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Znana i niezwykle ceniona 
przez strzegomian Amanda 
Jadwiga Różańska – Ba-
ranowicz dołączyła 3 maja 
br. do grona Honorowych 
Obywateli Strzegomia 
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KoStrza
Kostrza dla 
bezpieczeństwa 

Sołtys Kostrzy wspólnie 
z członkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kostrzy, 
zorganizował akcję demon-
tażu starego betonowego 
ogrodzenia posesji szkolnej 

 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:

nowe kosze 

Pięć koszy na śmieci i je-
den pojemnik na psie od-
chody ustawiono w parku od 
byłego dworca PKS do ulicy 
Świdnickiej w Strzegomiu. 

są stragany 

Drewniane stragany cze-
kają na sprzedających na 
targowisku, które zostało 
uruchomione w Strzegomiu 
przy ulicy Paderewskiego. 
Szczegółowych informacji 
udziela Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Śro-
dowiska i Wsi. 

Flaga na maszt 

Tomkowice zyskały maszt 
flagowy, który stanął w po-
bliżu miejscowej remizy. 
Maszt umożliwi godne re-
prezentowanie flagi naro-
dowej. 
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Tegoroczne urocz y sto-
ści związane z  obchodami 
225. rocznicy uchwalenia 
konstytucji 3 Maja i 1050. 
rocznic y C hrztu Polski 
w Strzegomiu przeszły już 
do historii. Było to wyjąt-
kowe wydarzenie patrio-
tyczne, które zgromadziło 
wielu mieszkańców nasze-
go miasta i  zaproszonych 
gości.

Obchody zainaugurowała 
uroczysta msza św., którą 
w  koście pw. Najświętszego 
Zbawiciela Świata i  Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel odprawił biskup po-
mocniczy diecezji świdnickiej 
– Adam Bałabuch. Niezwy-
kle ważnym wydarzeniem 
było odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej 1050. rocznicę 
Chrztu Polski na pomniku 
1000-lecia Państwa Polskiego 
na skwerze przy ul. Kaszte-
lańskiej i Świdnickiej. W go-
dzinach popołudniowych 
w  trakcie uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej nadano ty-
tuł „Honorowego 
Obywatela Strze-
gomia” Aman-
dzie Jadwidze 
B a r a n o w i c z -
Różańskiej. To 
już  14 osoba, 
która trafiła do 
t e g o  z a c n e g o 
grona. Radosnym 
d o p e ł n i e n i e m 
w t o r k o w e g o 
święta był Pik-
nik Majowy pn. 
„Moja Ojczyzna”, 
który na strzegom-

skich Plantach zgromadził 
całe rodziny.

Więcej szczegółów na ko-
lejnych stronach gazety.

TW

strzegom świętował
Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 1050. rocznicę Chrztu Polski

W tym roku mija 70 lat od kiedy 
rodziny Żmijewskich, Czyczer-
skich, Ossowskich, Sozańskich 
i  Zabrodzkich, mające swoje 
korzenie w miejscowości Husne 
Niżne na Ukrainie, odnalazły 
swoje miejsce na ziemi w  tej 
maleńkiej wsi. To oni w głównej 
mierze stanowią trzon miejsco-
wości. Dziś tu mieszkają i pracują 
ich dzieci, wnuki i prawnuki… 
Losy tych pięciu rodzin są dosko-
nałym materiałem na scenariusz 
filmowy. Warto o nich opowie-
dzieć i  przekazać tę niezwykłą 
opowieść przyszłym pokoleniom. 
O dacie i godziny emisji programu 
z udziałem mieszkańców Wieśni-
cy poinformujemy. 

red

mieszkańcy Wieśnicy w telewizji
Losy tych rodzin to materiał na scenariusz filmowy. To będzie niezwykły program nowy komendant 

Z  dniem 
4 maja br. 
obowiązk i 
komendan-
ta Komisa-
riatu Policji 
w  Strzego-
miu powie-
rzono nad-
komisarzowi 
Piotrowi Galickiemu, który 
wcześniej pełnił funkcję komen-
danta KP w Świebodzicach. 

W  środowej uroczystości 
wzięły udział władze samorzą-
dowe Strzegomia, komendant 
KPP w  Świdnicy – Janusz 
Cygal, jego zastępca – Andrzej 
Dobies, a  także strzegomscy 
funkcjonariusze Policji.

Dodajmy, że Piotr Galicki za-
stąpił na stanowisku komendan-
ta KP w Strzegomiu Andrzeja 
Dobiesa. Zastępcą w  dalszym 
ciągu jest Marcin Jabłoński.

TW

Ekipa Telewizji Wrocław z dziennikarką Grażyną Orłowską-Sondej 7 maja 2016 r. odwie-
dziła Wieśnicę, żeby porozmawiać z jej mieszkańcami o ich losach. Niewiele jest bowiem 
społeczności z tak wyjątkową historią. 

Gośćmi strzegomskich uroczystości byli m. in. minister 
edukacji narodowej – Anna Zalewska oraz przedstawiciele 
Bundesheimatgruppe Striegau (Związek Byłych Mieszkań-
ców Strzegomia) na czele z Gudrun Streubel i Helmutem 
Jakobem.
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Znana i  niezwykle ceniona 
przez strzegomian Amanda 
Jadwiga Różańska - Bara-
nowicz dołączyła 3 maja 
br. do grona Honorowych 
Obywateli Strzegomia. Jej 
życiorys jest bardzo boga-
ty, a lista zasług dla Strze-
gomia ogromna. Przez 
blisko 50 lat angażowała 
się i nadal angażuje w pro-
mocję Ziemi Strzegomskiej, 
troszczy się o zabytki, ponad 
40 lat temu założyła Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej.

Bardzo ciepło o nowym Ho-
norowym Obywatelu w trakcie 
uroczystej Sesji Rady Miejskiej 
wypowiedział się burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Su-
chyta. – Pani Amanda Jadwiga 
Różańska – Baranowicz to 
kobieta wielkiego formatu, 
która wpływa na ludzi bardzo 
pozytywnie. Jest człowiekiem 
ogromnej klasy, kompromisu 
i  pojednania. Nic dziwnego, 
że mieszkańcy Strzegomia 
obdarzyli panią szacunkiem, 
przyjaźnią i  uznaniem – za-
znaczył burmistrz, który wraz 
z przewodniczącym RM – To-
maszem Marczakiem wręczyli 
pani Amandzie honorową 
odznakę „Honorowego Oby-
watela Strzegomia”.

- 
Jestem 

bardzo wzruszona i niezwykle 
się cieszę, że radni docenili moją 
skromną osobę – podkreślała 
bohaterka dnia.

Specjalnie na tę okazję do 
Strzegomia przyjechali przed-
stawiciele Bundesheimatgrup-
pe: Gudrun Streubel i Helmut 
Jakob, którzy złożyli Amandzie 
Jadwidze Różańskiej – Bara-
nowicz serdeczne gratulacje. 
Przypomnijmy, że to właśnie 
ona zainicjowała współpracę 
z  organizacją byłych niemiec-
kich mieszkańców Strzegomia.

W  trakcie sesji z  krótkim 
recitalem wystąpił Jerzy Ryn-
kiewicz, tenor, znany m. in. 
z wykonań pieśni żołnierskich 
na Festiwalu Piosenki Żołnier-
skiej w Kołobrzegu.

tW

Każdy mógł tu znaleźć coś dla 
siebie. Było grillowanie kiełbasek 
przez władze Strzegomia w po-

łączeniu ze zbiórką na renowację 
cmentarza na Ukrainie. Jednym 
z punktów majówki był także re-

cital Jerzego Rynkiewicza oraz 
recytacja wierszy przez Kry-
stynę Lis. Nie zabrakło zumby 

i występów artystycznych. Dla 
dzieci przygotowano konkursy 
i  zabawy. – Takie majówki to 

rewelacyjny sposób na spędzenie 
wolnego czasu. Same Planty są 
urocze same w sobie, więc po-
mysł, żeby urządzić tu imprezę, 

w której mogą wziąć udział ro-
dziny z dziećmi, jest rewelacyjny 
– mówi pani Natalia. 

mK

Kobieta wielkiego formatu...

Piknik majowy „moja Ojczyzno”

Bogaty życiorys pani Amandy ukazała piękna prezentacja multimedialna wykonana przez Tomasza Smagłowskiego. Z krótkim recitalem wystąpił Jerzy Rynkiewicz

– Takie majówki to rewelacyjny sposób na spędzenie wolnego czasu – chwalili mieszkańcy, którzy mimo kapryśnej pogody licznie włączyli się do zabawy

Mimo, że rozdano ich nie-
malże 1000, to nie wszyscy 
wywiesili je z  okazji Świąt 
Flagi Narodowej i  Konsty-
tucji 3 Maja. Podczas spa-
ceru po Strzegomiu można 

było zauważyć, że są budyn-
ki, na których nie powiewa 
ani jedna biało-czerwona 
f l aga . Na  sz częśc ie , by l i 
też strzegomianie, którzy 
godnie uczcili te ważne dla 

Polaków święta i akcentując 
swój patriotyzm, wywiesili 
f lagi . Oby takich postaw 
wśród mieszkańców było jak 
najwięcej! 

red

Święto Flagi… bez flagi?
Nie wszyscy wywiesili je z okazji Świąt Flagi Narodowej i Konstytucji 3 Maja. Dlaczego?

- Z radością, wzruszeniem i zachwytem, patrząc na ofiarowane mi przepiękne pęki pąsowych i herbacianych róż oraz biało-czerwonych goździków, ciesząc się 
różowością lilii i płomieniem anturium, podziwiając cudne śnieżnobiałe storczyki, pragnę jeszcze raz najgoręcej podziękować za prześliczne kwiaty, rozliczne 
prezenty i za moc dobrych życzeń. Przede wszystkim jednak za uczestniczenie w tym moim święcie, wplecionym we wzniosłą uroczystość patriotyczną. Strze-
gom - miasto moje miłe! Obejmuję serdeczną pamięcią tych wszystkich życzliwych, dobrych, przyjaznych mi ludzi, których spotkałam tu na swojej drodze życia. 
Obecnym mieszkańcom życzę, by odkrywając urok i szacowność tego miejsca, umieli znaleźć tu swój prawdziwy dom, swoje prawdziwe ludzkie szczęście. 
A miasto niech dąży do świetności, rozwija się, kwitnie i bogaci, nie tylko pod względem materialnym, lecz i kulturowym ku pożytkowi całej społeczeństwa – mówi  
Amanda Rózańska-Baranowicz. 

Piknik Majowy, który odbył się 3 maja 2016 r. na strzegomskich Plantach wzbudził spore zainteresowanie wśród strzegomian. 
Mimo, że pogoda była tego dnia kapryśna, to wszystko udało się doskonale, a mieszkańcy nie zawiedli i stawili się tłumnie. 

Dzięki akcji „Strzegom biało-czerwony – wywieś flagę!” Stowarzyszenia Wspierania Kultury 
w Gminie Strzegom „ Akcja”, mieszkańcy mieli okazję zaopatrzyć się w bezpłatne flagi. 
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zagłosuj na plac zabaw! 

Bezpieczna kobieta!

AktuAlności

*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Maj 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

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

15.05 – 21.05 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

22.05 – 28.05 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 74/ 649-12-20

Kiedy dyżury naszych aptek? Grunt pod eksploatację 
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

Gmina Strzegom dysponu-
je terenami przeznaczonymi 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
eksploatację kopalin położony-
mi w Strzegomiu w rejonie:

- ul. Wydobywczej (działka nr 
70, 82, 83, 85, 129, 130) o łącznej 
powierzchni - 19,7614 ha,

- ul. Kopalnianej (działka nr 
113) o powierzchni - 0,9555 ha 
oraz we wsi Rusko o powierzch-
ni - 1,70 ha.

Szczegółowe informacje do-
tyczące nieruchomości można 

uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i  Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego (pokój nr 
34 – II piętro) lub telefonicz-
nie - tel. 74/8560–541 lub 74/ 
8560-572.

Wnioski, pytania należy wy-
syłać pisemnie na adres – Urząd 
Miejski w Strzegomiu 58-150 
Strzegom, Rynek 38 lub na 
skrzynkę elektroniczną - strze-
gom@strzegom.plr

red

Biblioteka  
będzie zamknięta! 

Informujemy, że od 1 
czerwca 2016 r. do 30 
czerwca 2016 r. oddział 
dla dorosłych w  Biblio-
tece Publicznej Miasta 
i  Gminy Strzegom przy 
ulicy Świdnickiej 21-23 
będzie nieczynny z powo-
du inwentaryzacji. 

Wyszukaj dotację! 
Mikro, małe i  średnie przed-

siębiorstwa, osoby fizyczne oraz 
organizacje zainteresowane uzy-
skaniem dotacji mogą skorzystać 
z bazy zawierającej informacje 
o  aktualnych rodzajach wspar-
cia zamieszczonej na stronie  
http://www.funduszeeuropej-
skie.gov.pl/wyszukiwarka/. 

Pod wskazanym adresem można 
dowiedzieć się o rodzaju, przezna-
czeniu i poziomie dofinansowania 
oraz o  sposobie, w  jaki można 
się o nie ubiegać. Zachęcamy do 
odwiedzania witryny. 

Oprócz strzegomian byli to 
Włosi z Trento-Povo, Trento-
Villazzano oraz Pontassieve, 
Austr iacy z  miejscowości 
Retz, Słowacy z  Bratysła-
wy-Ruzinov oraz Novych 
Zamków i Czesi ze Znojmo 
i miejscowości Chrudim. 

S t r z egomska  de l egac j a 
przywiozła ze sobą lokalne 
potrawy z  Jaroszowa, które 
przygotowały przedstawi-
cielki stowarzyszenia „Biała 
Morwa”: Bernadetta Liszka, 
Agnieszka Grynienko, Ha-

lina Trela i  Ewa Zielińska. 
Były to m. in.: zupa kmin-
kowa, kaszanka z  kapustą, 
różnego rodzaju pierogi, kar-
kówka, chleb ze smalcem, ki-
szone ogórki, smaczne ciasta 
i  wiele innych produktów, 
które przypadły dosłownie 
wszystkim do gustu.

– Niepowtarzalna atmos-
fera, przepięknie przygoto-
wane stoisko i  przepyszne 
wyroby lokalne z  Jaroszo-
wa   sprawiły, że strzegomska 
oferta oczarowała wszyst-

kich odwiedzających Stary 
Rynek w  Znojmo. Dookoła   
słychać było tylko: „to jest 
przepyszne”, „lahodný“, „de-
lizioso”, “köstlich“. A do tego 
występy muzyczne naszych 
w o k a l i s t ó w  z w i e ń c z y ł y 
w s p a n i a ł ą  p r e z e n t a c j ę  
naszej gminy w  obchoda-
ch Dni Miast Partnerskich 
w  Znojmo – mówi sekretarz 
gminy Strzegom, Iwona Za-
bawa.

W  tym roku strzegomskimi 
reprezentantami na scenie byli 
wokaliści z  sekcji muzycznej 
SCK: Natalia Rydwańska, Be-
ata Nowak i Michał Sozański. 
Występy młodych muzyków 
były bardzo udane, a o ich powo-
dzeniu świadczyła żywa i spon-
taniczna reakcja publiczności. 
Dużą popularnością cieszyły się 
również wyroby origami wyko-
nane przez Ewę Beretę z SCK.

tW

Promocja gminy w czechach
Strzegomska delegacja przywiozła ze sobą lokalne potrawy, które przygotowały przedstawicielki stowarzyszenia „Biała Morwa”. Zrobiły one furorę

Gmina Strzegom po raz ko-
lejny włączyła się do udziału w 
konkursie „Podwórko Nivea”. 
Dzięki temu jest szansa, aby 
plac zabaw przy ulicy Paderew-
skiego w Strzegomiu całkowicie 
zmienił swoje oblicze. Dlatego 
zachęcamy wszystkich do gło-
sowania.  

Swoje głosy będzie można 
oddawać do 30 czerwca 2016 r. 
za pośrednictwem strony www.
nivea.pl/podworko2016,  bądź 
przez mobilną aplikację.

Możemy sprawić, aby nasze 
pociechy korzystały z odnowio-
nego placu zabaw oraz z koloro-
wych i bezpiecznych urządzeń. 
Powiedz o tej akcji członkom 
swojej rodziny, znajomym, są-
siadom! 

red

Celem akcji jest uświado-
mienie kobietom zagrożeń, 
na jakie mogą być narażone 
w  codziennym życiu oraz 
nauka sposobów radzenia 

sobie w  trudnych sytuacjach. 
Bezpłatny cykl  szkolenia 
obejmuje zajęcia teoretyczne 
i praktyczne.

red

Swoje głosy będzie można oddawać od 5 maja do 30 czerwca 2016 r.

Kolejne panie nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne w codziennym życiu 

W  trosce o  bezpie-
czeństwo najmłodszych 
we wszystkich piaskow-
nicach na terenie miasta 
i gminy Strzegom prze-
prowadzana jest obecnie 
wymiana piasku. 

Takich piaskownic, 
administrowanych przez 
gminę Strzegom, jest 
dwadzieścia. – Następ-
nie Sanepid, poprzez 
specjalną ekspertyzę, 
sprawdzi stan piasku – 
wyjaśnia Andrzej Jaku-
bowski z Wydziału Go-
spodarki, Komunalnej, 
Ochrony Środowiska 
i  Wsi Urzędu Miej-
skiego w  Strzegomiu. 
Dzięki temu najmłod-
si strzegomianie będą 
mogli korzystać z bez-
piecznych i  czystych 
obiektów. 

mK 

W związku z 1050. rocznicą 
chrztu Polski, we wschodniej 
części Bazyliki Mniejszej w 
Strzegomiu na mu-
rze prezbiterium 
zostanie umiesz-
czona okoliczno-
ściowa tablica z 
piaskowca. Jej od-
słonięcie planowa-
ne jest w dniu 29 czerwca br. 

Na tablicy ufundowanej przez 
parafian parafii pw. św. App. 
Piotra i Pawła, a ozdobionej 
reliefami herbu Strzegomia i 
orła piastowskiego, znajduje się 

inskrypcja: „Wdzięczni za łaskę 
wiary i przynależności do Chry-
stusa i Kościoła, w 1050 rocz-

nicę chrztu Polski, 
wierni parafii pw. 
św. App. Piotra i 
Pawła w Strzego-
miu z ks. prałatem 
Markiem Babuśką, 
proboszczem pa-

rafii. Nadzwyczajny Rok Święty 
Miłosierdzia Bożego Anno 
Domini 2016.”

Już dziś zapraszamy na tę 
ważną dla mieszkańców gminy 
uroczystość.

Jest bezpieczniej

strzegom znaczy ślady pamięci 

Współpraca pomiędzy Znojmo a Strzegomiem, zapoczątkowana 
w 1998 r., liczy już 18 lat. Jej kolejnym punktem będzie przyjazd 
Czechów na międzynarodowy turniej piłkarski, który odbędzie się 
w dniach 4-5 czerwca br. w trakcie uroczystego otwarcia strzegomskiego 
stadionu OSiR.

Przedstawiciele pięciu europejskich państw uczestniczyli 
w  kolejnej edycji bardzo lubianej i  radosnej imprezy pn. 
„Dni Miast Partnerskich”, która odbyła się w dniach 6-7 
maja br. w czeskim mieście Znojmo. 

Rozpoczęła się już II edycja szkolenia „Bezpieczna Kobie-
ta”, w którym uczestniczy 30 mieszkanek gminy Strzegom. 
Pierwsze zajęcia teoretyczne odbyły się 11 maja br. w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu.

Na szkolenie zapraszają burmistrz Strzegomia i komendant Powiatowy 
Policji w Świdnicy.
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Burmistrz strzegomia informuje

Jeżeli jesteś osobą w wieku 
60+, mieszkasz na terenie 
gminy Strzegom, jesteś osobą 
niepracującą, pragniesz żyć 
w sposób twórczy i aktywny, 
pomóc sobie lub innym - zo-
stań uczestnikiem Dziennego 
Domu Pobytu „Senior-WI-
GOR”, placówki wsparcia 
dziennego przeznaczonej dla 
osób, które nie mogą samo-
dzielnie sprostać zadaniom 
stawianym przez codzienne 
życie, wymagają częściowej 
opieki i  pomocy w  zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb, 
ale nie wymagają usług w za-

kresie świadczonym przez 
jednostkę całodobowej opieki, 
w ramach usług opieki pielę-
gniarskiej.

- Dzienny Dom Pobytu 
„Senior-Wigor” w  Strzego-
miu oferuje 8-godzinny pobyt 
od poniedziałku do piątku, 
jeden ciepły posiłek dziennie, 
pomoc wykwalifikowanych 
pracowników, terapię zaję-
ciową, treningi umiejętno-
ści społecznych i  pamięci, 
szeroko pojętą aktywizację, 
w  tym z  ogólną gimnastykę 
usprawniającą, możliwość 
korzystania z komputera i In-

ternetu oraz realizacje potrze-
by uczestników w  aspekcie 
kulturalnym, rekreacyjnym 
i  towarzyskim – informuje 
Anna Jarosińska, kierownik 
placówki.

Korzystanie ze świadczeń 
Dziennego Domu Pobytu 
„Senior-WIGOR” jest od-
płatne. Zasady odpłatności za 

pobyt Uczestników w Dzien-
nym Domu Poby tu  „Se-
nior-Wigor” określa Uchwała 
nr 107/15 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 16 grud-
nia 2015 r. w  sprawie okre-
ślenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w tej placówce.

red

senior-WiGOr czeka na chętnych
Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu oferuje 8-godzinny pobyt od poniedziałku do piątku. Nikt nie może narzekać tu na nudę

24 września 2016 r. odbędzie się 
VI Zjazd Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Strzegomiu. Za-
proszenie na zjazd jest skierowane 
do wszystkich absolwentów, aż do 
rocznika 2011. 

- W imieniu społeczności LO 
oraz swoim własnym pragnę 
zaprosić Państwa na kolejną sen-
tymentalną podróż do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Strzegomiu. Kul-
minacyjny punktem zjazdu będzie 
odsłonięcie granitowego pomnika 
Stefana Żeromskiego w ogrodach 

szkoły oraz Bal Absolwentów – 
mówi dyrektor Tomasz Marczak. 
Wszystkich zainteresowanych 
Zjazdem zapraszamy do odwie-
dzenia strony www.lo.strzegom.
pl, gdzie znajduje się zakładka „VI 
Zjazd Absolwentów 2016” lub 
o kontakt z sekretariatem, tel. 74 
8550- 233. - Wierzę, że, podobnie 
jak w poprzednich latach, przeka-
żecie Państwo moje zaproszenie 
tym wszystkim, którzy zmienili 
adres zamieszkania lub, jakimś 
zrządzeniem losu, nie otrzymali 
zaproszenia – dodaje dyrektor. 

red

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Strzegom, przeznaczonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem nr: 137/
B/2016, 138/B/2016, 139/B/2016, Burmistrza Strzegomia, z dnia 6 
maja 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 wy-
kaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 136/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 maja 2016 r.

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać wiadomości SMS z informacja-
mi o: zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie 
katastrofy; awariach: prądu, gazu, wody; imprezach kulturalnych 
i sportowych; bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdro-
wotnych; edukacji szkolnej i przedszkolnej; sesjach Rady Miejskiej 
w Strzegomiu
wyślij SMS* o treści Tak.dsw06 na numer:661 000 112

zjazd Absolwentów LO

W Boże Ciało, tj. 26 maja br. 
o  godz. 18.00 w  Strzegomiu 
odbędzie wielkie wydarzenie 
– Koncert Uwielbienia 2016. 
Patronat nad tym przedsię-
wzięciem objął bp Ignacy Dec, 
pasterz diecezji świdnickiej. 

- W  tym roku obchodzimy 
rocznicę 1050-lecia Chrztu 
Polski, będzie to wspania-
ła okazja do uczczenia tak 
znaczącego wydarzenia dla 
naszego kraju. Również bę-
dziemy dobremu Bogu zawie-
rzać Światowe Dni Młodzieży, 
które w lipcu tego roku odbędą 
się w  Krakowie – informują 
organizatorzy. 

Zespół Ewangelizacyjny 
EFFATHA wraz z  chórem 
św. Łukasza ze Strzegomia 
serdecznie zaprasza wszystkich 
diecezjan pragnących wraz ze 
swoim pasterzem oddać Bogu 
Chwałę. 
W programie:
18:00 – 18:50 – prezentacja 
dziecięcych scholii miasta 
Strzegomia oraz rozstrzygnię-

cie Dekanalnego Konkursu 
Filmowego
19:00 – 19:05 – uroczyste roz-
poczęcie koncertu
19:00 – 21:30 – diecezjalny 
Koncert Uwielbienia plac przy 
Bazylice Mniejszej
21:00 – 21:15  – słowo biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca
21:30 – 22:00 – planowane 
zakończenie koncertu

Koncert uwielbienia w strzegomiu
Zaprasza Zespół Ewangelizacyjny EFFATHA wraz z chórem św. Łukasza nabór do komisji  

Trwa rekrutacja uzupełniająca do 
udziału w pracach komisji konkur-
sowych w  otwartych konkursach 
ofert. Potrzebujemy osób chęt-
nych, zaangażowanych społecznie 
i aktywnych. 

Osoby mogą być zgłaszane przez 
organizacje pozarządowe. Praca 
komisji konkursowej polega na 
opiniowaniu ofert składanych 
w  otwartych konkursach ofert 
ogłaszanych przez Burmistrza 
Strzegomia. – Celem naboru jest 
aktualizacja naszej bazy kandyda-
tów na członków komisji konkur-
sowych – informuje Magdalena 
Kuczyńska z  Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Wypełniony formularz zgło-
szeniowy należy złożyć w  Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, przesłać 
drogą elektroniczną na adres strze-
gom@strzegom.pl lub faksem na 
numer 74 8560-516 do dnia 30 
maja br. Wszystkie zakwalifiko-
wane osoby, poinformujemy drogą 
mailową i telefoniczną. Dodatko-
wych informacji udziela Zespół 
Bezpieczeństwa, Profilaktyki i Or-
ganizacji Pozarządowych Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu tel. 74 
8560-566, parter, pok. 12. 

WSPANIAŁA ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY, LICZNE ATRAKCJE
I NIESPODZIANKI, BRYCZKI, KONKURSY Z NAGRODAMI, 

ŚWIETNE JEDZENIE, MECZ PIŁKARSKI, TURNIEJ RODZINNY,
GRY I KONKURSY O TEMATYCE PROFILAKTYCZNEJ

GWIAZDA FESTYNU:

CZERWONE GITARY

„Wspólnie przeciw uzależnieniom”

19DZIECIECY
FESTYN

5 czerwca 2016r. Godz. 14.00 - 21.00

OSiR Strzegom ; Ul. Mickiewicza 2

Organizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu, Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu,
Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu,
Siostry Elżbietanki ze Strzegomia.

Instytucje wspierające:Urząd Miejski w Strzegomiu, Powiatowa i Miejska Komenda Policji,
Stadnina Koni w Żółkiewce, OSP Gminy Strzegom,ZUK Sp. z o.o. Strzegom,
OSiR Strzegom, Fundacja BAZALT, BZWBK I / o. w Strzegomiu, Strzegomskie Centrum Kultury,
Strzegomskie Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o., 
TPD “COPERNICUS” przy PSP nr 2 w Strzegomiu.
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Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z:
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, tel: 74 
647 71 80, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz 7.30-15.30.
- Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 
23, tel: 74 647 30 84, godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku w godz 
8.00-16.00.

Zapraszamy seniorów, którzy w gronie rówieśników pragną 
zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas.

W Polsce od 13 lat w Uro-
czystość Bożego Ciała od-
bywają się wielkie „Kon-
certy Chwały”. Na dzień 
dzisiejszy podjęło się tej 
inicjatywy ok. 100 polskich 
miast. Strzegom dołączył 
do tego dzieła.

System komunikacji zbiorowej oraz powiadamiania kryzysowego SISMS 
został zakupiony przez gminę Strzegom oraz PZU.
*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z twoim planem taryfo-
wym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację 
regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do siebie 
pytań przez mieszkańców, 
na które na bieżąco odpo-
wiada. Poniżej publikujemy 
kolejne z nich: 

mieszkanka: witam jestem 
mieszkanką stanowic. wszy-
scy od dawna wiemy, że droga 
strzegom – świdnica zostaje 
zamknięta i  ruch będzie prze-
prowadzony przez stanowice. 
co pan burmistrz zrobił, aby 
w stanowicach było bezpieczniej? 
był czas na to, aby  zrobić chodniki 
na ul. strzegomskiej. nasze dzieci 
chodzą do szkoły czy na przystan-
ki. A przy ruchu jak na obwodnicy 
chodzenie poboczem jest mocno 
niebezpieczne. wiemy też, że na-
sza straż jest jedną z najlepszych 
i najszybszych. A jak będzie miała 
wyjechać przy takim ruchu? czy 
nie można postawić świateł, gdzie 
w razie potrzeby będzie można 
włączyć czerwone światło dla 
kierowców? Przecież te sekundy 
są ważne dla życia ludzi.

W czasie remontu mostu ruch 
z drogi 374 zostanie przekiero-
wany na Świebodzice-Świdnica. 
Będzie zakaz wjazdu samocho-
dów ciężarowych do Stanowic 
(nie będzie dotyczył mieszkań-
ców i firm zlokalizowanych na 
tej trasie). Informuję panią, że 
droga ta jest drogą powiatową 
i  to do obowiązku tego organu 
należy utrzymanie drogi, w tym 
budowa chodników. To nie jest 
droga gminna. Rozmawiałem na 
temat bezpieczeństwa pieszych 
w Stanowicach ze starostą jeszcze 
przed zadaniem tego pytania 
przez panią. Od pana starosty 
mam te informacje o organizacji 
ruchu. Co do straży, to pojazdy 
uprzywilejowane w czasie akcji 
mają pierwszeństwo w  czasie 
akcji ratowniczej. Wydawanie 
kilkudziesięciu tysięcy na światła 
jest bezzasadne.

jacek: Panie burmistrzu, a  co 
z oświetleniem ul. wodnej?

W chwili obecnej zamierzamy 
przeprowadzić bieżący remont ul. 
Wodnej polegający na uzupełnie-
niu ubytków w wersji szutrowej. 
Na położenie asfaltu oraz kom-
pleksowe oświetlenie ul. Wodna 
musi czekać w długiej kolejce, 
gdzie mieszkańcy nie mają dróg 
asfaltowych oraz oświetlenia od 
70 lat. Budowę oświetlenia reali-
zujemy razem z budową drogi.

miciu: Piękna jest po remoncie 
ul. Armii krajowej. jednak nie 
wytyczono żadnych zatok/miejsc 
parkingowych i teraz często ulica 
jest zastawiona po obu stronach 

parkującymi samochodami i trze-
ba jeździć niezłym slalomem, 
a może by tak zakaz parkowania 
chociaż po jednej stronie?

Dziękuję za informację. Sprawa 
zostanie przeanalizowana przez 
urząd. 

marek: Panie burmistr zu, 
w związku z niedawnym wyro-
kiem naczelnego sądu Admini-
stracyjnego stwierdzającym, że 
pobieranie przez gminy opłat za 
parkowanie w soboty jest niele-
galne (link: http://www.gaze-
tawroclawska.pl/motofakty/a/
sad-oplaty-parkingowe-w-sobo-
ty-sa-nielegalne,9926451/) mam 
pytanie: kiedy gmina strzegom 
zaprzestanie bezprawnego po-
bierania opłat za parkowanie 
w strzegomskiej strefie płatnego 
parkowania w soboty w godzinach 
9.00-14.00? mam głęboką na-
dzieję, że pilnie dopilnuje pan, aby 
w gminie strzegom nie dochodziło 
do łamania prawa przez władze. 
Pozdrawiam.  

Tak jak pan wiem o wyroku 
sądu, jednak ze względu na to, 
że uchwała dotycząca strefy 
płatnego parkowania została 
zaopiniowana pozytywnie przez 
nadzór wojewody, w chwili obec-
nej nie ma podstaw do jej zmiany. 
W momencie otrzymania wy-
tycznych z jednostki nadrzędnej 
gmina podejmie stosowne kroki.

witam panie burmistrzu, zwra-
cam się z  prośbą o  informację 
w  sprawie zatrzymywania się 
busów przy cmentarzu na ul. 
jeleniogórskiej. obiecał pan, że 

po remoncie tej ulicy busy będą 
zatrzymywać się przy cmentarzu. 
kierowcy busów przejeżdżają-
cych przez graby nic o  tym nie 
wiedzą - twierdzą, że znak „przy-
stanek na żądanie” stoi w  nie-
właściwym miejscu. nawet, jeśli 
któryś zatrzyma się w drodze do 
olszan, to z powrotem jedzie inną 
trasą. bardzo proszę o notatkę na 
ten temat w biuletynie samorzą-
dowym. serdecznie pozdrawiam. 

Do końca kwietnia były pro-
wadzone jeszcze prace związane 
z wykonaniem poprawek. W tym 
czasie zwróciliśmy się do prze-
woźnika o  złożenie wniosku 
o wprowadzenie tego przystanku 
do rozkładu jazdy i od 1 czerwca 
br. przystanek będzie obsługiwa-
ny przez przewoźnika. 

jarek: witam panie burmistrzu, 
zwracam się zarówno z  pyta-
niem, ale też prośbą. otóż na Alei 
wojska Polskiego - jadąc od cen-
trum w kierunku dworca PkP od 
skrzyżowania z ul. mickiewicza 
do samych rogatek - nie ma ani 
jednego przejścia dla pieszych, 
a  przecież na tym odcinku są 
ogrody, budynki mieszkalne oraz 
sklepy. moje pytanie brzmi, kiedy 
możemy się spodziewać korzystnej 
dla nas jako mieszkańców inter-
wencji w tej sprawie?

W chwili obecnej trwa pro-
jektowanie zadania polegającego 
na budowie ścieżek rowerowych, 
gdzie zostały zaprojektowane 2 
przejścia dla pieszych. W mo-
mencie pozyskania środków 
finansowych zadanie zostanie 
zrealizowane. 

miciu: witam, świetnie wyre-
montowana płyta boiska dolnego 
na osir-ze. jednak dach nad 
trybuną w praktyce osłania przed 
deszczem tylko część środkowych 
krzesełek, a może warto byłoby 
zamontować coś wokół dachu, aby 
chroniło przed deszczem (z boku) 
lub powiększyć dach. skutecznie 
chroniący przed deszczem dach 
musi być znacznie większy, aniżeli 
trybuny. 

Zgadzam się z panem, że tak 
jest. Będziemy myśleć, by z tyłu 
trybuny zamontować jeszcze 
osłony w celu ochrony widzów 
od deszczu. W tym przypadku 
projektant się nie popisał.

józefa: Przewidywany termin 
uchwalenia planu dla obr. jaro-
szów to pierwszy kwartał 2016 
r. pod warunkiem uzyskania 
wszystkich uzgodnień, w tym zgo-
dy ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi na zmianę przeznaczenia na 
cele nierolnicze i nieleśne użytków 
rolnych klasy i-iii. zgoda mini-
stra już jest. Pierwszy kwartał 
2016 roku już za nami  i co dalej 
... cisza.  

Procedura planistyczna jest na 
końcowym etapie. Obecnie, po 
uwzględnieniu zgody ministra 
na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze, 
projekt planu jest wyłożony do 
publicznego wglądu,  o  czym 
poinformowałem poprzez ogło-
szenie w  prasie, w  internecie, 
na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
tablicach ogłoszeniowych wsi 
Jaroszów i  Bartoszówek.  10 

maja 2016 r. odbyła się dysku-
sja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązania-
mi. Po okresie wyłożenia usta-
wodawca przewidział 14-dnio-
wy termin na zgłaszanie uwag 
i  wniosków. Po rozpatrzeniu 
moich uwag projekt planu wraz 
z listą nieuwzględnionych uwag 
zostanie przedłożony radnym 
Rady Miejskiej w  Strzegomiu 
do uchwalenia.

mieszkanka: jakiś czas temu, 
zadane zostało pytanie odno-
śnie znaku "zakaz wjazdu" na 
ul. kolejowej w  strzegomiu. 
dowiedziałam się, że znak 
ten postawiła f irma PkP s.a. 
chciałabym zapytać, czy nie jest 
możliwy dialog z firmą PkP s.a. 
o  chociażby przesunięcie wyżej 
wymienionego znaku, chociażby 
na kolejny znajdujący się tam 
slup, aby stworzyć tym samym 
chociaż dwa/trzy miejsca par-
kingowe dla podróżnych. myślę, 
że to nie wprowadzi chaosu na 
tej ulicy, a  z  pewnością ułatwi 
i  umili korzystanie z  dworca 
w strzegomiu. Pozdrawiam. 

Przekażę pani sugestie dy-
rektorowi PKP w  czasie spo-
tkania w Strzegomiu 13 maja 
2016 r. Zwrócimy się także 
z prośbą, by pod tabliczką „za-
kaz wjazdu” dopisać również, 
że nie dotyczy pasażerów PKP. 
Z  tego co wiem, zakaz zo-
stał wprowadzony w  związku 
z  parkowaniem samochodów 
ze zbożem do Słodowni. My-
ślę, że nie powinien dotyczyć 
pasażerów PKP. 

Swoją edukację muzycz-
ną rozpoczął od nauki gry 
na fortepianie. Dziś tworzy 
gatunek muzyczny zwany 
crossover, która łączy wiele 
sty listyk i  wykracza poza 
ramy jednego gatunku, za-
wierając równocześnie różne 
formy sztuki. 

Poza Ciechowskim inspi-
rują go Chick Corea oraz 
Michael Angelo Batio.  Re-
migiusz studiuje w Conse-
rvatorium van Amsterdam, 
które posiada renomę jed-
nych z najbardziej presti-
żowych uczelni na świecie. 
Jest również absolwentem 
Wrocławskiej Szkoły Jazzu i 
Muzyki Rozrywkowej w kla-
sie Marcina Lutrosińskiego.  
Jest pianistą i klawiszowcem. 
Próbuje także swoich sił jako 
kompozytor. Aranżuje własne 
koncepcje i idee. Ma na swo-
im koncie liczne muzyczne 
osiągnięcia  m.in. główną 
nagrodę wraz kwartetem jaz-
zowym na festiwalu „School 
and Jazz Festival” w Luba-
czowie, czy tytuł „Mistrza 
Klawiatury 2011” . - Nie 
klasyfikuję tych osiągnięć w 

żaden w ten sposób, bo każde 
było najważniejsze na danym 
etapie – mówi Remigiusz 
Knapik. Stawia sobie zawsze 
ambitne zadania i z chęcią 
realizuje rozmaite muzyczne 
projekty. 

- Przede mną trasy koncerto-
we w Niemczech, Austrii, Danii 
i na Malcie – wylicza muzyk. 
Jego występy zbierają same 

dobre recenzje i budzą ogromne 
zainteresowanie wśród tych, 
którzy w muzyce poszukują 
nowych form. Nagrania Re-
migiusza Knapika, zarówno 
solowe, jak i pochodzące z 
poprzednich projektów (m.in 
Lie-Ber-Knapp Trio) bardzo 
pozytywnie recenzowali m.in 
Shai Maestro, Michael Angelo 
Batio i Adam Sztaba. Jest rów-

nież człowiekiem o wielkim 
sercu, o czym świadczy jego 
zaangażowanie w takie inicjaty-
wy jak np. koncert charytatywny 
dla małej Oliwii, zmagającej się 
z ciężką chorobą.

R e m i g i u s z a  m o g l i ś m y 
ostatnio podziwiać podczas 
koncertu w Strzegomskim 
Centrum Kultury. 

mK 

młody, zdolny, obiecujący…
Remigiusz Knapik ze Strzegomia zachwyca swoją niezwykłą muzyką, pasją oraz wyrazem scenicznym

Fot. H
anne N

ijhuis

Wszystko zaczęło się od 
Grzegorza Ciechowskie-
go. To dzięki zasłyszanym 
utworom tego kompozytora 
i wykonawcy, 6-letni wów-
czas Remigiusz Knapik zro-
zumiał, że kocha muzykę. 

Zapraszamy na wspaniałe wy-
darzenie muzyczne, jakim będzie 
koncert zespołu z Ukrainy Ba-
rvinok. 

Koncert odbędzie się 22 maja 
2016 r. o godz. 18.00 w Strzegom-
skim Centrum Kultury.  Występy 
ukraińskiej grupy mieszkańcy 
Strzegomia mieli okazję już podzi-
wiać podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru. Wywodzący się 

z Winnicy „Barvinok” wystąpił już 
w 30 krajach całego świata, zdobył 
setki nagród, od 1987 r. jest repre-
zentacyjnym zespołem dziecięcym 
Ukrainy. Również tym razem ze-
spół przygotował dla strzegomian 
mnóstwo muzycznych niespo-
dzianek. Koncerty „Barvinoka” to 
wspaniałe, żywiołowe widowiska. 
To połączenie ukraińskiej kultury, 
żywiołowości i pozytywnej energii. 

Barvinok w strzegomiu!
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Jest szczególnie dumny z tego, 
że udało się doprowadzić do 
kompleksowego uporządko-
wania i  remontu koryta rzeki 
Strzegomki, a także od dawna 
oczekiwanego remontu chod-
nika na ul. Dolnej. W ramach 
„schetynówek”, na Grabach 
przebudowane zostały drogi 
o  łącznej długości 1,86 km. 
Powstała nowa nawierzchnia, 
chodniki z  kostki granitowej 
i betonowej, ścieżka rowerowa 
asfaltowa i ciąg pieszo-rowero-

wy z kostki betonowej, a także 
nowe oświetlenie LED-owe. 
Ponadto wyremontowany został 
most nad rzeką Strzegomką 
w ciągu tej ulicy. Wybudowany 
został również chodnik prowa-
dzący do nowego cmentarza 
przy ul. Wałbrzyskiej W  ra-
mach programu remontów 
dróg transportu rolnego, nową 
nawierzchnię asfaltową zyskała 
również ulica Milenijna.

 - Można, zatem śmiało 
powiedzieć, że rok 2015 pod 

względem wartości wykona-
nych inwestycji w  skali całej 
gminy należał w dużej mierze 
do Grabów. Z ogólnej puli 15 
862 751,91 zł zrealizowanych 
inwestycji, aż 7 126 536,71 zł, 

czyli 44,9 % przypadło właśnie 
na Graby – wyjaśnia radny. 
Warto dodać, że Janusz Fla-
man jest także członkiem rady 
sołeckiej Strzegomia, Gmin-
nej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz Zespołu ds. 
Rewitalizacji. Współpracuje 
również ze społecznością Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w  Strzegomiu, starając 
się m. in. już od kilku lat 

uatrakcyjnić organizowany 
w  niej corocznie Rodzinny 
Turniej Sportowy, który po-
wiązany jest z  obchodami 
Dnia Dziecka. 

 red

Już po raz 30. w  Rogoźnicy 
odbyły Otwarte Biegi prze-
łajowe pn. „Bieg Pamięci”. 
W sumie wystartowało ponad 
400 osób w różnych kategoriach 
wiekowych. 

W  ramach imprezy, która 
miała miejsce 7 maja br., od-
było się kilkanaście biegów na 
dystansach od 100 m do 10 km. 
Dla wszystkich uczestników 
przygotowano poczęstunek 
oraz wodę. Najlepsza szóstka 
w  każdej kategorii otrzymała 
statuetkę, dyplom, koszulkę, 
książki oraz narody rzeczowe 
(kije do Nordic Walking lub 
piłki).

- Z  uwagi na to, że to już 
trzydziesty bieg były wspo-
mnienia i trochę historii, a co 
najważniejsze pogoda i  fre-
kwencja dopisała. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy! 
Trenerom, opiekunom, ro-
dzicom, strażakom, organi-
zatorom, wolontariuszom, 
gościom i   osobom towa-
rzyszącym dziękujemy za 
współtworzenie z  nami tego 
wydarzenia – podsumowali 
organizatorzy biegów.

D o k ł a d n e  w y n i k i  n a  
www.strzegom.pl

red

Oczami Janusza Flamana...

Jubileuszowe Biegi w rogoźnicy

Prezentujemy sylwetki radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. O tym co udało się zrobić i co jest jeszcze do zrobienia opowiada Janusz Flaman

Biegi były połączeniem lekcji wychowania fizycznego z lekcją historii. Były wspomnienia, a co najważniejsze piękna pogoda i duża frekwencja

Przed rozpoczęciem biegów złożono wieniec pod Mauzoleum Pomordowanych 
na terenie Muzeum Gross-Rosen oraz zapalono znicz pamięci przyniesiony 
przez sztafetę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy. 

Fot. Stanisław
 Kałużny

Janusz Flaman pełni funkcję radnego 
już drugą kadencję. Ze swoim okrę-
giem wyborczym, dzielnicą Graby, jest 
związany prawie od zawsze. Pracuje 
w dwóch komisjach Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, pełniąc rolę przewodni-
czącego Komisji Budżetu, Finansów, 
Planowania i Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej oraz członka komisji 
ds. Działalności Gospodarczej. 
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Marta Wasielewska - uczen-
nica I  klasy Liceum Ogólno-
kształcącego w  Strzegomiu 
została wyróżniona w  Ogól-
nopolskim Konkursie Literac-

kim „Spotkanie z Henrykiem 
Sienkiewiczem”, organizowa-
nym przez: „Arsenał” War-
szawa, Stowarzyszenie Karan 
oraz Muzeum Niepodległości 

w  Warsza-
wie. Kon-
kurs zorga-
nizowano 
w   zw iąz-
k u  z   o b -
c h o d z on ą 
w  tym roku 
setną rocz-
nicą śmier-
ci Henryka 
S ienkiewi-
cz a . S ena t 
RP ustano-
wił bowiem 
2016 rokiem 
tego laureata 
Nagrody No-
bla w  dzie-
dzinie lite-
ratury. Pod 
kierunkiem 
Małgorzaty 
Kucharskiej 
Marta napi-
sała pracę na 
jeden z  czte-

rech podanych 
w  regulaminie 

konkursu tema-
tów. Brzmiał on: 
„Bohaterowie Hen-
ryka Sienkiewicza 
- którego z nich wy-
bieracie jako wzór 
Polaka do naślado-
wania w każdej - na-

wet naszej - epoce?”. 
Gratulujemy. 

red

F u n d a c j a  E d u k a c y j -
na Przedsiębiorczości przy 
wsparciu Agencji Nierucho-
mości Rolnych jako organiza-
tora wstępnej rekrutacji kan-
dydatów w roku akademickim 
2016/2017 kontynuuje re-
alizację programu XV edycji 
„Stypendia Pomostowe”. 

Program skierowany jest do 
maturzystów, którzy ukończą 
szkołę ponadgimnazjalną 
w  2016 r. i  spełniają łącznie 
kryteria wymienione na stro-

nie www.stypednia-pomosto-
we.pl. Aplikacja internetowa 
do wniosków on-line będzie 
aktywna od 1 lipca do 17 
sierpnia 2016 r. Następnie 
wydrukowany wniosek, wraz 
z niezbędnymi dokumentami, 
należy złożyć w  nieprzekra-
czalnym terminie w  najbliż-
szym, względem zamiesz-
kania, Oddziale Terenowym 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych do 24 sierpnia 2016 r. 

red

sukces marty Wasielewskiej

stypendia Pomostowe

Nauczyciele z 6 państw przy-
gotowali warsztaty, w  których 
uczestniczyły dzieci z  Polski 
i Niemiec. Mieli oni okazję piec 
ciastka według przepisu włoskie-
go, nauczyć się tańca tradycyjne-
go ze Szkocji i Cypru, poznać 
gry finlandzkie, czy nauczyć się 
tańca młodzieżowego. Wszyscy 
świetnie się bawili i  nawiązali 
przyjaźnie. Uczniowie brali 
również udział w zawodach mię-
dzynarodowych „Who’s the fit-
test?” (Kto jest najsprawniejszy?). 

Podczas rywalizacji sportowej 
była okazja do użycia „żywego 
języka”. - Po zajęciach uczniowie 
i  nauczyciele mieliśmy okazję 
zobaczyć zabytki niemieckie, 
np. zamek Branitz, pływać po 
kanale w Spreewaldzie, zobaczyć 
Centrum Sportu w  Cottbus, 
stadion i inne miejsca związane 
ze sportem, uczestniczyć w za-
jęciach kulinarnych i  lekcjach 
w niemieckiej szkole – opowia-
dają uczniowie. 

red

22 kwietnia 2016 r. 
w  Instytucie Geografii 
i Rozwoju Regionalnego 
po raz czwarty obcho-
dzony był Dzień Geo-
grafa, w  tym roku pod 
hasłem: „Geografia wo-
bec wyzwań współcze-
sności”. Na początek było 
uroczyste otwarcie Dnia 
Geografa oraz informa-
cja o kierunkach studiów 
w  Instytucie Geografii 
i Rozwoju Regionalnego 
UWr. Tradycyjnie już, 
w ramach obchodów, In-
stytut zorganizował cykl 
atrakcyjnych wykładów. 
Po wykładach uczniowie 
oglądal i  przygotowa-
ne wystawy tematyczne 
i okolicznościowe stoiska 
w  Instytucie Geografii 
i   Rozwoju Regional-
nego. 

- Wyjazd ten był bar-
dzo cennym doświad-
czeniem dla młodzieży 
oraz dobrą możliwością 
poszerzania wiedzy z za-
kresu zagadnień geo-
graficznych, szczególnie 
dla tych uczniów, którzy 
realizują geografię ujętą 
w  podstawie programo-
wej w  zakresie rozsze-
rzonym – mówi Renata 
Dziurla, nauczyciel Ze-
społu Szkół. 

red

nauka i zabawa

uczniowie zespołu szkół na „Dniach Geografa”

Uczniowie „Czwórki” byli w Niemczech. Podczas rywalizacji mieli okazję do użycia „żywego języka”

Tradycyjnie już, w ramach obchodów, organizatorzy zorganizowali cykl atrakcyjnych wykładów

W dniach od 24 do 30 kwietnia 2016 r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu wraz z nauczyciel-
kami, Gertrudą Dudzik i Anną Wysocką, gościli w partnerskiej szkole w Cottbus, biorąc udział w spotkaniu w ramach 
realizacji projektu Erasmus+. 

Młodzież z klas Technikum Górnictwa Odkrywkowego, Ekonomicznego i Informatycznego z Zespołu Szkół 
w Strzegomiu uczestniczyła w obchodach Dnia Geografa zorganizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim. 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki tytuł nosi najnowszy film Wojciecha Smarzow-
skiego?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend, tj. 
14-15 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 

„DZIELNY KOGUT 
MANIEK”
14.05, godz. 15.00
15.05, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„BÓG NIE UMARŁ 2”
14.05, godz. 18.00
15.05, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„MÓJ PRZYJACIEL 
ORZEŁ”
20.05, godz. 17.00
21.05, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

„SZEFOWA”
20.05, godz. 19.30
21.05, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 
15 zł 

co w kinie scK (14.05 – 21.05)

Strzegomska Biblioteka na 
jeden wieczór przemieniła 
się w Akademię Pana Klek-
sa. Atrakcji nie brakowało. 

- 60-osobowa grupa czytelni-
ków spędziła wieczór w Biblio-
tece Publicznej w Strzegomiu, 
w  czasie którego bawiliśmy 
się w  Akademię Pana Kleksa. 
Podzieleni na 5 grup realizowa-
liśmy zadnia w 5 tematycznych 
pokojach: talentów teatralnych, 
talentów muzycznych, klek-
sografii, zepsutych sprzętów 
i  kuchni Pana Kleksa. Każda 
grupa przygotowała swój plakat 
– wizytówkę, dekorację pokoju 
i  scenkę teatralną. Na wielki 
finał zagrała wielka orkiestra 
z  instrumentami wykonanymi 
z papieru – opowiada Katarzy-
na Wójcik, dyrektor strzegom-
skiej Biblioteki. Wielką niespo-
dzianką wieczoru był Pan Kleks 
we własnej osobie, który powitał 
dzieci i podarował słodkie piegi 
na dobry początek. - Musieliśmy 
wykazać się wiedzą ze zna-
jomości lektury „Akademia 

Pana Kleksa”, rozwiązaliśmy krzy-
żówkę i test – poszło wspaniale! 
– mówią uczestnicy. 

red

,,Siostr y. Kresy. Zsyłka. 
Wielki świat ” Agnieszki 
Lewandowskiej - Kąkol to 
powieść inspirowana praw-
dziwymi życiorysami. 

Trzy siostry mieszkające 
w Wilnie - Barbara, Ludmi-
ła, Helena - oraz ich matka 
zostają zesłane w 1940 roku do 
karnego łagru w Kazachstanie. 
W  trudnych warunkach obo-
zowych i  wśród nieprzychyl-
nej ludności siostry spędzają 
półtora roku. Dopiero po 30 
lipca 1941 roku, po podpisaniu 
układu Sikorski-Majski zostaje 
ogłoszona amnestia, niestety 
ich mama tego już nie docze-
kała. Po ogłoszeniu amnestii 
siostry cieszą się, ale Barbara 
jest rozdarta wewnętrznie, gdyż 
zakochała się pierwszą miło-
ścią w Rosjaninie-Juriju, który 
uratował ją w  obozie przed 
śmiertelnym niebezpieczeń-
stwem. Wkrótce drogi sióstr 
rozchodzą się, gdyż Barbara 
postanawia ułożyć sobie życie 
z  Jurijem w  Stalingradzie, 
a  Ludmiła i  Helena jadą do 
Turkiestanu. Nieprzewidziane 
zdarzenia i  zawirowania hi-
storii powodują, że dotąd nie-
rozłączne siostry tracą ze sobą 
kontakt. Bolesne przeżycia 
wojenne, obozowe i powojen-
ne próby ułożenia sobie życia 
na nowo Czytelnik poznaje 
z perspektywy każdej z sióstr. 
Akcja toczy się w Kazachsta-
nie, Turkiestanie, Rodezji, Mo-
skwie i Kanadzie. Wydarzenia 

szybko następują po sobie, 
a  teraźniejszość przeplata się 
ze wspomnieniami.

J ak  wo jenne  p r z eż yc i a 
wpłynęły na późniejsze wy-
bory bohaterek? Czy każda 
z  nich znalazła wymarzoną 
spokojną przystań i  czy bę-

dzie potrafiła odkryć tego 
właściwego mężczyznę, od-
szukać i zaakceptować ocalałą 
rodzinę, czytelnicy dowiedzą 
się, sięgając po lekturę.

Wioletta Kwiatkowska
Biblioteka Publiczna 

w stanowicach

Wieczór z Kleksem

Przejmująca opowieść o trzech dziewczynach

To był wspaniały wieczór. Pan Kleks sprawił dzieciom dużo radości, śmiechu było mnóstwo

Strzegomscy bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Siostry” Agnieszki Lewandowskiej - Kąkol

Pod takim hasłem odbyła 
się wystawa poświęcona wy-
bitnemu poliglocie Emilowi 
Krebsowi w  Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu. 5 maja 2016 r. 
Strzegom odwiedził Eckhard 
Hoffman, wnuk brata Emi-

la, który w  bardzo barwny 
sposób opowiadał o  swoim 
znakomitym przodku. 

Tłumaczem tekstów, pre-
zentowanych na wystawie, 
był świdnicki badacz historii, 
Sobiesław Nowotny. 

 red

u Granic Geniuszu

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Emil Krebs pochodził z sąsiednich Świebodzic. Opano-
wał biegle 68 języków, zaś posługiwał się 111. Ucząc się 
nowego języka, Emil Krebs nie tylko bazował na języku 
niemieckim, ale korzystał również z innych już jemu zna-
nych, jako punktów wyjścia do nauki kolejnych języków. 
Korzystając ze znajomości języka angielskiego, Krebs 
uczył się między innymi birmańskiego, gudźarati, hindi oraz 
portugalskiego, a bazując na języku rosyjskim: fińskiego, 
tatarskiego i ukraińskiego.
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Trwa kanalizowanie gminy 
Strzegom. Kanalizacji sani-
tarnej nie posiadają jeszcze 
Grochotów, Stawiska, Modlę-
cin, Skarżyce, Godzieszówek. 
Częściowo skanalizowane są 
Rusko i Bartoszówek. 

- Trwają prace związane 
z opracowaniem dokumentacji 
projektowej na budowę sieci 
kanalizacji wraz z przyłączami 
we wsi Rusko. Zakres prac 
obejmuje zaprojektowanie 
kanalizacji sanitarnej w nieska-
nalizowanej dotychczas części 
Ruska wraz z  od-
prowadzeniem ście-
ków do istniejącej 
oczyszczalni – mówi 
Dorota Borkow-
ska, prezes WiK 
w Strzegomiu. Mo-
dernizacji doczeka 
się również oczysz-
cz a ln i a  ś c i eków 
w Rusku z powodu 
jej wyeksploatowa-
nia. Opracowano 
już dwuwariantową 
koncepcję rozbu-
dowy tego obiektu. 
W  następnej kolej-
ności zostanie wy-
konana dokumen-
tacja projektowa 
na skanalizowanie 

Modlęcina i  Godzieszów-
ka. Oba warianty przewidują 
usprawnienie ciągu mecha-
nicznego, części biologicznej 
oraz gospodarki osadowej. - Po 
wyborze najbardziej optymal-
nego wariantu pod względem 
technicznym, ekonomicznym 
i  eksploatacyjnym ogłoszony 
zostanie przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
na podstawie, której wykony-
wane będą roboty budowlane – 
wyjaśnia Dorota Borkowska. 

red

To była wspaniała rywali-
zacja dwóch wsi. Mieszkańcy 
Goczałkowy i Rogoźnicy po-
kazali na co ich stać. W tym 
roku miało być jak w  „Sa-
mych Swoich” i było…

30 kwietnia 2016 r. na placu 
przed świetlicą w Goczałko-
wie w doskonałych humorach 
spotkali się przedstawiciele 
obu wsi. Sołtysi Krzysztof 
Grondowski i Henryk Rad-
kowski pokazali, że nie boją 
się żadnej rywalizacji, nawet 
tej na bicie garnków i darcie 
koszul… Bo w końcu miało 
być jak w tej, dobrze wszyst-
kim znanej komedii Sylwestra 
Chęcińskiego, gdzie Kargul 

i Pawlak toczą z sobą zaciętą 
wojnę. Uczestnicy Turnieju 
z  zapałem więc pastowali 
styropianową świnię, brali 
udział w  licznych, bardzo 
zabawnych konkursach oraz 
przyglądali się pokazom stra-
żackim. Nie zabrakło wystę-
pu Goczałkowian, dzieci ze 
szkół z Rogoźnicy i Goczał-
kowa, zumby Ewy Zapolnej 
oraz zabawy tanecznej, która 
trwała do późnych godzin. – 
Było super. Chcemy więcej. 
Czekamy na kolejne takie 
imprezy – mówili mieszkań-
cy. Fotoreportaż z  Turnieju 
na str. 12.

red

czekają na kanalizację

Było jak w dobrej komedii

- Prace trwały dwa dni. Przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu 
zdemontowano 160 m beto-
nowego muru, który zagrażał 
bezpieczeństwu dzieci i  innych 
użytkowników. Trzeba tu nadmie-
nić, że firmy zajmujące się takimi 
pracami wyceniły tą robotę na 
blisko 5 tys. złotych. Pan sołtys, 
wspólnie z zaangażowanymi stra-
żakami, zorganizował demontaż 
i wywózkę w formie wolontariatu, 
więc szkoła nie poniosła z  tego 
tytułu żadnych kosztów – mówi 
Halina Wydmuch, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kostrzy. Jeszcze przed waka-
cjami teren szkoły będzie okalało 
nowe bezpieczne ogrodzenie. 

red

- W ostatnich latach w Jaro-
szowie zaszły wielkie zmiany. 
Przeprowadzony został remont 

drogi krajowej numer 5 wraz 
z  chodnikami, co uważam za 
nasz wielki sukces, podobnie 

jak skanalizowanie i  zwodo-
ciągowanie naszej wsi. Zain-
stalowane zostało oświetlenie 
wzdłuż drogi na tzw. „Hotele”, 
zbudowany został „Orlik” oraz 
place zabaw m.in. na „Hotelach” 
oraz na terenie szkoły. Powstało 
oświetlenie przy przejściach dla 
pieszych i fotoradar, który zna-
cząco poprawił bezpieczeństwo 
w naszej miejscowości – mówi 
sołtys. Przeprowadzony został 
także remont budynków Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego. 
Duże zmiany czekają ponadto 
miejscowy kościół. Dokonano 
już m.in. odnowy prezbiterium, 
a od 13 czerwca ruszają prace na 
dachu. Jeszcze w tym roku pla-
nowany jest remont drogi z Jaro-
szowa do Morawy. W przeciągu 
kilku lat Jaroszów wzbogacił się 
o  nowe organizacje. Reakty-
wowało się prężnie działające 
koło gospodyń wiejskich „Biała 

Morwa”, które obecnie oczekuje 
na zakończenie remontu swojej 
siedziby. Powstał również trzeci 
na Dolnym Śląsku Oddział 
Związku Strzeleckiego oraz 
Stowarzyszenie „Razem dla 
Jaroszowa”. Mieszkańcy uczest-
niczą w  cyklicznie organizo-
wanych festynach i  zabawach, 
które na stałe wpisały się w ka-
lendarz miejscowości. Dzięki 
funduszowi sołeckiemu wspar-
cie uzyskała miejscowa szkoła, 
OSP, a  także klub sportowy 
„Unia” Jaroszów. W  tym roku 
fundusz sołecki przeznaczono 
na budowę placu w  centrum 
wsi wraz drogę wzdłuż kościoła 
do drogi krajowej nr 5. Z wielką 
niecierpliwością mieszkańcy 
czekają na rozpoczęcie budowy 
budynku wielofunkcyjnego, 
który bez wątpienia poprawi ich 
standard życia. 

mK 

We współpracy siła

Tak zmieniają się nasze wsie – Jaroszów

Zdemontowano 160 m betonowego muru, który zagrażał bezpieczeństwu dzieci i innych użytkowników

Największa wieś gminy Strzegom tętni życiem. Podejmowanych działań jest mnóstwo

- Zawszę mogę liczyć na wsparcie i pomoc naszych mieszkańców. Wspólnie organizujemy m.in. cykliczne już zabawy i festyny, tj. „Festyn Rodzinny”, „Festyn Świę-
tojański” oraz „Zabawę pod chmurką”, a także staramy się dbać o estetykę naszej małej ojczyzny. Dziękuję naszym mieszkańcom, za wyrozumiałość i zaufanie, 
jakim mnie obdarzyli oraz wszystkim, którzy nas wspierają w realizacji kolejnych działań – podsumowuje Zbigniew Kołodziej. 

W „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy zmiany, jakie zachodzą na strzegomskich wsiach. W tym wydaniu 
o tym, co się dzieje w Jaroszowie, opowiada sołtys Zbigniew Kołodziej. 

Mieszkańcy Kostrzy dają 
świetny przykład, jak nale-
ży z  sobą współpracować. 
W  ostatnich dniach sołtys 
wsi Tomasz Jeziorski, wspól-
nie z członkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kostrzy, 
zorganizował akcję demonta-
żu starego betonowego ogro-
dzenia posesji szkolnej. Fot. archiw

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

Ostatnie mecze: 
AKS - Orkan Szczedrzykowice 0:2, BKS Bobrzanie Bolesławiec - 
AKS walkower 0:3, AKS - Olimpia Kowary 1:3, AKS - Lotnik Jeżów 
Sudecki 0:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Olimpia Kowary  25  67

2. Sokół Wielka Lipa  23  60

3. Orkan Szczedrzykowice  24  48

4. Orzeł Ząbkowice Śl.  24  41

5. Pogoń Oleśnica  23  40

6. GKS Kobierzyce  25  38

7. Chrobry II Głogów  25  36

8. Bielawianka Bielawa  25  33

9. Piast Nowa Ruda  25  33

10. AKS Granit Strzegom S. A.  25  32

11. Granica Bogatynia  25  32

12. Lotnik Jeżów Sudecki  25  26

13. Polonia Trzebnica  25  25

14. Włókniarz Mirsk  25  23

15. Zjednoczeni Żarów  25  22

16. BKS Bobrzanie Bolesławiec  25  1

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

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

Ostatnie mecze: 
Herbapol – MKS Szczawno 1:5, Orzeł Mieroszów – Herbapol 2:0, 
Herbapol – Cukrownik Pszenno 1:3, Czarni Wałbrzych – Herbapol 
4:3
KS Walim - Unia 2:6, Unia – LKS Wiśniowa 0:1, Unia – Zieloni 
Mrowiny 1:1, Wenus Nowice – Unia 2:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. MKS Szczawno  23  52

2. Iskra Witków Śl.  24  45

3. Orzeł Mieroszów  24  38

4. Górnik Boguszów  24  35

5. Granit Roztoka  24  34

6. Włókniarz Głuszyca  23  34

7. Wenus Nowice  24  31

8. Czarni Wałbrzych  24  30

9. LKS Wiśniowa  24  24

10. Cukrownik Pszenno  24  24

11. Unia Jaroszów  24  24

12. KS Walim  23  23

13. Zieloni Mrowiny  24  19

14. Kalenica Jugów  24  18

15. Joker Jaczków  23  13

16. Herbapol Stanowice  24  10

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

Ostatnie mecze: 
Huragan – LKS Piotrowice Śl. 2:4, Gryf Burkatów – Huragan 10:0, 
Huragan – Wierzbianka Wierzbna 1:4, Nysa Kłaczyna – Huragan 
11-0
Sokół – Płomień Dobromierz 4:0, Tęcza Bolesławice – Sokół 0:1, 
Sokół – Zryw Łażany 5:1, LKS Piotrowice Śl. – Sokół 4:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Błękitni Słotwina  24  51

2. Darbor Bolesławice  23  48

3. Zryw Łażany  23  47

4. LKS Piotrowice Śl.  23  43

5. Wierzbianka  22  42

6. Nysa Kłaczyna  23  40

7. Sokół Kostrza  24  40

8. Tęcza Bolesławice  23  39

9. Zjednoczeni Gościsław  23  37

10. Gryf Burkatów  24  32

11. LKS Marcinowice  23  27

12. Grom Panków  23  26

13. Orzeł Witoszów  23  24

14. Płomień Dobromierz  23  19

15. Błyskawice Kalno  24  19

16. Huragan Olszany  24  3

Turniej poprzedziła msza 
św. sprawowana w  kościele 
pw. Najświętszego Zbawi-
ciela Świata w Strzegomiu.   
Mszy św. koncelebrowanej 
z  udziałem księży opieku-
nów oraz przybyłych za-
wodników przewodniczył 
i homilię wygłosił ks. Marek 
Żmuda, proboszcz parafii.

Turniej  rozgr ywany był 
w dwóch kategoriach: senior 
(szkoły gimnazjalne i  po-
nadgimnazjalne) oraz junior 
(szkoły podstawowe). Wśród 

tych pierwszych zwyciężyła 
parafia pw. Świętej Kata-
rzyny w Mysłakowie. Druga 
lokata przypadła parafii pw. 
Bożego Ciała w  Międzyle-
siu, a  trzecia – parafii pw. 
Narodzenia NMP w Lądku 
Zdrój. Wśród juniorów bez-
konkurencyjna była drużyna 
dekanalna z  Kłodzka, któ-
ra wyprzedziła parafię pw. 
Alber ta  Chmielowskiego 
w  Świebodzicach i  parafię 
pw. Bożego Ciała w  Mię-
dzylesiu.    

Na zakończenie turnieju 
odbyła się uroczysta deko-
racja zwycięzców. Wręczenia 
pamiątkowych pucharów, me-
dali, dyplomów, nagród oraz 
pamiątkowych statuetek do-
konali burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta, diecezjal-
ny duszpasterz ministrantów 
ks. Krzysztof Ora oraz dy-
rektor OSiR-u w Strzegomiu, 
Grzegorz Luszawski.

red

ministranci walczyli na boisku
Celem zawodów była popularyzacja piłki nożnej oraz propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Wyniki nie były najważniejsze

Kwiecień był bardzo 
udanym miesiącem 
dla strzegomianina 
Patr yka Walczuka, 
który osiągnął świetne 
wyniki w  zawo-
dach kultury-
stycznych. 

N a  M i -
strzostwach 
Polski w Fit-
ness w  Bia-
ł y m s t o k u , 
które odbyły 
się w  dniach 
16-17 kwiet-
nia br., zdobył ty-
tuł mistrza Pol-
ski w  kategorii 
Fitness Plażowe 
Mężczyzn do 174 
cm. W jego kategorii 
wzrostowej startowa-
ło 16 zawodników. 
Dodatkowo Patr yk 
został powołany do re-

prezentacji naszego kraju na 
Mistrzostwa Europy w  Fit-
ness, które odbyły się w maju 
w hiszpańskim mieście Santa 

Susana (o wynikach poin-
formujemy w  następ-
nym numerze naszej 

gazety).
Tydzień po za-

wodach w  Bia-
ł y m s t ok u  n a s z 

zawodnik wygrał 
Grand Prix w Fitness 

w kategorii Fitness Pla-
żowe Mężczyzn do 174 
cm na Mistrzostwach 
Polski w  Kulturysty-
ce w  Kielcach. Cała 
impreza nosiła na-

zwę Fit Weekend 
i  została zorgani-
zowana w dniach 
23-24 kwietnia 
br. Serdecznie 
gratulujemy.

tW

sukcesy Patryka Walczuka

Martyna Krzyszczak, uczen-
nica Gimnazjum w Jaroszo-
wie, 22 kwietnia br. wzięła 
udział w III Crossie Mokrze-
szowskim.

Do Mokrzeszowa Martyna 
(z numerem 47 na zdjęciu) udała 
się z rodzicami, którzy dopingo-
wali i wspierali ją w zawodach. 
Martyna nie pozostawiła złu-
dzeń innym biegaczkom i wy-
grała swój bieg na dystansie 1500 
m. Uczennica miło wspomina 
wyjazd do Mokrzeszowa, gdzie 
mogła zintegrować się z uczen-
nicami z innych gimnazjów oraz 
zapoznać się z ofertą edukacyjną 
Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego.

Organizatorzy przygotowali 
obfity poczęstunek dla uczest-

ników biegów, a  także bardzo 
atrakcyjne nagrody. Za zwycię-
stwo Martyna otrzymała pu-

char, medal oraz nowoczesnego 
smartfona. Wielkie gratulacje!

red

cross martyny
Zawodniczka nie pozostawiła złudzeń innym biegaczkom i wygrała swój bieg start Kleniuka

Mariusz Kleniuk rozpoczął se-
zon WKKW startem w Między-
narodowych Zawodach WKKW, 
które odbyły się w dniach 15-17 
kwietnia br. w Jaroszówce.

W najtrudniejszym konkursie 
CIC** zajął 2. miejsce na klaczy 
Winona - jako jedyny zawodnik 
pokonał cross w normie czasu. 
W  tym samym konkursie na 
klaczy Loretta uplasował się na 6. 
miejscu. Tydzień później powtó-
rzył wynik na Ogólnopolskich 
Zawodach WKKW w Stragonie, 
zajmując 2. lokatę w konkursie 
CNC* na wałachu Right You Be.

red

16 drużyn juniorów i 9 seniorów wystartowało w 8. Turnieju Piłki Nożnej Służby 
Liturgicznej o  Tytuł Mistrza Diecezji Świdnickiej. Organizatorem turnieju była 
diecezja świdnicka oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Zawody odbyły 
się 30 kwietnia br. na obiektach sportowych naszego miasta.
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Burmistrz Strzegomia ogłasza szósty 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
położona na terenie gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 363, 
AM – 35, Obr. 5, położona w Strze-
gomiu przy ulicy Wałbrzyskiej 
o powierzchni 0,5545 ha, dla nie-
ruchomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00079881/9. 
P r z e d m i o t o w a  n i e r u c h o -
mość  obc iążona  j es t  umo -
w ą  n a j m u  n r  W N Z / 2 0 / 2 0 1 4  
z dnia 24 marca 2014 r. (reklama dwu-
stronna, powierzchnia 32 m2) zgodnie 
z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego 
nabywca nieruchomości wstępuje 
w stosunek najmu na miejsce zbyw-
cy nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości 
210.710,00 zł
Wadium - 21.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie s ię w dniu 
16.06.2016 r. o godz. 1000 w sie-
d z i b i e  U r z ę d u  M i e j s k i e g o  
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 26.03.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
18.06.2015 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
03.09.2015 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
19.11.2015 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie powyższej 
nieruchomości ogłoszony na dzień 
25.02.2016 r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie  
5  m i a s t a  S t r z e g o m  z a t w i e r -
dzonym Uchwałą Nr 65/14 Rady 
Miejskiej  w Strzegomiu z dnia  
24 września 2014 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 2 KS – tere-

ny obsługi komunikacji na części dział-
ki znajduje się granica strefy ochronnej 
sanitarnej od cmentarza.

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 
13.06.2016 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 odwołania 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 wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-

targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być zawarta 
wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Roz-
po rządzen ia  Rady  M in i s t r ów  
z dnia 14 września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane z prze-
targiem można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego 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.
Zast rzega s ię  prawo odwoła -
nia  przetargu z  uzasadnione j 
przyczyny, przy czym informacja  
o  t a k i e j  d e c y z j i  p o d a n a  z o -
stanie w sposób i w formie jaką 
z a s t o s o w a n o  d o  o g ł o s z e n i a  
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza drugi 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest działka 
położona na terenie gminy Strze-
gom.
Działka niezabudowana nr 79/3, 
AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy ulicy 
Ogrodowej 
o powierzchni 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
35.000,00 zł
Wadium - 3.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej 
niż 1 % ceny wywo-
ławczej
Do wylicytowanej ceny 
do l i czony  zos tan ie 
obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 19.05.2016 r. 
o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Pierwszy przetarg na 
zbycie powyższej nie-
ruchomości ogłoszony 
na dzień 10.03.2016 r. 
zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodaro-
wania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla 
części północno-za-
chodniej gminy Strzegom obejmu-
jącej wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wie-
śnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość prze-
znaczona jest pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną i zabudowę 
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, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty przygo-
towania nieruchomości do sprzedaży 

ponosi nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze -
targu powinny posiadać doku -
ment potwierdzający tożsamość.  
W przypadku osób prawnych wy-
magany jest aktualny wypis z wła-
ściwego dla siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 

pełnomocnictwo. Powyż-
sze dokumenty winny być 
okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem prze-
targu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie prze-
p rowadzony  zgodn ie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospo-

darowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego 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 przy-
czyny,  p rzy  czym in fo rmac ja  
o  t a k i e j  d e c y z j i  p o d a n a  z o -
stanie w sposób i w formie jaką 
z a s t o s o w a n o  d o  o g ł o s z e n i a  
o przetargu.

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1774 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:

- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 130/B/2016, Nr 
131/B/2016, Nr 132/B/2016, Nr 
133/B/2016, Nr 134/B/2016, Nr 
135/B/2016 burmistrza Strzego-
mia z dnia 4 maja 2016 r.

11ogłoszeniA

zabudowa zagrodowa w Jaroszowie

Tereny obsługi komunikacji strzegom, ul. Wałbrzyska Działka w rogoźnicy - zabudowa mieszkaniowa, usługowa

Burmistrz strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej 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 techniczny 
budynków przeznaczone są one 
do rozbiórki. 
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
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 wywozu 
3.486,00 zł)
Cena wywoławcza nieruchomości 
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 siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
– sala nr 29.
 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 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. Strze-
gom przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem – MR 
zabudowa 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 
kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC 
oraz studnia kanalizacji sanitarnej 
zabudowana.
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:
Ustanowienia prawa do utrzymy-
wania i eksploatacji przez WIK Sp. 
z o.o. w Strzegomiu na działce nr 
542/2 istniejących urządzeń kana-
lizacji sanitarnej, a w tym prawa 
dostępu, wejścia, przechodu i prze-
jazdu (w tym sprzętem ciężkim) 
osób upoważnionych przez Spółkę 
WIK, w celu dokonywania czynności 
związanych z konserwacją, remon-
tem, modernizacją, przebudową, 
usuwanie awarii ww. urządzeń 
kanalizacji sanitarnej. 
Wydzielenia pasów ochronnych 
o szerokości 3,0 m (licząc od skrajni 
urządzeń kanalizacji sanitarnej), 
stanowiących niezbędne minimum 
dla prawidłowej eksploatacji urzą-

dzeń kanalizacji sanitarnej. 
Obowiązku znoszenia, przez każ-
doczesnego właściciela nieru-
chomości obciążonej, ograniczeń 
i zakazów wynikających z istnienia 
pasów ochronnych, w tym zakaz 
wznoszenia w pasach ochronnych 
budynków mieszkalnych, budowli, 
dokonywania trwałych nasadzeń 
(drzewa, wieloletnie krzewy ozdob-
ne), magazynowania towarów 
i urządzeń, prowadzenia robót 
ziemnych mogących spowodować 
wypłycenie sieci kanalizacji sani-
tarnej, a także korzystania z nie-
ruchomości obciążonej w sposób 
zgodny z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi urządzeń 
kanalizacji sanitarnej, ochrony zdro-
wia i życia ludzkiego oraz ochrony 
środowiska.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie będzie 
rościł z tego tytułu żadnych pretensji 
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 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 
przedłożyć 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 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 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 dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczęciem 
przetargu.

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

Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
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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Mieszkańcy Goczałkowa i Rogoźnicy wzięli liczny udział w Turnieju

Sołtysi pokazali swoją siłę… Jak w dobrze wszystkim znanej komedii „Sami 
Swoi”

Malowanie wieprzka wzbudziło wiele radości

W trakcie konkursów śmiechu było co niemiara

Podczas Turnieju nie mogło zabraknąć występów najmłodszych

O paniach też pomyślano. Próbowały swoich sił w konkursach

Częścią Turnieju były pokazy strażackie

Strażacy pokazali, co potrafią. Rywalizacja była zacięta

30 kwietnia 2016 r. odbył się Turniej Wsi Goczałków – Rogoźnica. Nie zabrakło atrakcji, a  wszyscy bawili się znakomicie. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu 
z wydarzenia.

Turniej Wsi Goczałków – rogoźnica


