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W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie

W tym numerze o sobie 
opowiada Józef Jabłoński, 
komendant gminny Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
gminy Strzegom 
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StrzeGom
Podziękowania 
dla strażaków 

Strzegomscy „rycerze Św. 
Floriana” w 2017 roku wy-
jeżdżali do działań ratowni-
czo – gaśniczych 531 razy. 4 
maja podziękowano im za 
służbę mieszkańcom gminy 
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StrzeGom
Promocja  
w Czechach 

Delegacja gminy Strze-
gom gościła w czeskim 
Znojmo podczas obchodów 
Dni Miast Partnerskich. Na 
stoisku gminę Strzegom 
promowały mieszkanki wsi 
Bartoszówek 
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W skróCie:

Festiwal 

Gmina Strzegom promo-
wała się podczas Dolnoślą-
skiego Festiwalu Rowerowe-
go, który odbył się w dniach 
od 21 do 22 kwietnia we 
Wrocławiu. 

Turniej 

25 kwietnia br. w Centrum 
Kultury Sportu i  Turystyki 
w  Świerzawie odbył się IV 
Turniej Rozgrywek Umysło-
wych, którego organizatorem 
był WTZ w  Świerzawie. 
W turnieju wzięło udział sie-
dem drużyn, w tym drużyna 
z Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej ze Strzegomia.

Śmieci 

Taki widok można było 
zastać całkiem niedawno, 
spacerując w  okolicach 
Góry Krzyżowej. Na szczę-
ście śmieci szybko zniknęły 
i  mamy nadzieję, że już 
więcej ich tam nie zoba-
czymy. 
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 „Gwiazda Biznesu” jest wy-
różnieniem dla przedsiębiorstw, 
samorządów, jednostek sa-
morządu terytorialnego, pod-
miotów ekonomii społecznej, 
instytucji okołobiznesowych, 
które wnoszą znaczący wkład w 
rozwój gospodarki wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz wspie-
rają przedsiębiorczość. Nagroda 
sprzyja promocji, prezentacji 

i upowszechnianiu działań 
oraz dróg prowadzących do 
osiągania sukcesów gospodar-
czych. Wyróżnienia otrzymują 
podmioty, które dążą do stałego 
rozwoju poprzez wdrażanie 
rozwiązań innowacyjnych oraz 
zwiększenie konkurencyjności 
na rynku. Organizatorem ple-
biscytu jest Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego. 

Informacja o planach urucho-
mienia komunikacji gminnej 
przekazywana na zebraniach 
wiejskich (w tym tygodniu 
odbyło się ich 9) budzi wielkie 
zainteresowanie i aprobatę. 
Będzie to działanie, do którego 
gmina zdecydowanie będzie 
musiała dopłacać, ale czas by 
tę komunikację uruchomić, 
korzystając z zakupu busów z 
programów niskoemisyjnych w 
ramach nowych środków Unii 
Europejskiej, które zostaną 
przyznane Polsce. – Jestem 
w kontakcie z burmistrzem 
Strzelina i Środy Śląskiej, gdzie 
taka komunikacja ruszyła w 
tym roku – informuje bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. 

- W najbliższym czasie będą 
kontynuowane remonty dróg 
gminnych, będzie kończo-
na kanalizacja oraz remonty 
świetlic wiejskich. W budże-
cie gminy Strzegom są już 
środki na budowę nowych 
świetlic. Czas na działania, 
które ułatwią życie naszych 
mieszkańców, a zdecydowanie 
jest nią komunikacja gminna. 
Działanie to bardziej zintegru-
je wsie z miastem. Zapraszam 
na kolejne spotkania w ramach 
konsultacji w sprawie strategii 
rozwoju gminy Strzegom – 
kończy burmistrz. 

Gwiazdy biznesu

Czas na komunikację gminną

Wyróżnienie to docenianie działań gminy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Komunikacja ułatwi życie mieszkańców gminy Strzegom Wizyta burmistrza 
w Warszawie

Dzięki pomocy posła RP 
Ireneusza Zyski burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta  
19 kwietnia br. spotkał się w 
Warszawie z sekretarzem sta-
nu w ministerstwie inwestycji 
i rozwoju Arturem Soboniem 
i członkiem zarządu spółki 
BGK Nieruchomości S. A. – 
Grzegorzem Muszyńskim.

W czasie długiego spotkania 
burmistrz przedstawił koncep-
cję zagospodarowania terenu 
w centrum miasta Mieszka-
niami+. Przedstawił strukturę 
działki oraz dostęp do sieci. 
- Rozmówców bardzo zainte-
resował też pomysł połącze-
nia tej inwestycji z budową 
na parterze mieszkań chro-
nionych dla osób starszych, 
gdzie byłaby całodobowa 
opieka oraz świetlica – poin-
formował Zbigniew Suchyta. 
– Przedstawiłem także wyniki 
ankiety o zapotrzebowaniu na 
Mieszkania + w Strzegomiu 
– dodał.

Włodarz miasta umówił się 
z Grzegorzem Muszyńskim 
na rozmowę telefoniczną w 
najbliższym czasie.

Po wielu dyskusjach w środowisku radnych oraz mieszkańców naszej gminy przyszedł czas 
na decyzję, by podjąć działania dot. uruchomienia komunikacji gminnej, która połączy 
wsie z miastem. Kursy gminnych busów ułatwią także poruszanie się po Strzegomiu, 
szczególnie osobom starszym.

Harmonogram spotkań konsultacyjno-warsztatowych:
Termin  
spotkania

Miejsce  
spotkania

Spotkanie skierowane 
w szczególności do:

21.05.2018r., 
godz. 18.00

Jaroszów, Pu-
bliczna Szkoła 
Podstawowa

mieszkańców Bartoszówka, 
Jaroszowa i Ruska

22.05.2018r., 
godz. 18.00

Strzegom, 
Strzegom-
skie Centrum 
Kultury, ul. 
Paderewskie-
go 36

mieszkańców Strzegomia bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania

24.05.2018r., 
godz. 18.00, 

Tomkowice, 
świetlica 
wiejska

mieszkańców Godzieszówka, 
Granicy i Tomkowic

29.05.2018r., 
godz. 18.00, 

Kostrza, świe-
tlica wiejska

mieszkańców Kostrzy, Żelazowa 
i Żółkiewki

05.06.2018r., 
godz. 18.00

Strzegom, Pu-
bliczna Szkoła 
Podstawowa 
nr 3, ul. Brze-
gowa 1

mieszkańców Strzegomia bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania

06.06.2018r., 
godz. 18.00, 

Goczałków, 
świetlica 
wiejska

mieszkańców Goczałkowa, Go-
czałkowa Górnego i Granicznej

07.06.2018r., 
godz. 18.00, 

Stanowice, 
świetlica 
wiejska

mieszkańców Międzyrzecza, 
Morawy, Skarżyc i Stanowic

11.06.2018r., 
godz. 18.00, 

Olszany, świe-
tlica wiejska

mieszkańców Grochotowa, 
Modlęcina, Olszan i Stawisk

12.06.2018r., 
godz. 18.00

Strzegom, 
sala ROD 
Stokrotka, ul. 
Promenada 1

mieszkańców Strzegomia bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania

14.06.2018r., 
godz. 18.00, 

Rogoźnica, 
świetlica 
wiejska

mieszkańców Rogoźnicy i Wie-
śnicy

Gmina Strzegom zajęła III miejsce w kategorii „Samo-
rząd Przyjazny Biznesowi” w Plebiscycie Gospodarczym 
„Gwiazdy Biznesu 2018”. Podczas uroczystej gali 27 kwiet-
nia w Starej Kopalni w Wałbrzychu wyróżnienie odebrali 
burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak.

– Cieszmy się, że kolejny raz udowadniamy, że 
jesteśmy gminą przyjazną biznesowi. Takie wy-
różnienie sprawia radość i motywuje do dalszej 
pracy – mówi burmistrz.
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Gmina Strzegom otrzymała 
kolejny raz dofinansowanie z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na zadanie pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z 
terenu gminy Strzegom w 2018 
roku.”. Dotacja została przyznana 
w kwocie 100 311,22 zł przy 
całkowitym koszcie zadania, 
które wyszacowano na kwotę 118 
013,22 zł. 85% stanowi dotacja, 
natomiast 15 % dołoży gmina. 
W sumie do unieszkodliwienia 
jest 157,752 t wyrobów zawiera-
jących azbest z 43 posesji.

Zadanie na zlecenie gminy 
Strzegom wykona firma Śro-

dowisko i Innowacje Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie wyło-
niona w ramach rozpoznania 
cenowego. - Przypomnijmy, że 
w ramach zadania firma zabierze 
elementy pokrycia dachu, oczyści 
teren z pyłu azbestowego oraz 
zapakuje, załaduje i przekaże do 
unieszkodliwienia wytworzone 
odpady azbestowe. Mieszkaniec 
gminy nie zapłaci za te czynności. 
Jedynym kosztem po jego stronie 
pozostanie wykonanie nowego 
pokrycia dachu – mówi Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Str zegomian ie o sob ie…..

Czym się zajmuje Wydział Funduszy europejskich? 

usuną azbest za darmo

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowie-
dzą o sobie samych. W tym numerze Józef Jabłoński, 
komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 
Strzegom. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice 
Miejsce zamieszkania: Stanowice 
Hobby: historia II wojny światowej oraz Dolnego Śląska
Największy sukces: żona, trójka dzieci oraz cudowna 
wnuczka Marcelinka; szczęście rodzinne
Największa porażka: pogłębiający się problem każdej OSP, 
czyli niewystarczająca liczba młodych ludzi
Największe marzenie: chciałbym, żeby nasze jednostki 
były pełne młodzieży, a w garażach nowe samochody 
wyposażone w nowy sprzęt
Książka czy film: film, ale na ciekawą książkę również 
znajdę czas
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to 
chciałbym, żeby: nie było kolejek do lekarzy, zwłaszcza 
do specjalistów, oraz załatwiłbym darmowe leki dla prze-
wlekle chorych

Co podoba się Panu w Strzegomiu?: duże zaangażowanie władz miasta w jego rozwój, nakłady finansowe na bez-
pieczeństwo gminy, konkretnie na utrzymanie OSP 
Co denerwuje Pana w Strzegomiu?: brak obwodnicy Strzegomia

- 24 kwietnia br. ok. godz. 6.50 doszło do 
częściowego zawalenia się muru przy ul. 
Czerwonego Krzyża na wysokości placu 
zabaw. Sprawa została zgłoszona na 
Policję. 

- 26 kwietnia br. ok. godz. 14.35 
na ul. Krótkiej interweniował patrol 
strzegomskiej Policji do kierującego 
pojazdem, który pozostawił on na 
przejściu dla pieszych. Piesi w tym 
czasie mieli utrudnione przejście przez 
jezdnię. 

- 30 kwietnia br. na ul. Czerwonego 
Krzyża przy placu zabaw interweniowali 
policjanci do mężczyzn spożywających alkohol.

Wielofunkcyjna, przegubo-
wa zamiatarka o minimalnych 
wymiarach i maksymalnej 
wydajności jest  najnowszym 
nabytkiem Zakładu Usług Ko-
munalnych w Strzegomiu Sp.  
z. o o. W najbliższym czasie 
zastąpi mocno wysłużone ma-
szyny starszej generacji, które 
wkrótce odejdą bezpowrotnie 
do lamusa.

Przy szerokości zaledwie 1 
150 mm jest aż o 15 cm węższa 
niż porównywalne urządzenia. 
Komora załadunkowa oraz 
podwozie wykonane są ze 
specjalnej stali, co powoduje, że 
jest o 1 000 kg lżejsza od ma-
szyn tej samej klasy. W rezul-
tacie zużycie paliwa redukuje 
się o 30%. O tyle samo spada 
emisja CO2 do atmosfery.

Taka Eko maszyna pojawi 
się w najbliższych dniach na 
ulicach naszego miasta. Za-
miatarka wyposażona jest w  

system bezpyłowy z ciągiem 
wstecznym, a jej największym 
atutem jest wysoka zwrotność. 
Posiada wysokociśnieniowy 
układ myjący wyposażony 
w lancę ręczną. Urządzenie 
jest wyposażone w narzędzia 
zimowe m. in. solarkę, pług, 
odśnieżarkę rolkową. 

Okiem miejskiego monitoringu

nowa zamiatarka w zuk-u

- Na co dzień nie obsługujemy 
klientów, ponieważ strzegomia-
nin, który załatwia swoje sprawy 
w urzędzie tak naprawdę rzadko 
odwiedza Wydział Funduszy Eu-
ropejskich. Co nie znaczy, że praca 
wydziału nie ma bezpośredniego 
wpływu na życie mieszkańców 
gminy – wyjaśnia Anna Hałas – 
naczelnik Wydziału. Pozyskujemy 
środki finansowe z różnych źródeł 
zewnętrznych zarówno krajowych, 
jak i europejskich na realizację 
zadań gminy. Dofinansowywane 
są projekty inwestycyjne m.in. 
dotyczące dróg, kanalizacji, obiek-

tów sportowych, kulturalnych, 
oświatowych, obiektów zabytko-
wych oraz projekty „miękkie”- np. 
realizacja zajęć dodatkowych dla 
dzieci w gminnych w szkołach. 
Dzięki pozyskanym dodatkowym 
środkom na oczach mieszkań-
ców, zmienia się nasza gmina. 
Prowadzimy sprawy rewitalizacji 
gminy, budżetu obywatelskiego 
oraz newsletter o dotacjach dla 
przedsiębiorców. Prace wydziału 
można scharakteryzować trzema 
kluczowymi słowami: WNIO-
SKOWNIE- WSPÓŁPRACA- 
KOORDYNACJA. 

Zakup był możliwy dzięki wsparciu burmistrza Strzegomia i Rady Miejskiej w 
Strzegomiu.

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020

INTERREG V-A Republika 
Czeska – Polska

Programy rozwoju 
infrastruktury sportowej

Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej 2016-2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej

Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Ochrona, rekultywacja 
i poprawa jakości gruntów 

rolnych

Program Wieloletni „Senior +” 
na lata 2015-2020

i inne…

Wydział Funduszy  
Europejskich

2015-2018
52 wnioski

na  41 mln zł dotacji

WNIOSKOWANIE 
I REALIZACJA

KOORDYNACJA
Budżet obywatelski 2015-2018

Rewitalizacja 
Gminy Strzegom 

2015-2025

Termomodernizacja 6 
placówek oświatowych

Budowa przedszkola 
pasywnego

Budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż al. Wojska Polskiego

Rewitalizacja Starego Miasta 
wraz z Grabiną

Aleja Rzeźb

Dolnośląski Delfinek

Gminna baza sportowa

Zajęcia dodatkowe 
w szkołach gminnych

Przebudowy ulic: 
Jeleniogórskiej, Wałbrzyskiej, 

Górniczej, Kościuszki, 
Promenady, Ofiar Katynia, 
Paderewskiego, Matejki, 

Dolnej

Drogi transportu rolnego 
(Olszany, Żółkiewka 

Strzegom-ul. Milenijna)

Dzienny Dom Pobytu „Senior-
Wigor”

i inne...

WSPÓŁPRACA
Aglomeracja Wałbrzyska

LGD 
„Szlakiem 
Granitu”

Wydziały Urzędu 
Miejskiego 

w Strzegomiu 
realizujące 

dofinansowane 
projekty
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KWIECIEŃ – MAJ 2018

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

06.05 – 12.05 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

13.05 - 19.05 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

20.05 - 26.05 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

kiedy dyżury naszych aptek? 
1) od poniedziałku do piątku 

od godz. 19.00 – 22.00
2) w soboty od godziny 14.00 

– 20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od go-
dziny 9.00 – 20.00 

Strzegomski samorząd 
– jak co roku - przekazał  
środki finansowe na re-
mont kościołów w naszej  
gminie. 9 maja br. bur-
mistrz Strzegomia spotkał 
się z proboszczami parafii 
w Strzegomiu, Goczałko-
wie, Jaroszowie i Rogoźni-
cy i wręczył im pamiątkowe 
czeki z kwotą dotacji. 
Szczegóły na str. 6

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

nowości w 
TV strzegom
- Apele z okazji uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja
- Diecezjalne Mistrzostwa Mi-

nistrantów i Lektorów w Piłce 
Nożnej w Strzegomiu

- Otwarte Mistrzostwa Polski w 
Taekwon-do w Strzegomiu

- Biegowa Liga Stadionowa w Strze-
gomiu

- Obchody 3 Maja w Strzegomiu

Dotacje na remonty kościołów

To oni na co dzień spieszą 
z  pomocą w  trudnych sytu-
acjach, są w stałej gotowości bez 
względu na porę roku i dnia. Siłą 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
jest to, że jest ona organizacją 
w pełni dobrowolną, opartą na 
inicjatywie społecznej. Ludzie, 
którzy w niej działają łączy tro-
ska o obronę wspólnego dobra 
przed żywiołem. Są strażakami, 
kiedy zachodzi potrzeba. Nie 
można sobie wyobrazić życie 
bez nich. Wypełniają w całości 
szlachetne strażackie przesłanie 
„Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek” ofiarując siebie czło-
wiekowi w potrzebie, pamięta-
jąc, że „nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich”. 
Rycerze Św. Floriana, bo tak 

ich również nazywamy, w 2017 
roku wyjeżdżali do działań 
ratowniczo – gaśniczych 531 
razy, co oznacza, że każdego 
dnia w roku byli potrzebni. Ta 
ogromna ilość akcji pokazuje, 
jak duże jest obciążenie na-
szych ochotników. Wiele akcji 
było trudnych i  jakże niebez-
piecznych. Gwałtowne burze 
i  intensywne opady deszczu 
przechodzące w  nawałnice, 
połamane drzewa, zerwane 
dachy domostw i  linie energe-
tyczne. Do tego doszły upały, 
wypalanie traw, ściernisk, pożary 
zboża na pniu. Pożary, niestety 
wybuchały w  gospodarstwach 

rolnych, budynkach miesz-
kalnych i  zakładach pracy. To 
również katastrofy budowalna 
z ofiarami śmiertelnymi. Wiele 
działań ratowniczych to pomoc 
ofiarom wypadków drogowych. 
Ciągły wzrost ilości samocho-
dów powoduje zwiększenie 
natężenia ruchu, co z  kolei 
stwarza niebezpieczne sytuacje, 
często kończące się wypadkami 
drogowymi. Począwszy od sto-
sunkowo niegroźnych stłuczek, 
poprzez potrącenia pieszych 
i rowerzystów, aż do wypadków 
z ciężko rannymi, a nawet z ofia-
rami śmiertelnymi.

W  piątek, 4 maja br. w  Ba-
zylice Mniejszej w Strzegomiu 
odbyła się okolicznościowa 

msza św. w  intencji naszych 
strażaków-ochotników. W na-
bożeństwie wzięły udział m. 
in. władze miasta i radni Rady 
Miejskiej w Strzegomiu. W tym 
dniu odznaczono również na-
szych strażaków medalami „Za 
zasługi dla pożarnictwa”. Złote 
medale wręczono: Dariuszowi 
Dembiczakowi i Stanisławowi 
Ziębie. Srebrne medale otrzy-
mali: Zdzisław Belica, Krzysz-
tof Rasała i Krzysztof Kuczma, 
zaś brązowe - Czesław Papież, 

Grzegorz Dejewski, Jan Fi-
gurak, Mateusz Markowski, 
Kazimierz Rynduch, Jakub 
Powroźnik, Dariusz Goryczka, 
Paweł Zięba, Dariusz Moryl, 

Adam Salwowski, Grzegorz 
Ratajski, Antoni Przypek, Pa-
weł Kopeć i  Stanisław Psiuk. 
Serdecznie gratulujemy. 

red

Podziękowania dla strażaków
Rycerze Św. Floriana, bo tak nazywani są m.in. strzegomscy strażacy, w 2017 roku wyjeżdżali do działań ratowniczo – gaśniczych 531 razy

By było ładnie i czysto, 
powykaszano i  skropiono 
pobocza przy drogach powia-

towych i gminnych oraz po-
sprzątano niedawno powstały 
plac zabaw na Osiedlu. – Za-

wsze mogę liczyć na goczał-
kowian, którzy poświęcają 
swój wolny czas, aby mieszkać 
w coraz lepszych warunkach. 
Dziękuję Piotrowi Hołówce, 
Łukaszowi Tułodzieckiemu i 
Markowi Ślempowi, a także 

K azimier z o wi  S olako wi , 
który pomaga w utrzymaniu 
porządku na placu zabaw – 
zaznacza radny, który zawsze 
finansuje swoje pomysły. 

red

Goczałków po gruntownych porządkach
Powykaszano i skropiono pobocza przy drogach powiatowych i gminnych oraz posprzątano plac zabaw

Gmina Strzegom po raz 
kolejny wychodzi naprze-
ciw osobom pozostającym 
w trudnej sytuacji życio-
wej. 

- Już wkrótce na Al. 
Wojska Polskiego 25 w 
Strzegomiu udostępniony 
zostanie specjalny lokal 
do utrzymywania higieny 
osobistej w ramach działań 
readaptacyjnych dla osób 
po terapiach uzależnie-
niowych oraz osób bez-
domnych – mówi Jarosław 
Smordowski, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej. Lokal wyposażo-

ny zostanie w dwie kabiny 
natryskowe, dwie toalety 
oraz poczekalnię, w której 
będzie możliwość prania 
odzieży (automat pralni-
czy, suszarka). W okresie 
niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych i 
temperaturowych będzie 
też możliwość zagrzania 
się i wypicia gorącego na-
poju. Chętni do skorzysta-
nia z lokalu zobowiązani 
zostaną do zapoznania się 
z regulaminem jego dzia-
łania i jego przestrzegania. 
Miejsce będzie monitoro-
wane. 

Już wkrótce lokal readaptacyjny

Pod koniec kwietnia mieszkańcy Goczałkowa kolejny raz 
posprzątali swoje sołectwo. Inicjatorem tego przedsięwzię-
cia był radny Tadeusz Zarzycki. 

W naszej gminie Ochotnicze Straże Pożarne mają swoją siedzibę w Granicy, 
Goczałkowie, Jaroszowie, Kostrzy, Olszanach, Rogoźnicy, Strzegomiu, Stano-
wicach, Tomkowicach i Żelazowie. Cztery terenowe OSP (Strzegom, Stanowice, 
Goczałków, Rogoźnica) są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, co oznacza, że w razie potrzeby mogą uczestniczyć w akcjach 
ratowniczych na terenie całego kraju. 

4 maja rokrocznie obchodzone jest Święto Strażaka, któremu patronuje Św. Florian. 
W gminie Strzegom tradycyjnie odbyły się uroczystości, które miały na celu podziękować 
strażakom ochotnikom za ich odwagę i chęć niesienia pomocy poszkodowanym. 
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Pamiętajmy, że za porządek 
w tych miejscach odpowiadają 
spółdzielnie, wspólnoty miesz-
kaniowe lub zarządcy nierucho-
mości. Najczęstszym powodem 

takich sytuacji jest zbyt mała 
ilość pojemników i łatwy do nich 
dostęp. - Problemem są niestety 
też nasze zwyczaje. Wiele osób 
zostawia przed śmietnikami, 

pomimo, że są puste, worki 
ze śmieciami, a nawet sprzęty 
domowe w nadziei, że komuś 
się jeszcze przydadzą. Zwykle 
tak nie jest i wszystko to potem 

wala się wokół śmietników – 
mówi Jolanta Dryja, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Kolorowe stoisko przyciąga-
ło smakowitymi potrawami i 
budziło duże zainteresowanie 
wszystkich, którzy w tych 
dniach odwiedzili Znojmo. 
Do wizyty w Strzegomiu 
zachęcali  natomiast Cze-
chów Wioletta Urban-Sma-
głowska, naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promocji 
oraz Tomasz Smagłowski, 
kierownik CAS „Karmel”. 
Ważnym punktem pobytu 
strzegomian było spotkanie 

z władzami Znojmo oraz 
przedstawicielami pozostałych 
miast, z którymi współpracuje 
Znojmo. – Zostaliśmy bardzo 
ciepło przyjęci. Mam nadzieję, 
że nasza wzajemna współpraca 
zaowocuje wieloma cennymi 
inicjatywami – podkreśla bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta. Przypomnijmy, że 
w tym roku mija 20 lat od 
nawiązania współpracy part-
nerskiej między Strzegomiem 
a Znojmo. 

Dbajmy o porządek!

strzegomianie na Dniach miast Partnerskich

Najczęstszym powodem bałaganu jest zbyt mała ilość pojemników i łatwy do nich dostęp

Ważnym punktem pobytu strzegomian było spotkanie z władzami Znojmo i innych miast

Gmina Strzegom, podobnie 
jak w ubiegłym roku, włączyła 
się w organizowane przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Roz-
woju we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Telewizją 
Polską Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich w dniach 11,12 i 
13 maja br.

Dni Otwarte Funduszy Eu-
ropejskich organizowane na 
terenie gminy Strzegom będą 
doskonałą okazją do zaprezen-
towania naszym mieszkańcom 
wybranych projektów, które 
zrealizowane zostały dzięki 
współfinansowaniu z funduszy 
europejskich. Dzięki udziałowi 
gminy Strzegom w Dniach 
Otwartych Funduszy Europej-
skich, o wysokości pozyskanych 
przez nas środków i realizowa-
nych projektach będą mogli się 

również dowiedzieć mieszkańcy 
Polski i Unii Europejskiej.

Program: 
• 11 maja 2018 (piątek), godz. 

12:00 - 18:00. 
Prezentacja i udostępnienie 
zwiedzającym Centrum 
Aktywności Społecznej 
„Karmel” w Strzegomiu, ul 
T. Kościuszki 2.

• 12 maja 2018 (sobota), godz. 
10:30 - 18:00.  
Wycieczki turystyczne z 
przewodnikiem po obiek-
tach Strzegomia – CAS 
„Karmel”, Strzegom, ul. T. 
Kościuszki 2.

• 13 maja 2018 (niedziela), 
godz. 9:00 - 15:00.  
Zwiedzanie Izby Tradycji 
Ziemi Strzegomskiej – CAS 
„Karmel”, Strzegom, ul. T. 
Kościuszki 2.

Szanowni Państwo, jedna 
z mieszkanek gminy Strze-
gom wielokrotnie do mnie i 
do przewodniczącego Rady 
Miejskiej oraz w wielu roz-
mowach z mieszkańcami po-
ruszyła temat budowy przy-
stanku autobusowego na ul. 
Kasztelańskiej, bo jak twierdzi, 
wracając z Jeleniej Góry musi 
jechać na Dworzec Główny. I 
tak jest. Pragnę państwu wy-
jaśnić, że nie jest to możliwe 
ze względów bezpieczeństwa. 
Jedna z propozycji to zakręt w 
okolicach Netto. Lokalizacja 
na zajeździe przy Dworcu 
Strzegom Miasto też nie 
otrzyma zgody na takie jej 
wykorzystanie. W artykule  
na pierwszej stronie zapowie-
działem uruchomienie komu-
nikacji gminnej, co znacznie 
ułatwi poruszanie się także na 
terenie miasta. Pragnę przy-
pomnieć, że w ostatnich latach 
uruchomiliśmy dwa dworce 
autobusowe z ogrzewaniem, 
a na ul. Leśnej z klimatyza-

cją oraz z toaletami, także 
dla osób niepełnosprawnych. 
Czynne są już od godz. 5.15 
latem i zimą. Wybudowane 
zostały także zatoki przystan-
kowe koło Lidla w kierunku 
Świdnicy oraz kończmy nową 
zatokę na wysokości Zakładu 
Usług Komunalnych w kie-
runku Jaroszowa. W wioskach 
systematycznie wymieniamy 
i remontujemy wiaty przy-
stankowe. Kiedy porównamy 
wiele okolicznych miast, to 
zobaczymy, że obsługa na-
szych mieszkańców jest na 
bardzo wysokim poziomie 
i dobrze, że zapomnieliśmy 
o przystanku na ul. Szarych 
Szeregów, gdzie nie było to-
alety, a nawet ławki. Dlatego 
stanowczo stwierdzam, że 
nie ma możliwości budowy 
przystanków dla autobusów 
dalekobieżnych na ul. Kasz-
telańskiej. 

Burmistrz strzegomia
zbigniew suchyta 

Dni Otwarte Funduszy europejskich

Czy będzie nowy przystanek? 

Odpowiada Lucyna Krzak, 
naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

co należy zrobić, aby otrzy-
mać poświadczenie zameldo-
wania?

Należy wypełnić formu-
larz F-13/WSO/8, który 
dostępny jest w Urzędzie w 
Wydziale Spraw Obywatel-
skich, w Wydziale Obsłu-
gi Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu 
oraz na stronie interneto-
wej bip.strzegom.pl, karty 
usług WSO.0143/K-6 2011, 
przedłożyć dowód opłaty 
skarbowej w wysokości 17 
zł w zależności od miejsca 
przedłożenia przedmioto-
wego zaświadczenia oraz 
okazać aktualny dowód oso-
bisty.

jakie dokumenty są po-
trzebne, aby uzyskać pesel 

osoby zmarłej?
Należy przedłożyć pismo 

od notariusza o toczącym się 
postępowaniu dot. poświad-
czenia dziedziczenia, ksero 
aktu zgonu osoby zmarłej, 
wniosek o udostępnienie 
danych, aktualny dowód 
osobisty osoby ubiegającej 
się o uzyskanie nr pesel.

czy muszę się wymel-
dować ze strzegomia, aby 
zameldować się w innym 
mieście?

Z chwilą zameldowania w 
innej miejscowości automa-
tycznie zostaje się wymeldo-
wanym ze Strzegomia. 

gdzie w urzędzie miej-
skim w strzegomiu można 
załatwić sprawy meldun-
kowe?

S prawy  me ldunkowe 
można załatwić w pokoju 
nr 2 (parter) w biurze ewi-
dencji ludności.

mieszkańcy pytają… o zameldowanie

Delegacja gminy Strzegom gościła w czeskim Znojmo pod-
czas obchodów Dni Miast Partnerskich, które odbywały się 
od 4 do 6 maja. Na specjalnie zaaranżowanym stoisku gminę 
Strzegom promowały mieszkanki wsi Bartoszówek. 

Nie wszyscy strzegomianie dbają o porządek. Łatwo zauważyć to szczególnie w okolicach boksów i kontenerów na śmieci. 
Najlepszym dowodem na to są zamieszczone poniżej zdjęcia. 
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Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu zaopatrzył się w 
naklejki, które po uprzednim 
ustnym upomnieniu mieszkań-
ca o nieprawidłowej segregacji, 
będzie naklejał na pojemniki. 
Na początek żółta, informująca 
o poprawieniu swojej segre-
gacji, ponieważ w pojemniku 
na odpady zmieszane znalazły 
się surowce, które powinny 
trafić do żółtego pojemnika. 
Trzecie upomnienie to już 
naklejka czerwona o treści „zła 
segregacja”. Kolejne naruszenie 
zasad segregacji na danej nie-
ruchomości będzie skutkowało 
utratą uprawnień do ponoszenia 
niższej opłaty. Właściciel nieru-
chomości zostanie obciążony 
opłatą jak za odpady zmieszane 
(niesegregowane), czyli 21 zł 
od osoby.

Proceder ten naraża gminę 
na bardzo duże koszty zwią-
zane z przekazywaniem źle 
posegregowanych odpadów 
na składowisko jako odpa-
dów zmieszanych. W związ-
ku z powyższym odbiorca 
odpadów - Zakład Usług 
Komunalnych w Strzego-
miu sp. z o.o. zastosował 
wobec opornych właścicieli 
– system ostrzegawczy. 

Polega on na przydzie-
leniu, tak jak na boisku 
– najpierw żółtej kart-
ki  ostrzegawczej  – in-
formującej, że w danym 
pojemniku źle się dzieje 
– tzn. odpady zbierane są 
w sposób nieprawidłowy. 
Następnym krokiem bę-
dzie już kartka czerwona 
– czyli informacja, że dane 
na temat nieprawidło-

wości przekazane będą 
do gminy, co spowoduje 
wszczęcie postępowania, 
które skutkować będzie 
decyzją o ustaleniu dla 
właściciela nieruchomości  
podwyższonej stawki za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w sposób 
nieselektywny.

Na zdjęciu pojemniki z 
żółtymi kartkami.

PytAniA do burmistrzA / w ydArzeniA

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

joanna: szanowny panie bur-
mistrzu, chciałabym się dowie-
dzieć, czy w  strzegomiu bę-
dzie stacja szybkiego ładownia 
dla samochodów elektrycznych? 
chciałabym mieć takie auto ale 
nie mam gdzie go ładować? czy 
gmina przywiduje jakieś dofinan-
sowania dla osób które będą miały 
samochody elektryczne i ekologicz-
ne? Pozdrawiam serdecznie! 

Jest to program rządowy i nie 
jest zadaniem własnym gminy. 

Nie sądzę, żeby gminy były 
zobowiązane do takich działań. 
Gmina może wydawać pieniądze 
tylko na zadania własne. 

strzegomianin: witam ser-
decznie pana burmistrza. moje 
pytanie dotyczy rejonizacji szkół 
podstawowych do klas pierw-
szych. dlaczego dyrekcja szkoły 
Podstawowej nr 4 w  strzego-
miu poprzyjmowała wszystkie 
dzieci niezależnie od obwodu 
przynależnego do danych szkół? 
co w szkole nr 4 powoduje uru-
chomienie popołudniowych lekcji 
i większe grupy dzieci liczące ok. 
24 osób? szkoła nr 2 poprzyj-
mowała tylko dzieci ze swojego 
okręgu, a w szkole nr 3 powstanie 
tylko jedna klasa piętnastoosobo-
wa. Ale co ja panu będę pisać. sam 
pan doskonale wie o wiele więcej 
na ten temat. Ale ja zwykły strze-
gomianin nie mogę tego pojąć. Po 
co ta rejonizacja? bardzo proszę 
o  sensowną odpowiedź, żebym 
mógł zrozumieć, dlaczego przez 
wygodę i uprzedzenia niektórych 
rodziców, moje dziecko, a  także 
pozostałe dzieci, które należą do 
obwodu, też chciałyby się uczyć 
w przywilejach, które się im nale-
żą. dziękuję i pozdrawiam. 

Informuję, że konieczność 
rejonizacji szkół, tzw. obwo-
dów szkół podyktowana jest 
przepisami prawa oświatowego, 
w tym przepisami rekrutacji do 
szkół i przedszkoli. Liczbę klas 
pierwszych szkół podstawowych 
ustala się, biorąc pod uwagę 
liczbę dzieci zameldowanych 
na terenie obwodu danej szkoły 
pozyskaną z ewidencji ludności. 
Zdarza się tak, że po przyjęciu 
wszystkich dzieci z  obwodów 
w klasach są wolne miejsca i wte-
dy przeprowadzana jest rekrutacja 
na te wolne miejsca. Dyrektor 
szkoły nie ma uprawnień do 
tworzenia dodatkowych klas 
pierwszych i  taka sytuacja nie 
miała miejsca. Przepisy prawa 
oświatowego jednak stwarzają 
rodzicom możliwość zapisania 
dziecka do szkoły nie obwodowej, 
jeżeli są w niej wolne miejsca. 
Ponadto, aby nie spowodować 
zagęszczenia oddziałów w Szkole 
Podstawowej nr 4 od 1 września 
2018 roku nie przyjmowano 
dzieci do oddziałów przedszkol-
nych, takie oddziały utworzono 
w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 
3 w Strzegomiu. Zajęcia w Szkole 
Podstawowej nr 4 podobnie jak 
w  tym roku szkolnym kończyć 

się będą o godz. 15.05. Nie wiem 
o jakich przywilejach pan pisze, 
bo mimo dużej ilości dzieci, które 
ze względu na wybudowany ba-
sen przy Szkole Podstawowej nr 
2 chciały uczęszczać do tej szkoły 
nie utworzono dodatkowego od-
działu klasy pierwszej. Natomiast 
jak pan zapewne wie wszystkim 
dzieciom stwarzamy możliwość 
korzystania z miejskich obiektów 
sportowych takich jak basen czy 
lodowisko poprzez zapewnienie 
dowozu i opłatę biletów wstępu.

jurek: Panie burmistrzu! Pięk-
nie pan opisuje remont drogi 
w rogoźnicy i aż miło patrzeć 
na prace. czy pamięta pan o sta-
rym osiedlu w  goczałkowie? 
sąsiadka mówiła, że do końca 
roku zrobi pan chodniki, ale nam 
jest potrzebna droga. mieszkamy 
tu ok 50 lat i nic w tym temacie 
nie jest robione przez żadnego 
burmistrza. jedynie pan podjął 
się tematu i liczymy na pana. na 
drodze jest jedno bajoro i dziury, 
a kurz nie daje nam żyć. Proszę 
o odpowiedź, kiedy będzie robiona 
droga, bo miała być robiona razem 
z rogoźnicą, a nie jest. 

Zgodnie z  umową, jeszcze 
w tym roku zostanie ogłoszony 

przetarg, a w roku 2019 realiza-
cja całego osiedla. W przyszłym 
roku ogłosimy przetarg na drogi 
w  Stanowicach, a  realizacja 
nastąpi w  2020 r. Tak mamy 
zaplanowane. 

z oddali: Panie burmistrzu, 1 
maja jest nie tylko świętem Pra-
cy, ale również kolejną rocznicą 
wejścia mojego kraju do unii eu-
ropejskiej. Pytanie jest następu-
jące. dlaczego w skarżycach nie 
ma flag unijnych obok polskich? 
czyżby zabrakło dla skarżyc? 
Przesyłam pozdrowienia. 

Nie wiem. My w  tym roku 
zakupiliśmy flagi narodowe. 
W ubiegłym roku były unijne 
i narodowe. 

mama przedszkolaka: Panie 
burmistrzu, mam pytanie od-
nośnie zapewnienia dzieciom 
w  Przedszkolu nr 4 wody do 
picia dla dzieci w  ciągu całego 
dnia. czy dyrektor tej placówki 
w miesiącach letnich, takich jak 
maj i  czerwiec, nie powinien 
sam zapewnić dzieciom wody do 
picia? chciałabym zaznaczyć, 
że w  tym przedszkolu dzieci 
dostają jedynie herbatki podczas 
posiłków natomiast w  ciągu 

dnia pani dyrektor sugerowała, 
że to rodzice powinni kupować 
dzieciom wodę. czy tak wygląda 
dbanie o  dzieci? czy dyrektor 
nie powinna zawrzeć umowy 
z dostawcą dystrybutorów wody, 
aby zapewnić dostęp do niej 
dzieciom? 

O  odpowiedź w  tej spra-
wie poprosiłem panią dyrektor 
Przedszkola nr 4: W  każdej 
sali zajęć od września znajdują 
się pojemniki ze świeżą wodą, 
do których zostały zakupione 
specjalne pompki umożliwiające 
samodzielne nalewanie wody 
przez dzieci. Miejsce z  wodą 
i kubeczkami jest dostępne dla 
dzieci. Ponadto zawsze woda 
jest zabierana do ogrodu zabaw, 
nauczycielka i woźna ma przy 
sobie wodę butelkowaną podczas 
spacerów i wycieczek. Do posił-
ków serwowana jest zarówno 
woda z sokiem, herbaty owoco-
we i ziołowe, mleko, kakao, ale 
również czysta woda. Na żad-
nym ze spotkań czy zebrań nie 
sugerowałam, czy nakazywałam 
kupowania wody przez rodziców. 
Przedszkole korzysta z caterin-
gu, gdzie są przygotowywane na-
poje, ale wodę podajemy zawsze 
we własnym zakresie .

nie segregujesz, dostaniesz … naklejkę

nieprawidłowa segregacja

Informujemy, że w kwietniu rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez 
mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane będą pojemniki. 

Pomimo upływu już dłuższego czasu od momentu wprowadzenia nowego systemu zbie-
rania odpadów komunalnych, wielu właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy w 
dalszym ciągu nieprawidłowo zbiera swoje śmieci. 
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Rewitalizacja, świetlice, 
OSA…

Radni podjęli uchwały dot. 
zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2018-2026, zmian budżetu 
gminy Strzegom na rok 2018 i 
w sprawie emisji obligacji komu-
nalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 

Po tych wszystkich zmianach 
tegoroczny budżet gminy Strze-
gom na inwestycje liczy blisko 
50 mln zł. – Jest to rekord, ale 
nie jest to rekord związany z 
wyborami. Wynika głównie z 
potrzeb mieszkańców miasta i 
okolicznych sołectw – mówił w 
trakcie sesji burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta. Najwię-

cej środków dołożono na zadanie 
inwestycyjne pn. „Przebudowa i 
zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie Grabiny i 
Starego Miasta w Strzegomiu 
wraz z renowacją zabytkowych 
murów obronnych” – ok. 2 mln 
zł ze względu na fakt, że złożona 
w przetargu oferta przekroczyła 
środki przeznaczone w budżecie 

gminy na to zadanie. Podjęte 
uchwały szczególnie ucieszyły 
mieszkańców wsi Goczałków 
Górny, Morawa i Żelazów. Wła-
śnie w tych trzech miejscowo-
ściach zostaną wybudowane 
nowe świetlice wiejskie. – Panie 
burmistrzu, panie przewodni-
czący, wysoka rado! Dziękuję za 
prezent. Właśnie przechodzicie 
do historii mojej wsi – skomen-
tował emocjonalnie ten fakt 
sołtys Goczałkowa Górnego, 
Andrzej Kowszyn. W budżecie 
pojawiły się również środki na 
adaptację budynku na potrzeby 
świetlicy wiejskiej w Grocho-
towie. Zabezpieczono ponadto 
środki finansowe na budowę tzw. 
Otwartych Stref Aktywności na 
ul. Anielewicza w Strzegomiu i w 
Godzieszówku. Przekazano rów-
nież dodatkowe środki na prze-
budowę dróg w Tomkowicach i 
Kostrzy, remont chodników na 
ul. Brackiej i Rybnej w Strze-
gomiu i remont nawierzchni 
przy garażach w pobliżu nowo 
budowanego przedszkola w 
Strzegomiu. Wiadomo już też, że 
w tym roku nie będzie zrealizo-
wane zadanie związane z budową 
tzw. „Gwiezdnego podwórka”, 

czyli centrum rekreacyjno-edu-
kacyjnego na terenie PSP nr 2 
w Strzegomiu. Powodem jest 
przedłużenie terminu realizacji 
zadania dot. termomodernizacji 
budynku szkoły do października 
2018 r.

Dotacje dla kościołów
W tym roku radni prze-

kazali dotacje na prace kon-

serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zaby tkach  wpisanych  do 
rejestru zabytków dla pięciu 
kościołów: w Rusku, Jaroszo-
wie, Goczałkowie, Rogoźnicy 
i  S trzegomiu –  Baz y l ika 
Mniejsza. W sumie przeka-
zano 200 tys. zł. 

tW

Tradycją stało się już, że zespo-
ły muzyczne reprezentują gminę 
Strzegom podczas obchodów 
Dni Łaby w niemieckim Torgau. 
Tak było i w tym roku. 

W dniach od 28 do 29 kwiet-
nia do Torgau pojechał ze-
spół „Ślad” w składzie Rafał 
Oryńczak, Andrzej Oryńczak 
i Witold Pawlus. - Wspaniała 
organizacja imprezy i wspaniała 
atmosfera. Zostaliśmy bardzo 
serdecznie przyjęci przez tam-
tejszą publiczność. Było nam 
bardzo miło   i cieszymy się że 
mogliśmy reprezentować gminę 
i miasto Strzegom na między-

narodowym festiwalu – mówią 
członkowie zespołu. Podczas ofi-
cjalnych uroczystości 25 kwietnia 
przy Pomniku Spotkania Strze-
gom reprezentował burmistrz 
Zbigniew Suchyta oraz radni 
Cezary Włodarczyk i Roman 
Asynger. Pobyt władz gminy 
był również znakomitą okazją do 
spotkania z nadburmistrz Torgau 
Rominą Barth. - Cieszymy się, 
że znowu mogliśmy wziąć udział 
w tych ważnych dla mieszkań-
ców Torgau uroczystościach. 
Nasza obecność to dowód na 
dobrze układająca się współpracę 
– podkreślają burmistrz i radni. 

rekordowy budżet na inwestycje

Dni Łaby w Torgau

Strzegomscy radni przekazali 200 tys. zł na remont pięciu kościołów na terenie gminy Strzegom. Które świątynie otrzymały dofinansowanie i na co?

LP. KOSCIÓŁ ILOŚĆ 
ŚRODKÓW ZADANIE

1.
Kościół pw. Św. 
Jana Chrzciciela w 
Jaroszowie

40 tys. zł
remont zabytkowej 
elewacji wewnętrznej 
kościoła

2.
Kościół pw. Św. 
App Piotra i Pawła 
w Rusku

35 tys. zł
remont elewacji wieży i 
kościoła

3.
Kościół pw. 
Chrystusa Króla w 
Goczałkowie

35 tys. zł remont elewacji kościoła

4.
Kościół pw. Św. 
Jadwigi w Strze-
gomiu

50 tys. zł

kontynuacja remontu 
wnętrza kościoła – 
prace konserwatorskie 
w zakrystii i prezbiterium

5.
Kościół pw. Św. 
Szymona i Tade-
usza w Rogoźnicy

40 tys. zł

konserwacja techniczna 
i estetyczna ołtarza 
głównego wraz z dwo-
ma obrazami 

Dodatkowa kwota ok. 4,5 mln zł na inwestycje w gminie Strzegom, emisja obligacji 
komunalnych i udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – to najważniejsze informacje 
z kolejnej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Obrady odbyły się 26 kwietnia br. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi kryminał (thriller) produk-
cji włosko-niemiecko-francuskiej, który w 
kwietniu wszedł do polskich kin?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą 
na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na do-
wolnie wybrany film wyświetlany w dniach 12-13 
maja 2018 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy 
Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.
strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs 
kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sCk !

„Luis i obcy” (DUBBING)
12.05.2018 r. o godz. 15:00 
13.05.2018 r. o godz. 15.00
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

„Sobibór” 
12.05.2018 r. o godz. 17:00 
oraz 19.30

13.05.2018 r. o godz. 17.00 
oraz 19.30
18.05.2018 r. o godz. 17:00 
oraz 19.30
19.05.2018 r. o godz. 19.30
20.05.2018 r. o godz. 17:00 
oraz 19.30
Bilet normalny: 18 PLN lub 
ulgowy: 15 PLN

Co w kinie sCk?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Od kilku lat Bractwo Ry-
cerskie Joannitów Strze-
gomskich, dzięki wsparciu 
gminy Strzegom, organi-
zuje imprezę kulturalną na 
Strzegomskich Plantach, 
na którą przyjeżdża rok-
rocznie kilkanaście bractw 
rekonstrukcji historycznej 
reprezentujących okres doj-
rzałego średniowiecza. W 
tym roku Turniej Rycerski 
Joannitów Strzegomskich 
odbędzie się już po raz siód-
my, w dniach 22-24 czerwca 
br. Dodatkową atrakcją bę-
dzie widowisko rekonstru-
ujące prawdziwe wydarzenie 
z historii naszego miasta, 
czyli „Oblężenie Strzegomia 
przez husytów”.

- Ze swojej strony zapewnia-
my wspaniałą podróż w czasie 
o prawie 800 lat wstecz, gdzie 
czas płynął wolniej i spokojniej. 
Był to okres bez współczesnych 
narzędzi i co najważniejsze – 
bez telefonów, elektroniki i In-
ternetu, więc wszystko co było 
potrzebne, należało wykonać 
własnoręcznie. Zapraszamy już 
teraz na VII Turniej Rycerski 
Joannitów Strzegomskich. Za-
praszamy również do nasłuchi-
wania naszego lokalnego Radia 
SUDETY 24 na 101,7 FM, 
gdzie będzie można usłyszeć 
nas na żywo – mówi Władysław 

Kisielewicz, prezes stowarzy-
szenia Bractwa Rycerskiego 
Joannitów Strzegomskich.

Bractwo rozpoczęło swoją 
działalność w 2007 roku. Od 
tamtego czasu stara się kulty-
wować dorobek historyczny i 
kulturalny Zakonu Szpitalnego 
Świętego Jana Domu Jerozo-
limskiego, który funkcjonował 
na terenie Strzegomia od XIII 
wieku. Zakon Świętego Jana 
nazywany też Zakonem Krzy-
żowym lub Szpitalnym, i w 
okresie późniejszym Zakonem 
Maltańskim, funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego. Dziś zakon 
zajmuje się głównie działalno-
ścią medyczną tj. zakładaniem 
szpitali na terenach dotkniętych 
konfliktami zbrojnymi czy 
pomocy najbardziej potrzebu-
jącym.

Bractwo Joannitów jest pręż-
nie działającym stowarzysze-
niem rekonstrukcji historycznej, 
które ma za zadanie krzewić 
historię i zniwelować postrze-
ganie lokalnych społeczności 
Zakonów Rycerskich. Zakon 
Joannitów początkowo funk-
cjonował na terenie Ziemi 
Świętej, gdzie dawał on schro-
nienie pielgrzymującym do 
Jerozolimy. Głównym jednak 
zadaniem Zakonu Joannitów 
było niesienie pomocy biednym, 
potrzebującym i schorowanym, 
stąd też przydomek zakonni-
ków – Szpitalnicy. 

- W dzisiejszych czasach 
Bractwo Joannitów Strzegom-
skich ma misję przybliżania 
historii na zasadzie „żywego 
muzeum”, a mianowicie po-
przez stroje, wykonywane z 

wyłącznie naturalnych materia-
łów, z jak największą dbałością o 
szczegóły. Dzięki temu możemy 
przybliżyć sposób upierania się 
ludzi w okresie około krucja-
towym – wyjaśnia Władysław 
Kisielewicz. - Dodatkowo każ-
dy członek Bractwa Joannitów 
zajmuje się rzemiosłem, które 
jeszcze pełniej oddaje klimat 
tamtego okresu. Wśród nas 
znaleźć można takie zawody 
jak: łucznik, cieśla, czeladnik 
piekarza, kucharz, kamieniarz, 
prządka i mnich. Ponadto 
staramy się bardzo wiernie 
odtworzyć obóz wędrowny 
Szpitalników. W obozie takim 
znajdziemy namioty, meble, 
sztućce i naczynia jakie były 
najpotrzebniejsze przy wędrów-
ce do Ziemi Świętej – kończy 
Władysław Kisielewicz. 

Z okazji jubileuszu publicz-
ność usłyszała piosenkę pt. 
„40 lat minęło” w wykonaniu 
Ewy Malinowskiej, uczennicy 
Zespołu Szkół w Strzegomiu. 
Podczas występu „Cyrk wita 
nas” uczniowie i przedszkolaki 
wcielili się w role cyrkowców, 
ukazując magię świata cyrku 
pełnego kolorów, śmiechu i 
zabawy. W tym roku pokazało 
swoje artystyczne zdolności 8 
zespołów. „Kolorowa Tęcza” z 
DPS w Świebodzicach przy-
gotowała inscenizację bajki pt. 
„Trzy małe świnki” z pięknymi 
rekwizytami i kostiumami. 
Dzięki Kabaretowi „Na jednej 
nodze” z ZSS w Świebodzicach 

zgromadzeni poznali wesołe 
przygody „Kaczki dziwaczki” z 
wiersza Jana Brzechwy. Zespół 
„Niepokorni” z DPS w Jasku-
linie zaprezentował etiudę 
teatralną pt. „Ideał”. Sympa-
tyczne „Wiolinki” z SOSW w 
Dzierżoniowie śpiewały znane 
i lubiane piosenki. Zespół „Su-
per Brygada” z ZSS w Świd-
nicy zaprosił wszystkich do 
muzycznej wędrówki po lesie 
wraz z „Niegrzecznym jeży-
kiem”. Przedstawiciele WTZ 
w Świdnicy wybrali piosenki 
z repertuaru zespołu „Wilki” 
oraz nostalgiczny przebój mu-
zyczny Andrzeja Rybińskiego 
pt. „Nie liczę godzin i lat”. 

Natomiast uczestnicy WTZ 
w Strzegomiu zaprezentowali 
autorski wiersz pt. „Wielo-
kropek”. Nie zabrakło szlagie-
rów: „Niech żyje bal”, „Aleją 
gwiazd” w wykonaniu Ewy 
Malinowskiej. Rafał Oryńczak 
z zespołu „Ślad” wykonał wraz 
z akompaniamentem gitary 

dwie swoje piosenki: „Jestem 
inny” i „Na kamieniu kamień”. 
Punktem kulminacyjnym było 
oczywiście składanie życzeń, 
fanfary i wielki, piętrowy tort 
z fajerwerkami, którym często-
wali się wszyscy. Życzymy ko-
lejnych udanych Konfrontacji! 

Turniej rycerski

40 lat minęło, czyli niezwykły jubileusz

Atrakcją będzie widowisko rekonstruujące prawdziwe wydarzenie z historii naszego miasta

Punktem kulminacyjnym był wielki, piętrowy tort z fajerwerkami. Nie zabrakło też życzeń

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu świętował jubileusz 
40-lecia Konfrontacji Artystycznych Szkolnictwa Spe-
cjalnego.Była to okazja do wspomnień oraz podziękowań 
wszystkim, którzy na przestrzeni lat tworzyli i wspierali to 
wydarzenie. 

Ks. prałat Marek 
B a b u ś k a  i  bu r-
mistrz Strzegomia 
zapraszają na uro-
czystości związa-
ne z wprowadze-
niem do Bazyliki 
Mniejszej wiernej 
kop i i  cudowne j 
figurki strzegom-
sk ie j  Madonny. 
Odbędą się one w 
niedzielę, 20 maja 
br. o godz. 13.00 
w bazylice.

W uroczystości 
b ę d ą  u c z e s t n i -
czyć m. in.: pol-
scy Templariusze. 
W  t e n  s p o s ó b 
powtórzy się hi-
storia z 1307 r., 
k i e d y  Te m p l a -
riusze przekazali 
cudowną  f igur-
kę strzegomskiej 
Madonny – pod 
opiekę  ks iężne j 
Beatrycze – jako 
dar fundacyjny na 
poczet przyszłego 
klasztoru.

strzegomska madonna

W starych dokumentach  z X-XI wieku są 
informacje mówiące o małej figurce Mat-
ki Bożej – łaskami słynącej – która była 
bardzo sławna i którą odwiedziło wielu 
pielgrzymów.

Księżna Beatrycze z małą 
figurką strzegomskiej Madonny
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III edycja konkursu została 
zorganizowana przez kate-
chetów dekanatu strzegom-
skiego wraz z ks. prałatem 
Markiem Babuśką, a także 
przez pracowników Muzeum. 
Zmagania konkursowe prze-
biegały w dwóch etapach i w 
czterech kategoriach: wie-
dzy, plastycznej, literackiej 

i multimedialnej, obejmując 
swym zasięgiem uczniów 
szkół podstawowych, klas 
gimnazjalnych oraz szkół 
ponadgimnazjalnych diece-
zji świdnickiej. W konkur-
sie wiedzy rywalizowali ze 
sobą uczniowie klasy siódmej 
szkoły podstawowej, mło-
dzież klas gimnazjalnych i 

szkół ponadgimnazjalnych, 
wykazując się szeroką wiedzą 
o byłym hitlerowskim obozie 
koncentracy jnym Gross-
Rosen. Kategoria plastyczna 
skierowana była do uczniów 
klasy piątej, szóstej i siódmej 
szkoły podstawowej. Nato-
miast umiejętnościami lite-
rackimi i informatycznymi 

mogli wykazać się uczniowie 
klasy siódmej, klas gimna-
zjalnych i szkół ponadgimna-
zjalnych. Zmagania konkur-
sowe wyłoniły 32 laureatów 
z poszczególnych kategorii 
wiekowych. Lista laureatów 
dostępna jest na stronie www.
strzegom.pl. Wszystkim gra-
tulujemy! 

Nauczyciele oraz dyrektor 
PSP nr 2 w Strzegomiu udali 
się w długą podróż do miej-
scowości Aksaray, położonej 
w środkowej Turcji. Celem 
wyjazdu było podsumowanie 
działań w ramach projektu 
Erasmus + i spotkanie z partne-
rami projektu koordynatorami i 
nauczycielami z Turcji, Włoch 
i Madery. 

Pierwszego dnia udaliśmy 
się do szkoły partnerskiej, w 
której bardzo serdecznie przy-
witali nas uczniowie, grono 
pedagogiczne oraz społeczność 
miasta. - W tej części ucznio-
wie przedstawili nam tańce 
narodowe oraz wysłuchaliśmy 

muzyki charakterystycznej dla 
wszystkich państw biorących 
udział w projekcie. Po części 
oficjalnej zwiedziliśmy szkołę, 
przedyskutowaliśmy różnice 
i podobieństwa w systemach 
edukacyjnych oraz poznaliśmy 
rodziców dzieci uczących się w 
szkole, którzy przygotowali dla 
nas poczęstunek, prezentujący 
tradycyjną kuchnię turecką. W 
tym dniu odbyło się również 
bardzo gościnne spotkanie z 
burmistrzem miasta Aksa-
ray, na którym przedstawiono 
nam historię regionu, a także 
poznaliśmy działania władz 
miasta. Serdeczne przyjęcie 
znalazło swoje odzwiercie-

dlenie w wieczornej realacji 
telewizji tureckiej. Po spotkaniu 
poznaliśmy kulturę, styl życia i 
najważniejsze zabytki miasta 
partnera naszego projektu – 
relacjonują uczestnicy wyjazdu. 
W kolejnych dniach odbyły 
się spotkania robocze, których 
celem było podsumowanie 
wszystkich dotychczasowych 
działań realizowanych w ra-
mach projektu oraz omówienie 
dalszych końcowych zadań 
związanych z projektem. W 
ciągu tych dni gospodarze pre-
zentowali także najpiękniejsze 
zakątki, z których słynie region 
Kapadocji. W ostatnim dniu po 
spotkaniu roboczym wręczono 

certyfikaty uczestnictwa oraz 
wyznaczono zadania związa-
ne z zakończeniem projektu, 
nastąpiło posadzenie drzewka 
symbolizującego naszą przyjażn 
i wspólną realizację projektu, a 
wieczorem odbyła się uroczysta 
kolacja pożegnalna zorganizo-
wana przez turecką szkołę, w 
której uczestniczyli partnerzy 
projektu, grono pedagogiczne 
oraz rodzice szkoły Aksaray. 
- W najbliższych miesiącach 
będziemy pracować nad ko-
lejnymi aktywnościami oraz 
finalizacją dwuletniej, bardzo 
owocnej współpracy nad pro-
jektem – mówi społeczność 
PSP nr 2. 

konkurs o obozie

Wizyta PsP nr 2 w bajecznej kapadocji

Zmagania konkursowe wyłoniły 32 laureatów z poszczególnych kategorii wiekowych

Celem wyjazdu było podsumowanie działań w ramach projektu Erasmus +

Dziesięć lat akcji „Młodzież 
czyta dzieciom” to dobry czas 
na wspólne świętowanie, a 
także swego rodzaju podsu-
mowanie. Dla strzegomskich 
przedszkolaków 25 kwietnia 
br. na deskach sceny Strze-
gomskiego Centrum Kultury 
w wykonaniu uczniów Ze-
społu Szkół w Strzegomiu, 
wystawiono przedstawienie pt. 
„Roszpunka”.

Przedstawienie wystawiono 
dwukrotnie. To wielkie wyda-
rzenie poprzedzone było ogro-
mem zaangażowania i przygo-
towań. Czas, który poświęcony 
został na próby aktorskie, reży-
serię oraz wykonanie dekoracji 
i zgromadzenie rekwizytów, 
przyniósł niesamowitą radość 
widzów i satysfakcję wyko-

nawcom. Trema działała na 
młodzież bardzo motywująco 
i wydobyła z nich skrywane 
pokłady kunsztu aktorskiego. 
Dzieci oglądały całe przedsta-
wienie z zapartym tchem i tak 
naprawdę ze współudziałem 
w tym wydarzeniu. Dały się 
zaprosić do świata bajek z 
wielkim entuzjazmem. Razem 
z dziećmi w tę magiczną krainę 
wkroczyli: Radosław Telka, 
Aleksandra Gmyrek, Paulina 
Osoba, Patryk Holz, Natalia 
Greń, Jakub Bochenek, Julia 
Starczała, Krzysztof Chwała, 
Aneta Walczak, Karolina 
Grzywińska, Dominika Ko-
peć, Milena Gryndys, Oliwia 
Bodziany, Martyna Szczepa-
nik. Przedstawienie oglądało 
około 600 dzieci.

Kwiecień to czas, kiedy ziemia 
budzi się do życia i wokół nas 
robi się kolorowo. Dyrekcja, 
pracownicy i uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Jaroszowie podejmują działania, 
aby teren szkoły stawał się coraz 
piękniejszy. 

- Mamy już piękną „Zieloną 
Klasę”, kolorowe drewniane 
ławeczki i stoliki na podwórku 
szkolnym, na których uczniowie 
mogą wypoczywać podczas 
przerwy – mówią uczniowie. 
Tradycją stała się akcja ukwiece-
nia szkoły „dzieciaki sadzeniaki” 
prowadzona w ramach obcho-
dów dnia ziemi pod opieką 

nauczycielki Doroty Burzyń-
skiej. 

W tym roku, po raz trzeci 
skrzynki obsadzone zostały 
pelargoniami bluszczolistnymi, 
które niebawem obsypią kwia-
tem szkolne parapety. Nasa-
dzenia dokonywali uczniowie 
klasy Va, którzy posiadają już 
doświadczenie w tej dziedzinie.

Nad całością zadania czuwały 
dyrektor Beata Jankiewicz oraz 
wicedyrektor Violetta Posłusz-
na-Koziałkowska. Przyjemnie 
będzie pracować w towarzystwie 
kwitnących, pachnących roślin 
szczególnie podczas słonecz-
nych dni.

zagrali dla przedszkolaków

ukwiecili szkołę w Jaroszowie

25 kwietnia br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbył się III Diecezjalny Konkurs o obozie koncentracyjnym 
Gross-Rosen „KL Gross-Rosen (1940–1945) Ocalić od zapomnienia”.

W dniach od 17-21 kwietnia br. odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe realizowane w ramach programu 
Erasmus+, projektu Knowledge without love will not stick, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ostatni 
etap projektu Erasmus + odbył się w słonecznej Kapadocji –bajkowej krainie położonej w Turcji. 
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PSP nr 2 w Strzegomiu

PSP nr 4 w Strzegomiu

PSP w Stanowicach

PSP w Kostrzy

PSP nr 3 w Strzegomiu

PSP w Jaroszowie

PSP w Goczałkowie

PSP w Olszanach

Podczas spotkań z młodzieżą w szkołach podstawowych naszej gminy uczniowie klas IV i V otrzymali flagi narodowe od władz samorządowych Strzegomia. Wszystko po to, aby 
promować postawę patriotyczną oraz godnie uczcić uroczystości majowe – m. in. poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi na swoich domach. Poniżej pamiątkowe fotografie 
młodych patriotów.

młodzi patrioci pamiętali 
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grunty

inwestycje w naszych sołectwach - JArOszóW inwestycje w naszych sołectwach - kOsTrzA

BurmisTrz sTrzeGOmiA inFOrmuJe

wsie / ogłoszeniA 

- W pierwszej kolejności 
wykonawca musiał wykonać ro-
boty rozbiórkowe i wykopy pod 
inwestycję. Zostało już zrobione 
przyłącze kanalizacji deszczo-
wej i przyłącze wodociągowe. 
Przebudowano również sieć 
niskiego i średniego napięcia 
oraz stacji transformatorowej. 
Obecnie trwa wykonanie ścian 
konstrukcyjnych parteru bu-
dynku – informuje Katarzyna 
Cioruń, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych w UM w Strzegomiu. 

 W nowo powstałym budynku 
zaplanowano przestrzenie dla 
działalności kulturalnej i re-
kreacyjnej – przede wszystkim 
dużą salę wraz z zapleczem 
kuchennym. Planowane jest 
uruchomienie klubu, w którym 
wsparcie znajdą i wolny czas 

spędzą seniorzy z Jaroszowa 
i okolic. Ponadto zapewnio-
ne zostaną właściwe warunki 
funkcjonowania dla miejscowej 
ochotniczej straży pożarnej, 
która dotychczas nie miała re-
mizy i dysponowała wyłącznie 
garażem.

Budowa Centrum Aktywno-
ści i Integracji Mieszkańców 
Wsi Jaroszów jest jednym z 
kluczowych projektów za-
planowanych do realizacji w 
ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Strze-
gom na lata 2015-2025.

Gmina przygotowuje wniosek 
o dofinansowanie inwestycji ze 
środków europejskich w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 
Ogłoszenie konkursu było 

przesuwane - stąd gmina podję-
ła ryzyko rozpoczęcia inwestycji 
bez oczekiwania na decyzje 
o dofinansowaniu, angażując 
środki własne.

Obiekt jest w pełni dostoso-
wany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami – posiada 
bowiem windę, odpowiednio 
przystosowane toalety, szerokie 

drzwi oraz jest pozbawiony 
jakichkolwiek barier architek-
tonicznych.

Warto wspomnieć, że w przy-
szłości w pobliżu centrum po-
wstanie teren rekreacyjny, gdzie 
będą m. in.: plac zabaw, wiata, 
miejsce na grilla i siłownia pod 
chmurką.

red

Centrum aktywności
Budowa centrum jest kluczowym projektem zaplanowanym na lata 2015-2025

Wyłoniony w drodze przetar-
gu nieograniczonego wykonaw-
ca PPHU Drog-Art. Arkadiusz 
Ratkowski ze Strzegomia na 
przełomie marca i kwietnia 
bieżącego roku przystąpił do 
prac związanych z zadaniem pn. 
„Przebudowa chodnika przy ul. 
Kościuszki w Kostrzy”. 

Koszt przebudowy prawie ki-
lometrowego odcinka chodnika 
wynosi ok. 400  tys. zł brutto.  
W ramach prac zostanie wymie-
niony krawężnik oraz wykonana 
nowa nawierzchnia chodnika z 
kostki betonowej, zostaną też 
wyregulowane i oczyszczone 
wpusty uliczne. Zakończenie 
robót planowane jest w połowie 
czerwca br.

- To dla naszych mieszkań-
ców świetna wiadomość. Przy 

tej ulicy mieszka ok. 90 rodzin, 
jest też duży ruch samochodów 
związany z obecnością w pobli-
żu 3 kamieniołomów. Chodnik 
przy tej drodze był bardzo 
zniszczony i fragmentaryczny. 
Brak bezpiecznego pobocza 
wszystkim nam doskwierał, bo 
było niebezpiecznie. Teraz na 
szczęście wszystko się zmie-
ni – podkreśla sołtys Kostrzy, 
Tomasz Jeziorski. 

red

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nierucho-

mości stanowiących własność 
Gminy Strzegom, przeznaczo-
nych do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 118/B/2018, 119/B/2018, 
120/B/2018, 121/B/2018, 122/
B/2018 Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 7 maja 2018 roku.

Dynamiczne prace w kostrzy

Zarząd Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Sp. z o. o. w Or-
ganizacji ogłasza przetarg 
ustny, nieograniczony na 
oddanie w najem gruntów 
stanowiących mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
grunty :
1. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 33 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywko-
wą, oznaczoną na szkicu 
jako nr 1, z możliwością 
podłączenia energii elek-
trycznej 400 V i wody z pod-
licznikami (opłata zgodnie z 
obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
16 czerwca do 31 sierpnia 
2018 roku.
Przetarg odbędzie s ię 
14 czerwca 2018 roku, 
o godz. 0900 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 20,00 
zł/m2 miesięcznie netto. 
Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2. 
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 700 
zł.
2. część działki niezabu-
dowanej nr 630/3, AM-5, 
obr-1, o pow. 25 m2, poło-
żonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przezna-
czeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 

rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 2, z możli-
wością podłączenia ener-
gii elektrycznej 230V (do 
3000W), opłata ryczałtowa 
naliczana od zdeklarowanej 
mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w 
danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
16 czerwca do 31 sierpnia 
2018 roku.
Przetarg odbędzie s ię 
14 czerwca 2018 roku, 
o godz. 0930 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 20,00 
zł/m2 miesięcznie netto. 
Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 500 
zł.
3. część działki niezabu-
dowanej nr 630/3, AM-5, 
obr-1, o pow. 12 m2, poło-
żonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przezna-
czeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 
rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 3, z możli-
wością podłączenia ener-
gii elektrycznej 230V (do 
3000W), opłata ryczałtowa 
naliczana od zdeklarowanej 
mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w 
danym miesiącu.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
16 czerwca do 31 sierpnia 
2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 

czerwca 2018 roku, o 
godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 20,00 
zł/m2 miesięcznie netto. 
Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebi-
cia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 300 
zł.
4. część działki niezabu-
dowanej nr 630/3, AM-5, 
obr-1, o pow. 12 m2, poło-
żonej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przezna-
czeniem pod działalność: 
handlową, gastronomicz-
ną, rozrywkową oznaczo-
ną na szkicu jako nr 4, z 
możliwością podłączenia 
energii elektrycznej 230V 
(do 2000W), opłata ryczał-
towa naliczana od zdekla-
rowanej mocy urządzeń 
odbiorczych i cen energii 
elektrycznej w danym mie-
siącu .
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
16 czerwca do 31 sierpnia 
2018 roku.
Przetarg odbędzie się 14 
czerwca 2018 roku, o 
godz. 1030 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 20,00 
zł/m2 miesięcznie netto. 
Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący 
podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 300 
zł.
5. część działki niezabu-
dowanej nr 630/3, AM-5, 
obr-1, o pow. 2 m2, położo-
nej w Strzegomiu przy ul. 
Mickiewicza 2, z przezna-
czeniem pod działalność: 
handlową, gastronomiczną, 
rozrywkową oznaczoną na 
szkicu jako nr 5, z możli-
wością podłączenia ener-
gii elektrycznej 230V (do 
1200W), opłata ryczałtowa 
naliczana od zdeklarowanej 
mocy urządzeń odbiorczych 
i cen energii elektrycznej w 
danym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
16 czerwca do 31 sierpnia 
2018 roku.
Przetarg odbędzie s ię 
14 czerwca 2018 roku, 
o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 20,00 
zł/m2 miesięcznie netto. 
Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 40 
zł.
6. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 6 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywko-
wą oznaczonej na szkicu 
jako nr 6 bez możliwości 

podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
16 czerwca do 31 sierpnia 
2018 roku.
Przetarg odbędzie s ię 
14 czerwca 2018 roku, 
o godz. 1130 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 20,00 
zł/m2 miesięcznie netto. 
Do ustalonej w przetar-
gu stawki czynszu będzie 
doliczony obowiązujący 
podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 120 
zł.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium w kasie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Sp. z o. 
o. w organizacji w Strzego-
miu, ul. Mickiewicza 2, lub 
na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 48 1090 2343 
0000 0001 3603 4928 w 
nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11 czerwca 2018 
roku. 
Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto OSiR 
sp. z o.o. w organizacji w 
Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
gruntów, a wadium wpłaco-
ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-

niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia zamknięcia 
lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktual-
ny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzę-
dowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo.
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do podpisa-
nia umowy najmu w terminie 
do 16.06.2018 r.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Grunty będące przedmio-
tem przetargu są wolne od 
obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Grunty przeznaczone do 
oddania w najem udostęp-
nione będą dla wszystkich 
zainteresowanych do oglą-
dania w dniu 01 czerwca 
2018 roku, w godzinach 
od 1000 do 1100 Szczegóło-
we informacje związanych 
z przetargiem oraz szkic 
mapy można uzyskać w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 
2; 58-150 Strzegom lub 
telefonicznie dzwoniąc pod 
nr 74 8551696.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszo-
ny przetarg może zostać 
odwołany.

Realizacja inwestycji jest jednym z działań mających na celu wzmocnienie tego 
rejonu wsi jako centrum życia kulturalnego, społecznego i rekreacyjnego.

Trwają prace związane z budową Centrum Aktywności i 
Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów. Realizuje je konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane INTRABUD Sp.  
z o. o. ze Świebodzic oraz KMB Budownictwo Sp. z o. o. ze 
Świebodzic, wyłonione w przetargu. Obiekt ma powstać do 
końca kwietnia 2019 r. Koszt inwestycji wynosi ok. 4,6 mln zł. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11

IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Kolejne mecze w tym sezonie: 
Sparta Grębocice – AKS 0:2, AKS – Apis Jędrzychowice 3:2, AKS – 
Karkonosze Jelenia Góra 1:0

1. AKS Granit Strzegom S. A.  23 54

2. Apis Jędrzychowice  23 52

3. Orkan Szczedrzykowice  23 46

4. Chrobry II Głogów  23 43

5. Stal Chocianów  23 38

6. Odra Ścinawa  23 37

7. Karkonosze Jelenia Góra  23 34

8. Orla Wąsosz  23 33

9. Olimpia Kowary  23 31

10. Sudety Giebułtów  23 30

11. Włókniarz Mirsk  23 28

12. Sparta Grębocice  23 27

13. Górnik Złotoryja  23  22

14. Nysa Zgorzelec  23 17

15. Olimpia Kamienna Góra  23 13

16. Górnik Boguszów-Gorce  23 13

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Czarni Sieniawka – Unia 3:1, Unia – Zieloni Łagiewniki 1:2
Herbapol – LKS Dobrocin 6:0, Herbapol – Cukrownik/ Polonia 
Pszenno 4:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Wenus Nowice 16 43

2. Zieloni Łagiewniki 16 32

3. Cukrownik/ Polonia Pszenno 16 30

4. Delta Słupice 15 28

5. Ślężanka Tąpadła  15 27

6. Darbor Bolesławice 16 25

7. LKS Wiśniowa 16 24

8. Unia Jaroszów 16 23

9. Herbapol Stanowice 16 23

10. Czarni Sieniawka 16 16

11. LKS Dobrocin 15 9

12. Wierzbianka Wierzbna 16 7

13. LKS Marcinowice 15 5

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):

Kolejne mecze w tym sezonie:
Huragan – Górnik II Wałbrzych – odwołany, Huragan – Zagłębie 
Wałbrzych 0:7
Sokół – Płomień Dobromierz 2:4, Sokół – MKS II Szczawno-Zdrój 
2:8

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik II Wałbrzych 17 45

2. MKS II Szczawno-Zdrój 19 43

3. Zagłębie Wałbrzych 18 38

4. Zieloni Mrowiny 18 33

5. Tęcza Bolesławice 18 31

6. Nysa Kłaczyna 18 29

7. Karolina II Jaworzyna Śl. 17 25

8. Sokół Kostrza 18 23

9. LKS Piotrowice Świdnickie 18 21

10. Zryw Łażany 18 19

11. Błyskawica Kalno 18 19

12. Grom Panków 18 12

13. Płomień Dobromierz 18 12

14. Huragan Olszany 17 4

sPort 
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któr y kraj zostanie mi-
strzem świata?

Największe szanse mają 
drużyny z czołówki rankin-
gu FIFA - Niemcy, Brazylia, 
Hiszpania, Włochy czy Ar-
gentyna. Osobiście stawiam 
na Brazylię. 

który kraj będzie czarnym 
koniem mś?

Czarnym koniem MŚ w 

Rosji może zostać reprezen-
tacja Nigerii. Jeżeli utrzy-
mają tak wysoką formę, to 
właśnie ta reprezentacja 
może namieszać na mun-
dialu w Rosji. 

jak spisze się na mundialu 
Polska?

Trafiliśmy na bardzo do-
bre losowanie. Myślę, że 
wyjście z grupy nie będzie 

większym problemem dla 
reprezentacji Polski. Mam 
nadzieję, że Polska zajdzie 
co najmniej do ćwierćfinału 
MŚ.

któr y piłkar z z ostanie 
największą gwiazdą mś?

Wydaje mi się, że na MŚ 
błyszczał będzie napastnik 
Egiptu – Mohamed Salah. 
Obecnie prezentuje bardzo 

wysoką formę w swoim 
klubie.

czy robert lewandowski 
ma szansę na koronę „króla 
strzelców” mistrzostw?

Jeżeli w każdym meczu 
Polski będzie rzut karny, to 
wtedy Robert będzie pew-
niakiem do korony króla 
strzelców. Tak naprawdę 
dużo będzie zależało od for-
my naszych pomocników, 
którzy dobrymi podaniami 
otworzą drogę do bramki 
przeciwników. Robert na 
MŚ będzie chciał pokazać, 
że jest jednym z najlepszych 
napastników na świecie.

Do mistrzostw świata w piłce nożnej, które w czerwcu i lipcu br. odbędą 
się na rosyjskich stadionach, pozostał ok. 1 miesiąc. W kilku następnych 
numerach naszej gazety zadamy po 5 pytań kibicom piłkarskim odnośnie 
przebiegu rosyjskiego czempionatu. Dzisiaj piąty odcinek ankiety. Na py-
tania odpowiada Damian Głód, prezes Unii Jaroszów.

Na boiskach piłkarskich w 
Tomkowicach i Olszanach od 16 
kwietnia br. odbywają się zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. Prowadzone są przez 
animatora sportu - Roberta 
Czubalę, zatrudnionego przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu. 

Głównym celem zajęć jest upo-
wszechnianie kultury fizycznej i 
sportu jako alternatywę spędzania 
wolnego czasu. Młodzi adepci 
sportu spotykają się dwa razy 
w tygodniu w wymiarze 1,5 
godziny. Dominują gry i zabawy 

oraz treningi piłki nożnej, a każdy 
może znaleźć odpowiednią dla 
siebie formę ruchu - zarówno 
chłopcy, jak i dziewczęta. - Lista 
korzyści, jakie dają zajęcia spor-
towe dla dzieci jest długa. Zajęcia 
sportowe ćwiczą nie tylko ich cia-
ło, ale i umysł. Uczą współpracy 
z innymi, organizowania zadań 
w grupie. Uczniowie chętnie 
podejmują rywalizację i chcą się 
sprawdzić na tle rówieśników, 
dlatego zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem – zaznacza 
Robert Czubala.

red

sportowo w naszych wsiach

W środę, 2 maja w Strze-
gomiu odbyła się Biegowa 
Lig a S tadionowa 2018. 
To cykl zawodów lekko-
atlet ycznych na bieżni, 
któr y poza Strzegomiem 
zostanie zorganizowany 
w Środzie Śląskiej i Le-
gnicy. 

Wszystkie  dystanse, na 
jakich pobiegl i  uczestni-
cy to oficjalne biegi roz-
gr ywane podczas  igrzysk 
ol impi jskich. Do wyboru 
było 400 lub 800 m oraz 
1500 lub 3000 m. Całość 
kończyła się kwintesencją 
biegów lekkoatletycznych, 
czyli sztafetą. Tu mała nie-
spodzianka, bo do pokonania 
była tzw. „sztafeta olimpij-
ska” czyli 800x400x200x100 
m. -  Wśród uczestników 
dominowali strzegomianie, 
ale również licznie przybyli 
biegacze z Legnicy i Ząb-

kowic Ś ląskich. Jesteśmy 
przekonani , ż e  taka  for-
ma zawodów biegowych na 

trwałe zagości w kalendarzu 
i przyciągnie jeszcze więcej 
uczestników – mówi Edward 

Fedyczkowski, organizator 
imprezy.

red

Biegowa Liga 2018
– Było naprawdę super! Bardzo nam się podobało – komentowali uczestnicy imprezy ze Strzegomia 
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Tegoroczne uroczystości związane z obchodami 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja w Strzegomiu przeszły już do historii. Było to wyjątkowe wydarzenie patriotyczne, 
które zgromadziło wielu mieszkańców naszego miasta i zaproszonych gości. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii z tego radosnego święta.

strzegomianie świętowali 3 maja
świętA PAństwowe w gminie strzegom


