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StrzeGom
nowe 
targowisko 

Efektowne, stylizowane 
stragany już zostały przy-
gotowane dla handlujących. 
Kiedy pierwsze zakupy?

  str. 3

Granica
Granica ma siłę 

- W tym roku we wsi Gra-
nica nie zabraknie ważnych 
inwestycji. Jakich? 

 str. 9

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str. 8

W sKrócie:

Była wymiana

W  osta tn ich  dniach 
przy ul. Bohaterów Getta 
oraz Alei Wojska Polskie-
go w  Strzegomiu wymie-
niono uszkodzone słupy 
oświetleniowe, które uległy 
zniszczeniu podczas kolizji 
drogowej. 

Przepust 

Wyremontowano prze-
pust na drodze Wieśnica 
- Żółkiewka. Jest to bardzo 
ważny przepust ze względu 
na dużą ilość wód odprowa-
dzanych. 

Jest wiata 

W  Goczałkowie przy 
ulicy Bocznej została usta-
wiona nowa drewniana 
wiata. Dzięki temu ocze-
kiwanie będzie znacznie 
przyjemniejsze. 
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Wrę c z e n i e  c e r t y f i k a t u 
odbyło się 22 kwietnia br. 
podczas uroczystej Gali Fi-
nałowej w Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu. Władze samo-
rządowe gminy Strzegom 
reprezentowali na gali - Zbi-
gniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia oraz Iwona Za-
bawa, sekretarz gminy.

- Trzecie miejsce w tak pre-
stiżowym plebiscycie jest dla 
nas wielkim wyróżnieniem, 
docenieniem naszych działań 
i potwierdzeniem tego, że sa-

morząd strzegomski skutecz-
nie wspiera biznes, a gmina 
Strzegom posiada potencjał 
do jego rozwoju – komentuje 
burmistrz Strzegomia.

Organizatorem Dolno-
śląskiego P lebiscytu Go-
spodarczego „Gwiazdy Biz-
nesu” jest Fundusz Regio-
nu Wałbrzyskiego, spółka 
FRW Media Group oraz 
portal www.naszbiznes24.
pl, a pomysłodawcą - pre-
zes zarządu FRW, Robert 
Jagła.
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samorząd przyjazny biznesowi
Strzegomski samorząd skutecznie wspiera biznes, a gmina posiada potencjał do jego rozwoju

Przypominamy, że został 
już całkowicie zamknięty 
odcinek ul. Kościuszki od 
skrzyżowania z  ul. Bankową 
do skrzyżowania z  ul. Ma-
tejki oraz jedna połowa ul. 
Kościuszki od skrzyżowania 
od ul. Witosa do ul. Ofiar 

Katynia z możliwością prze-
jazdu wyłącznie mieszkańców, 
właścicieli oraz służb komu-
nalnych. Jest to związane 
z  rozpoczęciem remontu ul. 
Kościuszki w  Strzegomiu. 
Prosimy kierowców o  stoso-
wanie się do objazdów. 

Kościuszki już zamknięta informacja o wykonaniu  
budżetu za 2014 r. i 2015 r.

Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2016” przyznała dla Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu trzecie miejsce w kategorii „Samorząd Przyjazny Biznesowi”.

Strzegom liderem
W zakończonym naborze wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na  lata 2014-2020 (Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów  i usług w MŚP- ZIT AW),   dotyczącym wsparcia  innowa-
cyjności produktowej  i procesowej małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej, aż 13 firm z terenu 
gminy Strzegom złożyło wnioski. Porównując wielkość gmin  i  liczbę złożonych wniosków – nasi przedsiębiorcy są 
zdecydowanymi liderami aglomeracji. - Bardzo cieszy nas ten fakt, bo rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie to 
także jej rozwój – mówi burmistrz Strzegomia.

LP NAZWA 2014 2015

1. Dochody ogółem 86 081 772,75 92 108 377,32

2. Wydatki ogółem 86 318 384,65 84 627 600,29

3.
Wynik budżetu deficyt / 
nadwyżka

deficyt  
- 236 611,90

nadwyżka  
+ 7 480 777,03

4. 
Zaciągnięte kredyty, 
pożyczki, emisja 
obligacji

5 213 750,28 -

5.
Spłaty kredytów, poży-
czek, wykup obligacji

5 507 498,34  5 406 464,73

6. Zadłużenie całkowite  45 164 789,40 39 758 324,67

7.
Procentowy udział za-
dłużenia do dochodów

52,47 43,16

8. Wydatki inwestycyjne 20 084 440,30 15 862 751,91



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom2 29 kwietnia 2016AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Prowadzący obydwie uroczy-
stości burmistrz Strzegomia 
– Zbigniew Suchyta złożył 
parom małżeńskim serdeczne 
gratulacje i  życzył przeżycia 
kolejnych tak wspaniałych 
jubileuszy. 

Poniżej przedstawiamy krót-
kie życiorysy obu par małżeń-
skich.
Państwo Józefa i Stefan 
Zabawa

Stefan Zabawa urodził się 
21.01.1933 r. w  Hucisku Tu-
rzańskim. Józefa Zabawa, 
z  domu Makówka, urodziła 
się 10.08.1935 r. w Stryszowie 
(woj. małopolskie). 1 stycznia 
1956 r. w kościele w Stryszowie 
oboje wzięli ślub kościelny, a 6 
kwietnia 1956 r. w  USC ślub 
cywilny. Razem zamieszkali 
w Żółkiewce. Państwo Zabawa 
doczekali się dwóch synów 
Kazimierza i  Krzysztofa oraz 
córki Iwony. Dumą naszych ju-
bilatów są wnuczki: Katarzyna, 
Marcela, Justyna i  Ilona oraz 
prawnuk Mateusz, który w tym 

roku skończył 4 latka. Wspólną 
pasją Państwa Zabawa jest ho-
dowla królików, sad oraz ogród. 
Są bardzo towarzyscy, gościnni 
i otwarci. Ich dom często odwie-
dza nie tylko rodzina, ale rów-
nież duże grono znajomych. Pan 
Stefan uwielbia oglądać mecze 
piłki nożnej, zresztą w  latach 
młodości był zawodnikiem lo-
kalnego klubu sportowego. Pani 
Józefa również jest aktywna. Do 
dziś na rowerze „Wigry 3” jeździ 
do miasta na zakupy. 

Państwo Danuta i Tadeusz 
Maćkiewiczowie

Tadeusz Maćkiewicz urodził 
się 1 listopada 1939 r. w Jonnym, 
w  woj. warszawskim. Danuta 
Maćkiewicz, z domu Niziołek, 
urodziła się 5 listopada 1945 r. 
w Polskiej Nowej Wsi, w woj. 
opolskim. 2 kwietnia 1966 r. 
Tadeusz i  Danuta, złączeni 
uczuciem i  wzajemną miło-
ścią, zawarli związek małżeński 
w  Urzędzie Stanu Cywilnego 
w  Strzegomiu, a  10 kwietnia 
1966 r. powiedzieli sobie sakra-

mentalne „tak” w Kościele Para-
fialnym Piotra i Pawła w Strze-
gomiu. Przez te wspaniałe 
lata stworzyli rodzinny dom. 
Wychowali i wykształcili dzieci 
- syna Andrzeja i córkę Dorotę. 
Złotą jesień spędzają w gronie 
rodzinnym i  z wnukami. Bab-

cia pomaga w  wychowywaniu 
wnuków, natomiast dziadek 
zajmuje się ich rozpieszczaniem. 
Oboje małżonkowie są szczęśli-
wymi emerytami. Każdą wolną 
chwilę spędzają razem w swoim 
ogródku. 
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Piękne jubileusze małżeńskie
Nasi jubilaci są szczęśliwymi małżeństwami od kilkudziesięciu lat. Zawsze mogli i mogą na siebie liczyć. Jaki jest ich przepis na trwanie przy sobie?

W  wyniku wyborów no-
wym prezesem ZPBK został 
Krzysztof Skolak, a wicepre-
zesami - Alfred Marian Sroka 
i Jan Ziętek. Wolą wyborców 
członkami nowego zarządu 
związku zostali  - Michał 
Firlej i Jan Łobodziec. 

- Wybór do władz ZPBK to 
duże wyróżnienie. Dziękuję za 
okazane poparcie i  zaufanie. 
Wierzę, że nowy zarząd będzie 
w stanie skutecznie realizować 
zadania, które stoją przed tą 
ogólnopolską organizacją. 
Mam nadzieję, że będzie ani-
matorem szerokiego udziału 
w  pracach wszystkich człon-
ków, którzy tylko wyrażą taką 
chęć. Sprawdzone działania 

i  doświadczenia z  Fundacji 
„Bazalt” i Klastra Kamieniar-
skiego będę przedstawiał kole-
gom do zastosowania w ZPBK 
– komentuje Krzysztof Skolak, 
nowy prezes ZPBK. 

Nowo wybrany prezes za-
proponował nadanie Stani-
sławowi Sitarzowi, wielolet-
niemu prezesowi ZPBK tytułu 
„Prezesa Honorowego”, co 
jednogłośnie zaakceptowano, 

wyrażając uznanie gromkimi 
brawami. 

Efekty wyborów wskazują 
na to, że Związek Pracodaw-
ców Branży Kamieniarskiej 
bazując na doświadczeniu 
dotychczasowych działaczy, 
postawił na młodość, przed-
siębiorczość i  kreatywność, 
co oznacza, że otwierają się 
przed nim nowe możliwości 
i nowe płaszczyzny działania, 

bo młodość w  połączeniu 
z doświadczeniem i praktyką 
ludzi starszych, gwarantuje 
sukces w przyszłości. 

Nowemu prezesowi serdecz-
nie gratulujemy i  życzymy 
wielu sukcesów w  promocji 
kamienia lokalnego, możliwo-
ści branży kamieniarskiej oraz 
marki Strzegomia - Granito-
wego Serca Polski. 
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nowy prezes związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej
Młodość, w połączeniu z doświadczeniem i praktyką ludzi starszych, gwarantuje sukces w przyszłości

zagłosuj na plac zabaw! 
Gmina Strzegom po raz kolejny włączyła 

się do udziału w konkursie „Podwórko Nivea”. 
Dzięki temu jest szansa, aby plac zabaw przy ulicy 
Paderewskiego w Strzegomiu całkowicie zmienił 
swoje oblicze. Dlatego zachęcamy wszystkich do 
głosowania od 5 maja do 30 czerwca 2016 r. za po-
średnictwem strony www.nivea.pl/podworko2016, 
bądź przez mobilną aplikację. Możemy sprawić, 
aby nasze pociechy korzystały z odnowionego 
placu zabaw oraz z kolorowych i bezpiecznych 
urządzeń. Powiedz o tej akcji członkom swojej 
rodziny, znajomym, sąsiadom! 

Strzegomianie spacerowali par-
kiem krajobrazowym wzdłuż 
jeziorek. Potem biesiadowali przy 
ognisku, śpiewali i piekli kiełbaski. 
Wycieczki po Dolnym Śląsku będą 
organizowane raz w  miesiącu.   
- Kolejna wycieczka planowana 

jest 18 maja br. do Wojsławic 
- ogrodu botanicznego, gdzie 
będziemy podziwiać kwitnące 
rododendrony, będzie także biesia-
da przy ognisku. Koszt wycieczki 
to 20 zł za transport oraz koszt 
ewentualnych biletów wstępu. 

Każdy senior może zapisać się na 
wycieczkę, przychodząc do CAS 
„Karmel”, gdzie mieści się siedzi-
ba związku – mówi Katarzyna 
Wójcik, pełnomocnik burmistrza 
ds. seniorów. 
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Wycieczka seniorów na Kolorowe Jeziorka
Na kolejne wycieczki może zapisać się każdy senior. Zapraszamy! 

Państwo Józefa i Stefan Zabawa

Na zdjęciu Stanisław Sitarz (po lewej) 
i Krzysztof Skolak (po prawej).

Państwo Danuta i Tadeusz Maćkiewiczowie 

W  Urzędzie Stanu Cywilnego w  Strzegomiu 9 kwietnia 
br. odbyły się aż dwa jubileusze małżeńskie: 60. rocznica 
pożycia małżeńskiego państwa Józefy i  Stefana Zabawa 
z  Żółkiewki oraz 50-lecie państwa Danuty i  Tadeusza 
Maćkiewiczów ze Strzegomia.

Głównym celem XIX Wal-
nego Zjazdu Związku Pra-
codawców Branży Kamie-
niarskiej, który odbył się 
15 kwietnia 2016 r. w  zam-
ku Książ w  Wałbrzychu, 
było omówienie zagadnień 
związanych z  działalnością 
i  funkcjonowaniem związ-
ku oraz dokonanie wyboru 
nowych władz.

Seniorzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowali wycieczkę na Ko-
lorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich. W wycieczce uczestniczyło 30 mieszkańców 
z gminy Strzegom. 

Gmina Strzegom, podobnie 
jak w ubiegłym roku, włączyła 
się w  organizowane przez 
Ministerstwo Infrastruktury 
i  Rozwoju we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskie-
go i  Telewizją Polską Dni 
Otwarte Funduszy Europej-
skich w  dniach 12,13 i  14 
maja br. 

- Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich organizowane 
na terenie gminy Strzegom 
będą doskonałą okazją do 
zaprezentowania  nasz ym 
mieszkańcom wybranych 
projektów, które zrealizowane 
zostały dzięki współfinan-

sowaniu z  funduszy euro-
pejskich. Dzięki udziałowi 
gminy Strzegom w  Dniach 
Otwartych Funduszy Euro-
pejskich, o  wysokości pozy-
skanych przez nas środków 
i  realizowanych projektach 
będą mogli się również do-
wiedzieć mieszkańcy Polski 
i  Unii Europejskiej – pod-
kreśla Wioletta Urban-Sma-
głowska, naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i  Promocji 
w UM w Strzegomiu.

Dni Funduszy europejskich

Program:
12 maja 2016 (czwartek), godz. 12:00 - 19:00.
Prezentacja i udostępnienie zwiedzającym Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” w Strzegomiu, ul T. Kościuszki 2.
13 maja 2016 (piątek), godz. 10:30 - 18:00.
Wycieczki turystyczne z przewodnikiem po obiektach Strzegomia 
– CAS „Karmel”, Strzegom, ul. T. Kościuszki 2.
14 maja 2016 (sobota), godz. 9:00 - 15:00.
Zwiedzanie Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej – CAS „Karmel”, 
Strzegom, ul. T. Kościuszki 2.
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Kwiecień – maj 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

24.04 – 30.04 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

01.05 – 07.05 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

08.05 – 14.05 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

Do tego, że strzegomianie są 
pomysłowi, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Ale czy zawsze 
mają dobre pomysły? Podczas 
niedawnej wycinki drzew przy 
ulicy Kościuszki w Strzegomiu 
ktoś postanowił zażartować 
sobie z pracowników Zakładu 
Usług Komunalnych i oznaczył 
dodatkowe dwa drzewa, licząc 

na to, że zostaną one wycięte. 
Na szczęście w  porę zorien-
towano się, że jakiś dowcipniś 
próbuje wprowadzić pracow-
ników w błąd. Drzewa ocalały, 
ale na pamiątkę zdobią je teraz 
niedbale wymalowane sprejem 
krzyże. Czy naprawdę było 
warto? 
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Siłownie zewnętrzne cieszą 
się coraz większą popularno-
ścią. Strzegomianie z  chęcią 
z  nich korzystają, bo każdy 
może znaleźć tu coś dla sie-
bie. 

S i łownia zlokal izowana 
między ulicami Dolną i Krót-
ką w Strzegomiu w ostatnich 
dniach doposażona została 
w  dwa nowe urządzenia do 
ćwiczeń. Środki na ten za-
kup pochodziły z  funduszu 
sołeckiego. – Cieszę się, że 
siłownia przyciąga osoby bez 

względu na wiek. Zarówno 
młodszy, jak i  starszy znaj-
dzie tu coś dla siebie – mówi 
Z dzisław Kudy ba , r adny 
i sołtys Strzegomia. Wszystko 
wskazuje na to, że siłownia 
będzie się rozrastać, ponieważ 
w  przyszłym roku zostanie 
wzbogacona o kolejny sprzęt. 
W planach jest również wy-
konanie odpowiedniego pod-
łoża pod urządzenia, żeby 
komfort ćwiczeń był jeszcze 
większy.
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miały zostać wycięte…

siłownia doposażona 

Targowisko będzie mieścić 
się na terenie, dobrze znanego 
mieszkańcom, Zielonego Ryn-
ku. Bliskość centrum miasta i co 
za tym idzie duża liczba od-
wiedzających to miejsce, budzi 
szansę na spore zainteresowanie 
mieszkańców sprzedawanym 
tam towarem. 

Wytwory pracy rolników 
i działkowców będą sprzedawa-
ne na dziesięciu stylizowanych 
drewnianych straganach. Za 
sprzedaż artykułów spożyw-

czych i płodów rolnych będzie 
pobierana opłata w  wysokości 
1,30 zł za 1m2 zajętej po-
wierzchni. – Prace związane 
z przygotowaniem terenu pod 
targowisko zakończą się 6 maja, 
a  samo targowisko zacznie 
działać od 11 maja – mówi 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowi-
ska i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Wszyscy zain-
teresowani handlem powinni 

składać w magistracie oświad-
czenia, w  których deklarują, 
że są producentami płodów 
rolnych w  własnym gospo-
darstwie. Takie oświadczenia 
będzie można pobrać oraz 
składać w  Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, pok. nr 26. 
– Chcielibyśmy uniknąć sytu-
acji, w której rolnicy sprzedają 
na targowisku towary kupione 
wcześniej w supermarkecie, bo 
przecież takie praktyki stosowa-

ne są bardzo często – wyjaśnia 
Ewelina Kowalska. Chodzi 
o  to, aby strzegomianie mogli 
zaopatrzyć się w żywność prosto 
od producenta, który będzie 
mógł udzielić informacji, w ja-
kich warunkach ją wytworzył. 
– Z  niecierpliwością czekam 
na to miejsce. Lubię wiedzieć, 
co jem, a wiem, że nasi rolnicy 
mają do zaoferowania pyszne 
produkty – mówi pani Joanna 
z Jaroszowa. 
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Na ulicy Św. Anny w Strze-
gomiu został wprowadzony 
nowy projekt organizacji ruchu. 
Zakłada on zakaz parkowania 
pojazdów na całej długości ulicy. 
Takie działanie podyktowane 
jest względami bezpieczeń-
stwa. Nie oznacza to jednak, że 
kierowcy nie będą mieli, gdzie 
zostawiać swoich samochodów, 
ponieważ przy ulicy Św. Anny, 
naprzeciw przychodni zdrowia, 
jest czynny parking, z którego 
można skorzystać po wykupie-
niu biletu parkingowego. 

Program „Aktywny Senior” 
realizowany od marca br. w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, będzie kon-
tynuowany od 9 maja do 24 
czerwca.

Gimnastyka będzie kon-
tynuowana w tym samym 
składzie, w takich samych 
grupach i według takiego 
samego grafiku. 

red

nowe targowisko!

Św. anny z zakazem parkowania Gimnastyka dla seniorów

Efektowne, stylizowane stragany już zostały przygotowane dla handlujących

Nie tak dawno informowaliśmy o planowanym uruchomieniu targowiska w Strzegomiu przy ulicy Paderewskiego, na 
którym rolnicy oraz działkowcy mogliby handlować płodami rolnymi. Do tej pory takiego miejsca w Strzegomiu nie 
było, ale o potrzebie jego stworzenia mówiło się od dawna. Teraz staje się ono rzeczywistością. 

– We wrześniu odbędzie się nowy nabór na gimnastykę dla seniorów. 
Informacja o spotkaniu organizacyjnym ukaże się na początku wrze-
śnia w „Gminnych Wiadomościach Strzegom”, na stronie internetowej 
Strzegomia  oraz  na  tablicy  ogłoszeń w CAS Karmel  –  informuje 
Katarzyna Wójcik, pełnomocnik burmistrza ds. seniorów.
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W  ostatnim okresie w  po-
bliżu Bazyliki Mniejszej 
w  Strzegomiu stanęły trzy 
atrakcyjne tablice promują-
ce nasze miasto. Tablice te 
w  ubiegłym roku były czę-
ścią wrocławskiej wystawy 
„Niesamowity Dolny Śląsk”, 
dzięki której o  atrakcjach 
turystycznych i  zabytkach 
Strzegomia mogli dowie-
dzieć się turyści odwiedza-
jący stolicę Dolnego Śląska. 
Teraz zostały posadowione 
na Pl. Jana Pawła II, przy 
pomniku Ojca Świętego.

- Zaprezentowaliśmy Strze-
gom na trzech tablicach o wy-
miarach 3m x 1,5m. Pierwsza 
z  nich opisuje walory Góry 
Krzyżowej, druga – monu-
mentalną Bazylikę Mniejszą 
w  Strzegomiu, a  trzecia uka-
zuje najważniejsze imprezy 
cykliczne, a więc: Święto Gra-
nitu Strzegomskiego, Biennale 
Rzeźby w  Granicie, Między-

narodowy Festiwal Folkloru, 
Puchar Narodów w  WKKW 
oraz Dożynki. Informacje na 

tablicach podane są w  języku 
polskim, angielskim i niemiec-
kim, by mogło je przyswoić 

jak najwięcej osób – informuje 
Wioletta Urban - Smagłowska, 
naczelnik Wydziału Kultury, 

Sportu i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu. 

tW

Prowadzone obecnie pra-
ce drogowe w  ul. Promenada 
stworzyły możliwość wymiany 
przez spółkę WiK przestarzałej 
infrastruktury podziemnej wraz 
z  armaturą. Po wcześniejszym 
przeprowadzeniu prac przy-
gotowawczych, 13 kwietnia br. 
wykonano prace zasadnicze, 

które związane były z przerwą 
w  dostawie wody dla miesz-
kańców, w  godzinach od 8:00 
do 15:00.

Zakres planowanych prac okre-
ślony był na podstawie oględzin 
istniejących obiektów (budynek 
przepompowni oraz komora 
zasuw), a  także na podstawie 

posiadanych map (w przypadku 
infrastruktury podziemnej).

- W  trakcie robót ziemnych 
napotkano wiele rozbieżności 
pomiędzy stanem istniejącym 
i  mapami, co spowodowało 
konieczność kontynuacji prac 
do 14 kwietnia do godziny 
7:00. Za przedłużenie czasu 

przerwy w  do-
stawie wody oraz 
powstałe z  tego 
tytułu utrudnienia 
przepraszamy – 
podkreśla Dorota 
Borkowska, prezes 
spółki WIK. 

red

strzegom jest piękny!

zmodernizowali urządzenia wodociągowe w strzegomiu

Informacje podane są języku polskim, angielskim i niemieckim, by mogło je przeczytać jak najwięcej turystów 

Przepompownia wody służy do podniesienia ciśnienia i przesyłu wody do zbiornika na Górze Krzyżowej. Nie obyło się bez problemów i rozbieżności

LKS Stragona zaprasza dzieci 
i  młodzieży z  terenu gminy 
Strzegom w wieku od 10 lat na 
bezpłatną naukę jazdy konnej! 
Zajęcia rozpoczną się w maju. 
Projekt dofinansowany jest 
z  budżetu gminy Strzegom. 
Ilość miejsc ograniczona!

W  zajęciach udział mogą 
wziąć zarówno początkujący, 
jak i  zaawansowani amatorzy 
jeździectwa z  terenu gminy 
Strzegom. Poprowadzi je wy-
soko wykwalifikowana kadra 
instruktorów i  szkoleniowców 

Polskiego Związku Jeździec-
kiego.

Jazdy będą odbywać się 
w  Ośrodku Jeździeckim Stra-
gona w Morawie, posiadającym 
certyfikat Polskiego Związku 
Jeździeckiego.

Zapisy: od 25.04.2016 do 
29.04.2016 r. pod numerem 
telefonu 885 544 202.

Spotkanie organizacyjne: 
Ośrodek Jeździecki Stragona 
w Morawie, 30.04.2016 r., godz. 
11.00.

red

stragona zaprasza na lekcje

W  kwietniu br. Stowarzy-
szenie Pedagogów i  Psy-
chologów Gminy Strzegom 
rozpoczęło kolejny cykl zajęć 
socjoterapeutycznych. Spo-
tkania są zaplanowane dla 
8 placówek oświatowych. 
Obecnie socjoterapeuci 
spotykają się z  uczniami 
trzech strzegomskich szkół. 
W  pozostałych 5 placów-
kach zajęcia zaplanowane są 
od września br. 

Udział w  zajęciach jest dla 
podopiecznych okazją do na-
bywania nowych umiejętności, 
zwłaszcza ćwiczenia optymal-
nych sposobów funkcjonowa-
nia, rozwiązywania konfliktów, 
negocjowania, wyrażania po-
trzeb, umiejętności współdzia-
łania, korzystania z  oparcia  
i  komunikowania przeżyć. 
Coraz częściej zwraca się 
uwagę na to, że owe umiejęt-
ności społeczne mogą mieć 
wpływ na życie osobiste, 
zdrowie psychiczne i fizyczne, 
a  także na sukcesy szkolne, 
a  w  przyszłości w  pracy za-
wodowej.

Sprawdzonym i  skutecznym 
sposobem przywracania po-
zytywnych stosunków dziecka 
z  otoczeniem społecznym są 
zajęcia socjoterapii. - Na nasze 
spotkania składają się odpo-
wiednio dobrane gry, zabawy 
i  ćwiczenia. W  trakcie zajęć 
uczestnicy poznają swoje mocne 
i  słabe strony, ćwiczą umiejęt-
ność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach oraz redukowania 

napięcia emocjonalnego. Każdy 
uczestnik ma możliwość sko-
rzystania z dożywiania w formie 
bułki i  herbaty – informuje 
Małgorzata Wyrwa, prezes Sto-
warzyszenia Pedagogów i Psy-
chologów Gminy Strzegom.

Na zakończenie zajęć każda 
grupa weźmie udział w  za-
jęciach wyjazdowych, które 
częściowo będą finansowane ze 
środków stowarzyszenia pozy-
skanych w ramach 1%.

red

Pomoc potrzebującym uczniom
W trakcie zajęć uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, ćwiczą także różne umiejętności 

Po zawodach 

Na rzece Bystrzycy w miejsco-
wości Jugowice, 17 kwietnia br., 
odbyły się Zawody Muchowe 
o Mistrzostwo Koła Strzegom 
w kategorii senior i junior. 

W  zawodach uczestniczyło 
19 zawodników, w tym 11 se-
niorów, 5 juniorów i 2 kadetów. 
Zawody trwały od godz. 8.00 do 
15.00 w dwóch turach. 

W kategorii seniorów najlep-
szy był Grzegorz Konas, który 
wyprzedził Mariusza Bodnara 
i Marcina Gazdę. Wśród junio-
rów bezkonkurencyjny okazał 
się Jakub Kaszub, 2. miejsce 
zajął Adam Krukowski, a trze-
cie - Bartosz Głód.

Laureatom zostały wręczone 
puchary, medale i  dyplomy. 
Zwycięzcy wystartują w zawo-
dach o  Mistrzostwo Okręgu 
Wałbrzych.

red

Projekt jest współfinansowany w kwocie 13 tysięcy złotych przez gminę Strze-
gom. Za przyznane środki zarząd stowarzyszenia serdecznie dziękuje władzom 
samorządowym Strzegomia.

W związku z rozpoczętą modernizacją dróg w okolicach Góry Krzyżowej, Spółka Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu 13 kwietnia br. przystąpiła do modernizacji urządzeń wodociągowych w obrębie przepompowni 
wody zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Promenada.
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
konsultacje społeczne dotyczące 
projektu uchwały Rady Miej-
skiej w Strzegomiu w  sprawie 
nadania nazwy dla ronda po-
łożonego w  Strzegomiu przy 
skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 5 z drogą wojewódzką 374, 
zlokalizowanego w  rejonie ul. 
Świdnickiej w granicach działki 
nr 2158, 2024, 2168, am-24, 
obr. 3 „Rondo Księdza Jerzego 
Popiełuszki”.

Zainteresowani mieszkańcy 
Strzegomia mogą zapoznać się 

z  projektem uchwały w  Wy-
dziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego (pokój nr 34, II piętro) 
lub telefonicznie 74/8560- 541.

Ewentualne uwagi do pro-
jektu uchwały należy składać 
pisemnie w Wydziale Obsługi 
Interesanta (pokój nr 15 – na 
parterze urzędu) lub na skrzyn-
kę elektroniczną - strzegom@
strzegom.pl w  terminie do 16 
maja br., do godz. 16.00. 

Będą konsultacje społeczne

Dorota Myślińska, uczen-
nica Zespołu Szkół w Strze-
gomiu, zajęła I miejsce w III 
Mistrzostwach we Fryzjer-
stwie – Fr yzerjada 2016. 
W zmaganiach, które odbyły 
się 9 kwietnia 2016 r. w  le-
gnickiej Galerii Piastów, 
wzięło udział dwudziestu 
uczestników wraz z model-
kami m.in. z Wrocławia, Je-
leniej Góry, Lubania, Bole-
sławca oraz Legnicy, którzy 
zaprezentowali własną wizję 
współczesnego folkloru. 

Niezależne jury, które skła-
dało się z wybitnych fryzjerów 
- reprezentantów marki Revlon, 
oceniało stylizacje pod wzglę-
dem: zastosowanych technik, 
zgodności kompozycji, ogólne-
go wyrazu artystycznego oraz 
czystości na stanowisku pracy. 
Dorota Myślińska zachwyciła 
jurorów i zdobyła 49 z możliwych 
50 punktów. Strzegomianka nie 
kryje zaskoczenia swoim sukce-
sem. – Jestem w pierwszej klasie 
szkoły zawodowej. Praktyki mam 
od siedmiu miesięcy, wiec wydaje 
mi się, że jest to dosyć mało czasu, 
żeby zdążyć zapracować na taki 
sukces. Aż wstyd się przyznać, 
ale do finału przygotowywałam 
się zaledwie dwa dni – mówi Do-
rota. Strzegomianka zapowiada 
jednak, że jeszcze nie powiedziała 
ostatniego słowa. – Na pewno 
będę brała udział w następnych 
konkursach – dodaje. 

mK 

strzegomianka mistrzynią Fryzerjady 2016!
Młoda fryzjerka pokonała rywalki i zgarnęła główną nagrodę – kurs mistrzowski za 6 tys. zł

Na ten moment czeka za-
pewne wielu mieszkańców 
naszego miasta, szczególnie 
spor towcy i   osoby  upra-
wiające różne formy ruchu. 
Strzegomski obiekt z  dnia 
na  dz ień  p ięknie j e  i   już 
niedługo będziemy mogli 
pochwa l i ć  s i ę  n iezwyk le 
nowoczesnymi płytami bo-
isk i  profesjonalną bieżnią 
lekkoatletyczną.

- W ostatnim okresie zo-
stała wyremontowana try-
buna przy boisku górnym 

oraz ułożona nawierzchnia 
z  trawy syntetycznej i  wy-
konana pierwsza warstwa 
poliuretanowej podbudowy 
bieżni i urządzeń lekkoatle-
tycznych. Obecnie sztuczna 
trawa na boisku jest wypeł-
niana granulatem gumowym. 
W kolejnych dniach zostaną 
wykonane ostatnie 2 war-
s twy  nawierz chni  b ieżni  
i będą układane ciągi komu-
nikacyjne z  kostki betono-
wej. W  najbliższym czasie 
rozpocznie się montaż zada-

szenia trybuny przy boisku 
na górnej płycie – informuje 
Urszula Gorzel z  Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 
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Otwarcie stadionu już niebawem
Na górnej płycie ułożono już nawierzchnię z trawy syntetycznej, obecnie sztuczna trawa wypełniana jest granulatem gumowym. Niebawem zadaszą trybuny

Dobiegają końca wszelkie prace związane z  modernizacją stadionu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu. Otwarcie nowego, pięknego obiektu planowane jest w dniach 
3-5 czerwca br.

Serdecznie  zapraszamy 
mieszkańców na uroczy-
ste otwarcie strzegomskie-
go stadionu!
Szczegóły wkrótce.

3 maja br., o godz. 
11.40,  z inicjatywy 
burmistrza Strzego-
mia Zbigniewa Su-
chyty i radnych Rady 
Miejskiej w Strze-
gomiu na pomniku 
1000–lecia Państwa 
Polskiego przy ul . 
Kasztelańskiej zosta-
nie  odsłonięta tablica 
upamiętniająca 1050. 
rocznicę chrztu Pol-
ski. Bądźcie Państwo 
uczestnikami tego 
wydarzenia. Zapra-
szamy.

Ślady pamięci w strzegomiu

Nagrodą był kurs mistrzowski o wartości 6 000 złotych. - Sama wygrana daje mi dużą możliwość nauczenia się czegoś 
nowego, wręcz bardzo nowego, ponieważ jest to kurs dla profesjonalnych fryzjerów, a ja będę miała możliwość wzięcia 
w nim udziału już na początku swojej edukacji w zawodzie fryzjera. Teraz najbardziej zależy mi na tym, aby ukończyć 
szkołę i pracować jako fryzjerka – dodaje Dorota. Dorota zdobywa swoje szlify podczas praktyki w „M Studio” Magdaleny 
Filipczyk. Gratulujemy! 
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- Na jednej z ostatnich sesji 
uchwalona została zmiana bu-
dżetu, w której ujęto środki na 
remont ulicy Świętej Jadwigi. 
Cieszę się, mogę taką informa-
cję przekazać mieszkańcom. 
Ulica będzie wpisywała się 
w  sąsiednie, zrewitalizowane 
tereny pokoszarowe – mówi 
radna. Ten rejon Strzegomia 
szczególnie interesuje Martę 
Ziębę, ponieważ przez wiele 

lat był zaniedbany. Przypo-
mnijmy, że ubiegłym roku 
zakończył się duży unijny 
projekt, który zmienił zupeł-
nie tereny dawnej jednostki 
wojskowej. Powstały tam nowe 
ulice i  chodniki, plac zabaw, 
siłownia oraz boisko. Tradycją 
stał się Piknik Rodzinny. Po-
mysłodawczyni takich inicja-
tyw jak „Strzegomska Koperta 
Życia”, akcja „Modnie, Zdro-

wo, Kolorowo”, która pozwo-
liła zmienić wygląd szkolnych 
stołówek oraz przybl iżyć 
rodzicom i dzieciom, zmiany 
dotyczące żywienia w  szko-
łach. W  2015 roku wraz 
z innymi radnymi zwróciła się 
do lokalnych przedsiębiorców 
z prośbą o wsparcie programu 
„Strzegom d la Rodziny ”. 
Udało się pozyskać 40 part-
nerów. Przełomem było także 
wprowadzenie e-sesji. Spraw 
do realizacja jest jednak jesz-
cze wiele. - Martwi mnie 
sytuacja związana z  opieką 
zdrowotną w naszym mieście 
i gminie. Mierzę się z tym 6 
rok, pracując wraz z  Komi-
sją Zdrowia. Za nami apele 
i  skargi do wielu instytucji. 

Niestety, nic nie wskazuje na 
to, że w  najbliższym czasie 
doczekamy s ię  jakie jkol-
wiek poprawy – mówi Marta 
Zięba. Problemem są także 
dewastacje. - Odnawiamy 
nasze kamienice, wspaniale 
angażujemy się w  konkurs 
„Odnów i  Wygraj”, wzbo-
gacamy naszą bazę sportową 
i  rekreacyjną. Nie możemy 
pozwolić na to, żeby ktoś 
z  niszczył te osiągnięcia. 
Niebawem chciałbym zapro-
ponować akcję dotycząca za-
angażowania w zapobieganie 
wandalizmowi. Wspólnie na 
pewno uda ma się zapobiegać 
niszczeniu naszego pięknego 
miasta – przekonuje radna. 

red

- Konsultacje dotyczyły 
ul. Paderewskiego - kolejnej 
bardzo ważnej arterii miasta 
wiodącej od Rynku do ul. 
Legnickiej. Ważne jest to, 
że projekt zakłada budowę 
następnej ścieżki rowerowej 
od ul. Kościuszki, przez ul. 
Matejki i  ul. Paderewskie-
go, aż do Rynku. Będzie to 
świetne dopełnienie ścieżki 
budowanej właśnie wzdłuż ul. 
Promenady i  ul. Kościuszki. 
Na skrzyżowaniu ul. Ban-
kowej z  ul. Paderewskiego 

powstanie również wyniesio-
ne skrzyżowanie, co poprawi 
bezpieczeństwo w  tej części 
miasta. Obecni na spotka-
niu  mieszkańcy  zwraca l i 
szczególną uwagę na układ 
parkingów na ul. Paderew-
skiego, kanalizację burzową 
w  ul. Matejki oraz przyszłe 
oznakowanie obu ulic. To 
były bardzo udanie konsul-
tacje – dodaje Tomasz Mar-
czak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu.

GK

W dniach 15-16 kwietnia br. 
radni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu 
uczestniczyli w  szkoleniu 
w Lubachowie. 

Szkoleniowcy z  organizacji 
„Dobra Inicjatywa” w  pro-
stej, atrakcyjnej i  przyjemnej 
formie zapoznali młodych 
radnych z  kryteriami pracy 
w  grupie oraz istotną rolą 
lidera. 

- Nabyte umiejętności sprawią, 
że aktywne uczestnictwo mło-
dych w decyzjach i przedsięwzię-
ciach na szczeblu lokalnym i re-
gionalnym będą bardziej owocne. 
Planujemy rozpowszechniać 
nabytą wiedzę wśród młodzieży 
naszej gminy i nie tylko. Jeste-
śmy gotowi do działania i pełni 
nowych pomysłów – podkreśla 
przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Strzegomiu, 
Paweł Wroński. 

W trakcie szkolenia młodych 
radnych odwiedzili: burmistrz 

Strzegomia - 
Z b i g n i e w 

Suchyta, przewodniczący Rady 
Miejskiej - Tomasz Marczak 
oraz wiceprzewodniczący - Pa-
weł Mosór. 
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Działania marty zięby 

mieszkańcy mają wpływ

młodzi radni na szkoleniu

O tym, co udało się zrobić, a co jeszcze przed nami – opowiada wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki, przez ul. Matejki i ul. Paderewskiego

W programie szkolenia było również zwiedzanie malowniczo położonego zamku Grodno

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę czę-
ści działki rolnej nr 346, AM-1, 
Obr. Kostrza o powierzchni 
2,7500 ha (RIIIa - 1,1400 ha, 
RIIIb - 0,3500 ha, RV - 0,4400 
ha, ŁIV – 0,8200 ha) położonej 
w Kostrzy. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 19 
maja 2016 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 11,9930 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 60,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16.05.2016 roku. 
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 przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegó łowe in fo rmac je 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 35 - II piętro lub telefonicz-
nie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr: 
108/B/2016, 109/B/2016, 110/B/2016, burmistrza Strzego-
mia, z dnia 22 kwietnia 2016 roku. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu Rynek 38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Strzegom przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem nr 106/B/2016 burmistrza Strzego-
mia z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczonych do: - sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 101/B/2016, Nr 102/B/2016 burmistrza 
Strzegomia z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących wła-
sność gminy Strzegom przeznaczonych do: - sprzedaży 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/B/2016, Nr 112/B/2016, Nr 
113/B/2016, Nr 114/B/2016, Nr 115/B/2016, Nr 116/B/2016, 
Nr 117/B/2016, Nr 118/B/2016,Nr 119/B/2016, Nr 120/B/2016, 
Nr 121/B/2016 burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 
2016 r.

Burmistrz strzegomia informuje

część działki rolnej w Kostrzy

Mieszkańcy gminy Strzegom mają wpływ na inwestycje i wszelkie dzia-
łania podejmowane przez gminę. Dzieje się to w formie bezpośrednich 
rozmów, konsultacji społecznych bądź elektronicznych.

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy dróg gmin-
nych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego i Matejki, łączących 
się z drogą wojewódzką nr 374, odbyły się 19 kwietnia br. 
w  Urzędzie Miejskim w  Strzegomiu i  cieszyły się dużą 
frekwencją. 

    

    

    

Na łamach „Gminnych Wiadomości Strzegom” bę-
dziemy prezentować sylwetki radnych Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu. W  tym numerze wiceprzewodnicząca 
Rady Marta Zięba, która ma za sobą bardzo pracowity 
okres. 
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Piętnastoosobowa grupa 
uczniów z klasy trzeciej Techni-
kum Ekonomicznego i Infor-
matycznego odbywała trzy-
tygodniowe bezpłatne prak-
tyczne kształcenie zawodowe 
w Londynie. - Przed wyjaz-
dem za granicę mło-
dzież uczestniczyła 
w  spotkaniach 
kulturowo-eu-
ropejskich, zaję-
ciach języko-
wych oraz 
w zajęciach 
z psycholo-
gii, przygo-
towujących 
ich do eg-
z y s t e n c j i 
w multikul-
t u r o w y m 
środowisku 

pracy. Efekty wypra-
c o w a n e 

w fazie 

przygotowawczej projektu będą 
wykorzystane przez uczniów klas 
młodszych i przyszłych stażystów 
przy realizacji projektu w  roku 

szkolnym 2016/2017, ponieważ 
Zespół Szkół w Strzegomiu 
aplikuje o kolejne dofinan-

sowanie staży zagranicznych 
– mówi Halina Fitas, nauczy-
cielka języka niemieckiego. 

Londyńskie firmy infor-
matyczne oraz instytucje 

związane z działal-
nością ekonomicz-
no-handlową po-
stawiły młodzieży 
wysoko poprzeczkę. 
Do zadań młodzie-
ży w Wielkiej Bry-
tanii należało mię-
dzy innymi: spo-
rządzanie planów 
marketingowych 
przedsiębiorstw, 
wycena towaru 
i planowanie akcji 
promocyjnych, po-
nadto obsługa inte-
resantów i załatwia-
nie bieżących spraw 

firmy. Informatycy wykonywali 
zadania w zakresie: programo-
wania, prezentacji grafiki kom-
puterowej, czy też projektowania 
stron internetowych, zgodnych 

ze specyfiką miejsca odbywania 
praktyki zawodowej. - Praktyka 
zagraniczna to niepowtarzalne 
doświadczenie niosące ze sobą 
nowe umiejętności, kształtujące 

światopogląd, otwierające nowe 
możliwości i dające wiele wiary 
w  siebie – podkreślają ucznio-
wie. 

red

W  wyścigu po pamiątkowe 
puchary i medale, wzięło udział 
8 drużyn 8-osobowych z gminy 
Strzegom: Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2, Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4, Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3, Publicznej Szkoły Pod-

stawowej 
z Olszan, 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z  Jaroszowa, Publicznej 
Szkoły Podstawowej z  Ko-

strzy, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego ze Sta-

nowic oraz Zespołu 
Szkół z Goczałkowa. 
Wszystkim zawod-
nikom kibicowali 
ich koledzy z klas, 
rodzice oraz goście, 
którzy za każde, 
prawidłowo wyko-

nane zadanie, nagradzali ich 
gromkimi brawami. Trzeba 
przyznać, że uczestnicy nie 
mieli wcale tak łatwo. Bowiem 
w  konkurencjach ortogra-
ficznych trzeba było wykazać 
się niemałą wiedzą na temat 
stosowania zasad pisowni, 
natomiast w  konkurencjach 
sportowych punktowana była 
nie tylko zwinność, ale również 
koncentracja oraz szybkość. 

red

nasz zespół szkół w Londynie 

na sportowo i ortograficznie… 

Praktyka zagraniczna dała uczniom szkoły nowe umiejętności i wiele wiary w siebie, a także otworzyła przed nimi nowe możliwości

Najlepsza okazała się drużyna z PSP nr 4, na 2. miejscu uplasowali się uczniowie PSP nr 2, a 3. miejsce przypadło zawodnikom z ZS z Goczałkowa

8 kwietnia 2016 r. przy pomni-
ku Ignacego J. Paderewskiego, 
odbyła się uroczystość wstąpie-
nia uczniów klas mundurowych 
Liceum Ogólnokształcącego 
w  Strzegomiu oraz kandyda-
tów indywidualnych w szeregi 
Związku Strzeleckiego. 

- Historia Związku Strzelec-
kiego sięga 1910 r., ponieważ 
właśnie wtedy we Lwowie 
powstała paramilitarna organi-
zacja społeczno-wychowawcza, 
będąca podstawą budowa-
nia struktur wojskowych Le-
gionów Polskich. Od 1912 r.  
funkcję komendanta pełnił 
Józef Piłsudski. I  właśnie do 

tych tradycji wychowania pa-
triotyczno-militarnego po-
stanowiła nawiązać młodzież 
z  gminy Strzegom – wyjaśnia 
Tomasz Marczak, dyrektor 
LO. Uroczystość zaprzysiężenia 
strzelców poprowadził sierż. 
Emil Kołakowski, na podsta-
wie restrykcyjnego ceremoniału. 
Przysięgę od młodzieży odebrał 
komendant główny Związku 
Strzeleckiego st.insp. Roman 
Burek, a tekst przysięgi, którą 
powtarzali kandydaci, odczytał 
mjr Mikołaj Fojna. Dopełnie-
niem uroczystości była defilada 
oddziałów strzeleckich. 

red

strzelcy złożyli przysięgę

Już po raz dwunasty, 8 kwiet-
nia 2016 r. o  godzinie 18.00, 
uczniowie klas trzecich Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Strze-
gomiu rozpoczęli przednią zabawę 
podczas „Zagadkowej Nocy z An-
dersenem”. Tegoroczna impreza 
była inna niż wszystkie poprzed-
nie. Tym razem zaproszeni goście 
oraz dyrekcja szkoły czytali książki 
z  serii „Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai”, zakupione w ra-
mach projektu „Książki Naszych 
Marzeń”.

- W czasie imprezy dzieci wy-
konywały także detektywistyczne 
zadania. Uczniów podzielono 
na grupy, które same się 
nazwały i wymyśliły swo-
je logo. Dzieci oprócz 
przybliżenia sylwetki 
Andersena, licznych 
zabaw i  tańców in-
tegracyjnych miały 
możliwość wcielenia 
się w role detektywów. 
Korzystając z  mapy, 
poruszały się po bu-
dynku szkoły, w poszu-

kiwaniu odpowiedniego pokoju, 
w którym rozwiązywały zadania 
- odkodowywały szyfry, posłu-
giwały się alfabetem Morse’a, 
rozwiązywały krzyżówki i rebusy, 
wyszukiwały różnice na obraz-
kach oraz rozwiązywały zagadki 
Detektywa Rozumka – mówi 
Katarzyna Kupczyk, koordynator 
imprezy. Wszystkich uczestników 
zachwyciło przedstawienia pt.; 
„Jaś i  Małgosia” w  wykonaniu 
szkolnego koła teatralnego „Mole 
książkowe”. Kolejna taka noc już 
w przyszłym roku. 
 red

To była naprawdę zagadkowa noc z andersenem
Tym razem czytano książki z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”, a detektywami byli uczniowie

„Noc z Andersenem” to impreza czytelnicza przypominająca 
o święcie książki dziecięcej, które obchodzone jest na całym 
świecie 2 kwietnia dla upamiętnienia dnia urodzin duńskiego 
baśniopisarza Hansa Christiana Andresena. 

19 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Strzegomiu, już po raz 11. odbył się Gminny Tur-
niej Ortograficzno- Sportowy dla uczniów 
III klas szkół podstawowych. 

Młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu uczestniczyła w stażach 
zagranicznych w Londynie, realizując projekt „Praktyka 
zawodowa ponad granicami kluczem do sukcesu na 
rynku pracy”, współfinansowany w ramach programu 
Unii Europejskiej Erasmus+.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto jest reżyserem serialu „Alternatywy 4”?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 30 
kwietnia – 2 maja br.
Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W ty-
tule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

Wygraj wejściówki do Kina scK !

kultur A 

- Po zapoznaniu się z  opi-
nią komisji konkursowej po-
wołanej w  celu opiniowania 
złożonych ofert, w  otwartym 
konkursie ofert na wsparcie za-
dań publicznych, udzieliliśmy 
dotacji czterem spośród sześciu 
wnioskodawców – informuje 
burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta. 

I  tak, w  ramach organizacji 
imprez kulturalnych odbędzie 

się m. in. „Święto Chleba 2016” 
w  Stanowicach, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Zarząd Od-
działu Miejsko – Gminnego 
w Strzegomiu będzie realizo-
wać zadanie „Młodzieżowy 
świat teatru. Edukacja przez 
gest i słowo”, a Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury w Gminie 
Strzegom „Akcja” podejmie 
się po raz kolejny organizacji 
cyklu wyjazdów do dolnoślą-

skich teatrów i  opery w  ra-
mach zadania „Strzegomska 
Loża Melomana”. W sierpniu 
natomiast strzegomianie będą 
świadkami przepięknego wi-
dowiska, jakim będzie Dol-
nośląski Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych.

Już teraz serdecznie zapra-
szamy na te wydarzenia kul-
turalne.

magdalena Kuczyńska

Gmina wspiera kulturę i sztukę
Do konkursu przystąpiło sześciu wnioskodawców. Dotacje otrzymały cztery organizacje pozarządowe. Jakie środki im przyznano i na jakie zadania?

Bohaterka jest dla mnie 
wyjątkowym człowiekiem, 
jej cechy osobowe i  sposób 
podejścia do trudnych sytuacji 
pozwoliły jej nie tylko przeżyć 
wojnę, ale także osiągnąć suk-
ces i  spełnienie w  dojrzałym 
życiu. 

Pani Alicja, wspominając 
obóz, mówi, że z głodem na-
uczyła się żyć, ale najgorszy 
był chłód i ciągłe przebywanie 
w tłumie ludzi, którzy w każ-
dym momencie i  przy każdej 
czynności sobie towarzyszyli. 
Spali po kilkanaście osób na 

pryczy, kąpali się w gromadzie 
i  tak też załatwiali 
swoje potrzeby fizjo-
logiczne. Pani Alicja 
do dzisiaj najbardziej 
ceni sobie samotne 
przebywanie w zaci-
szu swojego wielkie-
go mieszkania. 

Wiele lat po po-
wrocie z  obozu nie 
chciała wspominać 
spędzonych tam lat 
ani spotykać ludzi, 
z  którymi tam była. 
To odróżniało ją od innych 
więźniów, którzy chcieli o tym 
wszystkim opowiadać. 

Powrót z  obozu w  Niem-
czech do Polski wspomina 
jak horror. Musieli uciekać 
przed Rosjanami, którzy byli 
nieobliczalni, pijani, dzicy, 
gwałcili kobiety.

Wróciła do Polski, gdzie 
nie miała nikogo 
i niczego. W Kra-
kowie rozpoczęła 
studia medyczne. 
Bohaterka bardzo 
osobliwie i  szcze-
rze pisze o  swoim 
małżeństwie. Pisze 
o życiu osobistym, 
grzechach młodo-
ści, których nigdy 
nie żałowała, za-
chęcając wręcz do 
ich popełniania. 

Dziś mimo wieku, pracuje 
zawodowo w  poradni, kocha 
kontakt z  pacjentem ćwiczy 
pamięć, aktywność trzyma ją 
przy życiu. Zachęcam do tej 
niecodziennej opowieści. 

Katarzyna Wójcik – 
dyrektor Biblioteki 

Publicznej w strzegomiu

Wyjątkowa opowieść o niezwykłej kobiecie
Strzegomscy bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Czesałam ciepłe króliki” Dariusza Zaborka

Program Strzegomskiej Ma-
jówki:
30.04 (sobota)
15.00 - Kino SCK „Kung Fu Panda 
3” 3D
18.00 – Kino SCK “Hardcore 
Henry”
01.05 (niedziela)
15.00 - Kino SCK „Kung Fu Panda 
3” 3D
15.00 – Turniej Wsi Goczałków – 
Rogoźnica (boisko przy świetlicy 
w Goczałkowie)
18.00 – Kino SCK “Hardcore 
Henry”
02.05 (poniedziałek)
11.00 - Kino SCK „Kung Fu Panda 
3” 3D
03.05 (wtorek)
Obchody 225. rocznicy Konstytucji 
3 Maja i 1050. rocznicy Chrztu 
Polski
10.30 – msza św. z udziałem bisku-
pa pomocniczego A. Bałabucha, 
władz samorządowych i lokalnych 

oraz pocztów sztandarowych; ko-
ściół pw. Zbawiciela Świata i MB 
Szkaplerznej
11.40 – Przemarsz na skwer przy 
pomniku 1000-lecia Państwa Pol-
skiego w asyście orkiestry dętej
12.30 – Sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – nadanie Tytułu 
Honorowego Obywatela Strzego-
mia Amandzie Jadwidze Różań-
skiej- Baranowicz
16.00 - Piknik Majowy „Moja 
Ojczyzno”
- recital Jerzego Rynkiewicza
- scenka teatralna dla najmłod-
szych
- ZUMBA Ewy Zapolnej
- występ zespołu Feniks
- konkursy i zabawy rodzinne z su-
per nagrodami
- zabawa z mega-maskotami
- wspólne grillowanie
W razie niepogody impreza zo-
stanie przeniesiona do SCK (ul. 
Paderewskiego).

co na majówkę?
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji

„KUNG FU PANDA 3” 3D
30.04, godz. 15.00
01.05, godz. 15.00
02.05, godz. 11.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku - 4,50 zł

„HARDCORE HENRY”
30.04, godz. 18.00
01.05, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„KSIĘGA DŻUNGLI” 3D
07.05, godz. 15.00
08.05, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku - 4,50 zł

„GEJSZA”
07.05, godz. 18.00
08.05, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

co w kinie scK (30.04 – 08.05)

Święto Chleba w Stanowicach to ważne wydarzenie w gminie Strzegom

Jest to zapis rozmowy z Alicją Gawlikowską – Świerczyńską, która jako nastolatka udzielała się w konspiracji warszawskiej 
podczas II Wojny Światowej. Jako młoda dziewczyna trafiła do Niemiec do obozu pracy w Ravensbruck, gdzie spędziła 
5 lat swojego życia. Książka opisuje kolejne etapy życia bohaterki: konspirację, pobyt w obozie pracy, powrót do Polski 
po wojnie, studia medyczne, zakładanie rodziny i  wychowanie dzieci, praca zawodowa, starość. Wspaniałe studium 
przypadku obfitujące w niezwykłe doświadczenia i mądrość życiową. 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego został rozstrzygnięty. Łącznie na realizację zadań organizacje 
pozarządowe otrzymały kwotę ok. 47 tys. zł. 

Obchody 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja, 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, Piknik Majowy „Moja Ojczyzno, projekcja 
filmów w kinie SCK, Turniej Wsi Goczałków–Rogoźnica 
wypełnią obchody tegorocznej Majówki w Strzegomiu. 

Fot. U
życzone
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Dzięki udziałowi gmi-
ny Strzegom w  kon-
kursie „Nestle porusza 
Polskę”, jest szansa, aby 
w Kostrzy, Goczałkowie 
lub Olszanach powstała 
siłownia zewnętrzna. 
Nestlé wybuduje siłow-
nie w tych lokalizacjach, 
które zdobędą najwię-
cej głosów, dlatego pro-
simy mieszkańców, by 
codziennie odwiedzali 
stronę konkursu i głoso-
wali na siłownię w swojej 
okolicy. 

Głosy można odda-
wać pod adresem http://
www.nestleporusza.pl/
g losowanie/58-150. 
Tam znajduje się pełna 
lista zgłoszonych loka-
lizacji. Każdego dnia 
z  użyciem jednego ad-
resu mailowego można 
oddać jeden głos na 
jedną lokalizację. Za-
chęcamy wszystkich 
do aktywnego uczest-
nictwa w  konkursie. 
Głosowanie trwa do 
6.07.2016 r. 

zagłosuj na siłownię

Prz y świetlic y wiejskiej 
w   G o c z a ł k o w i e  z o s t a ł 
w  ostatnim okresie wyko-
nany w czynie społecznym 
plac do zabawy. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia był 
miejscowy radny Tadeusz 
Zarzycki. 

Plac będzie wykorzysta-
ny m. in. do organizowania 
różnych imprez kultural-
no-sportowych. Już 1 maja 
odbędzie się tam Turniej 
Wsi Goczałków – Rogoźnica, 
który rozpocznie się o godz. 
15.00. Tam też będą ćwiczyć 
zumbowiczki. 

- Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób udało nam się 
zrealizować kolejne prace spo-
łeczne na terenie Goczałkowa. 
Niedawno odnowiliśmy krzyż, 
teraz przyszedł czas na plac 
przy świetlicy – informuje 
Tadeusz Zarzycki. – Dziękuję 
Władysławowi Jawilakowi, 
którego nazywam „człowie-
kiem serce”, za wykonanie 

wykopu i  wywiezienie ziemi, 
Tomaszowi Wojtaszkowi za 
dostarczenie piachu i tłucznia 
pod budowę oraz Januszowi 
Wojciechowskiemu za dostar-
czenie betonu – dodaje radny. 

Do prac włączyli się rów-
nież: Zdzisław Panek, Ry-
sz ard R adom, Kr z y sztof 
Grondowski, Mariusz Bra-
nicki, Wacław Marciniak, 
Dominik Wojciechowski, 

P i o t r  H o ł ó w k a , W i k t o r 
R o m a n o w s k i , S y l w e s t e r 
Dyksiński, Radosław Cie-
ciura i Adrian Bartosiak. 

tW

zrobili sobie plac
W Goczałkowie niedawno odnowiono krzyż, teraz przyszedł czas na plac przy świetlicy

Bieg Pamięci 
7 maja br. w  Ro-

goźnicy odbędą się 
XXX Jubileuszowe 
Otwarte Biegi Prze-
łajowe „Bieg Pamię-
ci”. Start zaplano-
wano na godz. 11.00. 
Zgodnie z  tradycją 
przed rozpoczęciem 
biegów złożony zo-
stanie wieniec pod 
Mauzoleum Pomor-
dowanych na terenie 
Muz eum Gross-
Rosen. W minionym 
roku, pomimo nie-
sprzyjającej pogody, 
wystartowało ponad 
400 zawodniczek 
i zawodników. 

Siłą Granicy są ludzie, którzy 
zawsze angażują się w  spra-
wy swojej miejscowości. Jak 
podkreśla sołtys Mirosława 
Chmieliczek, współpraca z radą 

sołecką układa się wzorowo. 
Mieszkańcy chętnie uczestniczą 
w życiu gminy. Ich obecność jest 
mocno zaznaczona na wszyst-
kich uroczystościach oraz wyda-
rzeniach, jakie organizowane są 
w Strzegomiu. Ważną sprawą, 
jest fundusz sołecki, którego 
rozdysponowanie jest zawsze 
starannie przemyślane. 

– W  tym roku będziemy 
z tych środków doposażać świe-

tlicę wiejską. Zakupiliśmy już 
nową tablicę ogłoszeniową 
i osiem nowych ławek. Zawsze 
kupujemy również kwiaty, któ-
rymi przyozdabiamy wieś – 
mówi Mirosława Chmieliczek. 
W przyszłym roku mieszkańcy 
chcieliby także postawić garaż, 
który posłużyłby im do prze-
chowywania różnych sprzętów. 
Mieszkańcy z niecierpliwością 
czekają na realizację najwięk-

szej inwestycji na terenie wsi 
– budowę chodnika. W  maju 
zostanie ogłoszony przetarg, 
który wyłoni wykonawcę tego 
zadania. Duże zmiany czekają 
także remizę OSP, która będzie 
miała remontowaną elewację.  
– To jest znak, że coś zaczyna się 
dziać w Granicy. Mam nadzieję, 
że to jest początek pozytywnych 
zmian – dodaje sołtys. 

mK 

W każdym z numerów „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy zmiany, jakie 
zachodzą na strzegomskich wsiach. W tym wydaniu o tym, co się dzieje w Granicy, opo-
wiada sołtys Mirosława Chmieliczek. - W tym roku w Granicy nie zabraknie ważnych 
inwestycji – mówi szefowa wsi. 

Tak zmieniają się nasze wsie – Granica
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Ostatni mecz: Sokół Wielka Lipa – AKS 7:2 

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Olimpia Kowary  21  58

2. Sokół Wielka Lipa  20  51

3. Orkan Szczedrzykowice  21  41

4. Orzeł Ząbkowice Śl.  21  37

5. Pogoń Oleśnica  19  34

6. GKS Kobierzyce  22  34

7. Chrobry II Głogów  22  32

8. Granica Bogatynia  22  29

9. Bielawianka Bielawa  22  28

10. AKS Granit Strzegom S. A.  21  28

11. Piast Nowa Ruda  21  26

12. Lotnik Jeżów Sudecki  21  24

13. Zjednoczeni Żarów  21  22

14. Polonia Trzebnica  22  20

15. Włókniarz Mirsk  22  19

16. BKS Bobrzanie Bolesławiec  22  1

44. Rajd Świdnicki - KRAU-
SE stawiał załogę Automo-
bilklubu Ziemi Kłodzkiej pod 
dużą presją. Nie chodziło tu 
już o  sam wynik, lecz o  start 
przed „domową publicznością”, 
w  dużo bardziej zaawansowa-
nym technicznie aucie niż te, 
którymi do tej pory wspólnie 
rywalizowali Krysiak i  Gacek. 

Jednak debiutanci w 4F swoje 
zadanie wykonali perfekcyjnie. 
Startując w  jednej z  najlicz-
niejszych klas, w  której trzon 
stanowili zawodnicy z  dużym 
doświadczeniem i  mistrzow-
skimi tytułami, natychmiast 
nawiązali walkę z czołówką.

Już na pierwszym odcinku 
specjalnym Rościszów - Walim 

wskoczyli na drugie miejsce, któ-
rego skutecznie bronili do końca. 
Największy oesowy sukces osią-
gnęli na pierwszym przejeździe 
trasy Lubachów - Podlesie, gdzie 
odnieśli zwycięstwo, dystansując 
całą stawkę 4F.

- Jechało nam się wspaniale, 
mimo tego, że tak naprawdę 
dopiero na pierwszych kilome-
trach oesowych poznawaliśmy 
auto. Naszym celem była meta, 
bo wiedzieliśmy, że choć Fiesta 
prowadzi się rewelacyjnie, to 
potrzebujemy jeszcze treningu. 
To co udało się zrobić na Świd-
nickim, to nie było maksimum 
naszych możliwości - mówi 
Paweł Krysiak, który w  tym 

sezonie będzie niewątpliwie 
jednym z  pretendentów do 
Mistrzostwa Polski w 4F.

Para Paweł Krysiak i  Paweł 
Gacek uplasowała się 2. miejscu 
w klasie 4F. Do zwycięzców - 
Rafała Kręciocha i  Tomasza 
Borko, w  bliźniaczej Fieście 
z Evo Techu, straciła 39,5 sek. 
W tyle, ze stratą 22,2 zostawiła 
m. in. mistrzów Polski 2015 - 
Marcina Górnego i Zbigniewa 
Cieślara.

red

Życiówka Krysiaka i Gacka
Para Paweł Krysiak i Paweł Gacek uplasowała się 2. miejscu w klasie 4F. Do zwycięzców straciła 39,5 sekund. Pokonała m. in. aktualnych mistrzów Polski

W wielkanocną sobotę para 
wywalczyła wicemistrzostwo 
Europy WDC w  tańcach 
standardowych, a dzień póź-
niej zajęła 4. miejsce w  tań-
cach latynoamerykańskich, 
będąc naprawdę o  krok od 
medalu. 30 i 31 marca br. nasi 
tancerze wystartowali w naj-

bardziej prestiżowym turnieju 
juniorskim na świecie - WDC 
Blackpool Dance Festiwal. 
W  obu stylach tanecznych 
dotarli do półfinałów, plasując 
się na 9. miejscu. W  sumie 
wystartowało blisko 180 par 
z ponad 20 państw.

red

Kolejny sukces Kacpra rutki i sary Litorowicz
Dla naszych tancerzy był to pierwszy start w 2016 roku i bardzo dobry wynik, najlepszy wśród Polaków

Judocy Startu Strzegom 16 
kwietnia br. walczyli w czeskim 
Broumovie w  8. Memoriale im. 
Svatopluka Frodeho. W turnieju 
wzięło udział ok. 200  judoczek 
i judoków z Czech oraz Polski. 
Strzegomska sekcja  wystawiła 
10 zawodników.

Na najwyższym miejscu na 
podium stanęli: Michał Bodnar 
i Krystian Perchun. Drugie miej-

sca zajęli: Aleksander Bodnar, 
Bernard   Bodnar i  Grzegorz  
Wąsowski. Trzecie lokaty przypa-
dły: Mateuszowi  Paszyninowi, 
Julii Stromidło i Pawłowi Topie. 
Czwarte   miejsca zajęli: Adrian 
Heil i Patryk Michałowicz. 

Wielkie gratulacje dla za-
wodników i  trenera Andrzeja 
Rozwałki.

red

Judocy startu w czechach

Wspaniały debiut w  aucie klasy R2 podczas 44. Rajdu 
Świdnickiego - KRAUSE zaliczyli Paweł Krysiak i Paweł 
Gacek. Załoga Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej, w Fordzie 
Fiesta z Evo Techu, wywalczyła 2. miejsce w 4F, pokonując 
m. in. aktualnych mistrzów Polski w tej stawce. Trzeba pod-
kreślić, że 12. pozycja w klasyfikacji generalnej zawodów to 
niewątpliwie „życiówka” Krysiaka i Gacka.

Fot. Krzysztof Babisz

Tak grają nasi seniorzy 
Zgodnie z wieloma sugestiami, będziemy podawać wyniki ostatnich meczów i tabele seniorskich rozgrywek piłkarskich, w których uczestniczą zespoły z naszej gminy.

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

Ostatnie mecze: Włókniarz Głuszyca – Herbapol Stanowice 4:1, 
Unia Jaroszów – Joker Jaczków 0:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. MKS Szczawno  19  52

2. Iskra Witków Śl.  20  45

3. Orzeł Mieroszów  20  38

4. Górnik Boguszów  20  35

5. Granit Roztoka  20  34

6. Włókniarz Głuszyca  20  34

7. Wenus Nowice  20  31

8. Czarni Wałbrzych  19  30

9. KS Walim  20  24

10. LKS Wiśniowa  20  24

11. Cukrownik Pszenno  20  24

12. Unia Jaroszów  20  23

13. Zieloni Mrowiny  20  19

14. Kalenica Jugów  20  18

15. Joker Jaczków  20  13

16. Herbapol Stanowice  20  10

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

Ostatnie mecze: Zryw Łażany – Huragan Olszany 8:2, Sokół Kostrza 
– Grom Panków 6:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zryw Łażany  19  43

2. Darbor Bolesławice  19  41

3. Błękitni Słotwina  20  41

4. Wierzbianka  18  35

5. LKS Piotrowice Śl.  19  34

6. Tęcza Bolesławice  19  34

7. Nusa Kłaczyna  19  34

8. Sokół Kostrza  20  31

9. Gryf Burkatów  20  28

10. Zjednoczeni Gościsław  19  25

11. Grom Panków  19  22

12. Orzeł Witoszów  19  20

13. LKS Marcinowice  19  20

14. Płomień Dobromierz  19  19

15. Błyskawice Kalno  20  16

16. Huragan Olszany  20  3

Kacper Rutka ze Strzegomia osiągnął ogromny między-
narodowy sukces. Razem z  partnerką Sarą Litorowicz 
z Oławy wystartowali w Mistrzostwach Europy Juniorów 
WDC, które odbyły się pod koniec marca br. w angiel-
skim Blackpool.

Jednym ze sponsorów pary Paweł 
Krysiak  i Paweł Gacek  jest gmina 
Strzegom.

Dodajmy, że dla Kacpra i Sary był to pierwszy start w 2016 
roku i bardzo dobry wynik, najlepszy wśród Polaków.
Czekamy na kolejne udane starty.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowią-
cej mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 79/3, 
AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy ulicy 
Ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 35.000,00 zł
Wadium - 3.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.05.2016 r. o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 10.03.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nieruchomość 
przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i zabu-
dowę usługową na której przewiduje 
się lokalizację zabudowy garażowej. 
Nieruchomość podlega wyłączeniu 
z produkcji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu 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 16.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 

gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy przed-
łożyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzeda-
ży ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-

wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w for-
mie jaką zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu ogłasza przetarg ustny, nie-
ograniczony na oddanie w najem gruntów 
stanowiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są grunty:
1. część działki niezabudowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 33 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową, oznaczonej 
na szkicu jako nr 1. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 400 V (zabezpieczenie 
do 32A i 16A), 3x230V (zabezpieczenie 
25A) i wody z podlicznikami (opłata 
zgodnie z obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi na czas ozna-
czony tj. od 18 czerwca do 31 sierpnia 
2016 roku.
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2016 
roku, o godz. 0900 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za 
najem gruntów na kwotę 15,00 zł/m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2. 
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 400 zł.
2. część działki niezabudowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 25 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej 
na szkicu jako nr 2. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V (zabezpieczenie 
25A) z podlicznikiem, opłata zgodnie z obo-
wiązującymi cenami na dany miesiąc.
Oddanie w najem nastąpi na czas ozna-
czony tj. od 18 czerwca do 31 sierpnia 
2016 roku.
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2016 
roku, o godz. 0930 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za 
najem gruntów na kwotę 15,00 zł/m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 300 zł.
3. część działki niezabudowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej 
na szkicu jako nr 3. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V (zabezpieczenie 
25A) z podlicznikiem, opłata zgodnie z obo-
wiązującymi cenami na dany miesiąc.
Oddanie w najem nastąpi na czas ozna-
czony tj. od 18 czerwca do 31 sierpnia 
2016 roku.
Przetarg odbędzie się 02 czerwca 2016 

roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za 
najem gruntów na kwotę 15,00 zł/m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 150 zł.
4. część działki niezabudowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 12 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej 
na szkicu jako nr 4 . Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V (zabezpieczenie 
25A) z podlicznikiem, opłata zgodnie z obo-
wiązującymi cenami na dany miesiąc.
Oddanie w najem nastąpi na czas ozna-
czony tj. od 18 czerwca do 31 sierpnia 
2016 roku.
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2016 
roku, o godz. 1030 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za 
najem gruntów na kwotę 15,00 zł/m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 150 zł.
5. część działki niezabudowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 2 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej 
na szkicu jako nr 5. Możliwość podłączenia 
energii elektrycznej 230V (zabezpieczenie 
10A), opłata ryczałtowa naliczana od 
zdeklarowanej mocy urządzeń odbior-
czych i cen energii elektrycznej w danym 
miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi na czas ozna-
czony tj. od 18 czerwca do 31 sierpnia 
2016 roku.
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2016 
roku, o godz. 1100 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za 
najem gruntów na kwotę 15,00 zł/m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 30 zł.
6. część działki niezabudowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 6 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywkową oznaczonej 
na szkicu jako nr 6 bez możliwości podłą-
czenia mediów.

Oddanie w najem nastąpi na czas ozna-
czony tj. od 18 czerwca do 31 sierpnia 
2016 roku.
Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2016 
roku, o godz. 1130 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą czynszu 
za najem gruntów na kwotę 15,00 zł/m2 
miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki czynszu 
będzie doliczony obowiązujący podatek 
VAT.
Minimalna stawka przebicia wynosi 0,01 
zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienionej działki 
wynosi – 80 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłata wadium w kasie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 
2, lub na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. O/ Strzegom 
nr 48 1090 2343 0000 0005 9800 0144 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
maja 2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto OSiR w 
Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć 
Komisji Przetargowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem gruntów, a 
wadium wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia zamknięcia lub odwo-
łania przetargu.
Osoba przystępująca do przetargu 
powinna posiadać dokument potwier-
dzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla sie-
dziby oferenta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest 
do podpisania umowy najmu w terminie 
do 16.06.2016 r.
Uchylenie się od zawarcia umowy w 
przypadku wygrania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Grunty będące przedmiotem przetargu 
są wolne od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Grunty przeznaczone do oddania w 
najem udostępnione będą dla wszyst-
kich zainteresowanych do oglądania w 
dniu 25 maja 2016 roku, w godzinach 
od 1000 do 1100 Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem oraz szkic 
mapy można uzyskać w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 
2 lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 74 
8551696.
W przypadku zaistnienia ważnego po-
wodu, ogłoszony przetarg może zostać 
odwołany.

11ogłoszeniA

zabudowa zagrodowa w Jaroszowie

Działka w rogoźnicy - zabudowa mieszkaniowa, usługowa najem gruntów na basenie Osir

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość stanowiąca działkę nr 
542/2, AM-1, Obr. Jaroszów o po-
wierzchni 0,1261 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi oraz 
budynkiem wc o pow. 1261 ha. 
Ze względu na zły stan technicz-
ny budynków przeznaczone są 
one do rozbiórki. 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00011188/7. 
Cena nieruchomości zgodnie z wy-
ceną rzeczoznawcy 34.211,00 zł
(Wartość nieruchomości 30.725,00 
zł
koszt robót rozbiórkowych i wywo-
zu 3.486,00 zł)
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 30.725,00 zł
Wadium - 3.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
19.05.2016 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszaru wschodniej części gminy 
Strzegom, obejmującej obręby: 
Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, 
Skarżyce, Morawa i Międzyrzecze 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 81/04 

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18 października 2004 r. Strzegom 
przedmiotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem – MR zabudo-
wa zagrodowa.
Na terenie przedmiotowej nieru-
chomości znajdują się urządze-
nia kanalizacji sanitarnej będącej 
w posiadaniu i eksploatacji WiK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu tj. sieć kana-
lizacji sanitarnej Ø 200 PVC oraz 
studnia kanalizacji sanitarnej zabu-
dowana.
W związku z przebiegiem przez 
przedmiotową działkę sieci kana-
lizacji sanitarnej oraz w związku 
z lokalizacją na tej działce studni 
kanalizacji sanitarnej w momencie 
sprzedaży zostanie ustanowiona 
służebność dotycząca:
1. Ustanowienia prawa do 
utrzymywania i eksploatacji przez 
WIK Sp. z o.o. w Strzegomiu na 
działce nr 542/2 istniejących urzą-
dzeń kanalizacji sanitarnej, a w tym 
prawa dostępu, wejścia, przechodu 
i przejazdu (w tym sprzętem cięż-
kim) osób upoważnionych przez 
Spółkę WIK, w celu dokonywania 
czynności związanych z konser-
wacją, remontem, modernizacją, 
przebudową, usuwanie awarii ww. 
urządzeń kanalizacji sanitarnej. 
2. Wydzielenia pasów 
ochronnych o szerokości 3,0 m 
(licząc od skrajni urządzeń kanali-
zacji sanitarnej), stanowiących nie-
zbędne minimum dla prawidłowej 
eksploatacji urządzeń kanalizacji 

sanitarnej. 
3. Obowiązku znoszenia, 
przez każdoczesnego właściciela 
nieruchomości obciążonej, ogra-
niczeń i zakazów wynikających 
z istnienia pasów ochronnych, 
w tym zakaz wznoszenia w pasach 
ochronnych budynków mieszkal-
nych, budowli, dokonywania trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne), magazynowania 
towarów i urządzeń, prowadzenia 
robót ziemnych mogących spowo-
dować wypłycenie sieci kanaliza-
cji sanitarnej, a także korzystania 
z nieruchomości obciążonej w spo-
sób zgodny z aktualnie obowią-
zującymi przepisami dotyczącymi 
urządzeń kanalizacji sanitarnej, 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego 
oraz ochrony środowiska.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie będzie 
rościł z tego tytułu żadnych preten-
sji w stosunku do Gminy Strzegom.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
gminy Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-

nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega za-
płacie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczestnika, 
który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega przepad-
kowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości do 
sprzedaży ponosi nabywca nieru-
chomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie potwier-
dzone pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. bip-
przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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Uczniowie Gimnazjów nr 1 i 2 ze Strzegomia, a także z Jaroszowa i Goczałkowa pisali w dniach od 18 do 20 kwietnia 2016 r. egzaminy sprawdzające ich wiedzę z przedmiotów hu-
manistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Trzymamy kciuki za dobre wyniki! 

nasi gimnazjaliści pisali egzamin 


