
Obecnie opracowywany jest projekt prawoskrętu z drogi wojewódzkiej nr 374 w ul. Świdnicką

Wyznaczono następujące ob-
jazdy: 
 - wjeżdżając do Strzegomia od 
strony Legnicy, ruch pojazdów 
odbywa się bez większych utrud-
nień,
- wjeżdżając do Strzegomia od 
strony Świdnicy w kierunku Le-
gnicy, należy kierować się na 
rondzie w stronę Wrocławia, 
a następnie obok stacji paliw 
Shell należy wjechać w ul. Aleja 
Wojska Polskiego i dojechać do 

najbliższych świateł,  na których 
kierujemy się w stronę Legnicy. 
Istnieje również możliwość prze-
jazdu samochodów osobowych 
ze Świdnicy w kierunku Legnicy 
ulicą Szarych Szeregów, Weso-
łą, Armii Krajowej, Koszarową, 
Dworcową, Mickiewicza oraz 
Niecałą, gdzie znajduje się włącze-
nie do drogi wojewódzkiej nr 374.

Po zakończeniu pierwszego eta-
pu remontu drogi nr 374 zostanie 
opracowany projekt na II etap.

Zaznaczyć również należy, że 
w celu upłynnienia ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Kasztelań-
skiej z ul. Świdnicką w chwili 
obecnej opracowywany jest 

nowy projekt organizacji ruchu, 
który w przyszłości umożliwi 
prawoskręt z ul. Kasztelańskiej 
w ul. Świdnicką w kierunku 
Rynku.

Środki finansowe przekazy-
wane są na organizację kolonii 
lub obozów (minimum 4 nocle-
gi) lub na organizację półkolonii 
na terenie gminy Strzegom 
(minimum 5 dni).

Jedna z takich półkolonii wła-
śnie kończy się w Centrum Ak-
tywności Społecznej „Karmel” 
w Strzegomiu, gdzie 50-osobowa 
grupa dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy przez ostatnie dwa 
tygodnie uczestniczyła w cieka-
wych zajęciach, w trakcie których 
realizowane były programy pro-
filaktyczne nt. „Jak sobie radzić 
z problemami?, „Dlaczego ludzie 
sięgają po środki uzależniające 
i jakie są tego skutki?, czy też „Bez-
pieczny w  Internecie”. Zajęcia 

przygotowała wykwalifikowana 
kadra Strzegomskiego Centrum 
Kultury (wysokość przyznanych 
środków – 5.370,00 zł). Także 
inne stowarzyszenia organizują 
wypoczynek letni w formie pół-
kolonii (tabela nr 1).

Sporym zainteresowaniem  cie-
szą się oczywiście kolonie lub 
obozy organizowane przez nasze 
stowarzyszenia. W  latach ubie-

głych były to wyjazdy nad Morze 
Bałtyckie, w trakcie których naj-
młodsi mogli korzystać z wodnych 
kąpieli lub w góry, gdzie moż-
na było spacerować po górskich 
szlakach. W  tym roku będzie 
podobnie. - Największą satysfakcją 
dla mnie są zadowolone twarze 
naszych małych mieszkańców po 
powrocie z wakacyjnych wojaży. 
Cieszę się, że gmina kolejny raz 

mogła wesprzeć organizację wy-
poczynku letniego – podkreśla 
burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Wysokość przyznanych 
środków na organizację kolonii lub 
obozów przedstawia tabela nr 2.

W kolejnych wakacyjnych nu-
merach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” będziemy zamieszczać 
relacje z pobytu dzieci i młodzieży 
w różnych ciekawych miejscach. 

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mur jak nowy

W czerwcu zakończył się 
remont muru cmentarne-
go przy ulicy Świdnickiej 
w Strzegomiu 

 str.3

StrzeGom
Będą chodniki

Brak chodników przy dro-
dze powiatowej biegnącej 
przez wieś Międzyrzecze, 
był prawdziwą uciążliwością 
dla jej mieszkańców. Teraz 
to się zmieni 

 str.8

StrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 7

W skrócie:

Bez opłat 

Strzegomscy radni, po-
przez uchwałę zadecydowali 
na ostatniej sesji, że w soboty 
nie będzie pobierana opłata 
za postój w strefie płatnego 
parkowania. 

Place zabaw 

W gminie Strzegom trwa 
remontowanie placów za-
baw. Zakończono już m.in. 
naprawy placów w Goczał-
kowie, Tomkowicach oraz 
przy ul. Bema w  Strzego-
miu. 

Pomoc 

Termin składania wnio-
sków o  pomoc zdrowot-
ną dla nauczycieli i  pra-
cowników oświaty mija 20 
września. Szczegółowych 
informacji udziela Wydział 
Oświaty Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 
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TABELA NR 1

STOWARZYSZENIE WYS. PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW w ZŁ 

Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu

10.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przy-
jaciele Czwórki” 

9.682,60

Stowarzyszenie Pedagogów i Psycho-
logów Gminy Strzegom 18.665,40

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w 
Strzegomiu

4.904,00

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy Zespole Szkół Specjalnych w 
Strzegomiu

2.196,00

Uczniowski Klub Sportowy „Gimek” 3.472,00

TABELA NR 2

STOWARZYSZENIE WYS. PRZYZNANYCH 
ŚRODKÓW w ZŁ

Stowarzyszenie Mieszkańców na 
Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice 4.000,00

Stowarzyszenie Uczniowski Klub 
Sportowy „Aktywna Kostrza” 9.000,00

Koło Przyjaciół Dzieci „Copernicus” 
przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Strzegomiu

8.400,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przy-
jaciele Czwórki”

8.000,00

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w 
Gminie Strzegom „Akcja” 8.000,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany 8.000,00

uwaga kierowcy! Objazdy!

Gmina dba o dzieci 
Blisko 100 tys. zł przeznaczono w tym roku na letni wypoczynek. Jak zostaną one spożytkowane? 

Przypominamy, że w związku z remontem drogi wojewódzkiej 
nr 374 na odcinku od ul. Bankowej do wiaduktu kolejowego 
przy ul. Szarych Szeregów, w Strzegomiu należy stosować się 
do objazdów.

Rozpoczęły się tak długo 
oczekiwane wakacje. Gmina 
Strzegom wspiera finansowo 
organizację wypoczynku let-
niego dla dzieci i młodzieży, 
przekazując co roku środki 
finansowe na realizację za-
dań publicznych z  obszaru 
przeciwdziałania uzależ-
nieniom i  patologiom spo-
łecznym.
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Prezes klubu - Wiesława 
Zuchmantowicz w  trakcie 
części oficjalnej podziękowała 
za dobrą współpracę z władza-
mi miasta oraz Gminną Ko-
misją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, działa-
jącą przy Urzędzie Miejskim. 
Z kolei burmistrz Strzegomia 
-  Zbig niew Suchy ta , ż y-
cząc wszystkiego najlepszego 
„Arce”, przekazał na ręce pani 
prezes okolicznościowy bon, 

dyplom oraz bukiet kwiatów. 
Głos zabrali również przed-
stawiciele Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, terapeuta 
Zygmunt Pala oraz Henryk 
Wodzicki, który był pierw-
szym prezesem klubu i  jego 
współzałożycielem. 

-  Dopełnieniem święta 
„Arki” był poczęstunek i  za-
bawa taneczna. Były też kon-
kursy z nagrodami. Jak zwykle, 

wszyscy świetnie 
się bawili, było su-
per towarzystwo. 
A  najważniejsze, 
że  wszyscy by l i 
trzeźwi. A właśnie 
w  naszym środo-
wisku trzeźwość 
jest najważniejsza 
– podkreśla Wie-
sława Zuchman-
towicz.

tW

najważniejsza jest trzeźwość
Klub Abstynenta „Arka” liczy obecnie 33 członków. Klubowicze są bardzo aktywni i uczestniczą w wielu imprezach, zwłaszcza w naszym mieście

Do 31 sierpnia 2016 r. na 
drogach całego kraju trwać bę-
dzie policyjna akcja „Bezpieczne 
wakacje 2016”. 

Funkcjonariusze spodziewają 
się wzmożonego ruchu zwią-
zanego m.in. z  wyjazdami na 
letni wypoczynek, dlatego w tym 
okresie policjanci będą czuwać 
nad bezpieczeństwem wszystkich 
osób podróżujących.

Okres wakacji to przyjemność 
wyjazdów na wypoczynek. Dla 
funkcjonariuszy wielu służb to 
natomiast czas dodatkowych 
obowiązków. Na drogach oraz 
w miejscowościach i  regionach 
wypoczynkowych pojawi się 
więcej pojazdów, zwłaszcza au-
tobusów, dlatego priorytetowym 
działaniem jest zapewnienie 
sprawnego i bezpiecznego prze-
mieszczania się podróżnych 
w  tym okresie. Wybierając się 
w  trasę, pamiętajmy: dokład-
nie zaplanować trasę podróży, 
uwzględniać prognozy pogody, 

korzystając z mapy aktualnych 
i  prognozowanych warunków 
drogowych w Polsce; kierowca 
musi być wypoczęty i  trzeźwy; 
jeżeli ktoś nie czuje się na siłach 
(jest młodym kierowcą, osobą 
starszą, schorowaną lub osobą, 
która nie lubi wielkomiejskiego 
ruchu), może poprosić o pomoc 
bardziej doświadczonego kierow-
cę-pasażera; po dwóch, trzech 
godzinach jazdy należy obowiąz-
kowo zrobić co najmniej 15 mi-
nutową przerwę w bezpiecznym 
miejscu: na parkingu, na stacji 
paliw; nigdy nie umawiajmy się 
na konkretną godzinę przyjazdu 
do miejsca docelowego, ponieważ 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
wszystkich zdarzeń na drodze; 
pamiętajmy - nie jesteśmy sami 
na drodze, a  kodeks drogowy 
obowiązuje przez cały rok, a nie 
tylko wtedy, gdy policja prowadzi 
działania. 

z komunikatu: 
kPP w Świdnicy 

Bezpieczne wakacje

Uczniowie Zespołu Szkół 
w  Strzegomiu w  składzie: 
Urszula Kowalak, Emilia 
Stempin i  Dominik Bau-
mel, pod opieką Renaty 
Dziurli, ukończyli projekt 
edukacyjny „Nasz Świat”, 
organizowany przez Fun-
dację Centrum im. prof. 
B r o n i s ł a w a  G e r e m k a 
w  Warszawie. Młodzież 
z Zespołu Szkół już trzeci 
rok z rzędu zakwalifikowa-
ła się i brała udział w takim 
projekcie. Program trwał 
od października 2015 roku 
do czerwca 2016 r. 

- Podczas ostatniego spotka-
nia w Warszawie, oprócz tra-
dycyjnych zajęć, zorganizowa-
na była trzygodzinna, bardzo 
interesująca gra miejska na 
warszawskiej Pradze. Dzięki 
temu zwiedziliśmy całą dziel-
nicę stolicy, poznaliśmy jej za-
kamarki i polepszyliśmy swoją 
orientację w  terenie, pracę 
z mapą i pracę w grupie, tym 
bardziej, że grupy stanowiła 
młodzież losowo wybrana. 
Podczas warsztatu podsumo-
wującego każdy z uczestników 
projektu otrzymał dyplom 
oraz pamiątkę w postaci książ-
ki pt. „NieObcy” – opowia-
da Renata Dziurla.  
- Ogromne podziękowania 
i wyrazy uznania należą się dla 
Fundacji Centrum im. prof. 
Bronisława Geremka w War-
szawie za organizację projektu 
kształtującego młodych ludzi, 
jak i ich opiekunów – dodaje 
nauczycielka. 

„nasz Świat” – oczami zespołu szkół w strzegomiu
Uczestnicy projektu zwiedzali Warszawę oraz brali udział w grze miejskiej 

W Domu Parafialnym, mieszczącym się przy Bazylice Mniejszej, 25 czerwca 
br. odbyła się uroczystość 15. rocznicy powstania Klubu Abstynenta „Arka” 
w Strzegomiu. Na sobotnią uroczystość przybyli przedstawiciele klubów abs-
tynenckich tj. Klub Abstynenta „Azyl” z  Jawora, Klub Abstynenta „Relaks” 
ze Złotoryi oraz przyjaciele i  sympatycy z Legnicy, Jeleniej Góry, Świdnicy, 
Wrocławia oraz Piechowic. 

Klub Abstynenta „Arka” liczy obecnie 33 członków. Stowarzyszenie otrzymuje corocznie dotacje 
z Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, które przeznaczane są na działalność statutową i mają na celu 
wspieranie i dalszy rozwój. W klubie organizowane są liczne zajęcia terapeutyczne. Z myślą o swoich 
członkach organizowane są rodzinne obozy terapeutyczne, ogniska połączone ze śpiewem i muzyką, 
spotkania integracyjne przy kawie z innymi klubami, Miesiąc Trzeźwości, Spotkanie Andrzejkowe 
i Bal Sylwestrowy.
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Lipiec 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

03.07 – 09.07 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

10.07 – 16.07 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

17.07 - 23.07 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

kiedy dyżury naszych aptek? Wypłaty z programu „rodzina 500 plus”
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

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu od 1 kwietnia br. 
realizuje program „Rodzina 500 
plus”. Do 30 czerwca wydano 
1469 decyzji  przyznających 
świadczenie wychowawcze. 

W  kwietniu wydatkowano 
kwotę 105 000,00 zł, w  maju 
-  kwotę  1  459  903 ,00  z ł , 
a  w  czerwcu - kwotę 1 729 
550, 00 zł. W sumie w okresie 
od 1 kwietnia do 30 czerwca 
wypłacono świadczenia wy-
chowawcze na łączną sumę   
3 294 453,00 zł. 

urząd czynny inaczej
W  okres ie  od  01 .07 .2016 r. do  

31.08.2016 r. Urząd Miejski będzie praco-
wał w zmienionych godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa Urzędu czynna w godzinach - od 1.07. 
do 15.07.: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 12.30
Od 18.07.:
poniedziałek, środa, czwartek
8.30 – 14.00
wtorek 8.30 – 14.45
piątek 8.30 – 12.30 

W  Strzegomiu rozbudo-
wywany jest miejski moni-
toring. Nowe kamery, które 
są obecnie montowane, po-
zwolą sprawdzić, co dzieje 
się na placu zabaw przy ul. 
Czerwonego Krzyża, na rogu 
Rynku i  ulicy Świdnickiej 
oraz na rogu ulic Św. Anny 
i Paderewskiego. Dodatkowo 
zostanie wymieniona jedna 
z kamer w Rynku. Do tego, że 
monitoring jest w Strzegomiu 
potrzebny nikogo nie trzeba 

przekonywać. Kamery pozwa-
lają szybko ustalić sprawców 
przestępstw i  wykroczeń, co 
bez wątpienia ułatwia pracę 
policji. Strzegomianie rów-
nież dostrzegają same pozyty-
wy funkcjonowania monito-
ringu. – Czuję się bezpiecznie. 
Nigdy nie wiadomo, co może 
się przydarzyć, a kamera po-
zwoli szybko wychwycić nie-
bezpieczną sytuację – mówi 
pani Agnieszka. 

red

Gruntowna modernizacja 
czeka schody przy ulicy Ko-
ścielnej w Strzegomiu. Do tego, 
że ich stan jest opłakany niko-
go nie trzeba przekonywać. Co 
istotne, poruszanie się po nich 
zagraża bezpieczeństwu. 

Liczne apele mieszkańców 
w  tej sprawie nie pozostały 
bez echa. Dlatego w  połowie 
lipca rozpocznie się remont 
schodów. – Zakres prac będzie 
obejmował m.in. utwardzenie 

istniejących chodników przy 
zastosowaniu kostki grani-
towej oraz płyt granitowych. 
Na nowo zostaną wykonane 
poręcze oraz odwodniony 
zostanie teren – wylicza Ewe-
lina Kowalska , naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Na koniec 
teren zostanie odpowiednio 
uporządkowany. 

Będzie bezpieczniej 

schody do remontu

W czerwcu zakończył się re-
mont muru cmentarnego przy 
ulicy Świdnickiej w Strzegomiu. 
- Realizacja tego przedsięwzię-
cia nie pozostaje bez wpływu na 
estetykę otoczenia, ponieważ 
nekropolia zlokalizowana jest 
przy jednej z głównych arterii 
miasta – mówi Katarzyna Cio-
ruń, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu.

Zakres robót objął m.in.: dezyn-
fekcję czyszczonych powierzchni 
muru środkami do usuwania skut-
ków skażenia i korozji biologicznej, 
skucie oraz wykonanie nowych 
tynków, oczyszczenie kamienia 
z zabrudzeń i nalotów, wykonanie 
nowych czap ceglanych i betono-
wych, wymianę i przemurowanie 
uszkodzonych i brakujących cegieł. 

Renowacji została poddana także 
brama wejściowa na cmentarz. In-
westycja została zrealizowana w ca-
łości ze środków własnych gminy 
Strzegom w kwocie ok. 159 tys. zł.

Dzięki tej inwestycji miesz-
kańcy i  podmioty gospodar-
cze zlokalizowane przy ul. 
Widokowej i  Niepodległości 
w Strzegomiu oraz na terenie 
Żółkiewki „Wiatrak” mają 
możliwość przyłączenia swo-
ich nieruchomości do kanali-
zacji sanitarnej.

 - Szczegółowe informacje 
dotyczące podłączenia do 
kanalizacji można uzyskać 
w siedzibie Spółki Wodociągi 
i  Kanalizacja w  Strzegomiu 
oraz na stronie www.wik.
strzegom.pl Jednocześnie 
przypominamy, że warun-
kiem rozpoczęcia odbioru 
ścieków socjalno-bytowych 
z  posesji jest dostarczenie 

inwentaryzacji powykonaw-
czej oraz podpisanie umowy 
o  odprowadzanie ścieków 
– mówi Dorota Borkowska, 
prezes spółki WiK. Z  chwi-
lą podłączenia wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej do 
kanalizacji sanitarnej należy 

odczytać stan wodomierza 
w  celu dokonania prawidło-
wego rozliczenia. Ilość odpro-
wadzanych ścieków ustala się 
jako równą ilości dostarczanej 
wody. W przypadku nie korzy-
stania z  sieci wodociągowej 
ilość odprowadzanych ścieków 

będzie naliczana na podstawie 
wodomierza, zainstalowane-
go na własnym ujęciu wody. 
Koszty związane z montażem, 
utrzymaniem i legalizacją (co 
pięć lat) tego wodomierza 
ponosi właściciel posesji.

red

mur jest jak nowy

mieszkańcu, przyłącz się do kanalizacji!

O potrzebie remontu tego muru mówiło się od lat. W końcu obiekt doczekał się renowacji

Teraz mieszkańcy mają możliwość przyłączenia swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Przypomnijmy, że zakoń-
czono roboty budowlane 
i  przekazano do użytkowa-
nia zadanie pn. „Budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Niepodległości w  Strze-
gomiu i  we wsi Żółkiewka 
„Wiatrak”.
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Szkolenie pozwoli uczest-
nikom lepiej funkcjonować 
w  życiu społecznym, bez 
stresu i dodatkowych obcią-
żeń psychicznych. Było one 
prowadzone przez wykwalifi-
kowanych instruktorów z za-
kresu pokonywania codzien-
nych barier, czynności dnia 
codziennego i  posługiwania 
się białą laską w terenie. 

Ucz es tn ic y  war sz ta tów 
pragną bardzo serdecznie 
podziękować burmistrzowi 
Strzegomia - Zbigniewo-
wi Suchycie, pracownikom 
Wydziału Funduszy Euro-
pejskich oraz tym wszystkim, 
którzy wspierali to zadanie 
-  mówi Andrz ej  Zontek , 
prezes Polskiego Związku 
Niewidomych, Koło w Strze-
gomiu. 

red

-  W   k a ż d y  p on i e d z i a -
ł ek  i  ś rodę  o  godz . 19 .30 
z a p r a s z a m  d o s ł o w n i e 

w s z y s t k i c h  –  n i e z a l e ż -
n i e  o d  w i e k u  -  n a  n a s z e 
z a j ęc i a . War to  s i ę  r u sz ać 

d l a  w ł a s n e g o  z d r o w i a . 
N a w e t  d e s z c z  n i e  j e s t 
w   s t a n i e  n a m  p r z e s z k o -

d z i ć  –  z a z n a c z a  E w a 
Z a p o l n a .

tW

Darmowe zajęcia zumby dla wszystkich chętnych

Szkolenie przeprowadzili wykwalifikowani instruktorzy z zakresu pokonywania codziennych barier

Zumba zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Opracował ją  Alberto "Beto" Perez

Nowelizacja ustawy o  sto-
warzyszeniach to duże zmiany 
w funkcjonowaniu organizacji 
pozarządowych. O  tych naj-
ważniejszych opowiedzieli 
27 czerwca br. w Strzegomiu 
przedstawiciele wałbrzyskie-
go Regionalnego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Poza-
rządowych.

Bezpłatne spotkanie in-
formacyjne dla organizacji 
pozarządowych odbyło się 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego. - Omówiono m. 

in. aspekty formalno-prawne 
funkcjonowania organizacji, 
tryby realizacji zadań publicz-
nych oraz nowy wzór oferty 
i  sprawozdania składanych 
w  trybie pozakonkursowym. 
Uczestnicy otrzymali bez-
płatne materiały edukacyjne 
i  sporą dawkę wiedzy. Jak 
sami przyznali, spotkanie 
było potrzebne i  pożyteczne 
– informuje Magdalena Ku-
czyńska z Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

Strzegomskie podwórka 
zmieniają się nie do pozna-
nia. Obecnie wykonywane 
jest odwodnienie podwórza 
za posesjami Rynek 22 – 
27. - Prowadzona jest także 
rozbiórka starych komórek 
gospodarczych, w  miejsce 

których planuje się ustawie-
nie boksów na kontenery dla 
wspólnot z tego rejonu – wy-
jaśnia Jarosław Smordowski, 
naczelnik  Wydziału Go-
spodarki Lokalowej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

red

Było szkolenie dla nGO

Podwórka do poprawki

Pod kierunkiem polonistki 
Małgorzaty Kucharskiej Paweł 
przygotował esej, dotyczący za-
gadnienia: „Swoi wśród obcych, 
obcy wśród swoich”. 

Na konkurs wpłynęło 110 
prac od licealistów z całej Pol-

ski. Główną nagrodą dla 15 
laureatów, których w  drodze 
konkursu wyłoniło jury, był 
udział w warsztatach „SocjoSz-
koły” 2016. Odbyły się one 
w dniach od 17 do 20 czerwca 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Podczas warsztatów nagrodzeni 
licealiści wzięli udział między in-
nymi: w debatach, grze miejskiej, 
projekcjach filmów, zwiedzaniu 
ważnych obiektów historycz-
nych i  muzeów warszawskich 
oraz w zajęciach terenowych.

P. Wroński laureatem „socjoszkoły” 2016!
Na konkurs wpłynęło 110 prac od licealistów z całej Polski. Główną nagrodą dla 15 laureatów był udział w warsztatach na Uniwersytecie Warszawskim

Ważne warsztaty
Urząd Miejski w  Strzegomiu przekazał dotację w  wys. 9,9 tys. zł dla Polskiego Związku Niewidomych, Koła 
w Strzegomiu na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych w specjalistycznym ośrodku w Ustroniu Morskim. 
W warsztatach, które odbyły się w dniach 21 – 27 czerwca br. uczestniczyły 23 osoby.

Ponadto podwórko zyska nową nawierzchnię z kostki granitowej 
oraz nawierzchnię szutrową. Wykonana zostanie także nawierzchnia 
chodnika z kostki betonowej. 

Fot. O
rganizatorzy

W trakcie tegorocznych wakacji na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu odbywają się darmowe zajęcia 
zumby. Instruktorem jest znana i lubiana Ewa Zapolna.

Paweł Wroński z klasy „2c” strzegomskiego LO został laureatem VI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu „SocjoSzkoła”, organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, a przygotowanego pod Honorowym Patronatem: Rzecznika Praw Oby-
watelskich oraz Prezydent m. st. Warszawy.
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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 sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

magwoj: witam pana bur-
mistrza. moje pytanie doty-
czy placu zabaw w  naszym 
wspaniałym parku, który jest 
kamerowany. notor ycznie 
rodzice dzieci łamią zakaz 
palenia na placu zabaw. Ani 
razu nie zauważyłem reakcji 
policji  na takie zdar zenie. 
może przydałyby się jakieś 
interwencje w tej sprawie? bo 
to chodzi o  zdrowie naszych 
najmłodszych str zegomian. 
druga sprawa dotyczy wjeż-
dż ając ych samochodów na 

trawnik. ostatnio stało za-
parkowane auto z  przyczepą 
na samym środku parku, na 
trawniku. stało tam przez pół 
dnia i  zero reakcji. Auto było 
od jednego mieszkańca bloku 
mieszczącego się koło parku. 
i znowu zero reakcji ze strony 
policji. 

Każdy przypadek łamania 
prawa, w  tym zakaz palenia, 
na placu zabaw należy zgła-
szać na policję oraz pracowni-
kowi Urzędu Miejskiego pod 
numerem telefonu 74 8560 
526. Rozumiejąc jednak sta-
rania rodziców o dobro dzieci, 
zostanie wystosowane pismo 
na Komisariat Policji o prze-
prowadzenie patroli na tym 
terenie. W kwestii dotyczącej 
parkowania  samochodów 
w  parku – został wprowa-
dzony zakaz ruchu i  zostało 
w  tym temacie wystosowane 
pismo na Komisariat Policji.

konrad: Panie burmistrzu, 
słowa uznania z a wielkie 
i potrzebne remonty dróg na-
szego miasta. za pana rządów 
strzegom pięknieje. chciał-
bym natomiast powrócić do 
ułatwień dla osób porusza-
jących się rowerami w  mie-
ście. Przyznam, że znacznym 
ułatwieniem byłoby wprowa-

dzenie znaku t-22 na odcinku 
całej ulicy j. Paderewskiego, 
która jest jednokierunkowa, co 
dotyczy również rowerzystów 
- przez wyłączenie, wydziele-
nie białą linią osobnego pasa 
do bezpiecznego poruszania 
się. czy jest szansa na zmiany 
w  tej  temat yce? wspieraj-
my rowerzystów! strzegom 
i  mieszkańcy tego bardzo po-
trzebują. 

Rozumiejąc i  widząc po-
trzebę tworzenia tras rowe-
rowych, przy opracowywaniu 
każdego projektu jest roz-
ważana możliwość budowy 
ścieżki rowerowej. W  chwi-
l i  obecnej  opracowywany 
jest projekt przebudowy ul. 
Paderewskiego, w  którym 
uwzględniona jest budowa 
ścieżki rowerowej. Na dzień 
dzisiejszy, bez wdrożenia 
projektu nie ma możliwości 
wyznaczenia trasy na ul. Pa-
derewskiego. 

jakub: Panie burmistrzu, wro-
cławska rada miejska dostoso-
wała się do obowiązującego 
prawa i  przegłosowała wła-
śnie zniesienie nielegalnie po-
bieranych opłat za parkowanie 
w soboty na terenie wrocławia: 
http://www.gazetawroclaw-
ska.pl/motofakty/a/wroclaw-

koniec-platnego-parkowania-
-w-soboty,10117434/ kiedy 
rada miejska w  strzegomiu 
uczyni to samo, zastosuje się 
do  obowiązującego  prawa 
i  zniesie nielegalne opłaty za 
parkowanie w soboty na tere-
nie naszego miasta?

Pracownicy wydziału od-
powiedzia lnego za funk-
cjonowanie strefy płatnego 
parkowania poczynili kroki 
związane ze zmianą zapi-
sów dotyczących parkowania 
w  sobotę. Na sesji odbytej 
w  dniu 22 czerwca br. pro-
jekt zmian do uchwały został 
poddany głosowaniu. 

strzegomianka: Panie bur-
mistrzu, mam takie pytanie. 
jestem mieszkanką rynku, 
wjazd na podwórko znajduje się 
od ul. świętej Anny/kościelna, 
powiększył pan strefę parko-
wania w  strzegomiu, a  nie 
zastanowił się pan nad tym, że 
ludzie przyjezdni uciekają od 
płacenia za parking i stawiają 
auta na podwórku i  jest z  tym 
wielki problem, ponieważ nie 
ma miejsca na samochody miesz-
kańców, a  dobitnie jest całko-
wity zakaz wjazdu innych aut 
poza osobami mieszkającymi. 
człowiek przyjeżdża z  pracy 
i  musi na własnym podwórku 

szukać miejsca do zaparkowa-
nia lub jechać na parking obok, 
który jest płatny. chciałabym się 
dowiedzieć, co ma pan zamiar 
z  tym zrobić, ponieważ to jest 
absurd. 

Tak jak pani widzę, co się 
dzieje na podwórkach zloka-
lizowanych w  obrębie strefy 
płatnego parkowania. Dla-
tego też dla tego podwórka 
została opracowana koncepcja 
zagospodarowania terenu po-
legająca na utwardzaniu placu 
dojazdowego do kontenerów 
na odpady komunalne, jak 
również ograniczenie wjazdu 
osób postronnych poprzez 
montaż szlabanu. 

edyta rękas: witam, 19 kwiet-
nia br. odbyło sie w olszanach 
spotkanie mieszkańców, na 
którym burmistrz obiecał, iż 
w  pier wszych dniach maja 
zostanie wyrównana droga 
dojazdowa do pól  i   posesji 
o  numerach domów 86 - 90. 
droga jest w  coraz gorszym 
stanie, aż wstyd, że w gminie 
„z kamienia słynącej” są jesz-
cze takie drogi. no cóż, raz 
jeszcze prosimy tylko o  wy-
równanie.

Drogi gminne są sukce-
sywnie równane za pomocą 
równiarki. Drogi w Olszanach 

również zostały wyrównane. 
kamil: szanowny panie bur-
mistrzu, ul. kościuszki jest 
w  tym momencie wyłączona 
z jazdy, jedyną drogą do prze-
jazdu w  stronę miasta jest ul. 
legnicka oraz możliwość prze-
jazdu ul. mickiewicza na ulicę 
Alei w-P. niestety, ul. mickie-
wicza jest ciągle zastawiana 
przez samochody stające przy 
przedszkolu, robią się przez 
to korki, a  sami kierowcy się 
niecierpliwią i wykonują nie-
bezpieczne manewry. Parking 
na osir-ze jest praktycznie 
pusty, czy te samochody nie 
mogą tam parkować? czy musi 
tam dojść do jakiegoś wypad-
ku, żeby ktoś zareagował? 
jedynym właściwym ruchem 
jest tam umieszczenie znaku 
z  zakazem stawania. Proszę 
o  rozpat r zenie tej sprawy, 
z  pewnością będzie ona dobra 
dla każdego z  mieszkańców 
naszego miasta. z  wyrazami 
szacunku.

W ubiegłym roku wystąpi-
liśmy z pismami do rodziców 
dzieci z  przedszkola, szkoły 
podstawowej i  gimnazjum, 
by nie zatrzymywać się przy 
tych instytucjach, ale widać, że 
o tamtej prośbie zapomniano. 
Wystąpimy ponownie z  pi-
smami do rodziców.

Rozpoczął się upragniony dla wszystkich uczniów okres – wakacje! Z końcem czerwca w szkołach odbyły się uroczyste apele, podczas których dzieciom i młodzieży życzono 
wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Redakcja „Gminnych Wiadomości Strzegom” również przyłącza się do tych życzeń i zaprasza do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości 
kończących rok szkolny.

nadszedł czas wakacji…

Icon m
ade by Freepi from

 w
w

w
.flaticon.com
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Działka rolna do dzierżawy w Goczałkowie

Działka rolna do dzierżawy w strzegomiu

Lista jej dokonań, choć mi-
nęło dopiero 1,5 roku od mo-
mentu kiedy została radną, jest 
naprawdę spora. Dzięki radnej 
m. in. usunięto napowietrzną – 
nieczynną - linię telefoniczną, 
która stanowiła duże utrud-
nienie w  pracach polowych, 
dzięki jej zaangażowaniu parafia 
w Olszanach pozyskała dotację 
na remont 300-letniego konfe-
sjonału, zamontowano barierę 
ochronną nad rowem przy 
posesjach 171 i 173 oraz wyre-
montowano drogę dojazdową 
do pól i posesji.

Stanisława Górska z niesłab-
nącą energią dąży do tego, by 
jak największa liczba miesz-
kańców identyfikowała się ze 
swoją miejscowością poprzez 
festyny, imprezy, sprzątanie wsi, 

sadzenie i dbałość o roślinność. 
Dzięki niej zorganizowano 
„Spotkania Opłatkowe”, spo-
tkania z  dietetykami z  cyklu 
„Dla zdrowia i  urody” oraz 
„I  Święto Mieszkańca Wsi 
Olszany”. Radna pomaga tak-
że w  organizacji „Przeglądu 
pieśni religijnej ku czci Jana 
Pawła II” w  Olszanach, miała 
swój udział w  reaktywowaniu 
drużyny piłkarskiej Huragan 
Olszany, wzięła również udział 
w akcji „Modnie, zdrowo, kolo-
rowo”, mającej na celu poprawę 
warunków na terenie stołówek 
szkolnych w gminie Strzegom. 

- Łączenie funkcji radnej 
i sołtysa jest zadaniem trudnym, 
ale też owocnym. Są to funkcje, 
które się wzajemnie uzupełniają 
– podkreśla Stanisława Gór-

ska. – Dodam, że jako członek 
Gminnej Spółki Wodnej, mam 
też możliwość poprawy sytuacji 

związanych z gospodarką wodą 
w całej gminie – zaznacza.

tW

Oczami stanisławy Górskiej
Prezentujemy sylwetki radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu. O tym co udało się zrobić i co jest jeszcze do zrobienia opowiada Stanisława Górska

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w  Strzegomiu radni za-
decydowali o  nadaniu nazwy 
rondu, zlokalizowanemu przy 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
5 z drogą wojewódzką nr 374, 
w rejonie ulicy Świdnickiej.

Od tej chwili rondo nosi 
już nazwę „Ronda Księdza 
Jerzego Popiełuszki”. Przy-
pomnijmy, że nadanie nazwy 
rondu poprzedziły konsultacje 
społeczne. 

red

W lipcu br. nastąpi ogłoszenie 
zasad Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Strzegom na 2017 rok, 
w  tym określenie kategorii 
zadań możliwych do realizacji 
w  ramach budżetu obywatel-
skiego.

Do 12 września 2016r. będzie 
można składać propozycje pro-
jektów zadań inwestycyjnych 
do realizacji 
w ramach bu-
dżetu. Z kolei 
w  paździer-
niku nastąpi 
u d o s t ę p -
n i e n i e  d o 
p u b l i c z n e j 
wiadomości 
listy projek-
t ó w  p o d -
l e g a j ą c y c h 
głosowaniu, 
ich promocja 
i samo głoso-
wanie.

Wszystkie informacje na 
temat Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Strzegom na 2017 
rok zostaną podane na stronie 
www.strzegom.pl i  www.bip.
strzegom.pl w zakładce „Budżet 
Obywatelski”.

red

rondo już z imieniem

rusza Budżet Obywatelski 2017

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na oddanie 
w dzierżawę działki rolnej nr 
21/2, AM-1, Obr. Goczałków, 
o powierzchni 0,0500 ha 
(R IIIa - 0,0200 ha R IIIb - 
0,0300 ha), położonej w Go-
czałkowie. 
Oddanie w dzierżawę 
nastąpi na czas nieozna-
czony.
Przetarg odbędzie się dnia 
14 lipca 2016 roku, o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,2680 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetar-

gu 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 20,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom Nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 11.07.2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc 
od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.

Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 35 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74/8560-
572.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na oddanie w dzierżawę 
działki rolnej nr 153, AM-8, 
Obr. 2, o powierzchni 0,1000 
ha (S/Ps 0,1000 ha) położo-
nej w Strzegomiu. 
Oddanie w dzierżawę na-
stąpi na czas nieoznaczo-
ny.
Przetarg odbędzie się dnia 14 
lipca 2016 roku, o godz. 830 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29, 
I piętro.
Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 0,4650 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia 
decydują uczestnicy przetar-
gu 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 25,00 zł w ka-
sie Urzędu Miejskiego lub na 
konto gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom Nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11.07.2016 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 zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 
dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by 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 roz-
strzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 35 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszo-
ny przetarg może zostać od-
wołany.

Stanisława Górska jest radną Rady Miejskiej w Strzego-
miu oraz sołtysem Olszan. Pracuje na co dzień w dwóch 
komisjach: Komisji ds. Wsi i Komisji Rewizyjnej. Ponadto 
pełni funkcję sekretarza zarządu Gminnej Spółki Wodnej 
„Strzegom” i  jest członkiem Komisji Rewizyjnej klubu 
piłkarskiego Huragan Olszany. 

Co przed nią? - Z myślą o dzieciach i młodzieży należałoby pomyśleć o stwo-
rzeniu odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Piłkarze z Olszan nie 
dysponują żadną bazą z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy Olszan czekają 
na remont drogi „do Ciury”, zamontowanie oświetlenia na drodze powiatowej 
i budowę chodników – podsumowuje Stanisława Górska. 
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P Y TANIE KONKURSOWE T YGO-
DNIA:

Którzy polscy aktorzy wcielili się w  role 
Kargula i Pawlaka w słynnej trylogii Sylwe-
stra Chęcińskiego?

Trzy pierwsze osoby które prawidłowo od-
powiedzą na pytanie otrzymają podwójną wej-
ściówkę na dowolnie wybrany film wyświetlany 
w najbliższy weekend tj. 9-10 lipca br.

Odpowiedzi należy kierować na adres mailo-
wy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@
sck.strzegom.pl

Odpowiedzi zawierać powinny również dane 
osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer 
telefonu. W  tytule e-maila należy wpisać 
„GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck!

„ANGRY BIRDS”
09.07, 10.07, godz. 17.00
11.07, godz. 11.00
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku – 4,50 zł

„WSZYSTKOWIDZĄCA”
09.07, godz. 20.00
10.07, godz. 20.00
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

„GDZIE JEST DORY”
16.07,  godz. 17.00
17.07, godz. 17.00
18.07, godz. 11.00
21.07, godz. 10.00
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł + okulary 3D wielokrot-
nego użytku – 4,50 zł

„RÓWNI GOŚCIE”
16.07,  godz. 20.00
17.07, godz. 20.00
bilety: normalny 15 zł/ ulgowy 
12 zł

co w kinie sck?

Na wystawie prezentowane 
są zdjęcia wykonane przez 
członków Dolnośląskiego 
Okręgu Związku Polskich Fo-
tografów Przyrody w  trakcie 
indywidualnych i zbiorowych 
plenerów fotograficznych. 

Celem działania ZPFP jest 
m. in.: promowanie i  pod-
noszenie poziomu fotografii 
przyrodniczej; popularyzacja 
wiedzy przyrodniczej i  eko-
logicznej; propagowanie zasad 
etycznych, które powinny 
towarzyszyć fotografowaniu 
przyrody, a  także ochrona 
dorobku polskiej fotografii 
przyrodniczej.

Serdecznie zapraszamy.
red

Piękno przyrody
Wszystko, co będzie można podziwiać podczas wystawy, naprawdę godne jest zobaczenia!

Anna Górska wy-
chowała się w  pol-
skiej rodzinie na 
Kresach Wschod-
nich w miejscowości 
Baranowicze. Miała 
kochającą rodzinę, 
która wpoiła  je j 
miłość do ojczy-
zny, wiarę w  Boga 
i  wierność zasadom 
moralnym. Dobrze 
się uczyła, była to-
warzyska i  bardzo aktywnie 
działała w Związku Harcerstwa 
Polskiego. Miała szesnaście lat 
kiedy wybuchła II Wojna Świa-
towa. W  1941 roku oficjalnie 
została zaprzysiężona i  przy-
jęta w szeregi Armii Krajowej. 
Z wielką powagą złożyła przy-

sięgę i od tego mo-
mentu czuła wielką 
odpowiedzialność 
za losy Polski. Do-
konywała niewia-
rygodnych czynów, 
które wykraczały 
poza możliwości fi-
zyczne i psychiczne 
najsilniejszego czło-
wieka. Sama była 
szczupła, niewyso-
ka, ale determinacją 

i  hartem ducha zadziwiała 
kolegów-żołnierzy i dowódców. 
Powierzano jej bardzo trudne 
zadania, a  ona je wykonywała 
w  jakiś niewiarygodny sposób. 
Za odwagę została mianowa-
na do stopnia kaprala. Wojna 
nie zakończyła się dla Anny 

wraz z wycofa-
niem się armii 
n iemieck ie j . 
Została aresz-
towana i  pod-
dana torturom 
przez oficerów 
NKWD, któ-
rzy wcześniej 
a r e s z t o w a l i 
także jej prze-
łożonych z Ar-
mii Krajowej. 
Przesłuchania 
p o w t a r z a ł y 
się kilka razy 
dziennie. Cia-
ło miała zmal-
tretowane, ale 
chyba bardziej 
cierpiała jej dusza, gdyż cały 
czas postępowała zgodnie ze 
złożoną przysięgą i  własnym 
sumieniem, a  słyszała ciągle, 
że jej niebywały trud jest nie-
potrzebny, że jest zaślepiona 
ideałami nieprzystającymi do 
obecnej rzeczywistości. Została 
skazana na karę śmierci, którą 

po tygodniu zamieniono na karę 
25 lat katorgi w  najcięższych 
łagrach Syberii. Losy bohaterki, 
jej zmagania i  walkę o  życie 
w  łagrach zobrazuje państwu 
treść książki. Polecam.

Wioletta kwiatkowska
Biblioteka  

Publiczna w stanowicach

Zespół wokalno-muzycz-
ny „Retro” umilał czas se-
niorom Domu Dzienne-
go Pobytu „Senior Wigor” 
w  Strzegomiu niemalże 
przez ostatnie pół roku.

 – Śpiewaliśmy kolędy, pieśni 
i  piosenki o  różnej tematyce. 
Z  przyjemnością przychodzi-
liśmy do pensjonariuszy. Kto 
chciał, to śpiewał razem z nami 
i miło upływał czas - opowiada 
szefowa zespołu, Barbara Śmia-
tacz. - Po przerwie wakacyjnej 
będziemy dalej śpiewać dla se-
niorów i z seniorami – dodaje. 

red 

niezwykła walka o swoją godność i ideały

„retro” dla seniorów z „Wigora”

Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Niezłomna” Agnieszki Lewandowskiej – Kąkol

Po wakacjach zespół znów odwiedzi podopiecznych strzegomskiego domu seniora. Będzie się działo!

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 

oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl
repertuar od 09.07 – 21.07

Strzegomskie Centrum Kul-
tury zaprasza na wystawę 
Fotografii Przyrodniczej, 
która ma miejsce w  Cen-
trum Aktywności Społecznej 
„Karmel”. Wystawa potrwa 
do końca września br. 

ZPFP, który powstał w 1995 roku, skupia amatorów i zawodowców, ale przede wszystkim pasjonatów. Związek należy do 
Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej (IFWP). 

Agnieszka Lewandowska-Kąkol w  swojej książce przed-
stawiła prawdziwą historię Anny Górskiej ps. Kłos. To 
poruszająca historia o kobiecie, która dokonywała niewiary-
godnych czynów, które wykraczały poza możliwości fizyczne 
i psychiczne najsilniejszego człowieka. Sama była szczupła, 
niewysoka, ale determinacją i  hartem ducha zadziwiała 
kolegów-żołnierzy i dowódców…
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Rusko to jedna z najmniej-
szych wsi gminy Strzegom, 
ale z  jedną z  najbogatszych 
historii. To tu znajdował się 
obóz pracy przymusowej oraz 
istniał najstarszy na Dolnym 
Śląsku wiatrak, pochodzący 
z 1580 r. Dziś życie w Rusku 
toczy się bardzo spokojnie. 
W  tym roku z  funduszu so-
łeckiego zakupiona zostanie 
karuzela na plac zabaw. Wy-
mieniona zostanie również 

zjeżdżalnia. To dobra wia-
domość dla najmłodszych. 
Starszych ucieszy z  pewno-
ścią poprawa estetyki wsi po-
przez zakup nowych nasadzeń 
oraz organizacja spotkania 
integracy jnego, które już 
niebawem, bo w  lipcu. Jed-
nak planów do realizacji jest 
wiele. – Czekamy na budowę 
kanalizacji sanitarnej, która 
być może rozpocznie się już 
jesienią – mówi sołtys Ur-

szula Łata. Mieszkańcy marzą 
także o  boisku, na którym 
młodzież mogłaby spędzać 
wolny czas. – Jest pomysł, 
aby boisko sąsiadowało z pla-
cem zabaw – wyjaśnia sołtys. 
Jak podkreśla Urszula Łata, 
najważniejsza jest integracja 
mieszkańców oraz ich zaan-
gażowanie w sprawy wsi. 

– Chciałabym, żebyśmy 
wspólnie działali na rzecz Ru-
ska, bo razem możemy więcej 
– dodaje. Przypomnijmy jesz-
cze, że mieszkańcy kolejny raz 
głośno opowiedzieli się prze-
ciwko wysypisku śmieci w  ich 
miejscowości. Informowała 
o tym TVP Wrocław. 

red

Jak przystało na święto, swoje 
talenty i  umiejętności prezen-
towali niemal wszyscy: dzieci, 
młodzież i dorośli. Dzieci z PSP 
Olszany pod kierunkiem na-
uczyciela wf-u Jakuba Janowi-
cza, zademonstrowały piramidy 
akrobatyczne, a  także ujawniły 
swoje talenty wokalne. Pokazy 
były bardzo ciekawe, a występy 
– piękne. Sport podczas festynu 
to również mecze piłkarskie 
młodzików (w nagrodę wszyscy 
otrzymali gadżety EURO 2016) 
oraz młodych mężczyzn i  ko-

biet. Pokazano również gołębie 
z hodowli Krzysztofa Borowca 
oraz gołębie i chińskie kury (od 
nich pochodzą europejskie) 
Krzysztofa Szewczyka oraz 
konie Dariusza Wośka. Dzieci 
chętnie korzystały z przejażdż-
ki w  siodle. Dużą atrakcją dla 
młodszych dzieci była bezpłatna 
zjeżdżalnia. 

W Olszanach odbył się rów-
nież pokaz skoków spadochro-
nowych w wykonaniu członków 
Towarzystwa Lotniczego ze 
Świebodzic – pana Jerzego 

i pani Kariny, na co dzień spe-
cjalistki od kredytów hipotecz-
nych w  dużym wrocławskim 
banku, mamy dwójki dzieci (9 i 7 
lat). Skokom zawsze towarzyszą 
emocje. Czy wylądują na boisku? 
A może w pobliskim rzepaku? 
Ale profesjonaliści wylądowali 
tam, gdzie zaplanowali – niemal 
na środku boiska.

Oprócz atrakcji dla ducha, 
były również te dla ciała: pierogi 
i obowiązkowe kiełbaski z grilla 
Rady Sołeckiej, ogórki sołtyski, 
bigos piłkarzy „Huraganu”, 

ciasta, gofry i naleśniki Rady Ro-
dziców, a także popcorn i wata 
cukrowa. Do tańca przygrywał 
duet specjalnie stworzony na tę 
okazję – Damian Mania i To-
masz Zięba. Imprezę ochraniała 
OSP Olszany.

Mimo zapowiadanych i  krą-
żących wokół Olszan burz 
i  opadów – pogoda dopisała. 
Zabawa i tańce na nowej płycie 
betonowej trwały do białego 
rana. Następne ”Święto Miesz-
kańca wsi Olszany” już za rok.

red

Święto mieszkańca wsi Olszany już za nimi
Dzieci z PSP Olszany zademonstrowały m. in. piramidy akrobatyczne oraz ujawniły swoje talenty wokalne

Mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców wsi Mo-
rawa. Wszystko wskazuje na 
to, że już we wrześniu w ich 
miejscowości zostanie wybu-
dowana droga dojazdowa do 
gruntów rolnych. 

W zeszłym roku wyremon-
towano drogi tego typu w Ol-

szanach, Żółkiewce oraz ulicę 
Milenijną w Strzegomiu. Do-
dajmy jeszcze, że trakty te są 
drogami dojazdowymi do pól, 
ale również ułatwiają dotarcie 
do wielu posesji, które znaj-
dują się w ich sąsiedztwie. 

red

Brak chodników przy dro-
dze powiatowej, biegnącej 
przez wieś Międzyrzecze, 
był prawdziwą uciążliwością 
dla jej mieszkańców. Dzię-
ki porozumieniu Starostwa 
Powiatowego w  Świdnicy 
oraz gminy Strzegom udało 
się jednak temu problemowi 

zaradzić. Obecnie tr wają 
prace związane z  budową 
chodników w Międzyrzeczu. 
To jednak nie koniec prac 
w  tym roku na drogach po-
wiatowych. Nowe chodniki 
zyskają także wsie Goczałków 
i Skarżyce. 

red

Wybudują drogę w morawie

Będą wreszcie chodniki

Na podstawie art. 35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 

wykazy nieruchomości stanowią-
cych własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 185/
B/2016, 186/B/2016, Burmistrza 
Strzegomia, z dnia 29 czerwca 
2016 roku. 

Na podstawie art. 35, ust. 1 usta-
wy 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 wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości 

stanowiących własność gminy 
Strzegom, przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierżawę) 
zgodnie z Zarządzeniem nr: 177/
B/2016, 178/B/2016 179/B/2016, 
180/B/2016, 181/B/2016, Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 24 
czerwca 2016 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami(Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
gow Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości stanowiących własność 

gminy Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 166/B/2016, Nr 167/B/2016, Nr 
168/B/2016, Nr 169/B/2016, Nr 170/
B/2016, Nr 171/B/2016, Nr 172/B/2016, 
Nr 173/B/2016, Nr 174/B/2016, Nr 
175/B/2016, Burmistrza Strzegomia 
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Przypomnijmy też, że w zarządzie gminy Strzegom jest około 96 km dróg, w tym 
46 km dróg publicznych i 50 km dróg wewnętrznych, w skład których wchodzą 
szutrowe drogi wewnętrzne i typowo gruntowe drogi transportu rolnego.

W planach jest również budowa zatoki autobusowej w Olsza-
nach oraz budowa chodnika w Kostrzy.

Tak zmieniają się nasze wsie – rusko

B u r m i s t r z  s t r z e g o m i a  i n f o r m u j e

W każdym z numerów „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” prezentujemy zmiany, jakie zacho-
dzą na strzegomskich wsiach. W tym wydaniu 
o tym, co się dzieje w Rusku, opowiada sołtys 
Urszula Łata. – Czekamy na budowę kanalizacji 
sanitarnej, która być może rozpocznie się już 
jesienią – mówi. - Mieszkańcy marzą także 
o boisku, na którym młodzież mogłaby spędzać 
wolny czas – dodaje szefowa wsi. 

W sobotnie popołudnie 25 czerwca br. na boisku sportowym w Olszanach odbył się festyn z okazji „I Święta Mieszkań-
ca wsi Olszany” zorganizowany przez sołtysa – Stanisławę Górską i Radę Sołecką. Przybyli mieszkańcy, sąsiedzi oraz 
zaproszeni goście.
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Najważniejszy konkurs in-
dywidualnie wygrał Ludwig 
Svennerstal na King Bobie 
(40,50 pkt), który przejechał 
próbę terenową bezbłędnie 
i  w  normie czasu, a  następnie 
nie zrobił zrzutki na parku-
rze. Najbardziej utytułowany 
obecnie na świecie zawodnik 
niemiecki na koniu fischerTaki-
nou zajął dopiero drugie miejsce 
z wynikiem (40,60 pkt).

Młody Szwed po zakoń-
czonym konkursie nie krył 
radości. - W  Strzegomiu po 
raz pierwszy w swojej karierze 

wygrałem międzynarodowe 
zawody na poziomie trzech 
gwiazdek – powiedział Ludwig 
Svennerstal.

Zwycięstwo w  Strzegom 
Horse Trials czyni Szweda 
i King Boba pewniakami w na-
rodowej ekipie na Igrzyska 
Olimpijskie. Także Michael 
Jung na pewno pojedzie do Bra-
zylii i  to najprawdopodobniej 
ze startującym w  Strzegomiu 
fischerTakinou.

- Jestem bardzo zadowolony 
ze startu moich koni w Strze-
gom Horse Trials. Zawody jak 

zwykle zorganizowane były 
bardzo dobrze – powiedział 
Michael Jung, który do Strze-
gomia przywiózł swoje najlep-
sze wierzchowce.

Po bezbłędnym parkurze na 
trzecie miejsce z  czwartego 
indywidualnie awansowała 
Brytyjka Rosalind Canter 
na koniu Allstar B (46,2 pkt), 
przyczyniając się do zwycięstwa 
ekipy z Wielkiej Brytanii (160,6 
pkt.). Pomimo kilku zrzutek na 
niedzielnym parkurze, drugą 
pozycję w  Pucharze Narodów 
utrzymali Włosi (173,9 pkt.), 

a trzecią ekipa belgij-
ska (238,7 pkt.).

Łącznie w  Strze-
gom Horse Trials (22-
26 czerwca br.) wy-
startowało w siedmiu 
międzynarodowych 
konkursach ponad 
350 koni i ponad 200 
zawodników z  20 
krajów. Wielu z nich 
zobaczymy niebawem 
na igrzyskach w  Rio 
de Janeiro.

red

Porażka murowanego faworyta
W sumie wystartowało ponad 350 koni i ponad 200 zawodników z 20 krajów. Wielu z nich zobaczymy w Rio de Janeiro. Wyniki były zaskakujące

Drużyna Szkółki Muszkar-
skiej „Strzegomski Lipień” 
w  składzie: Jakub Kaszub, 
Adam Krukowski, Bartosz 
Głód oraz trener-opiekun 
Stanisław Pomykała zdobyła 
Drużynowe Muchowe Mi-
strzostwo Polski Juniorów! 
Rywalizacja miała miejsce 
na Bobrze i  Kwisie (okręg 
Jelenia Góra) w dniach 23-25 
czerwca br. 

W dwudniowych zmaganiach 
wzięło udział 23 zawodników i 1 
zawodniczka. Pogoda dopisała, 
a nastroje wśród startujących były 
bardzo bojowe. Po pierwszej 
turze wędkarze ze strzegomskiej 
szkółki zajmowali 2. miejsce, 
druga tura była w ich wykonaniu 
trochę gorsza, natomiast w trze-
ciej turze odnieśli pewne zwy-
cięstwo. W klasyfikacji końcowej 
młodzi strzegomianie zajęli 1. 
miejsce i tym samym zwyciężyli 
w mistrzostwach Polski. 

- Radość i niedowierzanie, że 
jesteśmy najlepsi. Gratulujemy 
tego sukcesu naszym chłopcom 
i życzymy kolejnych zwycięstw – 
podkreśla Tadeusz Chmieliński, 
prezes strzegomskiego koła. 

Tradycją już się stało, że pod-
czas Święta Granitu Strze-
gomskiego odbywają się 
Turnieje: Szachowy i  Gier 
Komputerowych o  Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w  Strzegomiu. 
Rozgrywki miały miejsce 
w sobotę, 18 czerwca br.

Do rozgrywek przystąpiło 
łącznie 40 zawodników z Jawo-
ra, Wrocławia, Świdnicy, Żaga-
nia, Chocianowa i Strzegomia. 

W wyniku przeprowadzonych 
rozgrywek wyłoniono następu-
jących zwycięzców:

Turniej Szachowy
- kategoria „kobiety” – 
I miejsce Maria Kwarciak
II miejsce Irena Piórek
III miejsce Iga Kruk
- kategoria „juniorzy” – 

I miejsce Bartłomiej Róg
II miejsce Piotr Piórek
III miejsce Waldemar Drążek
- kategoria „seniorzy” – 
I miejsce Hubert Zieliński
II miejsce Stanisław Krawiec
III miejsce Roman Drążek

Turniej Gier 
Komputerowych
I miejsce Konrad Marczak
II miejsce Michał Swoboda
III miejsce Maksymilian Wro-
na
Zdobywcy pierwszych miejsc 
zostali uhonorowani pucharami 
i  złotymi medalami, pozostali 
srebrnymi i brązowymi meda-
lami. Nagrody ufundował i wrę-
czył na koniec obu turniejów 
przewodniczący Rady Miejskiej 
– Tomasz Marczak.

młodzi strzegomscy wędkarze z tytułem mistrza Polski

Po Turniejach: szachowym i Gier komputerowych

- Gratulujemy tego sukcesu naszym chłopcom i życzymy kolejnych zwycięstw – mówi Tadeusz Chmieliński

Zdobywcy pierwszych miejsc zostali uhonorowani tradycyjnie pucharami i złotymi medalami

Przed dwoma tygodniami 
informowaliśmy o  dużym 
sukcesie Krystiana Perchuna 
na zawodach w Łodzi. Judoka 
Startu Strzegom ponownie 
dał znać o sobie, wygrywając 
Międz ynarodowy Puchar 
Polski Młodzików w  Nowej 
Soli. Turniej odbył się 18 
czerwca br.

Krystian Perchun podniósł 
wysoko poprzeczkę swoim 
przeciwnikom. W  elimina-
cjach trafił  na czołowych 
zawodników z  Polski i  jed-
nego z  najlepszych judoków 
z Azerbejdżanu. 
Po k o n u j ą c 
ich wszyst-
kich, strze-
gomianin 
awansował 

do półfinału, gdzie nie dał 
żadnych szans swojemu prze-
ciwnikowi, wygrywając także 
przed czasem. Finałowa walka 
wyglądała tak samo jak wcze-
śniejsze - była pełna emocji, 
ale krótka. Krystian pokazał 
wysoką klasę i  kunszt, i  tak 
jak w  poprzednich dwóch 
startach pucharowych, stanął 
na najwyższym podium i tym 
samym umocnił się na pierw-
szym miejscu w  klasyfikacji 

PZ Judo w kat. do 
66 kg.

red

Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji w  Strzegomiu zaprasza 
na wakacyjne nieodpłatne 
zajęcia na basenie kąpielo-
wym dla mieszkańców gminy 
Strzegom powyżej 50. roku 
życia (+50). W  lipcu zaję-

cia będą się odbywać przed 
otwarciem basenów w każdy 
poniedziałek i  czwartek od 
godz. 8.00 do 8.45. P lan 
zajęć na sierpień podamy 
pod koniec lipca. Serdecznie 
zapraszamy.

krystian Perchun ze złotem

Bezpłatne zajęcia na basenie

Fot. Katarzyna Boryna

Jedna sekunda stracona na crossie w CIC3* kosztowała utytułowanego zawodnika Michaela Junga (Niemcy) 
utratę zwycięstwa podczas zawodów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) na hi-
podromie w Morawie. W Pucharze Narodów bezkonkurencyjni okazali się Brytyjczycy.

Nasz zespół wcześniej wywalczył mistrzostwo okręgu Wałbrzych, co dało możliwość startu 
w Mistrzostwach Polski Juniorów.
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ZBIÓRKA Z GNIAZD

Harmonogram odbioru na 2016 r. PLASTIK. Ulica / miejscowość 
wg wykazu

Miesiąc Dzień miesią-
ca

Dzień miesią-
ca

Dzień miesią-
ca

REJON I i II REJON III REJON IV

KWIECIEŃ 4, 18 6, 20 8, 22

MAJ 2, 16 (5 czw), 18 (7 sob), 20

CZERWIEC 6, 20 8, 22 10, 24

SZKŁO. Ulica / miejscowość wg wykazu

Miesiąc Dzień miesiąca Dzień miesiąca Dzień miesiąca

REJON I i II REJON III REJON IV

KWIECIEŃ 11, 25 13, 27 15, 29

MAJ 9, 23 11, 25 13, (28 sob)

CZERWIEC 13, 27 15, 29 17, (30 czw)

Harmonogram odbioru w III kwartale 2016 r. ODPADY SUCHE, samochód specjali-
styczny (dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 11, 25 12, 26 13, 27 14, 28 1, 15, 29

SIERPIEŃ 8, 22 9, 23 10, 24 11, 25 12, 26

WRZESIEŃ 5, 19 6, 20 7, 21 8, 22 9, 23

Harmonogram odbioru w III kwartale 2016 r. ODPADY BIODEGRADOWALNE, 
samochód specjalistyczny (dwukomorowy). Ulica / miejscowość wg wykazu

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

LIPIEC 4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28
1, 8, 15, 22, 
29

SIERPIEŃ 1, 8, (16 wt), 
22, 29

2, 9, (17 śr), 
23, 30

3 ,  10 ,  (18 
czw), 24, 31

4, 11, (19 pt), 
25

5 ,  12 ,  (20 
sob), 26

WRZESIEŃ 5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28
1, 8, 15, 22, 
29

2, 9, 16, 23, 
30

HARMONOGRAM ODBIORU ZUŻYTEGOSPRZĘTU AGD I RTV 
ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU WSI 

GMINY STRZEGOM

Lp. Nazwa wsi Terminy odbioru 
zużytego sprzętu

1
Bartoszówek 
Jaroszów 
Rusko

22.08. 2016

2

Goczałków  
Goczałków Górny 
Graniczna  
Rogoźnica 
Wieśnica

23.08. 2016

3

Kostrza  
Żelazów 
Godzieszówek  
Żółkiewka  
Tomkowice

24.08.2016

4
Morawa  
Skarżyce  
Stanowice 
Międzyrzecze

25.08.2016

5

Modlęcin 
Granica  
Olszany 
Stawiska 
Grochotów

26.08. 2016

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH  
I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Wojska 

Polskiego, Ametystowa, 

Bankowa, Bazaltowa, 

Bukowa, Ceglana, Cho-

pina, Cicha, Czerwonego 

Krzyża, Dębowa, Dworco-

wa, Fiołkowa, Granitowa, 

Jaśminowa, Kalcytowa, 

Kasztanowa, Klonowa, Ko-

chanowskiego, Kolejowa, 

Kościuszki, Kwarcowa, 

Legnicka, Matejki, Mickie-

wicza, Mostowa, Niecała, 

Niepodległości, Ofiar 

Katynia, Paderewskiego, 

Promenady, Puławskiego, 

Reja, Różana, Rzeźni-

cza, Sikorskiego, Skalna, 

Sosnowa, Staffa, Św. Anny, 

Św. Jana, Wałowa, Witosa, 

Wyspiańskiego,

3-go Maja, Andersa, Armii Kra-

jowej, Bema, Bohaterów Getta, 

Bracka, Brzegowa, Brzozowa, 

Czarna, Dąbrowskiego, Dembiń-

skiego, Dolna, Górnicza, Jelenio-

górska, Kamienna, Kasztelań-

ska, Konopnickiej, Kopalniana, 

Koszarowa, Kościelna, Krótka, 

Ks. Prałata St. Siwca, Kwiatowa, 

Leśna, Limanowskiego, Lipowa, 

Malinowa, Milenijna, Miodowa, 

Morska, Ogrodowa, Olszowa, 

Parkowa, Piłsudskiego, Plac 

Jana Pawła II, Polna, Rybna, 

Rynek, Słoneczna, Starzyńskiego, 

Szarych Szeregów, Szkolna, Św. 

Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, 

Wałbrzyska, Wesoła, Widoko-

wa, Wodna, Wolska, Wrzosowa, 

Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Agrestowa, Al. 

Woj. Polskie-

go od nr 78 

do końca, , 

Anielewicza, 

Bartoszówek, 

Brzoskwiniowa, 

Graniczna, 

Gronowska, 

Jagodowa, 

Jaroszów , 

Międzyrze-

cze, Morawa, 

Porzeczkowa, 

Rusko, Skarży-

ce, Strzelnicza, 

Winogronowa,

Godzieszó-

wek,  

Granica, 

Grochotów, 

Modlęcin, 

Olszany, 

Stanowice, 

Stawiska, 

Tomkowice,

Goczałków, 

Goczałków 

Górny,  

Kostrza,  

Żelazów, 

Żółkiewka, 

Wieśnica, 

Rogoźnica,

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
NA TERENIE MIASTA STRZEGOM

Lp. Nazwy ulic Termin

1

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

15.02, 16.05, 
(16.08 – 
wtorek), 
14.11.2016

2
ul. Staffa, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, prawa strona ul. Legnickiej (od ul. Niecałej do ul. Aleja Wojska Polskie-
go), ul. Aleja Wojska Polskiego (od ul. Legnickiej do nr 76), ul. Rzeźnicka, Reja, Mickiewicza, Sikorskiego, Wałowa, 
Kolejowa, Ceglana, Mostowa

16.02, 17.05, 
(17.08 – 
środa), 
15.11.2016

3

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

17.02, 18.05, 
(18.08 
czwartek), 
16.11.2016

4

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

18.02, 19.05, 
(19.08 – 
piątek), 
17.11.2016

5

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

19.02, 20.05, 
(20.08 – 
sobota), 
18.11.2016

Odpady prosimy wystawiać do godz. 10°° przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski

REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, Dębowa, 
Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, Kolejo-
wa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnic-
ka, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar Ka-
tynia, Paderewskiego, Promenady, 
Puławskiego, Reja, Różana, Rzeźni-
cza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, 
Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, 
Gronowska, Jagodowa, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszaro-
wa, Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwia-
towa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, 
Porzeczkowa, Rybna, Rynek, Słoneczna, Starzyń-
skiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, Winogronowa, Wodna, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Bartoszówek, Gro-
chotów, Jaroszów 
, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowi-
ce, Stawiska,

Goczałków , 
Goczałków Górny, 
Godzieszówek, 
Granica, Graniczna, 
Kostrza, Rogoź-
nica, Tomkowice, 
Wieśnica , Żelazów, 
Żółkiewka,
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Jaroszów - działki pod zabudowę garażową

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski

REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, Dębowa, 
Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, Kolejo-
wa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnic-
ka, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar Ka-
tynia, Paderewskiego, Promenady, 
Puławskiego, Reja, Różana, Rzeźni-
cza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, 
Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, 
Gronowska, Jagodowa, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszaro-
wa, Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwia-
towa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, 
Porzeczkowa, Rybna, Rynek, Słoneczna, Starzyń-
skiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, Winogronowa, Wodna, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Bartoszówek, Gro-
chotów, Jaroszów 
, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowi-
ce, Stawiska,

Goczałków , 
Goczałków Górny, 
Godzieszówek, 
Granica, Graniczna, 
Kostrza, Rogoź-
nica, Tomkowice, 
Wieśnica , Żelazów, 
Żółkiewka,

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
138/6, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r.  o godz. 13 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r.  o godz. 1320 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r.  o godz. 1340 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 2.100,00 zł
Wadium - 210,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r.  o godz. 14 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru wschodniej czę-
ści gminy Strzegom obejmu-
jącej obręby: Bartoszówek, 
Jaroszów, Rusko, Skarżyce, 
Morawa i Międzyrzecze zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. powyższe nieru-
chomości oznaczone są sym-
bolem MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 

0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 11.07.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notar ialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 

ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza pią-
ty przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Sza-
rych Szeregów o powierzchni 
0,6921 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 330.000,00 zł
Wadium - 33.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 15.10.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 17.12.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 25.02.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 

na dzień 05.05.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 
2013 r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem E.19.MW/MN – te-
reny pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu 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 rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 11.07.2016 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 upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-

wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży 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 usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki 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 Gmi-
ny 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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/4, AM – 5, Obr.1, położo-
na w Strzegomiu, przy ulicy 
Kalcytowej gmina Strzegom 
o powierzchni 20 m² (działka 
pod zabudowę garażową)
 D la  n ie ruchomośc i  u rzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu Parku Obsługi 
Komunikacyjnej położonego 
pomiędzy ul. Kalcytową, a ul. 
Sikorskiego w Strzegomiu obej-
mującego działki nr 2/9, 2/3, 
2/7, 2/8, 5/22, 5/30 oraz część 
działek nr 5/34 i 5/36, AM-5, 
Obr. 1 zatwierdzonego uchwałą 
Nr 71/98 Rady Miejskiej Gminy 
Strzegom z dnia 26 listopada 
1998 r. przeznaczone są pod 
tereny lokalizacji garaży samo-
chodowych – symbol 9 KS.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.05.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 3.800,00 zł
Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r.  o godz. 10 30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 

w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 11.07.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notar ialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 

i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna Działka pod zabudowę garażową - strzegom, ul. kalcytowa
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Piękna pogoda, szereg wystaw i stoisk kamieniarskich, koncerty muzyczne, występy artystyczne, różne zawody sportowe i wiele, wiele innych przedsięwzięć – naprawdę było co zobaczyć w 
trakcie Święta Granitu Strzegomskiego 2016, które już od wielu lat jest wspaniałą imprezą i marką Strzegomia. Perfekcyjna organizacja i współpraca różnych instytucji, głównie z branży 
kamieniarskiej, sprawiły, że mamy tę imprezę jeszcze świeżo w pamięci i już nie możemy się doczekać przyszłorocznej edycji „imienin” naszego miasta. Poniżej przedstawiamy zdjęcia autor-
stwa Tomasza Kruszelnickiego ze Strzegomskiego Centrum Kultury, które było głównym organizatorem Święta Granitu Strzegomskiego.

Święto radości i spontaniczności


