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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

Gmina  
z jakością 

Otrzymana rekomendacja 
jest dowodem na to, że usłu-
gi świadczone dla klientów 
przez Urząd są na najwyż-
szym poziomie 

 str. 2

StrzeGom
Umowa  
podpisana 

W czeskich Horicach od-
była się uroczystość podpi-
sania umowy o współpracy 
pomiędzy samorządami 
miasta Horice i gminą 
Strzegom 

 str. 3

StrzeGom
Młodzi radni 
już rozliczeni 

Podsumowanie drugiej 
kadencji MRM odbyło się 
26 października br. Wśród 
zaproszonych gości byli tak-
że młodzi radni III kaden-
cji, którzy zostali wybrani 
w swoich szkołach 

 str.5

w SkróCIe:

Zmiana w ruchu 

Informujemy, że na ulicy 
Szkolnej wprowadzono 
zakaz parkowania. W tym 
celu zamontowano tam 
separatory.

Nowa brama 

Cmentarz przy ul icy 
Wałbrzyskiej  w Strze-
gomiu zyskał dodatkowe 
wejście. Nowa brama znaj-
duje się zaraz od strony 
ulicy Wałbrzyskiej. 

Odbiór odpadów

Na stronie internetowej 
www.strzegom.pl w za-
kładce „Nowy system go-
spodarowania odpadami 
komunalnymi’ dostępne 
są nowe harmonogramy 
odbioru odpadów. 
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Strzegomskie Centrum Kul-
tury, dzięki przychylności bur-
mistrza i Rady Miejskiej, od 4 
grudnia br. będzie wyposażone 
w nowoczesne kino cyfrowe, 
które pozwoli na zaoferowanie 
mieszkańcom gminy nowości 
ukazujących się na rynku fil-
mowym. Koszt zakupu, dosta-
wy, montażu i uruchomienia 
zestawu kinowego wyniósł 
ponad 302 tys. zł.

Strzegomskie kino będzie rów-
nież wyposażone w funkcję 3D (z 
wykorzystaniem najnowocześniej-
szej obecnie technologii DEPTH 
Q), dzięki której możliwe będzie 
wyświetlanie filmów w wersji 
trójwymiarowej, tak oczekiwanej 
przez najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy.

- Jesteśmy przekonani, że no-
woczesnym kinem SCK będą 
zainteresowane dzieci, młodzież i 
dorośli. Poczynimy wszelkie sta-
rania, aby repertuar kinowy trafił 
w upodobania wszystkich grup 
wiekowych naszych mieszkań-
ców. Kino w Strzegomiu pozwoli 
państwu korzystać z nowości 
filmowych bez potrzeby wyjaz-
dów do innych miast – zaznacza 
Bożena Bojanowska – Czuk, 
dyrektor Strzegomskiego Cen-
trum Kultury. 

W najbliższej przyszłości uru-
chomione będzie również, w 
porozumieniu ze szkołami, kino 
lekturowe. Dla osób starszych 
zaproponowane będzie „Kino 
Seniora” oraz maratony filmowe, 
a dla koneserów kina ruszy od 
nowego roku Dyskusyjny Klub 
Filmowy. Aby móc oglądać re-

pertuar kinowy w 3D, trzeba 
zakupić specjalne okulary za 4 zł, 
które później staną się własnością 
danej osoby.

Dodajmy również, że dla posia-
daczy „Karty Dużej Rodziny” - dla 
rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 
będą zastosowane 50-procentowe 
zniżki. 

- W naszych propozycjach 
będziemy się kierować państwa 
sugestiami. Liczymy na zaintere-
sowanie i niezawodną obecność 
w naszym kinie – podsumowuje 
dyrektor SCK.

Melitta Sallai jest osobą po-
wszechnie znaną i szanowaną 
w gminie Strzegom, a jej życie i 
szerokie spektrum działalności 
charytatywnej zasługuje na naj-
wyższe wyrazy uznania.

Urodziła się w 1927 r. w Muh-
rau (obecnie Morawa) w rodzi-
nie von Wietersheim-Kramsta. 
Po zakończeniu II wojny świa-

towej mieszkała we Francji, 
Portugalii i Angoli. Do Morawy 
wróciła w 1992 r. i do dzisiaj tam 
mieszka. Po powrocie w rodzin-
ne strony założyła charytatywne 
przedszkole św. Jadwigi dla 
najuboższych dzieci z Morawy 
i okolic. Wraz z przedszkolem 
utworzono także Dom Spotkań 
Polsko - Niemieckich, dzię-

ki któremu powstał 
pomost zrozumienia 
i pojednania między 
narodami Polski i 
Niemiec.

Tak szeroko za-
krojona działalność 
charytatywna i dą-
żenie do pojednania 
narodów polskie-
go i niemieckiego 
służyła i w dalszym 
ciągu służy podkre-
śleniu wyjątkowych 
stosunków zaistnia-
łych w naszej gmi-
nie dzięki Mellicie 
Sallai.

Kino 3D w SCK!

Honory dla Melitty Sallai

Każdy znajdzie coś dla siebie, a dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” będą 50-procentowe zniżki

Jej działalność charytatywna i dążenie do pojednania dwóch narodów zasługuje na uznanie

Repertuar kina na najbliższy okres:
04.12.2015 r. (piątek) – godz. 17.00 – „Rabusie fistaszków”

04.12.2015 r. (piątek) – godz. 20.00 – „Spectre”

06.12.2015 r. (niedziela) – godz. 15.00 – „Rabusie fistaszków”

06.12.2015 r. (niedziela) – godz. 19.00 – „Spectre”

12.12.2015 r. (sobota) – godz. 15.00 – „Hotel Transylwania II”

12.12.2015 r. (sobota) – godz. 20.00 – „Listy do M 2”

13.12.2015 r. (niedziela) – godz.15.00 – „Hotel Transylwania II”

13.12.2015 r. (niedziela) – godz. 19.00 – „Listy do M 2”

Melitta Sallai będzie trzynastą osobą, której przyznany zostanie tytuł „Honoro-
wego Obywatela Strzegomia”. Wcześniej tytuł ten otrzymali: Walenty Wyrwa, ks. 
prałat Stanisław Siwiec, Stanisław Targosz, Edward Forski, Krzysztof Stelmach, 
prof. Stanisław Nicieja, prof. Jan Chmura, abp Francesco Pio Tamburrino, 
Edward Brzegowy, Jerzy Orabczuk, Antoni Kulczycki i Ryszard Wikliński.

We wtorek, 10 listopada br. na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 
radni podejmą uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela 
Strzegomia” Melittcie Sallai.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom2 6 listopada 2015AktuAlności – 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 Podsta-
wowa Nr 4 im. Kornela 
makuszyńskiego – (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

Tym razem polecamy newsy 
związane z aktualnie trwającymi 

remontami na terenie gminy 
Strzegom. Dotyczą one niedaw-

no oddanej do użytku świetlicy 
wiejskiej w Żółkiewce, remontu 
trzech dróg prowadzących do pól 
i przebudowy trzech ulic w dziel-
nicy Graby. Ponadto zapraszamy 

do obejrzenia relacji z zawodów 
sportowych w taekwon-do i ma-
teriału filmowego z 25. zbiórki 
krwi, którą zorganizował Zespół 
Szkół w Strzegomiu.

Nowości na antenie TV Strzegom!
Jakie nowe materiały i o czym ukazały się w ostatnim okresie w Telewizji Internetowej Strzegom?

Strzegomski Urząd już po 
raz trzeci otrzymał Certyfikat, 
co oznacza, że spełnia wy-
magania normy w za-
kresie wykonywania 
i koordynacji za-
dań administracji 
s a m o r z ąd owe j 
w y n i k a j ą c y c h 
z powszechnie 
obowiązujących 
źródeł prawa dla 
dob r a  k l i en t a 
oraz kształtowa-
nia poczucia spo-
łecznego zaufania.

 - Otrzymana reko-
mendacja jest dowodem 
na to, że usługi świadczone 
dla klientów przez Urząd są 

na najwyższym poziomie. 
Przyjazne podejście do klienta, 

zgodne z prawem załatwia-
nie spraw oraz najwyż-

sza jakość w świad-
czeniu usług na rzecz 
mieszkańców gminy, 
stanowią główne 
zasady działania 
Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu. 
Działanie systemu 
zarządzania jako-
ścią wg normy PN-

EN ISO 9001 i jego 
wprowadzenie, oprócz 

uzyskania spójności po-
między poszczególnymi 

komórkami organizacyjnymi 
Urzędu, zapewnia wysoki 

standard usług , podnosi admi-
nistracyjną sprawność Urzędu 
i jego rangę – podkreśla Iwona 
Zabawa, sekretarz gminy.

- Wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu serdecznie dziękuję 
za profesjonalne przygoto-
wanie się do audytu odno-

wieniowego PN-EN ISO 
9001:2009. Dzięki Państwa 
pracy i współpracy Certyfikat 
Jakości zostanie odnowiony na 
kolejne trzy lata, a to rokuje 
nadzieję na systematyczny 
wzrost poziomu świadczonych 
usług w Urzędzie – mówi 
sekretarz. 

Prezes ROD – Jan Demkie-
wicz witając zaproszonych gości, 
wśród których byli m. in. poseł na 
Sejm RP – Agnieszka Kołacz 
– Leszczyńska, przedstawiciel 
Okręgowego Zarządu PZD – 
Marian Rosiński i władze sa-
morządowe Strzegomia, życzył 
działkowiczom dużo zdrowia oraz 
pogratulował udanych zbiorów 
mimo dużej suszy, która dotknęła 
w tym roku wszystkie ogródki. 

W części głównej wręczono wy-
różnienia przyznane przez Okrę-
gowy Zarząd PZD w Szczawnie 

Zdroju. Srebrną odznaką „Za-
służony Działkowiec” zostali 
uhonorowani: Jan Bak, Maria 
Łoś, Henryk Kwaśnik, Marian 
Miś i Piotr Powszek. Brązowe 
odznaki „Zasłużony działkowiec” 
otrzymali: Zuzanna Wróbel, 
Krzysztof Pawłowski, Wiesła-
wa Jasińska, Maria Wiernicka, 
Janina Chrząstowska, Andrzej 
Styczeń, Halina Ługowska, 
Regina Fronczyk, Jerzy Marek, 
Kazimiera Koza, Andrzej Rutka 
i Krystyna Szałecka.

red

Klub otrzymał z budżetu gmi-
ny Strzegom dofinansowanie 
w kwocie 12,5 tys. zł. Jak infor-
muje Wiesława Zuchmantowicz, 
prezes Klubu Abstynenta „Arka”, 
dzięki finansowemu wsparciu 
członkowie klubu wraz ze swoimi 
rodzinami mogli skorzystać m. 
in. ze szkolenia terapeutycznego 
w Strzegomiu połączonego ze 

środowiskowym spotkaniem 
integracyjnym, w którym wzięło 
60 osób. Ponadto odbył się wyjazd 
do Lichenia na Ogólnopolskie 
Spotkanie Trzeźwościowe (50 
osób) oraz wyjazdowe zajęcia 
i szkolenia terapeutyczne w miej-
scowości Pławna Górna (47 osób). 
W sumie w całym zadaniu wzięło 
udział 157 osób.

Certyfikat Jakości

Działkowcy świętowali

Rozwiązywali swoje problemy

Urząd Miejski wzorowo dba o obsługę klientów. Zostało to potwierdzone Certyfikatem

W części głównej wręczono wyróżnienia przyznane przez Okręgowy Zarząd PZD w Szczawnie

W cyklu szkoleń i spotkań wzięło udział 157 osób. Uczestnicy mieli wykłady i zajęcia wyjazdowe

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu www.

strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod banerem WAŻNE).

W październiku 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
został przeprowadzony audit zewnętrzny – odnowieniowy. 
Ma on na celu sprawdzenie wymagań działania normy PE-
EN ISO 9001:2009. Audit przeprowadzony został przez 
Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Gdynia.

W październiku br. w Strzegomiu odbyły się uroczyste 
obchody „Dnia Działkowca”. Organizatorem święta był 
zarząd ROD Stokrotka. 

Klub Abstynenta „ARKA” w Strzegomiu zakończył cykl 
szkoleń i spotkań realizowanych w ramach zadania publicz-
nego pn. „Wspieranie działalności klubów abstynenckich 
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”.
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Listopad 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

01.11 - 07.11 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-
12-20

08.11 - 14.11 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

15.11 - 21.11 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-
52-06

Kiedy dyżury naszych aptek? Burmistrz Strzegomia informuje Nasi parlamentarzyści 
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

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi
(Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w  najem (dzierżawę) zgodnie z  
Zarządzeniem nr: 381/B/2015, 382/B/2015, 
383/B/2015, 384/B/2015, Burmistrza Strzego-
mia, z dnia 2 listopada 2015 roku 

Podatki 
lokalne

Burmistrz Strze-
gomia przypomina 
wszystkim osobom 
fizycznym, którzy są 
podatnikami podat-
ków: od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego, 
że w dniu 16 listopada 
2015 r. upływa termin 
płatności ostatniej już, 
IV raty w/w podat-
ków za bieżący rok.

W wyniku głosowania w wyborach parlamentarnych, które 
odbyły się 25 października br. w naszym kraju do Sejmu 
weszło 460 posłów, a do Senatu – 100 senatorów.
W okręgu wyborczym nr 4 obejmującym powiaty: wał-
brzyski i świdnicki do Sejmu weszli:
PO – 4 posłów
Tomasz Siemoniak, Katarzyna Izabela Mrzygłocka, Mo-
nika Wielichowska i Agnieszka Kołacz - Leszczyńska
PIS – 3 posłów
Michał Dworczyk, Anna Zalewska, Wojciech Mur-
dzek
Kukiz`15
Ireneusz Zyska
Reprezentantem naszego okręgu wyborczego w Senacie 
RP będzie Wiesław Kilian (PO).

Trwające od roku rozmowy 
o partnerstwie naszych miast 
i wzajemne wizyty na różnego 
typu uroczystościach odby-
wających się w obu miastach, 
zaowocowały we wrześniu. 
Oba miasta podczas sesji 
swoich Rad Miejskich podjęły 

uchwały w sprawie podjęcia 
współpracy partnerskiej miasta 
Horic i gminy Strzegom. Finał 
rozmów odbył się w Horicach 
21 października w sali obrad 
miejscowego ratusza.

W uroczystościach uczest-
niczyli również: ze strony 

czeskiej - wicestarosta miasta 
Horice - Martin Pour, radni 
Rady Miejskiej w Horicach, 
przedstawiciele Lokalnej Gru-
py Działania, naczelnicy i kie-
rownicy wydziałów urzędu 
oraz przedstawiciele placówek 
oświatowych, ze strony pol-

skiej - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu - 
Tomasz Marczak, sekretarz 
gminy - Iwona Zabawa, kie-
rownik Biura LGD „Szlakiem 
Granitu” - Andrzej Sukta, 
naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
przedstawiciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Strzegomiu. Tak liczna re-
prezentacja obu miast spowo-
dowana była faktem, że zbliża 

się termin składania wniosków 
w ramach przygranicznych 
projektów, do których nasze 
miasta chcą złożyć wspólne 
projekty. Spotkanie było rów-
nież pełne pomysłów, które 
mogą być realizowane w przy-
szłym roku.

Kolejne spotkanie robocze 
w temacie projektów przy-
granicznych odbędzie się 
w Strzegomiu już w listopa-
dzie bieżącego roku.

Podpisanie umowy partner-
skiej o współpracy i jej wejście 
w życie nie wiąże się z żadny-
mi kosztami finansowymi dla 
miasta Strzegom.

W ramach dalszej współ-
pracy będą ponoszone koszty 
finansowe związane z działa-
niami na rzecz partnerstwa 
i przyjaźni między miastami. 
Wynikać one będą ze wspól-
nych ustaleń w oparciu o umo-
wę partnerską o współpracy.

Umowa z Horicami podpisana!
Zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach przygranicznych projektów, do których nasze miasta chcą zgłosić wspólne pomysły

Zabłyśnij  
na drodze

Przypominamy: od 31 sierp-
nia 2014 r. każdy pieszy, który 
porusza się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabu-
dowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widocz-
ny dla kierujących. Odblaski 
są konieczne, mogą uratować 
życie. 

W powiecie świdnickim co 
roku dochodzi do kilkudzie-
sięciu wypadków z udziałem 
pieszych. 

Ich przyczyną często jest 
nieodpowiednia widoczność 
pieszego. Po zmroku, przy 
złej pogodzie, pieszy ubrany 
w ciemny strój jest widziany 
przez kierującego samochodem 
z odległości około 40 metrów. 
Natomiast osoba piesza, mająca 
na sobie elementy odblasko-
we, staje się widoczna nawet 
z odległości 150 metrów. Te 
dodatkowe metry pozwalają 
kierowcy wyhamować i bez-
piecznie ominąć pieszego. 

10 listopada 2015 r. o godz. 
12.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu odbędzie się XIII Sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
kadencji 2014 – 2018. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie powitanie.
2. Wystąpienie burmistrza 

Strzegomia.
3. Wystąpienie starosty miasta 

Horice.
4. Podpisanie umowy o współ-

pracy pomiędzy samorząda-

mi miasta Horice i Gminą 
Strzegom.

5. Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania Tytułu Honorowe-
go Obywatela Strzegomia.

6. Wystąpienie burmistrza 
Strzegomia.

7. Prezentacja osoby Melity 
Sallai.

8. Wręczenie odznaki Hono-
rowego Obywatela Strzego-
mia.

9. Wystąpienia i gratulacje.
10. Zamknięcie obrad.

Będzie uroczysta sesja

21 października 2015 r. w czeskich Horicach odbyła się uroczystość podpisania 
umowy o współpracy pomiędzy samorządami miasta Horice i gminą Strzegom. Aktu 
podpisania umowy dokonali: starosta Horic - Ales Svoboda i burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta.

Co łączy miasta Strzegom i Horice?
Miasta Strzegom i Horice ze względu na pokrewną działalność można nazwać miastami bliźniaczymi. To co łączy Strzegom 
i Horice, to przede wszystkim wydobywanie i przetwarzanie granitu oraz piaskowca. Efektem posiadania przez nasze 
miasta tych surowców są bardzo prężnie działające szkoły i klasy kamieniarskie oraz organizowane co dwa lata Plenery 
Rzeźby w Kamieniu. Galeria Rzeźb w plenerze usytuowana w horickim parku była inspiracją do powstania galerii rzeźb 
wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. Obecnie trwają prace nad wspólnym projektem edukacyjnym pomiędzy 
Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Strzegomiu i Szkołą Podstawową w Horicach. Efektem tej współpracy będzie 
pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja programu edukacyjnego. Podjęcie 
współpracy naszych miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu 
Mikro Projektów Euroregionu Glacensis.
Kolejne miasta partnerskie dla Strzegomia to kolejni nowi partnerzy do wspólnych przedsięwzięć i projektów. Nowe 
miasta bliźniacze to także dowód intensywnej współpracy miasta na arenie międzynarodowej i świadectwo jego rozwoju 
i działalności na rzecz wspierania procesu jednoczenia Europy i promowania aktywności obywatelskiej.
Przystąpienie do umowy partnerskiej pozwoli na nawiązanie oficjalnej współpracy międzynarodowej w dziedzinach: 
kultury, oświaty, ochrony środowiska, gospodarki, turystyki, służby zdrowia, tworzenia wspólnych projektów oraz 
wszelkich innych.
Poszerzenie dotychczasowego kręgu miast partnerskich Strzegomia pozwoli na rozszerzenie współpracy z kolejnymi 
miastami europejskimi na wszystkich istotnych płaszczyznach. Miasta i ich mieszkańcy będą mogli wymieniać do-
świadczenia i informacje w interesujących ich obszarach życia. Współpraca z nowymi miastami to nowa sieć kontaktów 
wewnątrz wielokulturowej społeczności Europy.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom4 6 listopada 2015wydArzeniA

Poniedziałek
Jaroszów + Osiedle + Hotele 
Skarżyce
Miasto punktowo: Al. Woj-
ska Polskiego - punktowo, 
Kościuszki punktowo, Mo-
stowa, Sikorskiego, Parkowa 
2-7, Paderewskiego - punk-
towo, Wolska, Kasztelańska 
2, 6-10, Legnicka punktowo, 
Czerwonego Krzyża przy 
Pol ic j i , Ogrodowa 1, Of. 
Katynia, Św. Anny 1-9, Św. 
Tomasza , Świdnicka  15-
17, Armii Krajowej 2-12 + 
punktowo, Wspólna, Bracka, 
Leśna, Armii Krajowej za 
przejazdem do ul. Ceglanej, 
Chopina, Niecała, Mickie-
wicza, Różana, Fiołkowa, 
Kalcytowa, Skalna, Kwarco-
wa, Ametystowa, Bazaltowa, 
Granitowa, Agatowa, Jaśmi-
nowa, Szarych Szeregów do 
nr 20 – obie strony, Morska, 
Św. Jadwig i , Koszarowa, 
Armii Krajowej 7, 10, 16 
i  25 , Wesoła , Świdnicka 
31-33, 37, Al. Woj. Polskie-
go 9 i 48-48a, Legnicka 3 
i 4, Dolna 28, Dworcowa, 
Wyspiańskiego, Staffa, Ka-
mienna, Cicha, Oś. Piast, 
Krótka 9A-9B

Wtorek
Goczałków Dolny, Stanowi-
ce Stawiska, Międzyrzecze, 
Wieśnica Rogoźnica, Gro-
chotów, Godzieszówek, Go-
czałków Górny, Graniczna
Miasto: Bankowa punktowo, 
Paderewskiego 29 za restau-
racją DALI, Niepodległości + 
Kamieniarze, Boh. Getta 4A
Środa
Jaroszów + Osiedle Modlęcin 
Duży Tomkowice
Granica, Modlęcin, Mały 
Olszany
Miasto: Legnicka - od 22 do 
nr 62, Kościuszki - punktowo, 
J. Matejki, Ofiar Katynia, 
Parkowa, Widokowa, Św. 
Anny - punktowo, Pade-
rewskiego, Niepodległości, 
Świdnicka od nr 1 do par-
kingu, Al. Wojska Polskiego 
1, Kolejowa, Wałowa, Al. 
Woj. Polskiego 9, Kamienna, 
Cicha, Oś. Piast, Chopina, 
Kasztelańska, Kasztelańska 
2, 6-8, Wolska, Rybna 2-4 od 
strony Kasztelańskiej, Cegla-
na, Al. Wojska Polskiego 2-6, 
44, 51, 61-63, Legnicka 40
Czwartek
Żelazów Kostrza Żółkiewka + 
Wiatrak (62-62a, 64, 65, 66)

M i a s t o :  Ni e p o d l e g ł o ś c i 
(BARCZ pojemniki), Pu-
ławskiego, Parkowa – punk-
towo, Al. Wojska Polskiego 
od ZUK do CPN ORLEN, 
Wałowa, Wesoła , L eśna , 
Rzeźnicza, Reja, Legnicka 
punktowo od 10 do Placu 
targowego + parking IN-
TERMARCHE, Kamienna, 
Rynek ROSSMAN, Klo-
nowa, Kasztanowa, Dębo-
wa, Bukowa + Sosnowa (2 
pojemniki ) , Św. Jadwigi , 
Brzegowa od nr 9 do nr 71, 
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Bukowa 1-5, Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Dębowa 
1-5, M. Konopnickiej, Mio-
dowa, Św. Tomasza, Ogrodo-
wa 1, Świdnicka – punktowo, 
Armii Krajowej – punktowo, 
Św. Anny 2, Rybna, Wodna, 
3-go Maja, Szarych Szeregów 
od Sklepu Motoryzacyjnego 
do Morskiej, Zielona, Czar-
na, Świdnicka od 39 do 54, 
Polna, Wrzosowa, Lipowa, 
Piłsudskiego, Dembińskiego, 
Olszowa, Bema, Słoneczna, 
Brzozowa, Limanowskie-
go, Starzyńskiego, Andersa, 
Malinowa, Brzegowa do nr 9, 
Prałata Siwca, Kościuszki 33

Piątek
Rusko Jaroszów punktowo + 
Osiedle Bartoszówek
Morawa Jaroszów 71, 103
Miasto: Osiedle Graby: Dolna, 
Górnicza, Kopalniana, Wydo-
bywcza, Jeleniogórska, Wał-
brzyska, Szarych Szeregów: 
budynki wojskowe, Kamienna, 
Kasztelańska 2, 20, Koszarowa, 
Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 
budynki wojskowe z pojemni-
kami V-110, Bohaterów Getta 
od nr 12, Chopina punkto-
wo, Legnicka 3 i 4, Wesoła, 
Świdnicka 31-33, 37, 38, Al. 
Woj. Polskiego 9, Kościuszki 
20-20a, Parkowa – punktowo, 
Kościuszki punktowo, Ofiar 
Katynia, Witosa, Paderewskie-
go punktowo, Bankowa cała, 
Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 
78 + za obwodnicą, Parkowa 
– 2-7, Gronowska, Winogro-
nowa, Strzelnicza, Aniele-
wicza, Agrestowa, Jagodowa, 
Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, 
Kamienna, Cicha, Osiedle 
Piast, Św. Anny – punktowo, 
Oś. Piast, Cicha
Jeżeli termin odbioru wy-
pada w święto, dniu wolnym 
od pracy – odbiór zostanie 
przesunięty o dzień.

Informujemy, że 
w dalszym ciągu 
występują utrud-
nienia w ruchu 
drogowym na dro-
dze wojewódzkiej 
nr 374 w obrębie 
Strzegomia (ul. 
Legnicka) na od-
cinku od skrzyżo-
wania z ul. Ofiar 
K at yn ia  aż  do 
wylotu z miasta 
Strzegom w kie-
runku Wieśnicy. 
Prace remontowe 
prowadzone są 
przez Dolnoślą-
ską Służbę Dróg 
i Kolei we Wro-
cławiu.

W „Gminnych Wiadomo-
ściach Strzegom” będziemy 
systematycznie publikować naj-
popularniejsze hasła i sformu-
łowania związane z systemem 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zapraszamy do 
zapoznania się z nimi. 
D - jak deklaracja. Zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach właściciel nieruchomości 
obowiązany jest złożyć do Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklarację tę 
należy złożyć w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na da-
nej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 
Deklaracja zawiera dane nie-
zbędne do określenia wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
wysokość tej opłaty.
Wysokość zobowiązania okre-
ślonego w deklaracji obowiązuje 
za kolejne miesiące do czasu 
korekty deklaracji lub zmiany 
stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Wszelkie zmiany danych de-
klaracji, mających wpływ na 
wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi, właściciel nieruchomo-
ści jest obowiązany zgłaszać 
w terminie 14 dni od ich 
wystąpienia składając nową 
deklarację.
W przypadku tzw. „dużych 
wspólnot mieszkaniowych”, 
tj. liczących powyżej 7 lokali 
oraz spółdzielni mieszkanio-
wych obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz 
właściciela lokalu obciążają 

wspólnotę mieszkaniową oraz 
spółdzielnię mieszkaniową.
N- jak nieruchomości nieza-
mieszkałe. Od 1 stycznia 2016 r.  
gmina Strzegom systemem 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi obejmuje także 
wszystkich właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych. Gmina 
odbierać będzie odpady komu-
nalne w zamian za uiszczaną 
opłatę. Wiąże się to z tym, iż 
właściciele tych nieruchomości 
będą obowiązani do dnia 10 
grudnia 2015 r. złożyć do Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W listopadzie br. 
na sesji podjęta zostanie uchwa-
ła Rady Miejskiej w Strzegomiu 
określająca wysokości przed-
miotowych stawek.
P - jak porządek. Wszyscy 
właściciele nieruchomości oraz 

mieszkańcy naszej gminy po-
winniśmy dbać o porządek 
swojego najbliższego otoczenia 
również miejsc ustawienia po-
jemników na odpady komunal-
ne, zwłaszcza, że bardzo często 
pojemniki na odpady znajdują 
się w miejscach publicznych, 
na widoku. Boksy śmietnikowe 
oraz miejsca z pojemnikami 
są wizytówką poszczególnych 
właścicieli. Wygląd miejsc zbie-
rania odpadów rzutuje także 
na ogólny wygląd całej gminy. 
Jeżeli nie mieścimy się z od-
padami w posiadanych pojem-
nikach, świadczy to o tym, że 
tych pojemników jest za mało 
lub są o za małej pojemności 
w stosunku do ilości osób z nich 
korzystających. Tak więc dbaj-
my o porządek, upominajmy, 
tych którzy tego nie robią. 
Segregujmy odpady, zgodnie 
z przyjętym systemem. 

Są utrudnienia
Od 20 października br. występują utrudnienia dla kierowców na drodze wojewódzkiej nr 374

Firma InServices z Wrocławia 
zaprasza przedsiębiorców i miesz-
kańców do udziału w bezpłat-
nym spotkaniu informacyjnym 
pt. „Nowa perspektywa finansowa 
UE 2014-2020 – najważniejsze 
programy oraz jak pozyskać środki 
na rozwój i otwarcie działalności 
gospodarczej”. Spotkanie odbędzie 
się 25 listopada (w godz. 10.00-
13.30) w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” (mała sala 
konferencyjna I p.). Prelekcja 
zostanie wygłoszona przez eks-

perta z firmy InServices Grzegorza 
Szafrańskiego, specjalizującego się 
w doradztwie gospodarczym i in-
westycyjnym. Grzegorz Szafrański 
jest absolwentem kierunków prawo 
i ekonomia na Uniwersytecie 
Wrocławskim, a tematyką dotacji 
unijnych zajmuje się już od 2007 
roku. Połączenie wiedzy teoretycz-
nej z bogatym doświadczeniem 
oraz z darem dzielenia się wiedzą 
z innymi to gwarancja warto-
ściowego szkolenia i zadowolenia 
uczestników.

Pilnuj swojego 
mienia! 

Policjanci apelują do kierow-
ców i pasażerów samochodów, 
aby nie pozostawiali żadnych 
przedmiotów w samochodach. 
Złodziej zachęcony pozosta-
wioną na siedzeniu np. pustą, 
dla nas bezwartościową torbą, 
wybije szybę i zabierze ją, bo 
nie wie, co w niej się znajduje. 
A koszty związane z naprawą 
uszkodzenia są często dużo 
wyższe niż zabrana rzecz. 
Dlatego nie pozostawiajmy 
w swoich pojazdach, mniej 
lub bardziej cennych rzeczy. 
Wybicie szyby w aucie i za-
branie torby pozostawionej na 
siedzeniu samochodu zajmuje 
złodziejowi kilka, kilkanaście 
sekund. Pamiętajmy, że oka-
zja czyni złodzieja. Kierowcy 
i pasażerowie często bagate-

lizują wartość przedmiotów 
pozostawianych przez siebie 
w autach. Dla złodzieja, często 
przypadkowego, nawet pusta 
torba, stara nawigacja, karton 
po komputerze czy telefonie 
ma wartość i budzi jego zainte-
resowanie. On bowiem nie wie, 
że pudło, czy plecak są puste. 
Liczy, że kryją coś cennego. 
Bez większego zastanowienia 
wybije szybę, aby zabrać pozo-
stawioną rzecz i sprawdzić, czy 
przypadkiem ma jakąś wartość. 
Dlatego funkcjonariusze KPP 
Świdnicy apelują do kierowców 
i pasażerów, aby nie pozosta-
wiali w autach pudeł, toreb, 
odzieży, dokumentów itp. Pa-
miętajmy, że nasze bezpieczeń-
stwo zależy przede wszystkim 
od tego jak bardzo jesteśmy 
roztropni i uważni. 

z komunikatu KPP 
w Świdnicy 

Mieszkańcy często nie wiedzą 
co zrobić z odpadami wielkoga-
barytowymi. 

Okazuje się, że problemem 
jest pozbywanie się odpadów 
wielkogabarytowych. Odpada-
mi wielkogabarytowymi określa 
się te, które ze względu na duże 
rozmiary i wagę nie mieszczą 
się do pojemnika na pozostałe 
śmieci. Na przykład: stoły, szafy, 
krzesła, sofy, dywany, wózki 
dziecięce, materace, pierzyny, 
rowery, zabawki dużych roz-
miarów, itp.

Mieszkańcy często nie wie-
dzą, co z nimi zrobić. Tymcza-

sem takie odpady odbierane 
są kwartalnie. Harmonogram 
odbiorów dostępny jest na 
stronie internetowej gminy 
Strzegom www.strzegom.pl. 
Odpady wielkogabarytowe 
można bezpłatnie dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
mieszczącego się w Strzegomiu 
przy Al. Wojska Polskiego 75. 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu pod numerem telefonu: 74 
8560-570. 

zaproszenie na spotkanie

Duże śmieci pod lupą HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
ZMIESZANYCH Rok 2015 r. (CYKL TYGODNIOWY)

Co i jak w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi? *  K r o n i k a  p o l i c y j n a  *

Program spotkania:
1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020: wstępne założenia, polityka spójności, 
obszary wsparcia.
2. Programy operacyjne na lata 2014-2020 oraz ich omówienie,
3. Źródła informacji o funduszach unijnych,
4. Możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój działalności oraz na 
otwarcie działalności gospodarczej.
5. Pytania od uczestników,
6. Indywidualne konsultacje.
Dla chętnych możliwość dokonania indywidualnego audytu w firmie pod kątem 
pozyskiwania środków z Nowej Perspektywy 2014-2020.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o e-mailowe potwierdzenie 
uczestnictwa w spotkaniu do dnia 23.11.2015 r.: w.dobrowolska@inservices.pl



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 5PytAniA do burmistrzA / w ydArzeniA

Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

irena: Panie burmistrz, w tygo-
dniu byli ludzie z urzędu i mie-
rzyli drogę do remontu, tak jak 
pan obiecał. jakie było nasze zdzi-
wienie, że mierzą tylko główną 
drogę, bo ta ma szansę na dotację. 
myślimy, że to niemożliwe, że 
zostawi pan 200 metrów nie-
zrobionej drogi, tym bardziej, że 
cały żwir nawożony do tej pory 
spłynie i wszystko pozapycha. nie 
wierzymy, że nie znajdzie pan 
pieniędzy z własnego budżetu na 
200 metrów. zawsze pan mówi 
na zebraniach, że jak się zaczyna 
jedno, to kompleksowo, a tu to co? 
wiemy, że robi pan drogi, które 
w ogóle nie są dofinansowane np. 
polna w rogoźnicy. o niej wszyscy 
mówią droga dla jednej osoby, a dla 
nas nie ma. to chyba jakieś żarty. 

Inicjatywa jest taka, że naj-
pierw ulica z dofinansowaniem, 
a następnie druga z własnych 
środków. Do Goczałkowa i Sta-
nowic w poprzedniej mojej ka-
dencji skierowano największą 
kwotę środków gminy na ich 
rozwój. Goczałków na pewno 
jest liderem, dlatego musi czekać. 
Nie wszystko naraz, bo wsi jest 
22. To nie żart, że w Rogoźnicy 
w 2015 roku wybudowaliśmy 
obwodnicę Osiedla dla tirów za 
kwotę 260 tys. złotych. Do czasu 
jej wybudowania był to jeden 
z najważniejszych problemów 
stawianych na zebraniach wiej-
skich w Rogoźnicy. Problem ten 
nie był rozwiązany od 20 lat i 
wydawał się nie do rozwiązania. 
Dzięki pomocy dwóch właści-

cieli gruntów sprawa niemożliwa 
została rozwiązana. Wiem, że 
kilku mieszkańców Rogoźnicy 
zapomniało o tym problemie i 
kiedy go już nie ma, mówią, a po 
co pan to zrobił. Wiem, że ilością 
remontowanych dróg wzbudza-
my żądania, że teraz moja droga, 
ale nie wszystko naraz. 

mateusz: witam, panie burmi-
strzu. moje pytanie dotyczy ulicy 
kościelnej, a mianowicie odcinka 
ul. świdnicka-dąbrowskiego. 
w związku z otwarciem ulicy 
dąbrowskiego auta poruszają 
się z nadmierną prędkością. czy 
istnieje możliwość zamontowania 
spowalniaczy, bądź chociażby 
jakiegoś ograniczenia? A także 
chciałem spytać, kiedy ten odcinek 
będzie w strefie płatnego parko-
wania i czy plac jana Pawła też 
będzie zaliczał się do tej strefy ? 

Panie Mateuszu, podczas pro-
jektowania zmian organizacji 
ruchu na ulicy Dąbrowskiego 
nie braliśmy pod uwagę montażu 
spowalniaczy na ulicy Kościelnej. 
Ukształtowanie oraz parametry 
techniczne tej drogi - duża ilość 
parkujących pojazdów wzdłuż 
drogi oraz jej szerokość i łuk - we-
dług naszej oceny nie pozwalają 
rozwijać nadmiernych prędkości. 
Szkoda, że nie zgłaszał pan tego 
typu uwag podczas konsultacji 
społecznych, które odbywały się 
przy okazji wykonania projektu 
zmiany organizacji ruchu na ulicy 
Dąbrowskiego. W związku z tym 
na chwilę obecną nie mamy pla-
nów kolejnej zmiany organizacji 
ruchu w tym rejonie miasta. Jeżeli 
chodzi o strefę płatnego parko-
wania, to planów jej rozszerzenia 
o wskazany przez pana, odcinek 
ulicy Kościelnej nie ma. 

ela: witam, panie burmistrzu. 
mam pytanie odnośnie mieszka-
nia socjalnego, o które chciałabym 
się ubiegać. jestem zameldowana 
u rodziców, lecz od pięciu lat wy-
najmuję mieszkanie. mieszkanie 
u rodziców to 42 m2. Łączna 
liczba osób zamieszkujących to 
cztery łącznie ze mną. czy mam 
szanse na jakiekolwiek mieszkanie 
z urzędu, nawet do generalnego 
remontu. Proszę o odpowiedź. 

Osoby zainteresowane uzy-
skaniem gminnego mieszkania 

muszą złożyć stosowny wniosek 
o przydział lokalu. Wniosek, po 
zaktualizowaniu danych w an-
kiecie weryfikacyjnej, zostanie 
oceniony przez zarządcę zaso-
bów gminnych – Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. 
Wojska Polskiego 75, pod kątem 
spełnienia kryterium powierzch-
niowego i dochodowego. Łączne 
spełnienie obu tych kryteriów 
umożliwi umieszczenie nazwi-
ska zainteresowanych osób na 
liście oczekujących na przydział 
lokalu. Przy czym, nazwiska osób 
o niższych dochodach i tych, 
które mają uprawnienie do lokalu 
na podstawie prawomocnego 
wyroku sądu, umieszczane są 
na liście osób uprawnionych 
do otrzymania lokalu socjalne-
go. Osoby zaś, które osiągnęły 
dochody kwalifikujące je do 
otrzymania lokalu mieszkalnego 
– na liście osób uprawnionych do 
otrzymania właśnie takiego lo-
kalu. Ostateczny przydział lokali 
następuje zgodnie z kolejnością 
ustaloną na listach przydziałów 
ustaloną na dany rok. Wniosek 
o przydział lokalu dostępny jest 
w siedzibie wskazanego wyżej 
zarządcy, tut. Urzędzie lub na 
stronie internetowej: www.bip.
strzegom.pl, w zakładce: Karty 
usług/Gospodarka lokalowa/ 
Formularz:pdf. Wniosek należy 
wypełnić i złożyć w siedzibie 
wskazanego wyżej zarządcy, 
budynku administracyjnym za-
rządcy – kasie (Strzegom, Rynek 
wewnętrzny), lub w Wydziale 
Obsługi Interesantów w tut. 
Urzędzie ( parter, pok. nr 15). 
Odzyskiwane w zasób gminy 
Strzegom lokale mogą zostać 
również przekazane do remontu 
we własnym zakresie i na wła-
sny koszt przyszłego najemcy. 
Informacje o zadysponowaniu 
lokalu do przydziału w tym trybie 
umieszczane są na tablicy ogło-
szeń w tut. Urzędzie, w siedzibie 
zarządcy oraz na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 
w zakładce: Wiadomości. Osoby 
zainteresowane ubieganiem się 
o przydział takiego lokalu mają 
prawo do pisemnego złożenia 
wniosku w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia informacji za-
wierającej dokładny adres lokalu, 

który został przeznaczony do 
remontu, jego strukturę, ogólny 
zakres prac remontowych oraz 
szacunkowy koszt ich wykonania. 
W ogłoszeniu zostaje również 
wskazany dzień, w którym osoby 
zainteresowane mogą przedmio-
towy lokal obejrzeć. Wniosek 
o przydział takiego lokalu należy 
pobrać, wypełnić i złożyć dopiero 
po obejrzeniu konkretnego lokalu 
i akceptacji warunków określo-
nych w ogłoszeniu.

dorota: dzień dobry panie burmi-
strzu, piszę w sprawie, która już 
była poruszana na forum. mam tu 
na myśli nasz dworzec kolejowy. 
wiem, że należy on do PkP, nie-
mniej jednak pan jako burmistrz 
naszego miasta może interwenio-
wać w sprawach, które są ważne 
dla jego mieszkańców. uważam, 
że jest to niestety bardzo niechlub-
na wizytówka naszego miasta. 
Pomijając ten fakt, myślę, że warto 
byłoby zadbać o komunikację PkP 
w naszym mieście. Prawda jest 
taka, że pod względem połączeń 
komunikacyjnych nasze miasto 
wypada blado na tle innych miast. 
mam wrażenie, że nikt tu nie dba 
o to, aby osoby mające zatrudnienie 
poza terenem naszego miasta ( tj. 
wrocław, świdnica, wałbrzych 
itd.) miały dogodny dojazd na 
godzinę 6.00, albo 7.00 rano. w tej 
chwili jest to niemożliwe. więc 
pytam, jak mieszkańcy mają pra-
cować skoro nie mają dogodnych 
połączeń do ościennych miast? 
skoro takie miasta jak świdnica 
mogą mieć piękny dworzec oraz 
połączenia PkP, to dlaczego u nas 
jest to niemożliwe ? wiem, że są 
fundusze, tylko wymaga to wy-
siłku i dopilnowania sprawy. A to 
również zależy od władz miasta. 
w końcu reprezentujecie państwo 
mieszkańców i jego interesy. 

Inne miasta mają dworce, bo 
te położone są na bardziej ru-
chliwych liniach kolejowych. 
W związku z tym, że w naszym 
mieście podstawowa komuni-
kacja międzymiastowa to auto-
busy i busy, dlatego Strzegom 
może pochwalić się, że zapewnia 
bardzo dobre warunki oczeki-
wania na połączenia w postaci 
dwóch poczekalni dla podróż-
nych, czynne od 5.00 i 6.00 
rano do 22.00 od poniedziałku 

do soboty. Proszę przejechać się 
do sąsiadujących gmin i miast, 
gdzie tak jak u nas niedawno 
nie było poczekalni, o toaletach 
nie wspomnę. W temacie ocze-
kiwania na połączenia, mogę 
powiedzieć, że jest super. Co do 
ilości połączeń i godzin, mam 
wiele zastrzeżeń, ale tak rządzi 
się rynek. Istnieją kursy, które są 
opłacalne i na to gmina nie ma 
wpływu. Gdybyśmy przejęli jako 
gmina dworce i zaczęli je remon-
tować, to musielibyśmy wstrzy-
mać wiele inwestycji na terenie 
miasta i gminy. Wielokrotnie 
rozmawialiśmy z dyrekcją PKP 
o stanie dworców i możliwości 
ich przejęcia. Na dzień dzisiejszy 
jest to niemożliwe ze względu 
na brak środków zewnętrznych 
na remont. 

mieszkaniec: Panie burmistrzu, 
w miejscowości graniczna jeden 
z biznesmenów strzegomskich 
utwardza teren działki odpadami 
kamienia (kiedyś łąka należąca do 
gminy). odpady wysypywane są 
bezpośrednio na glebę, ponieważ 
nie została ona wcześniej usunięta. 
Panie burmistrzu, czy właściciel 
nieruchomości działa zgodnie 
z ustawą o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych i dopełnił wszelkich 
obowiązków na nim ciążących, 
aby prowadzić taką działalność 
na gruncie rolnym? bardzo proszę 
o zainteresowanie się tą sprawa. 

Dziękuję za informację i zain-
teresowanie tym, co się dzieje na 
terenie naszej gminy. W najbliż-
szych dniach pracownicy Urzędu 
Miejskiego przeprowadzą wizję 
w terenie. Po dokonaniu ustaleń 
przekażę sprawę służbom starosty 
świdnickiego, który jest właściwy 
do prowadzenia spraw w tym 
zakresie. 

józefa: Panie burmistrzu, czy to 
nie przesada zbywać mieszkańca 
siódmy rok i obiecywać za każdym 
wejściem do urzędu, że jeszcze 
trochę wytrwałości i ruszą działki 
mieszkaniowe w jaroszowie? 
może więcej odwagi i powie-
dzieć, że działek w jaroszowie 
nie będzie! 

Obecnie trwa procedura pla-
nistyczna, która musi być reali-
zowana zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Umowa na realizację 
tego zadania została zawarta 
z projektantem 4 marca 2014 r. 
Okres realizacji procedury 
w przypadku terenów wiejskich 
trwa ok. 2 lat. Przewidywany 
termin uchwalenia planu dla 
obr. Jaroszów to pierwszy kwar-
tał 2016 r. pod warunkiem uzy-
skania wszystkich uzgodnień, 
w tym zgody ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi na zmianę prze-
znaczenia na cele nierolnicze 
i nieleśne użytków rolnych 
klasy I-III. W przypadku braku 
zgody ministra dla klas I-III 
grunty będą musiały pozostać 
jako użytki rolne. Na ostateczny 
bowiem kształt miejscowego 
planu mają wpływ uzgodnienia 
licznych organów, z którymi 
gmina ma obowiązek ich do-
konania w trakcie procedury 
planistycznej. Jednocześnie 
nadmieniam, że samo złożenie 
wniosku nie rozpoczyna pro-
cedury zmiany planu. Gmina 
prowadzi politykę przestrzenną 
i w oparciu o szereg uzasad-
nionych czynników i uwarun-
kowań sukcesywnie dokonuje 
zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla poszczególnych obrę-
bów. Należy podkreślić, że jest 
to łącznie 27 obrębów, w tym 
22 obręby wiejskie i 5 obrębów 
miasta Strzegom. Na pewno też 
żaden interesant nasze gminy 
nie jest zbywany, lecz informo-
wany o etapie danej procedury. 
Pozdrawiam.

miciu: znowu powraca temat 
strasznie zasypanego rowu przy 
drodze kostrza-rogoźnica (za-
raz po wyjeździe z kostrzy 
po lewej stronie przy ciągle 
rozbudowującym się zakładzie 
kamieniarskim).

Gmina nie jest właścicielem 
rowu przy drodze Kostrza-
Rogoźnica, dlatego też w spra-
wie jego udrożnienia zostanie 
wystosowane pismo do Służby 
Drogowej Powiatu Świdnickie-
go. Informuję, również, że droga 
374 jest w zarządzie Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu i to do tych służby 
telefonicznie zgłoszono uwagę 
o garbie na drodze. 

W czerwcu br. został urucho-
miony w Strzegomiu leasing 
środków transportowych. W 
tym momencie prowadzą go: 
Millennium Leasing Sp. z o. o. 
w Warszawie i PKO Leasing 
we Wrocławiu. Ostatnio zare-
jestrował się też Getin Leasing 
we Wrocławiu. Równolegle 
prowadzone są rozmowy z ko-
lejnymi firmami – m. in. z Volvo 
Leasing.

Leasing środków transpor-
towych uruchomiono dzięki 
wspólnej inicjatywie strzegom-
skiego samorządu oraz firm 
transportowych z terenu naszej 
gminy. W celu obsługi pojazdów 
będących w leasingu powstało 
również wydzielone stanowisko 
w strzegomskim Zamiejscowym 
Referacie Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.

Już niedługo radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu podej-
mą uchwałę ws. stawek podatku 

od środków transportu, które 
będą obowiązywać w 2016 r. 
Projekt uchwały zakłada zasto-
sowanie stawek minimalnych 
podatku od środków transportu 
dla ciągników siodłowych i 
balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojaz-
dów nie mniejszej niż 31 ton z 
liczbą dwóch osi oraz dla przy-
czep i naczep, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą 
nie mniejszą niż 38 ton z liczbą 
trzech osi.

- Powyższe ma na celu zachę-
cenie podatników do zwiększe-
nia liczby rejestrowanych tego 
typu pojazdów, a tym samym do 
zwiększenia dochodów gminy 
z tego tytułu - wyjaśnia bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

red

Ważne dla transportowców

Podsumowanie drugiej ka-
dencji MRM odbyło się 26 paź-
dziernika br. w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. Wśród zaproszonych 
gości byli także młodzi radni 
III kadencji, którzy w ostatnim 
okresie zostali wybrani w swoich 
szkołach (patrz ramka). 

Ostatnia sesja była doskonałą 
okazją do podziękowań ze strony 
władz samorządowych Strze-
gomia dla wszystkich członków 
rady za zaangażowanie na wielu 

polach, działalność na rzecz 
młodzieży oraz reprezentowa-
nie naszej gminy na zewnątrz. 
Radni także podziękowali bur-
mistrzowi, opiekunowi MRM, 
dyrektorom OSiR-u i SCK oraz 
dyrektorom i opiekunom szkół 
za wszelką pomoc, jaką otrzyma-
li w ostatnich dwóch latach.

Już niedługo odbędzie się 
pierwsza sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej III kadencji 
(2015-2017) . O terminie poin-
formujemy niebawem.

Młodzi radni podsumowali II kadencję
Wśród gości byli także młodzi radni III kadencji, którzy w ostatnim okresie zostali wybrani w swoich szkołach

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji (2015-2017):
LO Strzegom: Paweł Wroński, Magdalena Hawro, Sylwia Czyczerska, Ewa 
Kudzia, Magdalena Titowska, Dawid Mirocha
Zespół Szkół: Izabela Lasak, Wiktor Wendrowski, Bartłomiej Zasiński, 
Mateusz Karcz, Katarzyna Gmyrek i Patryk Zając
Gimnazjum nr 1: Maja Czerwiecka, Aleksandra Rybka, Jakub Nejman
Gimnazjum nr 2: Antoni Wojtasik, Alan Tułacz, Karolina Kubicka 
Gimnazjum w Jaroszowie: Martyna Krzyszczak, Wiktoria Łobodziec, 
Wioletta Kardynał
Gimnazjum w Goczałkowie: Adam Solak, Joanna Klasa i Sylwia Roślicka

Zbiórki krwi (zebrano ponad 75 litrów), zbiórka na rzecz Domu 
Małego Dziecka w Jaworze, organizacja turnieju „Strzegom 
LAN Party”, udział w Europejskim Tygodniu Sportu przez 2 
lata, złożenie projektów do pierwszego Budżetu Obywatelskie-
go, spotkania w ramach projektu RapPedagogia, reprezentowa-
nie naszej gminy w Młodzieżowej Radzie Powiatu i współpraca 
z radami innych miast – to tylko niektóre z wielu osiągnięć Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2013-15.
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W grę zaangażowani byli 
uczniowie III klas gimnazjal-
nych ze Strzegomia, Jaroszowa i 
Goczałkowa wraz z opiekunami 
oraz uczniowie Zespołu Szkół – 
Technikum i Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej. W grze wzięło 
udział 20 gimnazjalistów, którzy 
rywalizowali w czterech druży-
nach: Granitowe Serca, Rekiny 
Biznesu, Strzegomscy Geniu-
sze, Młodzi Przedsiębiorcy.

Zadaniem uczestników było 
dotrzeć do 11 punktów kon-
trolnych zgodnie z przygo-
towaną mapą. Na specjalnie 
przygotowanych stanowiskach 
uczestnicy zabawy otrzymali do 
wykonania zadania związane z 
konkretnym zawodem: kucharz, 
sprzedawca, fryzjer, krawiec, 
mechanik pojazdów samocho-
dowych, kamieniarz , technik 
ekonomista, technik handlo-
wiec, technik administracji, 

technik informatyk i technik 
górnictwa odkrywkowego. 

Głównym celem zabawy było 
zaznajomienie młodych ludzi 
ze specyfiką różnych zawo-
dów, przygotowanie do pełne-
go, świadomego i aktywnego 
udziału w życiu społecznym, 
kształtowanie idei współpracy 
i współzawodnictwa oraz po-
budzenie kreatywności uczest-
ników.

Po zaciętej rywalizacji nad-
szedł czas na słodki poczę-
stunek i ogłoszenie wyników. 
Zwycięskim zespołom nagro-
dy wręczyli dyrektor Zespołu 
Szkół w Strzegomiu - Robert 
Wójtowicz i zastępca burmi-
strza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski. 

Patronat nad grą objął bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta.

Uczniowie mieli za zadanie 
rozwiązać test gramatyczny, 
rozwiązać zadanie ze słuchu, 
wykazać się wiedzą na temat 
historii i kultury krajów an-
glojęzycznych, popisać się 
znajomością zwrotów, które 
służą do prawidłowej komu-
nikacji. Najlepszą anglistką 
okazała się Emilia Henike 
z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jaroszowie, której 
opiekunem jest Katarzyna 
Adamska . Losy drugiego 
miejsca ważyły się do końca. 
Ostatecznie, po pasjonującej 
dogrywce drugie miejsce zajął 
Sebastian Dudzik z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 4 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu, którego opie-
kunem jest Gertruda Du-
dzik. Trzecią lokatę osiągnęła 
Nina Gradowska z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Stanowi-
cach, którą przygotował Piotr 
Szmidt.

red

Szlakiem Zawodów

Emilia Henike z Jaroszowa najlepszą anglistką

Zadaniem uczestników było dotrzeć do 11 punktów kontrolnych zgodnie z przygotowaną mapą

Uczestnicy rozwiązywali test oraz musieli się wykazać wiedzą na temat krajów anglojęzycznych

W  Z e s p o l e  S z k o l n o -
Przedszkolnym w Jaroszowie 
dba się o to, by wszyscy czuli 
się równi, promując i wy-
chowując uczniów zgodnie z 
zasadami tolerancji i szacunku 
do siebie.

W związku z tym, jaro-
szowska szkoła włączyła się 
w obchody Światowego Dnia 
Godności, ogłoszone przez 
międzynarodową organizację 
Global Dignity. To już ósmy 
cykl obchodów tego święta, 
który w tym roku przypadł na 
dzień 21 października.

- W czasach, w których 
mamy do czynienia z tyloma 
konfliktami - na tle kulturo-
wym, religijnym, międzypoko-
leniowym, klasowym - istnieje 
ogromna potrzeba uchwycenia 
czegoś, co łączy, co zachęca 
do pielęgnowania poczucia 
wspólnoty w społeczeństwie. 
Tym czymś jest godność – 
wyjaśniają organizatorzy. 

Wolontariuszki z klas gim-
nazjalnych zachęcały mło-
dzież do dyskusji, pytając 
uczniów, czym dla nich jest 
godność oraz zachęcały do 
opowiedzenia przez nich 
historii ze swojego życia, w 
którym choć raz wpłynęli 
pozytywnie na życie drugie-
go człowieka. Odpowiedzi 
uczniów i ich historie okazały 
się bardzo dojrzałe i pełne 
empatii. Uczniowie opowia-
dali o pomocy, jaką udało im 
się udzielić, o wsparciu jakie 
dają innym, o pracy jako wo-
lontariusz.

Każdy z uczniów, który włą-
czył się do dyskusji, dostawał 
pamiątkową niebieską wstąż-
kę, na znak jedności w promo-
waniu godności. Uwieńcze-
niem akcji było pamiątkowe 
zdjęcie. Koordynatorem akcji 
była psycholog szkolna Kata-
rzyna Figurska.

W sali gimnastycznej Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jaroszowie 21 paź-
dziernika br. została zorga-
nizowana lekcja wychowania 
fizycznego z trenerem AKS-u 
Strzegom Jarosławem Krzy-
żanowskim dla uczniów z 
klas I i II SP w ramach pro-
gramu „Mały Mistrz - Lekcje 
z Mistrzem”. 

Zajęcia dla pierwszaków zo-
stały zorganizowane w bardzo 
ciekawy sposób. Dzieci dzię-
ki swojej bujnej wyobraźni 
przeniosły się w świat bajek, 

a konkretnie do wioski Smer-
fów. Różnokolorowe przybory 
stały się marchewkami, mali-
nami i cytrynami, a zadaniem 
małych Smerfów było ich 
zbieranie i sortowanie.

W klasach II Jarosław Krzy-
żanowski przeprowadził gry i 
zabawy z piłką. Były wyścigi 
rzędów, berki z piłką i róż-
nymi przyborami oraz kto 
zbierze więcej piłek. Pano-
wała wspaniała atmosfera, 
dzieci dopingowały siebie 
nawzajem. 

Światowy Dzień Godności

Lekcja z Mistrzem w Jaroszowie

We wtorek, 27 październi-
ka br. w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Stanowicach odbyła 
się III Gminna Olimpiada 
Języka Angielskiego Szkół 
Podstawowych. Wzięli w 
niej udział młodzi repre-
zentanci ośmiu szkół pod-
stawowych z gminy Strze-
gom.

20 października br. w Zespole Szkół w Strzegomiu 
odbyła się Gra Terenowa „Szlakiem Zawodów”. Gra 
została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery, corocznego działania inicjowanego 
przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej mającego na celu 
inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na 
rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania 
edukacji, zawodu, pracy i kariery. 

Serdeczne podziękowania należą się partnerom, którzy ufundowali upominki, 
nagrody, poczęstunek dla uczestników oraz pomogli w organizacji gry. 

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć, za co 

podziękowały gromkimi brawami panu Jarosławowi.
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Znamy już pierwszego ar-
tystę, który wystąpi w trakcie 
przyszłorocznej edycji Święta 
Granitu Strzegomskiego. Jest 
nim O.S.T.R. właściwie Adam 
Andrzej Ostrowski (ur. 15 
maja 1980 r. w Łodzi), znany 
również jako Ostry i Oster – 
polski raper, freestyle’owiec, 
muzyk i kompozytor, a także 
producent muzyczny i inżynier 
dźwięku.

Absolwent Akademii Mu-
zycznej w Łodzi w klasie skrzy-
piec. Artysta solowy, związa-
ny z oficyną Asfalt Records. 
W swojej twórczości porusza 
takie zagadnienia jak polity-

ka, korupcja oraz problemy 
społeczne. Członek zespołów 
Tabasko, Skill Mega, Killing 
Skills i Beat Brothers. Był tak-
że członkiem formacji Obóz 
TA i LWC. Wraz z produ-
centem muzycznym Emade 
współtworzy projekt pod na-
zwą POE. 

Muzyk współpracował po-
nadto m.in. z takimi wykonaw-
cami jak: SOFA, Warszafski 
Deszcz, Hades, Michał Urba-
niak, Tede, Fokus, DJ Deszczu 
Strugi, DonGURALesko, Fu, 
Pezet, Sistars oraz Slums At-
tack.

red

W każdą środę o godzinie 
11.00 w CAS „Karmel” od-
bywają się spotkania senio-
rów, którzy chcą spędzić czas 
wspólnie z innymi seniora-
mi. – Nie siedźcie samot-
nie w domu, spotykajcie się 
z ludźmi! W czasie środowych 

spotkań dużo rozmawiamy, 
wspominamy, rozwiązujemy 
krzyżówki, gimnastykujemy 
się, prowadzimy pogadanki te-
matyczne np. o asertywności, 
gramy w gry stolikowe – mówi 
Katarzyna Wójcik. 

red

O. S. T. R. na Święcie Granitu

Zaproszenie dla seniorów

Końcówka projektu „Jesień 
życia z kulturą” była okazją do 
współpracy międzypokolenio-
wej. - Zaprosiliśmy młodzież 
ze strzegomskich szkół na 
spotkanie z seniorami, które 
odbyło się w naszej bibliotece 
– mówi Katarzyna Wójcik, 
dyrektor Biblioteki. Seniorzy 
i młodzież wspólnie obejrzeli 

fotografie wykonane pod-
czas trwania całego projektu. 
Przygotowano także pokaz 
kronik Ziemi Strzegomskiej, 
w trakcie którego seniorzy 

opowiadali o historii miasta, 
które oglądali na dawnych fo-
tografiach. Wspólnie wybra-
no fotografie do prezentacji 
multimedialnej, którą zajęła 

się młodzież. Seniorzy dodali 
swoje komentarze i powstała 
ciekawa pamiątka z projektu 
„Jesień życia z kulturą”. 

Oni połączyli siły 
W ramach współpracy międzypokoleniowej powstała ciekawa pamiątka projektu „Jesień życia z kulturą”

20 października przypada 
Dzień Psiej Adopcji, a na 25 
- Dzień Kundelka - w związku 
z tym w Bibliotece w Stano-
wicach, łącząc oba te święta, 
przeprowadzono lekcję biblio-
teczną na ten temat. 

W zajęciach wzięli udział 
uczniowie klasy II. Podczas 
spotkania dzieci dowiedzia-
ły się, że mianem kundelka 
nazywa się psa, który nie 
jest zaliczany do żadnej z ras 
psów. Potocznie określany 
również jako mieszaniec, 
wielorasowiec. Zapoznały 
się z przygotowaną wystawą 
książek i bajeczek o pieskach, 
wysłuchały opowiadania pt. 

„Uśmiechnij się, piesku!”, 
a także dowiedziały się, jak 
należy opiekować się czworo-
nogami i dbać o nie. 

Na zakończenie zajęć dzieci 
wykonały portrety swoich wy-
marzonych piesków.

red

Święto w stanowickiej bibliotece

- Na spotkanie z seniora-
mi zaprosiliśmy młodzież 
ze strzegomskich szkół 
– mówi Katarzyna Wój-
cik, dyrektor Biblioteki. 
Odbyło się ono w ramach 
p r o j e k t u  „ J e s i e ń  ż yc i a 
z kulturą”, który realizuje 
Stowarz yszenie Prz yja-
ciół Biblioteki Publicznej 
w Strzegomiu „Czytelnik”. 
Na projekt pozyskało środ-
ki finansowe z budżetu 
Województwa Dolnoślą-
skiego. Całkowity koszt 
zadania publicznego wy-
nosi 8260,00 zł. 

Mamy wiele planów, które chcemy wspólnie realizować. Zapraszamy wszyst-
kich seniorów – zachęca Katarzyna Wójcik, pełnomocnik burmistrza ds. 
seniorów w gminie Strzegom.
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24 października 2015 roku 
odbył się w świetlicy wiejskiej 
w Olszanach kolejny, już ósmy, 
„Bal Seniora” organizowany 
przez zespół folklorystyczny 
„Olszaniacy” pod kierownic-
twem Zofii Cholewy. 

Od czwartku przygotowania 
ruszyły pełną parą. Pod czujnym 
okiem szefowej kuchni – Marii 
Kotaby – członkinie zespołu oraz 
ich przyjaciółki – Basia, Kasia, 
Ewa i Ala przygotowywały pysz-
ne potrawy. Nie zabrakło również 
świetliczanki Żanety Węgrzyn.

 Bal swoją obecnością za-
szczycili: burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta, ksiądz Józef 
Wróbel, dyrektor SCK Bożena 
Bojanowska-Czuk, Krysty-
na Gielata - sołtysa Modlęci-
na, wiceprezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Olszany – Jerzy 
Cichoński. Nie mogło także 
zabraknąć sołtysa i radnej Sta-
nisławy Górskiej, od kilku lat 
aktywnie zaangażowanej w or-
ganizację imprezy. Atrakcji było 
co niemiara: występy „Olszania-
ków”, tańce w parach z balonami 
i bez, solo i w kółeczku, konkursy 
z nagrodami, „Lambada”, „Ka-
czuchy”, „Wszyscy Polacy to 
jedna rodzina” oraz hip-hop – to 
wszystko to muzyka w sam raz 
dla seniorów. Jak zwykle, co roku, 
upominkami i kwiatami uhono-
rowano najstarszych uczestników 
balu. Byli to członkowie zespołu 
od jego założenia – Helena 

Mucha i Czesław Michalik. Pod 
ich adresem zabrzmiało gromkie 
„Sto lat”.

 Organizatorzy podzię-
kowali również Marii Kotabie 
za pomoc przy wszystkich or-
ganizowanych imprezach we 
wsi. Wodzirej był jak zawsze 
znakomity –Elżbieta Pienio 
z SCK.  - Dziękujemy wam 
„Olszaniacy”, dziękujemy wam 
wszystkim, którzy sprawiacie, 
że za rok z ochotą przyjdzie-
my znowu – mówią uczestnicy 
balu. Organizatorzy serdecznie 
dziękują SCK w Strzegomiu za 
pomoc w przeprowadzeniu „Balu 
Seniora”. 

Swój wizerunek zmienia dro-
ga gminna w Żelazowie. Odci-
nek o dł. 120 mb i szerokości 

5 m zyska nową nawierzchnię 
z kostki z odzysku pochodzą-
cej z rozbiórki ulic Bohatera 

Getta, Świdnickiej i Św. To-
masza w Strzegomiu. Koszt 
modernizacji wynosi 90 tys. zł. 

Zakończenie prac planuje się na 
15 listopada br. 

red

Po „Balu Seniora”

Remontują drogę we wsi Żelazów

Na to wydarzenie „młodzież starsza” czekał z niecierpliwością od zakończenia balu w 2014 roku

Zakończył się długo ocze-
kiwany remont  świet l ic y 
wiejskiej w Żółkiewce. Prace 
remontowe, które wykonała 
strzegomska firma Domex, 
sfinalizowano w październiku 
2015 r. Koszt zadania to ok. 
100 tys. zł.

W ramach remontu wy-
konano roboty rozbiórkowe 
i demontażowe. Ściany zostały 
pokryte gładzią, a następnie 
pomalowane. Wymieniona 
została stolarka drzwiowa. Na 
podłogach położono nową po-
sadzkę. Budynek zyskał także 
nową instalację wodno-kanali-
zacyjną oraz elektryczną. Świe-
tlica została także wyposażona 
w nowy sprzęt AGD.

Uroczyste oddanie świetlicy 
do użytku miało miejsce w pią-
tek, 23 października br. Wśród 
gości byli m. in. poseł na Sejm 
RP – Monika Wielichowska, 
senator RP – Wiesław Kilian 

oraz władze samorządowe 
Strzegomia. – Żółkiewka to 
bardzo aktywna wieś. Warto 
było ten remont zrobić nawet 
bez środków zewnętrznych, 
dlatego że jest tu współwła-
sność i na takie budynki wręcz 
niemożliwe jest pozyskanie 
środków z zewnątrz – pod-
kreślał burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Swojego zadowolenia z re-
montu świetlicy nie ukrywa 
także sołtys wsi – Monika Róg.  
– Cieszymy się, że mamy teraz 
takie piękne miejsce do spo-
tkań. Jestem przekonana, że 
świetlica będzie tętnić życiem. 
Będzie tu można grać w tenisa 
stołowego oraz w inne gry 
sprawnościowe, a także or-
ganizować spotkania ślubne. 
W imieniu mieszkańców wsi 
Żółkiewki serdecznie dzięku-
jemy – podsumowuje.

tw

Świetlica wyremontowana

Uroczyste podsumowanie 
i wręczenie nagród w konkur-
sie „Estetyka zagrody wiej-
skiej i ogródków przydomo-
wych położonych na terenach 
sołectw gminy Strzegom” od-
będzie się 13 listopada 2015 
r. o godz. 17.00 w świetlicy 

wiejskiej w Olszanach. Kon-
kurs został już rozstrzygnięty, 
ale dopiero podczas tego 
spotkania okaże się, czyje 
zagrody i ogródki okazały się 
zwycięskie. O terminie uro-
czystości uczestnicy zostali 
powiadomieni pisemnie. 

Konkurs rozstrzygnięty!



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 9sPort

Podczas ceremonii zosta-
ły wręczone wyróżnienia dla 
najlepszych zawodników mi-
nionego sezonu szkoleniowe-
go 2014-2015 oraz dyplomy 
uznania dla trenerów i klubów, 
które przyczyniły się do roz-
woju taekwon-do oraz samej 
organizacji.

Zawodnicy rywalizowali w 6 
kategoriach wiekowych, na 7 
planszach. Konkurencje podzie-
lone zostały ze względu na wiek, 
wzrost, wagę oraz stopnie za-
awansowania. Zawodnicy mogli 

sprawdzić się w konkurencjach: 
soft stick dla najmłodszych, 
układy tradycyjne taekwon-do 
ITF, techniki specjalne (technika 
dosiężna – nożyce – Twimyo 
Nopi Apcha Busigi),  semi-
contact – kadet (walki w hogo), 
semi-contact – junior młodszy 
oraz light-contact – junior, se-
nior.

Najmłodszymi uczestnikami 
turnieju byli 3-latkowie: Ka-
tarzyna Budziukin i Julian 
Piastowski - przedstawicie-
le klubu Dolny Taekwon-do 

Center „WKDSW”. Wzbudzili 
oni ogromny podziw podczas 
swojego występu. Odważnie 
stanęli na macie, a później pew-
nym krokiem odebrali medale na 
podium. Rodzice i widzowie nie 
mogli wyjść z podziwu. Jednym 
słowem gwiazdy taekwon-do 
ITF.

Dla wszystkich zawodników, 
trenerów, kierowników drużyn, 
sędziów, a nawet dla przybyłych 
widzów zapewniony był posi-
łek w czasie trwania turnieju. 
Na każdego czekała gorąca 
i przesmaczna grochówka, grill 
z kiełbaskami i napoje. Rodzice 
ze strzegomskiej sekcji zadbali 
o zaplecze gastronomiczne. 

Podziękowania należą się 
sędziom, dzięki którym bardzo 
sprawnie przebiegały konku-
rencje sprawnościowe: Jackowi 
Matuszewskiemu, Bogusławo-
wi Wróblowi, Markowi Hisz-
tinowi, Józefowi Drozdow-

skiemu i Lucjanowi Lubaszce 
oraz przedstawicielom opieki 
lekarskiej ze Świdnicy, którzy 
bacznym okiem czuwali nad 
bezpieczeństwem zawodników.

Załoga czerwonej Hondy 
Civic Type-R rozpoczęła 
drugi dzień zmagań od dru-
giego czasu na pierwszym 
odcinku niedzielnych zma-
gań. Drugi odcinek o nazwie 
Huberek załoga rozpoczęła 
od świetnego tempa, co za-
owocowało przewagą 10 s 

już na pierwszym między-
czasie. Niestety, niespełna 
2 kilometry przed końcem 
odcinka ukręciła się lewa 
półoś i załoga zmuszona była 
wycofać się z zawodów. Do 
tego momentu Team Krysiak 
/Gacek za jmował  bardzo 
dobre drugie miejsce.

- Do feralnego momentu 
wszystko przebiegało zgodnie z 
planem. Plan na sobotę był taki, 
żeby bez zbędnego ryzyka trzy-
mać się jak najbliżej Wiktora 
Mączkowskiego, nie dając mu 
odjechać za daleko, tak by móc 
zaatakować na najdłuższych 
odcinkach rajdu. Niestety i 

tym razem na skutek awarii nie 
ukończyliśmy zawodów, żegna-
jąc się tym samym z zarówno 
tytułem mistrza, jak i wicemi-
strza Polski w klasie 4N na rok 
2015 – informuje Paweł Krysiak. 
- Na pocieszenie pozostaje fakt, 
że za sprawą wspaniałych ludzi, 
którzy niejednokrotnie w tym 
sezonie nam zaufali - mówię tu 
o naszych tegorocznych part-
nerach - mieliśmy wspólnie z 
Pawłem możliwość rywalizować 
z krajową czołówką. Cieszy 
również fakt, że po tak długiej 
przerwie udało się wrócić do 
rywalizacji w nienajgorszym 

stylu i pokazać, że jeśli nic się 
nie dzieje, to jesteśmy w stanie 
rywalizować o wysokie pozycje. 
Ponadto zebraliśmy kolejny 
ogromny bagaż doświadczeń, 
dzięki startom w sezonie 2015 
zrobiliśmy kolejny krok naprzód. 
Miejsce na koniec sezonu 2015 
to nasz wspólny sukces - jesteście 
jego większą częścią! Mamy na-
dzieję, że zebrane doświadczenia 
będzie nam dane wykorzystać 
już w nadchodzącym sezonie 
2016 – dodaje strzegomski 
rajdowiec.

Team Krysiak/ Gacek pra-
gnie serdecznie podzięko-

wać rywalom z klasy 4N za 
wspaniałą atmosferę podczas 
każdego rajdu. Warto dodać, 
że rywalizacja w tej klasie była 
od pierwszego rajdu bardzo 
zacięta, nierzadko na poszcze-
gólnych odcinkach specjalnych 
przeciwników dzieliły dziesiąte 
części sekund.

- Serdecznie gratulujemy 
zdobywcom zarówno pierw-
szego, jak i drugiego miejsca 
w RSMP, załogom: Janusz 
Knopt/ Bartosz Rozkrut, jak 
również Wiktor Mączkowski/ 
Sławomir Kołodziej – podsu-
mowują nasi kierowcy.

Wielkie zmagania w taekwon-do

Krysiak/ Gacek nie ukończyli Rajdu

Zawodnicy rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych, na 7 planszach. Zwycięzcy wrócili do swoich domów z bagażem doświadczeń i workami medali

Rywalizacja była od pierwszego rajdu bardzo zacięta, nierzadko na poszczególnych odcinkach specjalnych przeciwników dzieliły dziesiąte części sekund

M. Kleniuk 
medalistą

W dniach 1-4 
października br. 
na  sopockim 
h i p o d rom i e , 
podczas Mię-
d z y n a r o d o -
wych Zawo-
dów Konnych 
w WKKW, zo-
stał zorganizo-
wany także Finał 
Pucharu Polski 
w WKKW (7 kwa-
lifikacji odbywa-
jących się w ciągu 
całego sezonu oraz sopocki 
finał ). 

Dolnośląski zawodnik Ma-
riusz Kleniuk w międzynarodo-
wym konkursie CIC** na koniu 
Loretta zajął bardzo wysoką 4. 
lokatę. Tak wysokim miejscem 
w konkursie zwiększył swój do-
tychczasowy dorobek o 118 pkt., 
co zapewniło mu srebrny medal 
w kategorii seniorów w Finale 
PP WKKW.

W niedzielę, 25 październi-
ka br. w Olesznej odbył się 
XIII Memoriał Tadeusza 
Zamęckiego w judo. Udział 
w turnieju wzięło 200 za-
wodniczek i zawodników 
z Dolnego Śląska i Czech. 

Trener Andrzej Rozwałka 
wystawił 13-osobową druży-
nę, która po raz kolejny nie 
zawiodła. Wszystkie walki 
naszych judoków przyniosły 
wiele emocji, stresu, ale i też 
radości. Po wielu ciężkich 
walkach pierwsze miejsca za-
jęło aż 8 zawodników: Pa-
tr yk Michałowicz, Adrian 
Heil, Jan Perczak, Grzegorz 
Wąsowski, Bernard Bodnar, 
Aleksander Bodnar, Michał 
Bodnar i Paweł Topa. Troje 
zawodników zajęło drogie 
miejsca: Mateusz Paszynin, 
Mercedes Berezowska i Julia 
Kuc. Na najniższym miejscu 
na podium stanęła Julia Stro-
midło. Tuż za nim znalazł się 
Krystian Chomiuk. 

Warto dodać, że dwóch za-
wodników ze Startu Strzegom 
zostało wyróżnionych dodat-
kowymi nagrodami specjalny-

mi od organizatorów - dla naj-
lepszych zawodników turnieju. 
Za wspaniałe umiejętności i 
wyszkolenie podczas walk w 
swoich kategoriach wiekowych 
wyróżniono Bernarda Bodnara 
i Grzegorza Wąsowskiego.

Mimo, że tym razem nie była 
prowadzona klasyfikacja druży-
nowa, to strzegomski klub został 
zauważony i pochwalony przez 
organizatorów. Wielkie gratulacje 
dla dzieci i trenera.

red

Świetny występ judoków Startu
Dwóch zawodników ze Startu zostało wyróżnionych dodatkowymi nagrodami

W Luboniu koło Poznania 
– 25 października br. - od-
był się VII Memoriał im. 
Jigoro Kano w Judo o randze 
Otwartego Pucharu Polski 
w kategorii młodzik i junior 
młodszy.

W międzynarodowych za-
wodach wystartowało kilkuset 
zawodników i zawodniczek 
z  ki lkudzies ięciu klubów 
z Polski i zagranicy. Strze-
gomską sekcję judo reprezen-
towało sześcioro zawodników. 
Poziom sportowy turnieju 
był wysoki, co przełożyło się 

na ciekawe i pełne emocji 
pojedynki. W końcowej klasy-
fikacji nasi zajęli następujące 
miejsca: w kategorii młodzik 
trzecie miejsce zajął Gracjan 
Poterała, natomiast Hanna 
Fedyczkowska uplasowała 
się na 7. miejscu, w kategorii 
junior młodszy piąte miej-
sca zajęli: Patrycja Duszak 
i  Dawid Hypta, a siódmą 
lokatę wywalczyli: Sandra 
Baranowska i Mateusz Si-
kora. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom i trenerom.

red

Judocy AKS-u w Luboniu

Do hali sportowej OSiR w Strzegomiu na Otwarty Puchar Polski Taekwon-do ITF zjechało 
ponad 160 zawodniczek i zawodników. Zawody odbyły się w sobotę, 24 października br. Ofi-
cjalnego otwarcia zawodów dokonał zastępca burmistrza Strzegomia - Wiesław Witkowski.

Puchar Polski Taekwon-do był pierwszą tego typu imprezą w Strze-
gomiu. Drużyny wróciły do domów z bagażem doświadczeń, workami 
medali, pucharów oraz miłymi wrażeniami.

Mariusz Kleniuk to także tegoroczny 
srebrny medalista Mistrzostw Polski 
Seniorów w WKKW i srebrny me-
dalista Mistrzostw Dolnego Śląska 
w WKKW.

49. Rajd Dolnośląski (16-18 października br.) przeszedł już do historii. Dla naszej 
załogi Paweł Krysiak/ Paweł Gacek rajd zakończył się zdecydowanie za wcześnie, 
bo na drugim niedzielnym odcinku specjalnym.
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ZBIÓRKA Z GNIAZD

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

PLASTIK
Ulica / miejscowo�� wg wykazu

Miesi�c
Dzie� miesi�ca Dzie� miesi�ca Dzie� miesi�ca

REJON I i II REJON III REJON IV

LISTOPAD 2,16 4,18 6,20

SZK�O
Ulica / miejscowo�� wg wykazu

Miesi�c
Dzie� miesi�ca Dzie� miesi�ca Dzie� miesi�ca
REJON I i II REJON III REJON  IV

LISTOPAD 9,23 12,25 14,27

10 ogŁoszeniA

Tereny obsługi komunikacji Strzegom, ul. Wałbrzyska

Zabudowa mieszkaniowa Rogoźnica ul. Kolonijna

zBIórkA z GnIAzD

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowa-
nej stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, po-
łożona w Strzegomiu przy 
ulicy Wałbrzyskiej o po-
wierzchni 0,5545 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nierucho-
mość obciążona jest umo-
wą najmu nr WNZ/20/2014 
z dnia 24 marca 2014 r. 
(reklama dwustronna, po-
wierzchnia 32 m2) zgodnie 
z art. 678§1 Kodeksu cywil-
nego nabywca nierucho-
mości wstępuje w stosunek 
najmu na miejsce zbywcy 
nieruchomości.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-

czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.11.2015 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
26.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.06.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 03.09.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 5 
miasta Strzegom zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 65/14 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
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 wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi 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 16.11.2015 
r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-

dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 

bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-

ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. nr 34, II 
p.  lub telefonicznie pod 
nr 74 85-60-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza czwarty przetarg 
ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetar-
gu jest działka nieza-
budowana nr  254/11, 
AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy 
przy ul. Kolonijnej o po-
wierzchni 0,1024 ha, dla 
nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości - 33.034,40 zł

Wadium - 3.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej 
niż 1 % ceny wywoław-
czej
Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dn iu  19.11.2015 r. 
o godz. 1030 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 
29.
Pierwszy przetarg na 
zbycie powyższej nie-
ruchomości ogłoszony 
na dzień 05.06.2014 r. 
zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomo-
ści ogłoszony na dzień 

18.06.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatyw-
nym.
Trzeci przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomo-
ści ogłoszony na dzień 
03.09.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatyw-
nym.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodaro-
wania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla 
c z ę ś c i  p ó ł n o c n o - z a -
chodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Gra-
niczna, Wieśnica, Żół-
kiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej 

w  S t r z e g o m i u 
z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość 
o z n a c z o n a 
jes t  symbolem 
6MN15 – zabudo-
wa mieszkaniowa 
j edno rodz inna 
wolnostojąca lub 
bliźniacza. 
N ie ruchomość 
pod lega  wy łą -
czeniu z produk-
cji rolnej w trybie 
ustawy o ochro-
nie gruntów rol-
nych i leśnych. 

Nabywca ponosi kosz-
ty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpie-
nia 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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
16.11.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena  n ie ruchomośc i 
sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. 

W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z prze-
niesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przys tępu jące 
do przetargu powinny 
posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. 
W przypadku osób praw-
nych  wymagany  j es t 
aktualny wypis z wła-
śc iwego d la  s iedz iby 
o fe ren ta  re jes t ru  lub 
inny dokument urzędo-
wy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji,  a także 
imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być 
okazane Komisji Prze-
t a rgowe j  bezpoś red -
nio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony  zgodn ie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. 
z 2004 roku, Nr 207, poz. 
2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospo-
darowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub tele-
fonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona 
jest na stronie interneto-
wej Miasta i Gminy Strze-
gom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

ZBIÓRKA Z GNIAZD
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REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
ZBIÓRKA Z GNIAZD
GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski
REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa 3-go Maja Bartoszówek Gocza�ków
Al. Wojska Polskiego Agrestowa Grochotów Gocza�ków Górny
Ametystowa Andersa Jaroszów Godzieszówek
Bankowa Anielewicza Mi�dzyrzecze Granica
Bazaltowa Armii Krajowej Modl�cin Graniczna
Bukowa Bema Morawa Kostrza
Ceglana Bohaterów Getta Olszany Rogo�nica
Chopina Bracka Rusko Tomkowice
Cicha
Czerwonego Krzy�a

Brzegowa
Brzoskwiniowa

Skar�yce
Stanowice

Wie�nica
�elazów

D�bowa Brzozowa Stawiska �ó�kiewka
Dworcowa Czarna
Fio�kowa D�browskiego
Granitowa Dembi�skiego
Ja�minowa Dolna
Kalcytowa Górnicza
Kasztanowa Gronowska
Klonowa Jagodowa
Kochanowskiego Jeleniogórska
Kolejowa Kamienna
Ko�ciuszki Kasztela�ska
Kwarcowa Konopnickiej
Legnicka Kopalniana
Matejki Koszarowa
Mickiewicza Ko�cielna
Mostowa Krótka
Nieca�a Ks. Pra�ata St. Siwca
Niepodleg�o�ci Kwiatowa
Ofiar Katynia Le�na
Paderewskiego Limanowskiego
Promenady Lipowa
Pu�awskiego Malinowa
Reja Milenijna
Ró�ana Miodowa
Rze�nicza Morska
Sikorskiego Ogrodowa
Skalna Olszowa
Sosnowa Parkowa
Staffa Pi�sudskiego
�w. Anny Plac Jana Paw�a II
�w. Jana
Wa�owa

Polna
Porzeczkowa

Witosa Rybna
Wyspia�skiego Rynek

S�oneczna
Starzy�skiego
Strzelnicza
Szarych Szeregów
Szkolna
�w. Jadwigi
�w. Tomasza
�widnicka
Wa�brzyska
Weso�a
Widokowa
Winogronowa
Wodna
Wolska
Wrzosowa
Wspólna
Wydobywcza
Zielona

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
 SUCHYCH I BIODEGRADOWALNYCH

GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód
REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa 3-go Maja Agrestowa Godzieszówek Gocza�ków
Al. Wojska Polskiego Andersa Al. Woj. Polskiego od

nr 78 do ko�ca
Granica Gocza�ków Górny

Ametystowa Armii Krajowej Grochotów Kostrza
Bankowa Bema Anielewicza Modl�cin �elazów
Bazaltowa
Bukowa

Bohaterów Getta
Bracka

Bartoszówek
Brzoskwiniowa

Olszany
Stanowice

�ó�kiewka
Wie�nica

Ceglana Brzegowa Graniczna Stawiska Rogo�nica
Chopina Brzozowa Gronowska Tomkowice
Cicha Czarna Jagodowa
Czerwonego Krzy�a D�browskiego Jaroszów
D�bowa Dembi�skiego Mi�dzyrzecze
Dworcowa
Fio�kowa

Dolna
Górnicza

Morawa
Porzeczkowa

Granitowa Jeleniogórska Rusko
Ja�minowa Kamienna Skar�yce
Kalcytowa Kasztela�ska Strzelnicza
Kasztanowa Konopnickiej Winogronowa
Klonowa Kopalniana
Kochanowskiego Koszarowa
Kolejowa Ko�cielna
Ko�ciuszki Krótka
Kwarcowa Ks. Pra�ata St. Siwca
Legnicka Kwiatowa
Matejki Le�na
Mickiewicza Limanowskiego
Mostowa Lipowa
Nieca�a Malinowa
Niepodleg�o�ci Milenijna
Ofiar Katynia Miodowa
Paderewskiego Morska
Promenady Ogrodowa
Pu�awskiego Olszowa
Reja Parkowa
Ró�ana Pi�sudskiego
Rze�nicza Plac Jana Paw�a II
Sikorskiego Polna
Skalna Rybna
Sosnowa Rynek
Staffa S�oneczna
�w. Anny Starzy�skiego
�w. Jana Szarych Szeregów
Wa�owa Szkolna
Witosa �w. Jadwigi
Wyspia�skiego �w. Tomasza

�widnicka
Wa�brzyska
Weso�a
Widokowa
Wodna
Wolska
Wrzosowa
Wspólna
Wydobywcza
Zielona

11ogŁoszeniA

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WSI GMINY STRZEGOM

Nazwa wsi Terminy odbioru zużytego sprzętu
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko 23.11.2015
Goczałków, Goczałków Górny, Graniczna, Rogoźnica, Wieśnica 24.11.2015
Kostrza, Żelazów, Godzieszówek, Żółkiewka, Tomkowice 25.11.2015
Morawa, Skarżyce, Stanowice, Międzyrzecze 26.11.2015
Modlęcin, Granica, Olszany, Stawiska, Grochotów 27.11.2015
Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

Nazwy ulic Termin
ul. Legnicka (od ul. Niecałej do wyjazdu ze Strzegomia), Bazaltowa, Kwarcowa, Skalna, Ametystowa, Granitowa, Jaśminowa, Fiołkowa, Różana, Niecała, Chopina, Agatowa, Osiedle Goczałków, 
Klonowa, Dębowa, Bukowa, Kasztanowa, Sosnowa, Cicha, Promenady, Kościuszki (od ul. Legnickiej do ul. Niepodległości), Puławskiego, ul. Ofiar Katynia, Witosa, Matejki, Paderewskiego (od 
ul. Legnickiej do ul. Bankowej), lewa strona ul. Legnickiej ( od ul. Niecałej do Al. Woj. Polskiego), ul. Niepodległości, ul. Św. Jana.

16.11.2015

ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskiego), ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicka, 
Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, Kolejowa, Ceglana, Mostowa

17.11.2015

ul. Olszowa, Polna, Wrzosowa, Kwiatowa, Brzozowa, Starzyńskiego, Limanowskiego, Słoneczna, Bema, Piłsudskiego, Andersa, Dembińskiego, Dolna, Brzegowa, Malinowa, Wałbrzyska, Miodowa, 
Konopnickiej, Jeleniogórska, Milenijna, Kopalniana, Górnicza, Wydobywcza, Lipowa, Kamienna (od ul. Kościuszki do ul. Krótkiej), Rynek (część równoległa do ul. Kamiennej), Krótka, Parkowa, 
Bohaterów Getta, Św. Tomasza, Ogrodowa (od ul. Bohaterów Getta do ul. Świdnickiej), lewa strona ul. Świdnickiej (od Rynku do ul. Św. Tomasza), Rynek (od ul. Świdnickiej do ul. Krótkiej)

18.11.2015

ul. Bankowa , Paderewskiego (od ul. Bankowej do Rynku), Kościuszki (od ul. Niepodległości do Rynku), Kamienna (od ul. Kościuszki do Al. Woj. Polskiego w tym Czerwonego Krzyża ), Św. 
Anny, Kościelna, Rynek (część równoległa do ul. Kościelnej), Rynek (od ul. Dąbrowskiego do ul. Świdnickiej), ul. Dąbrowskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Szkolna, Świdnicka (prawa 
strona od Rynku do ul. Kościelnej), Ogrodowa(od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej), Prałata Stanisława Siwca

19.11.2015

ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Bankowej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, ul. Leśna, Wesoła, Bracka, Świdnicka (od ul. Kościelnej do wyjazdu na Świdnicę), Czarna, Brzegowa (Szkoła 
Nr 6), Malinowa, ul. Armii Krajowej, Zielona, Al. Wojska Polskiego (przy drodze krajowej nr 5), Gronowska, Anielewicza, Strzelnicza, Agrestowa, Jagodowa, Brzoskwiniowa, Winogronowa, Św. 
Jadwigi, Wspólna, Koszarowa, Rybna, 3-go Maja, Morska, Szarych Szeregów, Wolska

20.11.2015

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.
Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY SUCHE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY SUCHE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY SUCHE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY SUCHE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY SUCHE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Harmonogram odbioru od 01.11.2015 do 30.11.2015 r.

ODPADY SUCHE
samochód specjalistyczny (dwukomorowy)

Ulica / miejscowo�� wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LISTOPAD 2,16 3,17 4,18 5,19 6,20

Do konkursu można 
zgłaszać przedsięwzięcia, 
które rozpoczęły się od 
dnia 1 l istopada 2014 
roku, a zakończyły przed 
dniem 30 listopada 2015 
r. Zgłoszenia do konkursu 
należy składać do 6 grud-
nia br., w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs - Odnów i Wy-
graj!”. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w ter-
minie do 31 stycznia 2016 
roku. Konkurs obejmuje 
następujące kategorie bu-
dynków:
1) I kategoria – budynki 

wielorodzinne;

2) II kategoria – budyn-
ki jednorodzinne;

3) III kategoria – bu-
dynki inne niż miesz-
k a l n e , w p i s a n e  d o 
gminnej ewidencji za-
by tków,z  wy ją tk i em 
wpisanych do rejestru 
zabytków.
Przy rozstrzyganiu kon-

kursu brane będą pod 
uwagę następujące kry-
teria:
1. zakres wykonanych ro-

bót,
2. położenie obiektu,
3. wygląd budynku, atrak-

cyjność formy i kolo-
rystyki w otaczającej 
przestrzeni.

Ruszył serwis 
internetowy 
ZIT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej

Burmistrz Strzegomia zapra-
sza  do korz ystania  z  ser wisu 
internetowego Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Aglo-
merac j i  Wałbrz yskie j . Ser wis 
dostępny jest pod adresem www.
ipaw.walbrzych.eu 

Znajdziecie tam państwo m. 
in. informacje o naborach wnio-
sków o dofinansowanie projek-
tów, niezbędne dokumenty oraz 
inne informacje przydatne na 
etapie ubiegania się o dofinan-
sowanie  pro jektów w ramach 
ZIT AW, a później w procesie 
realizacji projektów wybranych 
do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca Aglo-
meracji  Wałbrzyskiej  (IPAW ) 
będzie dysponentem znacznej 
cz ę śc i  ś rodków europe j sk i ch 
pochodzących z Regionalnego 
Prog r amu  Oper ac y jnego  d l a 
Woje wództwa  Dolnoś l ą sk i e -
go na lata 2014-2020, o które 
ubiegać się będą mogli miesz-
kańcy, podmioty gospodarcze, 
instytucje publiczne oraz orga-
nizacje  pozarządowe z gminy 
Strzegom.

Kolejna edycja 
„Odnów i wygraj”
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ul. Jeleniogórska

ul. Górnicza

teren przy PSP nr 3 zmienił się nie do poznania

Pięknie odremontowane okolice cmentarza

Koszt inwestycji na Grabach to kwota ok. 6,8 mln zł. Planowana dotacja z budżetu województwa wynosi ok. 2,85 mln zł.

most nad rzeką Strzegomką wygląda jak nowy

ul. milenijna

ul. wałbrzyska

obelisk jest dumą mieszkańców Grabów

Graby – do niedawna najbardziej zaniedbana dzielnica Strzegomia przeżywa obecnie renesans. Nowe nawierzchnie dróg zapewniły płynność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym - elimi-
nując hałas komunikacyjny, wybudowane chodniki – gwarantują bezpieczeństwo w ruchu pieszym, a stworzone ścieżki rowerowe – stwarzają nie tylko większe możliwości komunikacyjne, 
ale i rekreacyjne. Uzupełniane są nasadzenia zieleni, pojawia się mała architektura parkowa. Nad Strzegomką stanął nowy obelisk, a stary został odnowiony. Mieszkańcy okolicznych 
posesji już myślą o nowym ogrodzeniu swoich domostw, o ciekawej aranżacji zieleni, by było jeszcze ładniej. Słowem na Grabach zaczęły się wielkie „poinwestycyjne” porządki.

Zmiany na lepsze na Grabach 


