołany przez burmistrza 
zespół ds. budżetu obywatelskiego 
dokonał weryfikacji złożonych 
propozycji. W jej wyniku do 
glosowania zakwalifikowano osta-
tecznie jedenaście projektów, któ-
rych listę przedstawiamy obok. 

Pozostałe 9 projektów, niestety 
nie mogło zostać poddanych 
ocenie mieszkańców, ponieważ 
z różnych przyczyn nie spełniały 
wymogów zawartych w zasa-
dach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Strzegom na 2015 rok. 
Część z nich np. ze względu na 

swój zakres nie byłaby możliwa 
do zrealizowania w 2015 roku, 
ponieważ wymaga długotrwałych 
uzgodnień konserwatorskich, 
jeden z projektów nie jest zloka-
lizowany na mieniu gminnym, 
inny z kolei nie ma charakteru 
inwestycyjnego.

Wyniki weryfikacji projek-
tów wraz z uzasadnienie, a także 
szczegóły głosowania znajdziecie 
Państwo w zakładkach dot. Bu-
dżetu Obywatelskiego na stronach 
www.strzegom.pl oraz www.bip.
strzegom.pl .

Głosowanie odbędzie się 
w dniach 2-8 marca br. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego przy ul. 
Świdnickiej zgodnie z poniż-
szym harmonogramem. Może 
wziąć w nim udział każdy miesz-
kaniec zameldowany na pobyt 
stały w Strzegomiu, który dnia 
12.01.2015 r. miał ukończony 
szesnasty rok życia. Przed gło-
sowaniem należy okazać komisji 
dokument tożsamości ze zdję-
ciem i adresem zameldowania 
oraz numerem PESEL, a osoby 
niepełnoletnie dodatkowo zgodę 
opiekuna prawnego na udział 
w procesie tworzenia Budżetu 
Obywatelskiego (zawierającą 
nr PESEL). Wzór zgody jest 
możliwy do pobrania z ww. stron 
internetowych i w Punkcie Kon-
sultacyjnym. Dodajmy, że karty 
do głosowania będą wyłącznie 
w lokalu wyborczym. 

Głosuj na Budżet Obywatelski 
Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 2-8 marca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu zgodnie z harmonogramem

Nowe konta 
B u r m i s t r z  S t r z e gom i a 

informuje, że  w związku 
z wprowadzeniem bankowego 
systemu płatności masowych, 
każdemu uż y tkownikowi 
wieczystemu gruntu został 
nadany indywidualny nu-
mer rachunku bankowego 
do wpłat należności na rzecz 
gminy Strzegom - opłat rocz-
nych z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu. 

Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
w najbliższym czasie – na 
przełomie miesiąca lutego 
do początku marca br. wyśle 
do wszystkich użytkowników 
wieczystych (osób fizycznych 
i prawnych) zawiadomienia 
- informacje o wysokości 
aktualnej opłaty rocznej za 
2015 r. oraz indywidualnym 
numerze rachunku banko-
wego każdego użytkownika 
wieczystego gruntu, na który 
użytkownik wieczysty winien 
wpłacić opłatę roczną. Infor-
macje te będą doręczane bez 
potwierdzenia odbioru za 
pośrednictwem doręczycieli 
korespondencji urzędowej 
lub poczty. 

Gmina Strzegom przystąpiła do 
opracowania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej, utworzenia bazy 
danych do oceny gospodarki ener-
gią, inwentaryzacji źródeł niskiej 
emisji.

PNG jest dokumentem strategicz-
nym, opisującym kierunki działań 
zmierzających do osiągnięcia celów 
pakietu klimatyczno-energetycz-
nego tj. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększania udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, zwiększenia efektywności 
energetycznej oraz poprawy jakości 
powietrza, a także zmiany postaw 
konsumpcyjnych użytkowników 
energii – producentów, dostawców 
i odbiorców.

Celem wdrażania PGN jest po-
prawa stanu środowiska i jako-
ści życia mieszkańców gminy 
Strzegom poprzez kontynuację 
rozpoczętych w latach poprzed-
nich i kontynuowanych działań 
w zakresie zmierzającym do ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowo – gazowych, wymianę 
kotłów na ekologiczne, termomo-

dernizacji budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej, moder-
nizacji i rozbudowy sieci drogowej, 
zmniejszenia energochłonności 
oświetlenia ulicznego oraz innych 
dziedzin funkcjonowania gminy 
Strzegom.

Na opracowanie PGN gmina 
Strzegom otrzymała dofinanso-
wanie ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

WAŻNE!
Dobrze opracowany PGN po-

zwoli podnieść szanse gminy i jej 
mieszkańców na uzyskanie dofi-
nansowania ze środków krajowych 
i Unii Europejskiej, w tym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdia-
gnozować potrzeby i możliwości 
gminy Strzegom w zakresie mo-
dernizacji źródeł ciepła oraz termo-
modernizacji budynków, przepro-
wadzona zostanie inwentaryzacja 

mieszkańców przez upoważnio-
nych przez burmistrza Strzego-
mia pracowników EKO-TEAM ze 
Zgorzelca. 

W najbliższym okresie rozpocz-
nie się akcja inwentaryzacyjna na 
stronie internetowej www.strzegom.
pl. Wypełnienie ankiety nie będzie 
żadnym wiążącym zobowiązaniem 
z Państwa strony, natomiast sta-
nowi ważną informację dla nas 
o ilości emisji CO2, zużyciu energii 
oraz jej produkcji. Pozyskanie tych 
informacji od Państwa przyczyni się 
do stworzenia kompletnego i rzetel-
nego opracowania końcowego.

Wszelkie informacje dotyczące 
PGN wraz ze wzorem ankiet będą 
udostępnione do pobrania na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu www.strzegom.pl

Dodatkowe informacje uzyska-
cie państwo u Wykonawcy EKO 
– TEAM Sebastian Kulikowski 
tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 
34, e-mail: ekoteam.kulikowski@
gmail.com

Dziękujemy Państwu za pomoc 
w opracowaniu PGN. 

Wykonanie projektu pn.: „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzegom” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedstawiamy Państwu 
dane dotyczące organizacji 
pozarządowych z siedzibami 
w gminie Strzegom, na rzecz 
których można przekazać 1% 
podatku w zeznaniu rocznym 
PIT (stan na 13.02.2015 r. wg 
wyszukiwarki on-line podmio-
tów w KRS, bez podmiotów 
w likwidacji): 
Stowarzyszenie Promocji Za-
trudnienia i Aktywizacji Za-
wodowej Bezrobotnych Euro 
- Partner
Strzegom
Numer KRS: 0000090222
Fundacja Św. Jadwigi
Morawa
Numer KRS: 0000116588
Strzegomskie Stowarzyszenie 
Kobiet „Opoka”
Strzegom
Numer KRS: 0000220114
Stowarzyszenie Mieszkańców 
na rzecz Rozwoju Wsi Sta-
nowice
Stanowice
N u m e r  K R S : 
0000234294
Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Olszany
Olszany
N u m e r  K R S : 
0000290395
Stowarzyszenie Peda-

gogów i Psychologów Gminy 
Strzegom
Strzegom
Numer KRS: 0000300929
Jednocześnie zachęcamy inne 
podmioty z terenu gminy, które 
mogą pozyskiwać 1% podatku 
za pośrednictwem swoich orga-
nizacji macierzystych, a także 
mieszkańców, na rzecz których 
można przekazać 1% podatku 
za pośrednictwem fundacji do 
zgłaszania się. Zgłoszenia, które 
będą zawierać niezbędne do 
wpisania do PIT-u informacje, 
będą sukcesywnie zamieszczać 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl 
Zgłoszenia przyjmowane są 
w formie pisemnej w Wydziale 
Obsługi Interesantów (par-
ter, pokój nr 15), faksem pod 
numerem 74 85 60 516 lub 
elektronicznie pod adresem: 
biuletyn@strzegom.pl 

Zostaw 1% w gminie Strzegom

PLAn GoSPoDArkI nISkoemISYJneJ (PGn)

Rozpoczyna się kolejny etap działań związanych z wdrażaniem Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Strzegom na 2015 rok. Do 6 lutego br. wpłynęło 20 propozycji projektów. - Jest to 
pozytywne zaskoczenie, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania 
w pierwszym roku funkcjonowania budżetu – mówią urzędnicy. 

Harmonogram głosowania:
02.03.2015r. (poniedziałek) 8.30-16.00
03.03.2015r. (wtorek)  8.30-17.30
04.03.2015r. (środa)  8.30-16.00
05.03.2015r. (czwartek)  8.30-16.00
06.03.2015r. (piątek)  8.30-14.30
07.03.2015r. (sobota)  11.00-15.00 
08.03.2015r. (niedziela)  9.00-13.00 

LISTA PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH GŁOSOWANIU

Lp. Tytuł projektu Zgłaszający

Zweryfikowany 
koszt realizacji 
projektowanego 
zadania (zł)

Lokalizacja projektu

Działka Obręb Arkusz 
mapy

1. Budowa placu zabaw Karolina Kiełbasa 99 345,72 627/4 2 28

2.
Łącznik drogowy pomiędzy drogami wewnętrznymi 
wzdłuż garaży na zapleczu budynku ul. św. Anny 7a w 
kierunku ul. Czerwonego Krzyża

Władysław Halczuk 28 367,74 1302/2 3 14

3. Mobilne biuro plenerowych zawodów sportowych Edward Fedycz-
kowski 8 983,92

Urządzenie mobilne, 
proponowane przekazanie 
pod opiekę Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Strzegomiu

4.
Remont i modernizacja podwórka położonego w cen-
trum miasta między ul. Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, 
Ogrodową a Rynkiem

Joanna Oboza 137 553,31 1466 3 14

5. Siłownia pod chmurką – na „domkach” – Osiedle 
Południe Barbara Balawender 38 756,22 2393 3 32

6. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi krzyżowej od ul. 
Promenada-Cicha w kierunku Góry Krzyżowej Tomasz Marczak 211 555,71 1071 1 2

7. Utworzenie hotspotów wi-fi na terenie rynku oraz 
OSiRu w Strzegomiu Konrad Fornal 22 340,00 1365

630
3
1

14
15

8. Wykonanie nawierzchni Marek Sozański 54 648,07 555 3 12

9. Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Strzegomiu

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Publicznej 
Szkoły podstawowej 
nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w 
Strzegomiu „Przyja-
ciele Czwórki”

290 000,00 1358 3 14

10. Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Krót-
kiej w Strzegomiu Urszula Jarosińska 57 790,66 1862 3 15

11. Zagospodarowanie działek – terenów „Siłownia pod 
chmurką” Teresa Mielnik 125 988,63 1555

1946
3
3

14
23

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie 
dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju.
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Msza św. koncelebrowana była 
przez ks. kanonika Marka Żmu-
dę, ks. Wojciecha Balińskiego 
i ks. Sebastiana Bardasa. Ten 
ostatni w homilii podkreślał, że 
trzeba wracać pamięcią do tam-
tych czasów, bo z każdej sytuacji, 
nawet tak tragicznej, człowiek 
wychodzi umocniony i bardziej 
doświadczony. – Wywózką zo-
stali objęci nasi rodacy i to tylko 
dlatego, że byli Polakami. Jak 
oni to wszystko wytrzymali, 
żyjąc w niegodziwych wręcz 
warunkach? – pytał się reto-
rycznie kapłan. – Tylko wiara 
w Boga dawała im nadzieję, że 
jeszcze kiedyś wrócą do swojej 
Ojczyzny – dodał ks. Bardas. 
Po zakończonym nabożeństwie 
goście uroczystości – m. in. bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta i przewodniczący Rady 

Miejskiej Tomasz Marczak - 
przeszli pod pomnik Bezimien-
nej Matki Sybiraczki, by złożyć 
hołd Sybirakom. Przy pomniku 
asystowała im delegacja uczniów 
z klasy mundurowej z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących wraz 
ze sztandarem. Ostatnim akor-
dem niedzielnych uroczystości 
było wręczenie sybirackich od-
znaczeń w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”. „Krzyż 
Obrońców Kresów Wschodu” 
otrzymał przewodniczący RM – 
Tomasz Marczak, a „Honorową 
Odznakę Sybiraka” – pracownik 
Urzędu Miejskiego – Tomasz 
Wanecki. 

red

wydArzeniA

Bądź aktywny!

Wyniki:
I kategoria konkursowa – budynki 
wielorodzinne – 13 zgłoszeń:
miejsce I - w wysokości 40.000,00 
zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 
Rynek 24 w Strzegomiu
miejsce II - w wysokości 30.000,00 
zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Legnicka 8 w Strzegomiu
miejsce III - w wysokości 
27.000,00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Rynek 25 w Strzegomiu
miejsce IV – w wysokości po 
25.000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Rynek 26 w Strzegomiu 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ul. Dąbrowskiego 23 w Strze-
gomiu 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Kościuszki 25 w Strzego-
miu 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Legnicka 17 w Strzegomiu 
miejsce V – w wysokości po 
15.000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Brzegowa 19 w Strzegomiu 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Armii Krajowej 18 w Strze-
gomiu 
miejsce VI – w wysokości po 
10.000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Aleja Wojska Polskiego 43 
abc w Strzegomiu 
Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ul. Legnicka 23-25 w Strze-
gomiu 
Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Czerwonego Krzyża 2 
w Strzegomiu
Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. 3-go Maja 27-29 w Strze-
gomiu 
II kategoria konkursowa – bu-
dynki jednorodzinne – 2 zgło-

szenia:
I miejsce - w wysokości 2.000,00 
zł
Hanna, Irena Czerwińska, Rogoź-
nica, ul. Ofiar Gross - Rosen 20
II miejsce - w wysokości 1.000,00 
zł
 Zbigniew Wójcik, Beata Wójcik, 
Goczałków, ul. Strzegomska 
43A

Odnowili kamienice
Rozdano nagrody w konkursie „Odnów i Wygraj”. Gratulujemy wygranym i zapraszamy do kolejnej edycji

Opłata roczna z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu 
stanowiącego własność gmi-
ny Strzegom powinna być 
uiszczona w terminie do 31 
marca każdego roku w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu Rynek 38, pokój nr 11 
lub na indywidualny rachunek 
bankowy użytkownika wie-
czystego.

Osobom fizycznym, któ-
rych dochód miesięczny na 
jednego członka gospodar-
stwa domowego nie prze-
kracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku 2014 tj. 
kwoty 1.891,73 zł brutto, 
ogłoszonego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” na 
podstawie art. 20 pkt 1 lit. 
a ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1440 z późn. zm.), udziela się 
na ich wniosek 50% bonifika-
ty od opłat rocznych z tytułu 
uż ytkowania wiecz ystego 
nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność gmi-
ny Strzegom jeżeli nieru-
chomość jest przeznaczona 
lub wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe. 

druki wniosków o udziele-
nie bonif ikaty dostępne są:

Wydział Obsługi Interesan-
tów (pokój nr 15 – na parterze 
Urzędu Miejskiego.

Wymagane załączniki do 

wniosku o udzielenie boni-
fikaty : 
- roczne  roz l iczenie  do-

chodu lub zaświadcze-
nie  o  os iągnię t ym do-
c h o d z i e  w  2 0 1 4  ro k u 
członków gospodarstwa  
 d o m o w e g o  u z y s k a n e 
z miejsca pracy,

- zaświadczenia z biura pra-
cy potwierdzające status 
i otrzymane świadczenia 
członków gospodarstwa 
domowego,

- roczne rozliczenia z ZUS 
o osiągniętych dochodach 
z tytułu renty lub emery-
tury za rok 2014 członków  
gospodarstwa domowego,
- oświadczenie potwier-

dzające sytuację w przypadku 
braku dochodów.

wypełniony wniosek wraz 
z załącznikami należy złożyć 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów (pokój nr 15- prawe 
skrzydło).

Jednocześnie informuję, iż 
użytkownik wieczysty może 
złożyć wniosek do burmistrza 
w terminie – nie później niż 
do 16 marca 2015 r. o usta-
lenie innego terminu zapłaty, 
nieprzekraczającego bieżące-
go roku kalendarzowego.

szczegółowych informacji 
udziela:

Wydział Obsługi Interesan-
tów (pokój nr 15- parter, tel. 
74 8560-573) lub Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego (pokój nr 34- II 
piętro, tel. 74 8560-544).

50 % bonifikaty w opłacie

Sierżant sztabowy 
Mariusz Niemczyk

Przedstawiamy dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu. W tym numerze sierżant 
sztabowy Mariusz Niemczyk.

Rejon patrolowania dzielni-
cowego: 

Bartoszówek, Grochotów, 
Jaroszów, Międzyrzecze, Mo-
dlęcin, Morawa, Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowice

Telefon służbowy: 74 8551-
991, tel. kom. 797 306 402 

nasi dzielnicowi* *

Spożywali alkohol 
12 lutego 2015 r. pracownik 

miejskiego monitoringu zauwa-
żył dwóch mężczyzn spożywa-
jących alkohol na przystanku 
przy ulicy Leśnej w Strzegomiu. 
Interwencję w tej sprawie, po 
zgłoszeniu, podjęła policja. 

Zatrzymany z narkotykami 
Strzegomscy policjanci za-

trzymali 23-letniego mężczy-
znę, który miał przy sobie 100 
porcji marihuany. Policjanci 
sprawdzają, skąd mężczyzna 
miał narkotyki i czy udostępniał 
je innym osobom. 

Ujęli wandala 
17 lutego 2015 r. strzegomscy 

policjanci ujęli 35-letniego 

strzegomianina, który od 2014 
roku unikał kary pozbawie-
nia wolności za zniszczenie 
mienia. 

Alkohol i papierosy bez 
akcyzy 

150 litrów spirytusu, 140 
kilogramów tytoniu oraz 1000 
szt. papierosów ujawnili poli-
cjanci wspólnie z wałbrzyskimi 
celnikami. Towar ukryty był 
w jednym z mieszkań na tere-
nie Strzegomia. Straty na szko-
dę skarbu państwa szacowane 
są na blisko 100 tysięcy zło-
tych. Za czyn ten 48-letniemu 
mieszkańcowi Strzegomia 
grozi wysoka grzywna lub 
kara pozbawienia wolności do 
lat trzech. 

Co w kronice policyjnej?

Nie można zapominać o czasach deportacji na Sybir
Za udział w tych niezwykle ważnych uroczystościach dziękował Jerzy Orabczuk, prezes Koła Sybiraków

Strzegomianie pamiętali o 75. rocznicy I deportacji Polaków 
na Sybir. Z tej okazji w kościele pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel 
w Strzegomiu w dniu 15 lutego odbyła się uroczysta msza 
św. w intencji Sybiraków i ich rodzin. 

Przedstawiamy końcowe rozstrzygnięcia konkursu „Odnów 
i Wygraj” w 2015 r. Nagrody pieniężne przedstawicielom 
poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych i właścicie-
lom domków jednorodzinnych zostały wręczone w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w dniu 
9 lutego br. 
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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: 

miciu: wiem, że remont stadionu 
jest rozłożony na etapy. Proszę 
o podanie konkretnych terminów 
zakończenia poszczególnych eta-
pów i wyszczególnienie, co zostanie 
oddane.

Przebudowa obiektów sporto-
wych na terenie OSiR w Strze-
gomiu została podzielona na 2 
zadania: zadanie 1 - górna płyta 
boiska do piłki nożnej oraz obiek-

ty lekkoatletyczne oraz zadanie 
2- przebudowa dolnej płyty boiska 
sportowego z trawy naturalnej. 
W ramach zadania 1 zostanie 
wykonane pełnowymiarowe bo-
isko treningowe z trawy sztucznej, 
czterotorowa bieżnia lekkoatle-
tyczna 400 m i sześciotorowa 100 
m z nawierzchnią poliuretanową, 
skocznia w dal, rzutnia do pchnię-
cia kulą, przygotowany teren do 
skoków wzwyż. W ramach tego 
zadania zostanie również wyre-
montowana istniejąca trybuna, 
wykonane ogrodzenie oraz oświe-
tlenie boiska i bieżni. Zakończenie 
tej części inwestycji w umowie 
z wykonawcą przewidziane jest 
do wykonania do 15 lipca 2016 
r. (nie uwzględniając procedur 
odbiorowych). W ramach zadania 
2, na dolnej płycie, zostanie wybu-
dowane główne boisko do piłki 
nożnej z nawierzchnią z trawy 
naturalnej wraz z dodatkowym 
polem treningowym do rzutów 
karnych. Boisko to zostanie rów-
nież wyposażone w automatyczny 
system nawadniania nawierzchni 
trawiastej. Zostanie także wybu-
dowana trybuna na 264 miejsca 
siedzące wraz z zadaszeniem oraz 
oświetlenie boiska. Zakończenie 
tej części inwestycji w umowie 

z wykonawcą jest przewidzia-
ne do wykonania do 30 lipca 
2015 r. Oczywiście należy jeszcze 
uwzględnić czas na przeprowa-
dzenie czynności odbiorowych. 
Oba zadania są dofinansowywane 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki: zadanie 1 dofinanso-
wane w ramach Wojewódzkiego 
Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej w kwocie 
1.293.500 zł, zadanie 2 dofi-
nansowane w ramach Programu 
Rozwoju Inwestycji Sportowych 
w kwocie 694.400,00 zł. 

każdy: dzień dobry, panie burmi-
strzu, na bieżąco dowiadujemy się 
z różnych źródeł o nowych inwe-
stycjach oraz ich kosztach, a mnie 
ciągle nurtuje pytanie, dlaczego 
na budowę boiska przy kosza-
rowej, czy przebudowę stadionu 
pozyskiwane i przeznaczane są 
tak ogromne środki finansowe, a na 
uruchomienie placówki domu opie-
ki dziennej dla ludzi chorych wciąż 
nie ma pieniędzy, inwestora. kiedy 
możemy się spodziewać realizacji 
takiego planu, który był w progra-
mie wyborczym? Pozdrawiam! 

Był w programie wyborczym 
i będzie ten plan realizowany. 

Minęły trzy miesiące kadencji 
i nie można oczekiwać, że w tym 
czasie zrealizowane zostaną tak 
duże zadania. Na jakim etapie 
jesteśmy? W chwili obecnej trwa 
zmiana planu przestrzennego dla 
budynku przy ul. Armii Krajowej 
po byłym ośrodku zdrowia celem 
wprowadzenia tam możliwości 
realizacji szeroko pojętych usług, 
a nie wyłącznie, jak jest teraz, 
usług zdrowia. 31 grudnia 2014 r. 
ogłoszono projekt wieloletniego 
programu „Senior – Wigor”, 
który przewiduje dotację na re-
mont i urządzenie domu dzien-
nej opieki. Warto zaznaczyć, że 
na utrzymanie domu program 
ten zakłada dotację 80 % przez 
pięć lat. Zgłosimy się do tego 
programu i będziemy realizować 
temat bardzo potrzebny dla naszej 
społeczności. 

edek: czy miasto odnowi stary 
mur przy byłym Pks-ie obok wia-
duktu? czy ten brzydki kamienny 
kiosk zostanie wyburzony ? macie 
jakieś plany na rewitalizację tego 
miejsca? 

Mur i cały teren, o którym pan 
pisze, nie jest własnością gminy 
i nie możemy nic z nim robić. 
Zapytaliśmy właściciela o kiosk, 

który tam stoi i czekamy na odpo-
wiedź. Mam nadzieję, że właściciel 
zadba o cały teren i nie będziemy 
musieli się go wstydzić. 

edek: mam pytanie, gdzie jest skła-
dowana kostka granitowa, płyty 
i korytka ściekowe zdemontowane 
z ul. Boh. getta i świdnickiej ? 
czy firma remontująca dostała ten 
materiał w rozliczeniu? jeśli tak, to 
jak został on wyceniony? jeśli nie, 
to ile (w tonach) odzyskano i gdzie 
będzie zagospodarowany ? 

Informuję, że firma nie dostała 
materiału pochodzącego z roz-
biórki w rozliczeniu. Materiał 
pochodzący z demontażu z ul. Bo-
haterów Getta, Tomasza i Krótkiej 
był sukcesywnie ważony i składo-
wany na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu oraz 
na ogrodzonym terenie należącym 
do gminy Strzegom. Materiał 
jest wbudowywany podczas re-
montów terenów należących do 
gminy Strzegom. W sprawie 
ilości i miejsca wbudowania ma-
teriału z odzysku proszę złożyć 
wniosek o udzielenie informacji 
publicznej. 

jaaa: witam. czy w naszym mie-
ście istnieje równouprawnienie? 

czy na ulicy mickiewicza są spe-
cjalne miejsca parkingowe dla 
naszych lokalnych oligarchów? 

Całość zapytania przekazałem 
do instytucji zgodnie z kompe-
tencjami. 

Patryk: w odpowiedzi na moje py-
tanie prosił pan o kontakt w spra-
wie stworzenia siłowni do „ka-
listeniki”. jak mam z panem się 
skontaktować ? 

Proszę zadzwonić do sekreta-
riatu: 74 8560-500 lub przyjść do 
Urzędu. Jeśli nie mam umówione-
go spotkania, to zawsze przyjmuję 
mieszkańców, nie czekając na 
wtorek. Zapraszam. 

zbych: Proszę o wycięcie krzaków 
na drodze między kostrzą a ka-
mieniołomem skalimex, kawałek 
za kostrzą. droga idzie po łuku 
w lewo, jest ciasno, ciężko jest się 
minąć z inną ciężarówką, bo do 
ostatniej chwili nic nie widać. te 
krzaki powodują niebezpieczeń-
stwo w ruchu. 

Pracownicy Wydziału Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi przeprowadzą 
oględziny w terenie . Po oglę-
dzinach zostaną podjęte decyzje 
w sprawie usunięcia krzewów. 

- Panie profesorze, czego mo-
żemy dowiedzieć się z lektury 
5-tomowego wydawnictwa 
noszącego wspólny tytuł 
„kresowa Atlantyda”? 

- Przedstawiam w nich 
niezwykłe zjawisko 
w historii naszego kraju. 
Polska w wyniku wojny 
i układów jałtańskich 
została przesunięta 
na mapie Europy 250 
km na zachód. Dawna 
granica, która była na 
linii Dniestru i Zbrucza, 
wylądowała na linii Bugu 
i Sanu. Następstwem tego 
był fakt, ze straciliśmy ok. 
200 miast, które znajdowały 
się na przestrzeni od Kołomyi 
poprzez Lwów, Pińsk, Wilno po 
Nowogródek. O ile takie miasta 
jak Lwów i Wilno mają swoją 
ogromną literaturę, to o in-
nych miasteczkach nie ma tak 
wielu wydawnictw, a stamtąd 
wywodzą się ludzie, którzy – 
jeżeli nie przyjęli obywatelstwa 
sowieckiego – musieli opuścić 
te ziemie i zostali wywiezie-
ni na Zachód. Było to kilka 
milionów ludzi. Gros z nich 
osiadło na Dolnym Śląsku, 
Ziemi Lubuskiej, Pomorzu, 
część na Opolszczyźnie, a część 
na Mazurach. Ja przedstawiam 
historię tych 200 miast, których 
dawni mieszkańcy przenieśli 
się w dużej masie. Pokazuję, 
jak mieszkańcy Lwowa zostali 
przeniesieni do Wrocławia, 
Gliwic i Bytomia. Oczywiście 
w każdym mieście są Lwowia-
cy, ale w tych trzech jest ich 

najwięcej. Mieszkańcy Stani-
sławowa wylądowali w Opolu, 
Borysławia – w Wałbrzychu, 
Chodorowa (gdzie była cu-
krownia) – częściowo w Pszen-
nie, a Stryja – w Złotoryi. 
Zamierzyłem sobie, że co pół 
roku będę wydawał kolejny 
tom. Szósty jest już w za-
awansowanym przygotowaniu. 
W każdym tomie jest ok. 300 
fotografii i ok. 800 nazwisk. To 
są sagi rodzinne. Ludzie byli 
tam nauczycielami, notariusza-
mi, lekarzami, burmistrzami, 
założycielami klubów spor-
towych czy też sportowcami. 
Pokazuję historię przesiedleń, 
żeby ci, którzy dzisiaj tutaj 
mieszkają, nie mieli poczucia, 
że ich historia zaczęła się po 
1945 r., bo często za nimi był 

bagaż niezwykłej historii ich 
rodzin: mieli tam kamienice, 
pensjonaty, muzea, wspaniałe 
pałace, dwory, a później im to 
zabrano. Potem wylądowali 
w poniemieckich pałacach, go-
spodarstwach i ratuszach. Piszę 
to w taki sposób, by pokazać 

życie ludzi przez anegdoty 
i osobiste historie. Unikam 

ciężkich rozważań i dy-
wagacji politycznych. 
Interesuje mnie histo-
ria obyczaju, kultury, 
architektury i sztuki.

- dlaczego akurat 
kresy wschodnie są 
w tak dużym centrum 
pana zainteresowań?
 - Była to ziemia 

płodna w talenty. Fe-
nomen tej ziemi polegał 

na tym, że zamieszkiwało 
ją społeczeństwo niezwykle 

zróżnicowane. Byli tam Polacy, 
Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, 
Żydzi, Ormianie i ta mieszanka 
kulturowa powodowała rywali-
zację między nacjami. I rodziły 
się talenty. Bardzo bujne oso-
bowości, zdolni ludzie, z fanta-
zją i wyobraźnią. Jak się dzisiaj 
przegląda leksykony biogra-
ficzne, to ogromna masa ludzi 
urodziła się na Kresach – np. 
Fredro, Mickiewicz, Słowacki, 
Moniuszko, Zapolska, Lem 
czy Hemar. Większość kadry 
Uniwersytetu we Wrocławiu 
i Politechniki Wrocławskiej 
pochodziła właśnie stamtąd.

- Panie profesorze, jest pan auto-
rem wielu publikacji i współau-
torem filmów dokumentalnych. 
Pana twórczość wyróżnia piękny 
język literacki i erudycja. skąd 
w ogóle zainteresowanie historią 
i kulturą?

- Po skończeniu Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Strzegomiu, 
poszedłem do liceum w Świd-
nicy. Miałem to szczęście, że 
trafiałem na dobrych nauczy-
cieli historii. Myślę, że to, jakich 
ma się nauczycieli, odbija się na 
osobowości. Oni nauczyli mnie 
wrażliwości i rozumienia histo-
rii. Uczenie historii nie może 
być nudne. Zawsze mi powta-
rzano, żeby nie pisać w sposób 
nudny. W pisanie trzeba wkła-
dać wysiłek i brać na siebie cię-
żar zrozumienia tekstu. Osoby, 
które czytają teksty, powinny 
mieć przyjemność z czytania. 
Pisząc książki, chcę by czytel-
nicy do nich wracali. Dbam 
w szczególny sposób o poziom 
edytorski. Moje książki są na 
najlepszym papierze, skany 
mają bardzo dobrą jakość. Foto-
grafie pokazują urodę, eliminuję 
zdjęcia brzydkie i przypadkowe. 
Pokazuję zdjęcia artystyczne, 
które są swoistą trampoliną 
i powodują, że moje książki są 
popularne.

- strzegom jest bardzo ważnym 
miastem dla pana. tutaj się pan 
urodził i spędził dzieciństwo, 
rada miejska w 2009 r. nadała 
panu tytuł „Honorowego oby-
watela strzegomia”. jakie ma 

pan wspomnienia związane ze 
strzegomiem?

- To jest miasto, które da-
rzę wielkim sentymentem. 
W Strzegomiu zaraziłem się 
swoimi pasjami. Szczególną 
estymą darzę Bazylikę Mniej-
szą - w kościele tym byłem 
chrzczony, bierzmowany i bra-
łem ślub. Strzegomska fara 
od samego początku robiła 
na mnie niesamowite wra-
żenie. Pamiętam oczywiście 
kamieniołomy, gdzie kąpałem 
się w dzieciństwie i młodości. 
Z kolei w Strzegomce łapałem 
ryby „na rękę”, łapało się także 
raki. W Strzegomiu miałem 
znakomitych przyjaciół, szkol-
nych kolegów z ul. Miodowej 
i z ul. Waryńskiego – teraz ul. 
Dolnej. Pamiętam „Roszarnię”, 
łąki i inne urokliwe miejsca, 
które wryły mi się głęboko 
w pamięć. Tutaj rodziły się moje 
pierwsze fascynacje i pierwsze 
miłości. Po skończeniu 50. 
roku życia wchodzi się w wiek 
sentymentalny, jest wtedy takie 
uczucie nostalgii i potrzeba 
powrotu do swoich korzeni. 
Ja właśnie jestem na takim 
etapie. Strzegom jest miastem 
oryginalnym, ma siłę material-
ną. Wyróżnia się na tle innych 
miejscowości. Lubię to miasto, 

chcę tu wracać, by zobaczyć jak 
się zmienia i pięknieje. 

- właśnie, jak pan profesor po-
strzega zmiany, jakie zaszły 
w ostatnich latach w naszym 
mieście?

- Zauważyłem, że Strzegom 
ma dobry czas. W czasie mojej 
młodości miasto było bardzo 
zniszczone i zaniedbane – Ry-
nek był wręcz w opłakanym 
stanie. Wkładane plomby 
były wątpliwej jakości, a ka-
mienice źle odbudowywane. 
Kiedy rozpoczęła się era sa-
morządności, sytuacja uległa 
diametralnej poprawie. Miasto 
nabrało innego lotu. Kolorowe 
elewacje budynków pokazały 
urodę tych miejsc. Dobrze, że 
burmistrzowie to widzą i chcą 
poprawiać wizerunek Strze-
gomia. Trzeba powiedzieć, że 
miasto jest coraz większym 
magnesem dla turystów. Moi 
koledzy z Opola, będąc tutaj, 
podkreślają, że Strzegom się 
zmienia i warto tu przyje-
chać. Strzegom jest naprawdę 
ważnym punktem na mapie 
Dolnego Śląska. 

- dziękuję za rozmowę i życzę 
wszystkiego najlepszego.

TW

Strzegom darzę wielkim sentymentem
Wywiad z profesorem Stanisławem Nicieją, historykiem, Honorowym Obywatelem Strzegomia, rektorem Uniwersytetu Opolskiego

Prof. Stanisław Nicieja spotkał się w dniu 19 lutego br. ze 
strzegomianami, by promować serię książek pt. „Kresowa 
Atlantyda”. Spotkanie autorskie, zorganizowane przez Bi-
bliotekę Publiczną Miasta i Gminy Strzegom, miało miejsce 
w sali Strzegomskiego Centrum Kultury II.
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Trzeci etap przebudowy 
chodników przy drodze 374 
na odcinku od ul. Legnickiej 
do ul. Kasztelańskiej w Strze-
gomiu będzie możliwy do zre-
alizowania dzięki pomocy rze-
czowej o wartości 395 120,00 
zł udzielonej przez gminę 
Strzegom Województwu Dol-
nośląskiemu na zakończenie 
zadania. Przypominamy, że 
gmina Strzegom zrealizowała 
w latach 2013 - 2014 dwa etapy 
przebudowy chodników przy 
drodze 374 w Strzegomiu, zaś 

w 2015 r. zrealizowany zostanie 
końcowy etap. 

Z budżetu gminy Strzegom 
na rok 2015 udzielono również 
pomocy finansowej powiatowi 
świdnickiemu. Kwotę w wyso-
kości 215 495 zł przekazano 
na budowę siedziby Powiato-
wego Pogotowia Ratunkowe-
go w Świdnicy. Wsparcia nie 
odmówiono również policji. 
5 tys. zł trafi do Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy 
na zakup sprzętu informa-
tycznego. W celu zwiększenia 

poczucia bezpie-
czeństwa miesz-
kańców przekaza-
no również 25 tys. 
zł na uruchomie-
nie dodatkowych 
patroli funkcjo-
nariuszy policji, 
a także motywacji 
finansowej funk-
cjonariuszy pionu 
prewency jnego, 
którzy wyróżnia-
ją s ię  w swojej 
pracy. 

Na co pomoc od gminy?
Pieniądze przekazano na remont chodników, dodatkowe patrole policji i nagrody dla aktywnych funkcjonariuszy Nowe Kapituły 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej powołano pięcio-
osobową kapitułę do opinio-
wania wniosków o nadanie 
prawa używania herbu i flagi 
miasta Strzegomia w oso-
bach: Urszula Podsiadł y-
Szubert, Bożena Bojanow-
ska-Czuk, Edmund Szcze-
pański, Krzysztof Kaszub, 
Roman Asynger. 

Kolejna sesja 
24 lutego 2015 r. o godz. 

15.00 w sali obrad Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
odbędzie się kolejna sesja 
Rady Miejskiej. 

Mieszkania za 5 % lub 1% 

Informujemy mieszkańców naszej 
gminy – najemców komunalnych lokali 
mieszalnych , że na Sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu w dniu 24 września 2014r. 
została podjęta Uchwała Nr 77/14 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 
2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 57/03 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie zasad gospoda-
rowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność gminy Strzegom, która wpro-
wadza nowe zasady sprzedaży mieszkań 
komunalnych na rzecz najemców. 

Zgodnie z tymi zasadami od ceny lo-
kalu mieszkalnego, sprzedawanego jako 
odrębna nieruchomość w trybie bezprze-
targowym udziela się :

- 99% bonifikaty - przy sprzedaży 
wszystkich pozostałych lokali mieszkal-
nych znajdujących się w budynku - przy 
jednorazowej zapłacie ceny lokalu, 

- 95 % bonifikaty - w pozostałych przy-
padkach .  

Szczegółowe informacje dotyczące 
nabycia przez aktualnego najemcę 
w trybie bezprzetargowym lokalu miesz-
kalnego można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – pokój nr 
34 (II piętro) , telefonicznie pod nr tel. 
74/ 8560-543, - 544 ( pn, śr, czw w godz. 
8.00 -16.00, wt - w godz. 8.00 -17.30 , 
pt. w godz. 8.00 - 14.30 lub meilowo -  
strzegom@strzegom.pl

Uchwałą Rady Miejskiej, pod-
jętą podczas sesji (12 lutego 
2015 r.,) wprowadzone zostały 
zmiany w stałych obwodach 
głosowania. Mają one wyłącz-
nie charakter porządkowy. 

W związku z utworzeniem 
na terenie gminy Strzegom no-
wych ulic o nazwach Widokowa, 
Wodna, Piekarnicza, jak również 
w celu dostosowania granic ob-
wodów głosowania do stanu 
faktycznego, podjęto uchwałę 
zmieniająca uchwałę w sprawie 
podziału gminy Strzegom na 
stałe obwody głosowania, ustale-
nia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wybor-
czych oraz zmieniono opis granic 
niektórych obwodów głosowania. 
W obwodzie głosowania nr 3 
dodaje sie ul. Widokową, w ob-

wodzie głosowania nr 11 - ul. 
Wodną, w obwodzie głosowania 
nr 12 - ul. Piekarniczą. Zmie-
niono także siedzibę Obwodo-
wej Komisji Wyborczej nr 14 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie, ul. Szkolna 1, 

58 - 152 Goczałków na Świetlicę 
Wiejską w Goczałkowie , ul. Ro-
goźnicka 17, 58 - 152 Goczałków, 
w obwodzie głosowania nr 17 
w Jaroszowie z granic obwodu 
głosowania skreślono wyrazy 
parzyste i nieparzyste.

W ostatnim czasie odbyły 
się posiedzenia dwóch 
komisji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Komisji 
ds. Wsi oraz Komisji Kul-
tury, Sportu i Rekreacji. 

Komisja Kultury, Spor-
tu i Rekreacji spotkała się 
w Strzegomskim Centrum 
Kultury. 

– Zostaliśmy zapoznani 
z działalnością SCK. Po-
znaliśmy także poszcze-
gólne sekcje, które działają 
przy SCK. Dyrektor Bo-
żena Bojanowska-Czuk 
przedstawiła nam ponadto 
plan imprez na 2015 r. – 
mówi Cezary Włodarczyk, 
przewodniczący komisji. 
Komisja zainteresowała się 
również zakupem projektora 
do sali kinowej, o co radni 
będą wnioskować na sesji. 

Komisja ds. Wsi na czele 
z radnym Andrzejem Szcze-
panikiem rozmawiała na 
temat zadań inwestycyjnych 
na terenie gminy Strzegom, 
które zostały zaplanowane 
na ten rok, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów 

wiejskich. Jednym z tema-
tów spotkania była również 
rozmowa z przedstawicie-
lami Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Roślin, 
którzy zapoznali radnych 
z zakresem swojej działal-
ności. Szczególną uwagę 
zwrócono na przestrzeganie 
pełnego zakresu ochrony 
roślin i obrotu nasionami 
w gospodarstwie, nadmie-
niając, że w szczególnych 
przypadkach mogą być za-
stosowane kary, włącznie 
z pozbawieniem dopłat. 

Radni zapoznali się także 
z planem pracy pozostałych 
komisji na temat działań na 
rzecz wsi oraz z informacją 
Dolnośląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego do-
tyczącą jego działalności. 
Złożono ponadto wniosek 
do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
o przeszkolenie rolników 
gminy Strzegom w zakresie 
nowych zasad dopłat oraz 
sporządzania wniosków 
o dopłaty. 

Istotnym punktem posie-
dzenia Komisji ds. Wsi była 
rozmowa z delegatami Izb 
Rolniczych. Nowe wybory 
delegatów do Izb odbędą się 
31 maja 2015 r. – Niestety, 
zainteresowanie udziałem 
w nich ze strony rolników 
jest niewielkie – mówi radny 
Szczepanik. 

Mk 

Zmiany w obwodach głosowania

O czym komisje Rady? 

Co się zmieni w strzegomskich obwodach głosowania, od kiedy i gdzie? 

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisja ds. Wsi

16 lutego 2015 r. odbyła się 
VII Sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. Cen-
nych wskazówek młodym rad-
nym udzielał, obecny na sesji, 
zastępca burmistrza Wiesław 
Witkowski. 

Radni omówili temat nagród, 
które miałaby przyznawać mło-
dzież za działalność kulturalną, 
społeczną oraz charytatywną. 
Podstawą nagradzania będzie 
stworzony przez młodych rad-
nych regulamin. - Nazwa na-
grody to jeszcze etap sporny. 
Na razie padły tylko propozycje 
m.in. „Granitowe Orły” – mówi 
przewodniczący MRM Konrad 
Fornal. Młodzi radni mają 
także w planach organizację 
spektaklu oraz swojej wersji 
popularnego show „Master 
Chef ”. 

Ważnym tematem sesji było 
również omówienie zagadnień 
związanych z Budżetem Oby-

watelskim, do którego MRM 
złożyła dwa wnioski. 

Została również powołana 
komisja ds. współpracy z innymi 
radami, której członkami stali się: 
Paweł Wroński (przewodniczą-
cy komisji), Kamila Sobkowiak 
(zastępca), Magdalena Hawro 
(sekretarz), Justyna Popielas 
oraz Mikołaj Wójcik.

W spotkaniu uczestniczyły 
także przedstawicielki Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej ze 
Świdnicy, które zaprosiły strze-
gomian do udziału w zawodach 
sportowych. 

Mk 

Młodzi radni obradowali

Rada Miejska wyraziła zgo-
dę na zapewnienie przez 
gminę Strzegom bezpłatne-
go transportu poprzez za-
kup z budżetu gminy bile-
tów miesięcznych i  opie-
ki w czasie przewozu dla 
dzieci oraz uczniów, których 
droga z domu do publicz-
nych przedszkoli oraz szkół 
prowadzonych przez gminę 
Strzegom nie przekracza 
określonych odległości. 

Podjęcie takiej  uchwały 
pozwoli  na dowóz dzieci 
i  uczniów z miejscowości 
położonych w odległości nie 
większej niż 3 lub 4 km za-
pewniając tym samym dzie-
ciom bezpieczne dotarcie do 
szkół. Gmina Strzegom ze 
względu na specyfikę gospo-
darczą - funkcjonujący prze-
mysł kamieniarski i bardzo 
dużą liczbę poruszających się 
po drogach dużych samocho-
dów ciężarowych w sposób 
szczególny musi dbać o bez-
pieczeństwo dzieci w drodze 
do i ze szkoły.

Kryteria przyjęć przedszko-
laków

Określono także kryteria 
przyznanych punktów, w po-
stępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę 
Strzegom. Dziecko czterolet-
nie, które od 1 września 2015 
r. ma prawo do korzystania 
z wychowania przedszkol-
nego- 50 pkt. Gdy obydwoje 
rodzice dziecka pracują, pro-
wadzą działalność gospo-
darczą, uczą się lub studiują 
w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub ro-
dzice samotnie wychowujący 
dziecko - 40 pkt. Kiedy ro-
dzeństwo dziecka uczęszcza 
do tego samego przedszkola 
lub szkoły podstawowej ( 
nie dotyczy dzieci, których 
rodzeństwo kończy edukację 
w przedszkolu lub szkole 
w roku szkolnym, w którym 
odbywa się nabór) lub do 
tego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego zgłoszone 
jest więcej niż jedno dziec-
ko – 30. Gdy przedszko-
le lub szkoła położona jest 
najdogodniej dla rodziców 
( opiekunów prawnych) – 
lokalizacja przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego naj-
bliżej miejsca zamieszkania 
lub miejsca pracy rodziców 
- 10 pkt.

W trosce o dzieci i młodzież

Gmina Strzegom kolejny raz udzieliła pomocy finansowej na inwestycje waż-
ne dla mieszkańców. Tylko dzięki niej, jest gwarancja na ich realizacje. Jakie 
zadanie zostały dofinansowane ze strzegomskiego budżetu i kiedy zostaną 
zrealizowane? 

Powołano także nowy skład ka-
pituły do opiniowania wniosków 
o nadanie „Honorowego Oby-
watela Strzegomia”. W skład 
kapituły weszli: Zbigniew 
Suchyta, Tomasz Marczak, 
Ryszard Rossa, Roman Asyn-
ger, Wiesław Witkowski. Obie 
Kapituły będą działać do końca 
kadencji Rady.

Porządek obrad przedstawia 
się następująco: 
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie komisji wniosko-

wej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2015 rok.

6. Interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Radni rozmawiali także o możliwości uzyskania odszko-

dowań za urządzenia energetyczne, gazowe, telekomu-

nikacyjne posadowione na gruntach rolnych, wnioskując 

jednocześnie o umożliwienie rolnikom korzystania 

z bezpłatnych porad radcy prawnego. 
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11 lutego2015 r. w Gim-
nazjum nr 1 w Strzegomiu 
odbyła się kolejna żywa lekcja 
historii w temacie „Polska 
szlachta i husaria”. Tym razem 
zaproszone zostało bractwo 
,,KERIN”, które od siedmiu 
lat pracuje z młodzieżą, prze-
kazując wiedzę z uwzględnie-
niem wymagań aktualnej pod-
stawy programowej. Poprzez 
ciekawe i  humorystyczne 
opowieści, włączanie uczniów 
w odgrywanie różnorodnych 
ról systematyzowana jest ich 
wiedza, a przedmiot jakim 
jest historia nabiera innego 
wymiaru .

W czasie spotkania prze-
niesiono się w czasy Rzecz-
pospolitej XVI i XVII wieku 
i wysłuchano opowieści o po-
wstaniu stanu szlacheckiego 
i jego wewnętrznych podzia-
łach. - Mieliśmy też okazję zaj-
rzeć do dworku szlacheckiego 

i posłuchać barwnej opowieści 
o zwyczajach szlacheckich. 
Przedstawiono nam też histo-
rię powstań kozackich i potopu 
szwedzkiego. Opowieści te były 
urozmaicone scenami odegra-
nymi przez uczniów w strojach 
z danej epoki – opowiadają 
uczestnicy spotkania. Jeden 
z uczniów miał okazję stoczyć 
potyczkę na szable z Koza-
kiem. Uczennice w barwnych 
strojach wcieliły się w postacie 
uzbrojonych w muszkiety i piki 
Szwedów.

Na koniec nie zabrakło opo-
wiadań o potędze i zwycię-
skich bitwach polskiej Husarii. 
Atrakcji było sporo, uczniowie 
mieli okazję wcielić się w po-
stać szlachcica, zapoznali się 
z rodzajem oręża omawianych 
epok. Wszystkie wykorzysta-
ne eksponaty były wiernymi 
replikami historycznych ory-
ginałów. 

To była żywa lekcja historii

Za współpracę ze szko-
łą nagrodę odebrali także 
przedstawiciele Piekarni FSB 
Strzegom. Miłym akcen-
tem konferencji „Mądrzej,  
czyli jak uczyć i szkolić dla 
gospodarki” było odebranie 
nagrody za pracę na rzecz 
promocji szkolnictwa zawo-
dowego przez nauczycielkę 
przedmiotów zawodowych 
gastronomicznych Barbarę 
Balawender.

Dodatkowo dwie wyróż-
niające się uczennice klasy II 
piekarz, odbywające zajęcia 
praktyczne w FSB Piekarnia 
Strzegom, Julia i  Natalia 
Wrona otrzymały czeki na 
kwotę 1000 zł każda.

Okazją do wręczenia nagród 
w Bolesławcu było spotkanie 
prezesów stref ekonomicz-
nych: wałbrzyskiej, legnickiej 
i kamiennogórskiej z przed-
stawicie lami ministerstw 
i samorządów.

Wzięli w nim udział m.in. 
minister edukacji narodowej 
Joanna Kluzik–Rostkowska, 
podsekretarz stanu w mini-

sterstwie gospodarki Ilona 
Antoniszyn–Klik, marszałek 
województwa dolnośląskie-
go Cezary Przybylski oraz 
wicestarosta powiatu świd-
nickiego Zygmunt Worsa, 
dyrektor Wydziału Oświaty 
i  Wychowania  S tarostwa 
Powiatu Świdnickiego Sta-
nisław Szelewa.

Celem spotkania było po-
wołanie Klastra Edukacyj-
nego ”INVEST In EDU”, 
którego współuczestnikiem 
stał się Zespół Szkół w Strze-
gomiu.

Podczas gali minister Jo-
anna Kluzik-Rostkowska 
przypomniała, że w nowej 
perspektywie finansowej UE 
na lata 2014-2020 w budże-
tach marszałków województw 
znajdzie się w sumie 900 mln 
euro na szkolnictwo zawodo-
we. Pieniądze od marszałków 
są przeznaczone na m.in. 
praktyki zawodowe u praco-
dawców. Minister Edukacji 
poinformowała, że resort 
rocznie będzie płacił praco-
dawcy 5 tys. zł. za każdego 

praktykanta, co pozwoli na 
odbywanie praktyk w rzeczy-
wistych warunkach pracy.

Rolą klastra będzie przede 
wszystkim zwiększenie do-
stępności do staży i praktyk 
oraz promocja szkolnictwa 
zawodowego. Pomysłodawcy 
mają również nadzieję, że ta 
inicjatywa  przyczyni się do 
powstawania klas patronac-
kich, w których przedsię-
biorca ma wpływ na program 
nauczania. Uczniowie z kolei 

nabywają praktyczne umie-
jętności oraz mają dostęp do 
nowoczesnych technologii. 
Zrzeszanie przedsiębiorców, 
szkół i samorządów pozwo-
li efektywniej odpowiadać 
na zapotrzebowanie rynku 
pracy.

Przypomnieć należy, że 
szkoła jest już członkiem kla-
stra kamieniarskiego powsta-
łego pod koniec 2013 r.

nagroda ministra
Zespół Szkół w Strzegomiu został nagrodzony przez Ministra Gospodarki za szkolenie zawodowe

Nie wszyscy uczniowie dotarli 
na spotkanie, ponieważ przez 
dziesięć lat w ich życiu zaszły 
ogromne zmiany. Część z nich 
żyje dzisiaj w Stanach Zjedno-
czonych, Niemczech, Holandii, 
Hiszpanii, inni porozjeżdżali się 
po różnych zakątkach Polski, 
część pozostała w Strzegomiu 
i okolicach. Niesamowite jest 
również to, że rekord licealistów 
do dnia dzisiejszego nie został 
pobity.

15.02.2005 r. o godz. 10.00 
wszystko się rozpoczęło. Była to 
świetna mobilizacja uczniów, na-

uczycieli, rodziców, przedstawi-
cieli władz miasta i mieszkań-
ców. Wydarzenie bardzo szybko 
podchwyciły też ogólnopolskie 
media, a „Teleexpress” codzien-
nie informował o kolejnych 
etapach rekordu. Coś, co mia-
ło być feryjną zabawą, chęcią 
sprawdzenia swoich możliwości 
szybko się przerodziło w nie-
zwykłą determinację i wolę do-
konania czegoś nietuzinkowego, 
o czym będzie się z uśmiechem 
wspominało po latach. Licealiści, 
wraz ze swoim nauczycielem To-
maszem Marczakiem, przez 69 

godzin nieprzerwanej 
lekcji przerobili 
całą literaturę 

przewidzianą w liceum. Były in-
terpretacje, recytacje, monologi, 
ale także fragmenty filmów i za-
bawne plastyczne prezentacje. 

Cała dokumentacja, wraz 
z kasetami VHS, która została 
wysłana do komisji Rekordów 
Guinnessa w Londynie ważyła 
7,5 kg. Po sześciu miesiącach 
przyszło z Londynu potwier-
dzenie, że rekord w kategorii 

„Najdłuższa lekcja świata” 

należy do strzegomskiego LO 
i został wpisany do Księgi Re-
kordu Guinnessa. 

- Dziękuję w tym miej-
scu uczniom i ówczesnemu 
nauczycielowi – Tomaszowi 
Marczakowi za tamte piękne 
i niezapomniane chwile. Łza 
się w oku kręci! – dodał ów-
czesny dyrektor, a dzisiaj bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta.

10 lat Rekordu Guinnessa LO! 69 godzin literatury!
Było to wspaniałe wydarzenie promujące nie tylko nasze Liceum, ale również całą gminę Strzegom

Pr z edszko l ak i  z  Mis i a 
Uszatka jak co roku w lutym 
świętują nie tylko z powodu 
Walentynek, ale także naj-
słodszego święta w przed-
szkolu „Święta Czekolady”. 
Czekoladowa przygoda roz-
poczęła się od wykonania 
różnorodnych słodkich przy-
smaków. 

W Czekoladowym Kuchci-
kowie dzieci piekły czekola-
dowe babeczki, czekoladowe 
muffinki, dekorowały walen-
tynkowe serduszka, tworzyły 
ryżowo-czekoladowe torciki 
i słodkie kompozycje. To naj-
słodsze święto w przedszko-
lu zakończył bal w Zamku 
Czekoladowym. Do wspólnej 
zabawy zaprosiła dzieci Cze-
koladowa Wróżka ze swoją 
czekoladową świtą znanych 
i lubianych czekolad: Gopla-
na, Śnieżka, Milka, Terravita, 
Wedel. Biletem wstępu na 

bal był strój w kolorze cze-
kolady oraz uśmiech na twa-
rzy każdego przedszkolaka. 
W scenerii czekoladowego 
zamku przy radosnej muzyce 
tańcom i wesołej zabawie nie 
było końca. Jak na prawdziwy 
bal przystało, z królewskimi 
honorami na tronie zasia-
dła Czekoladowa Królewna 
i Czekoladowy Król. Naj-
większą atrakcją naszego 
święta, był moment kiedy 
wytrysła czekoladowa fon-
tanna a z nią radość i uśmiech 
na buziach przedszkolaków. 
Dzieci degustowały, oblizy-
wały, smakowały wszystko 
co czekoladowe. W tym dniu 
wszyscy by l i  zwolnieni  z 
obowiązku ograniczania sło-
dyczy. Był to bardzo słodki, 
czekoladowy i udany dzień, 
bo nawet największe niejadki 
z przedszkola były bardzo 
zadowolone.

Święto Czekolady w Uszatku

Strzegomska szkoła została zgłoszona do nagrody przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną za szczególne 
osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowe-
go, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształ-
cenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. Nagrodę 
odebrał 9 lutego 2015 r. podczas gali w Bolesławieckim 
Ośrodku Kultury dyrektor szkoły Robert Wójtowicz. 

Uczniowie, którzy w 2005 r. ustanowili Rekord Guinnessa w kategorii „Najdłuż-
sza lekcja świata”: Anna Twarogowska, Agnieszka Waliszewska, Iwona 
Kołodziejska, Edyta Szczerba, Justyna Jóźwik, Milena Sieniuć, Sebastian 
Szumski, Dorota Pilarczyk, Łukasz Grzelik, Monika Psiuk, Katarzyna 
Figurska, Marzena Ciepła, Małgorzata Sulikowska, Iwona Kołodziejska, 
Adam Witek, Marcin Bryling, Michał Czapla, Karol Wijas, Michał Hołod-
niuk, oraz Tomasz Dzimira, Katarzyna Gospodarczuk i Dorota Chomiak.

Po 10 latach (14.02.2015 r.) spotkali się ponownie w tej samej 
sali, w której w dniach 15.02. – 18.02.2005 r. ustanowili nowy 
Rekord Guinnessa w kategorii „Najdłuższa lekcja świata”. 
Mowa o uczniach LO, ówczesnym dyrektorze Zbigniewie 
Suchycie oraz nauczycielu języka polskiego Tomaszu Mar-
czaku. Był czas wspomnień i wzruszeń. 
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Niezwykły koncert 
08.03.2015 r. godz. 17.00 
– sala widowiskowa SCK 
I – „Szeptem” - koncert 
Hanny Banaszak z okazji 
Dnia Kobiet. Znana i nie-
zwykle lubiana piosenkarka 
jazzowa i estradowa, poet-
ka. Współpracowała z Je-
remim Przyborą, Jerzym 
Wasowskim, Zbigniewem 
Górnym, Jonaszem Koftą, 
Wojciechem Młynarskim 
oraz z zespołem Sami Swoi. 
Użyczyła swojego głosu 
postaci Hanki Ordonówny 
w filmie „Miłość ci wszyst-
ko  wy bacz y ” . P io senk i 
„Mam ochotę na chwilecz-
kę zapomnienia”, „W moim 
magicznym domu”, „Miasto 
samotnych serc”, „Apetyt 
na życie”, czy „Żegnaj kot-
ku” nucą kolejne pokolenia 
miłośników talentu nie-
kwestionowanej gwiazdy 
estrady polskiej.

Będą strzegomskie
spotkania z teatrem 
Cykliczne wydarzenie kultu-
ralne, którego celem jest edu-
kacja teatralna oraz prezenta-
cja amatorskich działań wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców naszej gminy.
16.03.2015 r. godz.10.00 
– hall wystawowy SCK I – 
„Ulubieńcy spektakl i  te-
atralnych” – wernisaż wy-
stawy prac  p las t ycznych. 
Czas trwania wystawy: 16 
– 30.03.2015 r.
17.03.2015 r. godz.10.00 
– sala widowiskowa SCK 
I – „Turniej wiedzy o teatrze” 
dla uczniów szkół podsta-
wowych.
18.03.2015 r. godz.10.00 
– sala widowiskowa SCK 
I – VII Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych „O złoty panto-
felek Kopciuszka”.
19.03.2015 r. godz. 10.00 
– Poetyckie Konfrontacje 
Przedszkolaka.
19.03.2015 r. godz. 10.00 

– CAS „Karmel” – „Przy 
kawie i herbacie” – spotkanie 
miłośników teatru i opery. 
W programie aktualności 
teatralne.
21.03.2015 r. godz. 9 .30 
– przemarsz ulicami mia-
s ta  wiosennego korowo-
du z  udz ia łem dz iec i  z e 
strzegomskich przedszkoli. 
Wspólna zabawa, konkursy 
z nagrodami, pożegnanie 
Pani Zimy – Park Miejski.
29.03.2015r. – XVII Jarmark 
Wielkanocny.

W programie:
Godz.11:00 – Plac przy Ko-
ściele Św. Barbary – uroczy-
ste poświęcenie palm.

G o d z . 1 1 : 3 0  –  B a z y l i k a 
Mniejsza – Msza Święta.
Godz.13:00 – Hala Spor-
towa OSiR – prezentacje 
artystyczne dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Kiermasz i wy-
stawa stroików, palm i ozdób 
świątecznych. Degustacja 
wypieków i potraw świą-
tecznych. Rozstrzygnięcie 
konkursów na najbardziej 
oryginalną palmę wielka-
nocną, najciekawsze stoisko 
wielkanocne oraz na trady-
cyjną potrawę wielkanocną.

Wystawy: 
30.03 - 10.04.2015 r. – Wy-
stawa stroików wielkanoc-
nych w CAS Karmel

Gospodarz miasta podkre-
ślił rolę, jaką odgrywał i nadal 
odgrywa w Strzegomiu Chór 
Św. Cecylii. – Wasza wieloletnia 
działalność zasługuje na naj-
większe słowa uznania. Jesteście 
dumą naszego miasta. Cieszę się, 
że mogłem się z wami spotkać. 
Gratuluję państwu tak dobrej 
formy i życzę dużo, dużo zdrowia. 
Szczególne podziękowania dla 

Edwarda Forskiego – dyrygenta, 
kierownika chóru i Honorowego 
Obywatela Strzegomia – mówił 
Zbigniew Suchyta.

Chór ma wspaniałą tradycję, 
ponieważ powstał blisko 70 lat 
temu w kościele parafialnym pw. 
Św. App Piotra i Pawła. Swoim 
pięknym śpiewem wzbogacał 
msze św. i uroczystości kościelne.

TW

Na scenie, tuż przed gwiazdą 
wieczoru wystąpił St Ignatius 
Dub Conspiration, zapraszając 
tym samym do wspólnej zabawy 
w rytmach reggae. Tak się stało, 
gdy na scenie pojawił się Haba-
kuk obchodzący swoje 25-lecie. 
Dla koneserów tego rodzaju mu-
zyki było to nie lada wydarzenie. 

Ponad 2 godziny trwał występ 
tego znanego i lubianego zespołu, 
któremu towarzyszyła rozbawio-
na publiczność. Podwójne święto 
tj. jubileusz zespołu Habakuk  
i Walentynki dostarczyło wielu 
pozytywnych wrażeń i emocji dla 
wszystkich tych, którzy przyszli 
do SCK.

Co się będzie działo w kulturze w marcu?

Chórzyści Św. Cecylii wciąż w świetnej formie

Reggae walentynki

Dzień Kobiet, wiosenny korowód, spotkania z teatrem czy Jarmark Wielkanocny – to tylko kilka z atrakcji

Chór ma wspaniałą tradycję. Powstał blisko 70 lat temu w kościele parafialnym pw. Św. App Piotra i Pawła

Walentynki dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń i emocji wszystkim, którzy przyszli do SCK

W marcu i kwietniu br. 
– w strzegomskiej hali spor-
towej OSIR - będą odby-
wać się nieodpłatne zajęcia 
skierowane do osób powyżej 
45. roku życia w ramach 
programu „Aktywny 
Senior”. Będzie je 
prowadził  fiz jo-
terapeuta Maciej 
Romanowski.

- Program bę-
d z i e  o b e j m o -
wał ćwiczenia 
k o r e k c y j n e , 
wzmacniające 
i rehabilitacyj-
ne oraz zajęcia 
pt.: „Zdrowy 
kręgosłup” - 
trening skon-

centrowany na profilaktyce 
bólów kręgosłupa, uczenia 
utrzymywania prawidłowej 
postawy ciała oraz wzmacnia-
niu osłabionych mięśni postu-
ralnych. Ponadto po każdych 

z a j ęc i ach  g r upowych 
przewidziane są zajęcia 

indywidualne - konsultacje, 
porady fizjoterapeutyczne 
czy masaż ciała. W sumie 

z naszej oferty sko-
rzysta 20 osób - in-

formuje Grzegorz 
Luszawski, dy-
rektor OSiR-u.

W 2015 roku przypada 70. 
rocznica wyzwolenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjne-
go Gross-Rosen, istniejącego 
w latach 1940-1945 we wsi 
Rogoźnica w gminie Strzegom. 
I to właśnie 13 lutego 1945 r. 
odszedł z obozu ostatni transport 
z ewakuowanymi więźniami 
obozu głównego.

Upamiętniając to wydarzenie 
13 lutego 2015 r., władze samo-
rządowe gminy Strzegom, dy-
rektor muzeum Janusz Barszcz 
oraz delegacje młodzieży: z klasy 
mundurowej Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzegomiu, 
Gimnazjum nr 1 i 2 w Strzego-

miu, Gimnazjum w Goczałkowie 
oraz młodzieży uczestniczącej 
w projekcie edukacyjnym „KL 
Gross Rosen – ostatni etap”, 
złożyli wieniec pod pomnikiem 
martyrologii w Gross-Rosen.

O tym jak ważna jest popula-
ryzacja wśród młodzieży szkolnej 
tematyki związanej z historią 
obozu Gross Rosen, świadczy 
duża frekwencja uczestników 
projektu, przypominającego wy-
darzenia z lutego 1945 roku. 
Przypomnijmy, że według danych 
historycznych do obozu trafiło 
ok. 120 tys. osób, a szacunkowa 
liczba ofiar obozu Gross-Rosen 
wyniosła około 40 tys. osób. 

Będą zajęcia dla seniorów

Pamiętają o Gross-Rosen

W skład zespołu Habakuk wchodzą: Wojciech Turbiarz - voc, gitara; Wojciech 
Cyndecki - bas; Kordian Nowicki - gitara; Marek Makles - instrumenty klawiszo-
we; Jaromir Puszek - perkusja; Błażej Koza - saksofon; Damian Socha - trąbka; 
Mikołaj Kopeć - sound master. Z zespołem współpracuje Damian Kluźniak.
M a t e r i a ł  w i d e o :  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / v i d e o .
php?v=10203877508885191

Chór Św. Cecylii powstał w lutym 1946 r. Jego założycielem był pan Domański - ówczesny organista w parafii pw. Św. App 
Piotra i Pawła w Strzegomiu, a pierwszą solistką Irena Szczepaniak. W 1952 r. nowym organistą i jednocześnie dyrygentem 
chóru został Edward Forski. Do ich repertuaru należały przede wszystkim kolędy, utwory wykonywane w czasie nabożeństw 
ślubnych i pogrzebów, świąt kościelnych i państwowych oraz w trakcie wizyt biskupów. Są to utwory autorstwa Feliksa 
Nowowiejskiego, Józefa Łosia, Władysława Gruberskiego, Mikołaja Gomółki, Giovanniego Palestriny, Hendla czy Verdiego.

W międzynarodowej obsadzie, 14 lutego br. w Strzegom-
skim Centrum Kultury, odbył się koncert jubileuszowy 
zespołu Habakuk. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 lutego br. o godz. 17.00 
w hali sportowej OSiR przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia spotkał się 17 lutego br. z członka-
mi strzegomskiego Chóru Św. Cecylii. Spotkanie odbyło 
się w miłej i serdecznej atmosferze. Nie zabrakło życzeń, 
wspomnień, dobrego humoru i wspólnych, pamiątkowych 
fotografii.
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W gminie Strzegom trwają wybory 
sołtysów, którzy będą reprezento-
wać sprawy swoich sołectw przez 
następne czter y lata. Dotychczas 
w wyborach udział wzięli miesz-
kańcy ośmiu strzegomskich wsi: 
Rogoźnica, Kostrza, Stawiska, Go-
dzieszówek, Skarżyce, Graniczna, 
Granica i Olszany. Komu ponownie 
zaufano, a kogo wymieniono na no-
wego gospodarza? 

9wsie 

Trwają spotkania wiejskie, 
podczas których mieszkańcy 
wybierają swoich sołtysów. 

Zobacz, kiedy będzie wybierany 
sołtys Twojej wsi.

Wybierają sołtysów 

Akcja połączonych sił rolni-
ków była próbą zwrócenia uwa-
gi na ich problemy. - Sytuacja 
w rolnictwie jest zła. Żądamy, 
by uległa ona zdecydowanej 
poprawie – mówi Zdzisław 
Kudyba, radny Rady Miejskiej, 
strzegomski rolnik. – Celem 
naszego czwartkowego zgroma-

dzenia był pro-
test 

przeciwko zbyt niskiej cenie 
za nasze produkty. Cena zboża 
spadła np. o 50 %, a koszty 
działalności się nie obniżyły. 
Drugim ważnym problemem 
jest fakt, że Agencja Nierucho-
mości Rolnej we Wrocławiu 
uniemożliwia nam zakup ziemi 
na terenie gminy Strzegom, po 
trzecie wreszcie chcemy wspie-

rać rolników ze wschodniej 
części Polski, którzy prote-

stują w War-
szawie m. in. z powodu niskiej 
ceny żywca i mleka, a także 
walczą o odszkodowania za 
straty spowodowane przez dziki 
– dodaje Zdzisław Kudyba.

Rolnicy podkreślają, że jeżeli 
ich sytuacja się nie poprawi, 

będą kontynuować akcje pro-
testacyjne. Decyzja o tym, czy 
mają jechać do Warszawy, by 
wspomóc protestujących, za-
padnie w tym tygodniu.
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Protesty rolników
Rolnicy podkreślają, że jeżeli ich sytuacja się nie poprawi, będą kontynuować akcje protestacyjne

W Szkole  Podstawowej  w Rogoź-
nicy 16 lutego br. odbyły się po raz 
ko le jny  szko lne  z awody  , ,S i ł acz e ” .  
Swoich sił spróbowały również uczennice 
z klas II -VI.

Głównym celem zawodów było wyło-
nienie najsilniejszego ucznia i uczennicy 
w kategoriach wiekowych: klasy II - III i IV
-VI. Cała impreza odbyła się przy dopingu 
wszystkich uczniów i nauczycieli. Zawod-
nicy rywalizowali w pięciu konkurencjach: 
,,spacer farmera”, „chwyt Herkulesa”, ,,sta-
lowe barki”, ,,ognista opona” i ,,kamienny 
brzuch”. Wszystkie konkurencje sprawiły 
wiele radości i pozytywnych emocji. Na 
zakończenie dyrektor szkoły - Danuta 
Dzikowska wraz z organizatorem zawo-
dów Gracjanem Perełką - nauczycielem 
wychowania fizycznego wręczyli dyplomy 
dla zwycięzców w danej kategorii oraz 
wszystkim zawodnikom. Wszyscy ucznio-
wie oraz kibice byli bardzo zadowoleni 
z przebiegu tych zawodów. 

Siłacze 
z RogoźnicyOto nowi sołtysi naszych wsi

Lp. SOŁECTWO

TERMIN ZEBRANIA MIEJSCE PRZEPRO-
WADZENIA ZEBRA-
NIA WIEJSKIEGODATA GODZINA

1.
Wieśnica 24-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

Grochotów 24-02-2015 17.00 Dawna świetlica

2. Tomkowice 25-02-2015 18.00 Świetlica wiejska

3.

Modlęcin 02-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Goczałków 
Górny 02-03-2015 18.00 Pałac w Goczałkowie 

Górnym

4.
Żółkiewka 16-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Goczałków 16-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

5.
Jaroszów 17-03-2015 17.00

Szkolna sala gimna-
styczna Gimnazjum w 
Jaroszowie

Żelazów 17-03-2015 18.00 Remiza OSP

6.
Morawa 18-03-2015 17.00 Pałac w Morawie

Stanowice 18-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

7.
Rusko 23-03-2015 17.00 Świetlica wiejska

Międzyrzecze 23-03-2015 18.00 Świetlica wiejska

Klasyfikacja końcowa:
klasy II - III dziewcząt - Ewelina Gołąb
klasy II – III chłopców - Marcin Wojtków 

klasy IV - VI dziewcząt - Iwona Potoniec
klasy IV-VI chłopców - Radosław Ciele-
męcki 

Czwartkowa akcja trwała od godz. 11.00 do 14.00. Protest odbywał się na 
odcinku od strzegomskiego ronda do ronda w Dobromierzu. Protestujących 
odwiedził burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta i zastępca – Wiesław 
Witkowski.

Rolnicy z gmin - Strzegom i Dobromierz protestowali 
w ostatni czwartek (19 lutego br.) przeciwko złej sytuacji 
w rolnictwie. Na drogi wyjechało blisko 40 ciągników 
i samochodów. 

Stawiska: sołtys dorota domaradzka, 
rada sołecka: maria Karkowska, alicja 
maziarz, maciej romanowski.

rogoźnica: sołtys Henryk radkowski, 
rada sołecka: aleksandra dynowska, 
Paweł Gołąb, łukasz rostkowski, 
Bogumiła Snoch, tomasz Stachoń, 
marian zydroń.

Granica: sołtys mirosława Chmieliczek, 
rada sołecka: Bogusława andreasik, 
adam andreasik, anna Kopeć, ewa 
Krosta, maria łebkowska, Joanna 
michalak, Stanisław Psiuk, Barbara 
Starczała, Jan Starczała, teresa węglarz.

olszany: sołtys Stanisława Górska, 
rada sołecka: zofia Cholewa, andrzej 
Jakubina, anna Komornicka, maria 
Kościelna, andrzej mania, danuta 
moskwa, Czesław michalik, Janusz 
rymar, maria topa, danuta zięba.

Godzieszówek: sołtys Grażyna 
dawidowska, rada sołecka: Jacek 
Grzywacz , maria Krupnik, anna 
moor, Krystyna rzeczycka, Henryka 
Kołodyńska, maciej Kołodyński.

Skarżyce: sołtys Janusz Kaźmierczak, 
rada sołecka: Barbara derkacz, andrzej 
Pająk, Jolanta latała.

Kostrza: sołtys tomasz Jeziorski, rada 
sołecka: agnieszka wenek, Krzysztof 
Kustra, agnieszka wojtanek, Bartłomiej 
Błaszczyk, Katarzyna Broda, wojciech 
mikołajczak.

Graniczna: sołtys andrzej Gliński, rada 
sołecka: elżbieta michniewicz, andrzej 
Polikowski, Jan wójcik.
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C hoć najmłodsi  piłka-
rze AKS-u (rocznik 2007 
i  m ł o d s i )  s t a w i a j ą  t a k 
naprawdę dopiero swoje 
pier wsze kroki w futbo-
lu, to coraz częściej grają 
w poważnych turniejach 
i trzeba przyznać, że idzie 
im naprawdę dobrze!

W 2015 r. AKS (rocznik 
2008 i młodsi) uczestniczył 
w halowym turnieju „Kłodzko 
Cup”. W sumie zagrało tam 
osiem drużyn. Strzegomianie 
zagrali 5 meczów, z których 3 
wygrali i 2 zremisowali. 

Wyniki AKS-u:
AKS – Nysa II Kłodzko 7-0 
(Redlica 4, Krzyżanowski, 
Parchanowicz, Kurgan)
AKS – APN Nowa Ruda 1-1 
(Redlica)
AKS – Orlik Kłodzko 3-0 (Re-
dlica, Świrad, Krzyżanowski)
AKS – AP Bystrzyca Kłodzka 
1-1 (Kurgan)
AKS – Szczawno Zdrój 2-0 
(Redlica 2)

Skład AKS-u: Redlica, Zda-
nowicz, Krzyżanowski, Par-
chanowicz, Świrad, Kurgan, 
Gwardzik, Deptuła, Łoś

Trener AKS-u Strzegom, 
Jarosław Krzyżanowski – Do 
Kłodzka zawsze wyjeżdżamy 
z ochotą, bo wiemy, że czeka nas 
bardzo dobrze zorganizowany 
turniej. Zespoły tam występu-

jące prezentują wysoki poziom 
sportowy. Tak było i tym ra-
zem. Moja najmłodsza grupa 
z rocznika 2008-09 spisała się 
rewelacyjnie. Byliśmy najsku-

teczniejszą drużyną turnieju, 
a po akcjach, w których zdoby-
waliśmy gole, kibice reagowali 
bardzo entuzjastycznie. 
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Oni grają z pasją
Grają w zawodach. I to jak! Strzegomianie zagrali 5 meczów, z których 3 wygrali i 2 zremisowali

W dniach 16-17 lutego br. 
na strzegomskim lodowisku 
rozegrano turniej „Mistrz 
Białego Orlika”, w którym 
uczestniczyły szkoły podsta-
wowe gminy Strzegom. Do 
zawodów zgłoszono 9 zespo-
łów z sześciu szkół. 

Rywalizacja na strzegom-
skim lodowisku była bardzo 
zacięta i wyrównana, a wyniki 
przedstawiają się następu-
jąco:

I miejsce – PSP nr 2
II – PSP Jaroszów i PSP 
nr 4
III – PSP Stanowice i PSP 
Gorczałków
IV – PSP Olszany

Zwycięska ekipa wystąpiła 
w składzie: Mikołaj Baziuk, 
Tomasz Brzegowy, Kacper 
Spychalski, Jakub Piątek, 
Hanna Fedyczkowska i Ali-
cja Baranowska. 

red

Oto mistrzowie lodowiska

WYNIKI:
14. kolejka - 14.02.2015 r. 
(sobota)
Bukmacherzy – Unia Jaroszów 
3-5
Kasztelany – Młodzieżowa 
Rada Miasta 0-5 walkower
Cacuszko Team – Eklektyka 

0-5 walkower
Grom Bartoszówek – Drink 
Team 2-1
Kumple – FC Avant 2-0
Tabaluga – Kam-Trans 2-4
Drink Team – FC Avant 2-6
15. kolejka - 15.02.2015 r. 
(niedziela)

FC Avant – Grom Bartoszó-
wek 1-8
Drink Team – Tabaluga 3-7
Kam-Trans – Młodzieżowa 
Rada Miasta 2-0
Kasztelany – Cacuszko Team 
9-5
Unia Jaroszów – Kumple 1-7
Eklektyka – Bukmacherzy 5-0 
walkower
Kumple – Cacuszko Team 4-3

Kumple odskakują od reszty stawki
Do końca rozgrywek Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej pozostało siedem kolejek. Ostatnie mecze pokazały, że wszystko się może zdarzyć

W grudniu 2014 r. podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego (2 zespoły) wzięli 
udział w Turnieju „Strzegom Cup”. Mali strzegomianie spisali się równie 
świetnie. 

We wtorek (24 lutego br.) reprezentacja PSP nr 2 weźmie udział w ogólno-
polskich zawodach „Mistrz Białego Orlika”, które odbędą się na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.

Po d  k o n i e c  l i g i  m ł o -
dzików rozkręca się ekipa  
AKS-u Strzegom, która walczy 
o miejsca V-VIII. Nasi siatka-
rze w niedzielę, 15 lutego br. 
rywalizowali we własnej hali 
z drużynami z Oławy i Legnicy. 
W pierwszym meczu MKS 
Oława pokonał drużynę AKS
-u Strzegom 2:0 (25:18, 25:21). 
W drugim spotkaniu zmierzyli 
się siatkarze z Legnicy i Oławy. 

Po ciekawym spotkaniu mło-
dzicy z Oławy pokonali rywali 
2:0 (28:26 i 25:21). Po prze-
granej z Oławą, do następnego 
meczu siatkarze AKS wyszli 
bardziej skoncentrowani. Choć 
zawodnicy gości przewyższali 
strzegomskich siatkarzy wzro-
stem i umiejętnościami, to 
jednak AKS wywalczył cenne 
punkty, pokonując gości 2:0 
(25:21 i 25:23). Za dwa tygo-
dnie decydujące mecze z dru-
żynami REN BUT Złotoryja 
i ponownie z Ikarem na tur-
nieju w Legnicy. Na pochwałę 

w tym spotkaniu zasłużyła cała 
strzegomska drużyna. Wyróż-
niał się atakujący Przemysław 
Sypko i rozgrywający Seweryn 
Sejk. Przemek zdobył najwięcej 
punktów w obu meczach w ata-
ku, a Seweryn demolował przyj-

mujących rywali swoją mocną 
zagrywką z wyskoku. Obydwaj 
zawodnicy, na co dzień uczący 
się w klasie pierwszej Gimna-
zjum w Jaroszowie, od kilku lat 
systematycznie trenują siatków-
kę w sekcji AKS-u Strzegom. 

Nasi siatkarze nie tracą zapału do walki 
Ekipa AKS-u Strzegom zaczyna się rozkręcać. W ostatnich meczach wyróżniali się: atakujący Przemysław Sypko i rozgrywający Seweryn Sejk

Przemek i Seweryn przed feriami uczestniczyli w konsultacjach Kadry Dolnoślą-
skiej młodzików we Wrocławiu. Spośród kilkudziesięciu kandydatów do kadry 
tylko Przemkowi Sypko udało się zakwalifikować na zgrupowanie młodzików 
w Ciepłowodach k/ Ząbkowic Śl. Od kilku dni oprócz zajęć w Strzegomiu 
Przemek dojeżdża na treningi do Wrocławia. W planach naszego siatkarza jest 
nauka w gimnazjum sportowym we Wrocławiu. Trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy naszych zawodników.

Szkoda, że rozgrywki siatkarskie drużyn młodzieżowych w sezonie 2014/2015 powoli się 
kończą. Decydujące turnieje zostaną rozegrane na początku marca br. i wtedy poznamy 
końcową klasyfikację klubową Dolnego Śląska. 

Zwiększa się przewaga Kumpli nad pozostałymi zespołami 
w tabeli SALPNH. Drugi zespół – Tabaluga traci już 4 
punkty, a trzeci - Grom Bartoszówek już 9 oczek. Do końca 
ligi pozostało 7 kolejek.

LP NAZWA MECZE BRAMKI PUNKTY
1 Kumple 15 69-20 41
2 Tabaluga 15 75-27 37
3 Grom Bartoszówek 14 57:25 32
4 Kam-Trans 15 58:23 29
5 Kasztelany 14 62:50 27
6 Drink Team 15 55:41 22
7 Cacuszko Team 15 48:48 17
8 FC Avant 15 38:50 16
9 Unia Jaroszów 15 37:63 15
10 Eklektyka 15 26:68 13
11 Młodzieżowa Rada Miasta 15 26:91 6
12 Bukmacherzy 15 27:62 5

kam - Trans fC avant młodzieżowa rada miasta unia jaroszów 
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Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
garażem - działka nr 1661, AM 
– 15, Obr. 3, 
o powierzchni 19 m² położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Parko-
wej gmina Strzegom Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019512/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem K22KS 
– tereny obsługi komunikacji (par-
kingi, garaże).

Cena wywoławcza nieruchomości 
13.200,00 zł
Wadium - 1.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.03.2015 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29. Dla osób 
zainteresowanych, garaż udo-
stępniony będzie do oglądania w 
dniu 20.03.2015 r. w godzinach 
od 10.00 do 10.15.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
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 termi-
nie do dnia 23.03.2014 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 wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości 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. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-

kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W 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 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-

go w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) 

zgodnie z Zarządzeniem nr: 
60/B/2015,  61/B/2015,  62/
B/2015, 63/B/2015, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 18 lutego 
2015 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-

go w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-

dzeniem Nr 53/B/2015,  Nr 
54/B/2015, Nr 55/B/2015, Nr 
56/B/2015, Nr 57/B/2015, Nr 
58/B/2015, Nr 59/B/2015 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 18 
lutego 2015 r.

Sprzedaż działki pod budowę garażową – Strzegom, ul. Parkowa

Przetarg na sprzedaż działki na ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu Przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę produkcyjno – 
usługową w Stanowicach

Burmistrz Strzegomia ogłasza
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położo-
na w Strzegomiu przy ulicy 
Wałbrzyskiej o powierzchni 
0,5545 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową najmu 
nr WNZ/20/2014 z dnia 24 mar-
ca 2014 r. zgodnie z art. 678§1 
Kodeksu cywilnego nabyw-
ca nieruchomości wstępuje 
w stosunek najmu na miejsce 
zbywcy nieruchomości.
Powyższa mowa najmu wyga-
sa w dniu 1 kwietnia 2015 r. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 272.600,00 zł
Wadium - 28.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.03.2015 r.  o godz. 10 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 

w obrębie 5 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
65/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 września 2014 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 2 KS – tereny 
obsługi komunikacji na części 
działki znajduje się granica 
strefy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23.03.2015 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 
upływem 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 przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
147, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach o po-
wierzchni 0,02 ha, dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020686/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 5.856,00 zł
Wadium - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.03.2015 r.  o godz. 11 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 22.01.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo - zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, 
Olszany, Modlęcin, Granica, Sta-
wiska, Tomkowice, Godzieszó-
wek zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem 8P/U2 tereny zabudo-
wy produkcyjnej i usługowej.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachod-
ni WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 0005 

9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23.03.2015 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 
upływem 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 przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 

i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W 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 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie 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 zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia informuje
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Pomiędzy stacjami znajdują 
się równie fascynujące obiekty 
o ważnym znaczeniu kulturo-
wym i historycznym będące 
partnerami Via Sacra. Dwa 
z takich obiektów znajdują 
się na terenie gminy Strze-
gom. Są to Bazylika Mniejsza 
pw. św. App. Piotra i Pawła 
w Strzegomiu oraz pałac 
w Morawie. Wędrówkę przez 
stulecia proponujemy rozpo-
cząć od zwiedzenia górującej 
nad miastem strzegomskiej 
Bazyliki, a następnie przez 
Międzyrzecze udać się do 
oddalonej o ok. 4 km. od 
Strzegomia Morawy. Jadąc 
tą trasą, już z daleka dostrze-
żemy główny cel naszej wy-

cieczki - wieżę eklektycznego, 
powstałego w 1873 r. pałacu. 
Budowla ma asymetr ycz-
ny układ z 4-kolumnowym 
portykiem i narożną wieżą. 
Pierwszym właścicielem był 
Eduard Theodor von Kramsta 
ze Świebodzic, który zmarł 
niedługo po wprowadzeniu 
się do majątku. Pałac w spad-
ku przejęła jego córka Marie 
von Kramsta. Zgodnie z te-
stamentem Marie, wszelkie 
dobra otrzymała rodzina von 
Wietersheim – Kramsta, która 
władała majątkiem do końca 
II Wojny Światowej. Później 
pałac służył m.in. jako ośro-
dek szkolenia obrony cy-
wilnej. W 1992 r. został  

wydzierżawiony przez Fun-
dację św. Jadwigi, która rok 
później  otworzyła w nim 
przedszkole. 

W sąsiedztwie pałacu znaj-
dują się zabudowania gospo-
darcze oraz malowniczy 12- 
hektarowy park z centralnie 
położonym stawem. Na tere-
nie parku odnajdziemy także 
pozostałości po neogotyckiej 
kaplicy – mau-
zoleum z 1902 
r. oraz duży głaz 
z tarczą herbową i ta-
blicą upamiętnia-
jącą 100-lecie ur. 
właściciela rodu 
von Kramsta. Pa-
łac to nie  jedyna 
atrakcja Morawy. Równie 
wartym obejrzenia obiektem 
jest stadnina koni oraz 
hipodrom im. 14 pułku 
Ułanów Jazłowieckich, 
na terenie którego corocz-
nie rozgrywane są zawody 
Pucharu Świata we Wszech-
stronnym Konkursie Konia 

W ierzchowego 
(WKKW). 

łukasz Grzelik 
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Świętą Drogą przez gminę Strzegom 
Via Sacra (Święta Droga) to szlak, wiodący dawnymi drogami handlowymi i pielgrzymkowymi Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i północnych Czech. Trasa kierowana jest szczegól-
nie do miłośników architektury i sztuki, ludzi którzy cenią doznania duchowe. Na szlaku znajduje się 16 niezwykłych miejsc oznaczonych jako stacje. Osiem z nich usytuowano na 
terenie Niemiec, i po cztery w Czechach i Polsce. 

wAlory krAjoBrAzowe gminy strzegom

Wędrówka szlakiem Via Sacra pomoże nam odkryć nasze 
wspólne bogactwo, jakim są zabytki malowniczo położonej 
gminy Strzegom. Pamiętajmy, że to właśnie my jesteśmy ich 
kustoszami. 


