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StrzeGom
Komendant  
już oficjalnie

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki oficjalnie objął sta-
nowisko komendanta Ko-
misariatu Policji w Strze-
gomiu. Jak zamierza prowa-
dzić strzegomski komisariat 
policji? 

 str.3

StrzeGom
O czym na sesji? 

Wiele ważnych spraw po-
ruszano na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu. Tematem głównym 
były stawki podatków. Co się 
zmieni od przyszłego roku? 

 str.4

StrzeGom
Konkurs!!!

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

Korekta drzew 

Na ul. Promenada w Strze-
gomiu przeprowadzono 
korektę drzew, co miało 
na celu ich uformowanie 
oraz odcięcie gałęzi zagra-
żających bezpieczeństwu 
użytkowników ulicy. 

spowalniacz 

W  Jaroszowie „na Hote-
lach” wymieniono spowal-
niacz. Elementy gumowe 
spowalniacza zastąpiły be-
tonowe. 

Jest równiej 

Na u l i c y  Gór n i c z e j 
w  Strzegomiu wyrównano 
nawierzchnię warstwy szu-
trowej. 
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To wyjątkowa i  charyzma-
tyczna postać w historii naszej 
gminy. Zmarłego 4 listopada 
2016 r. żegnali: najbliższa 
rodzina, kapłani, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
oraz mieszkańcy Strzegomia, 
dla których był nieprzeciętną 
osobowością i  autorytetem. 
Uroczystości  pogrzebowe 
miały miejsce w  Bazylice 
Mnie j sze j  w  S trzegomiu 
i cmentarzu na ul. Olszowej. 

Edward Forski urodził się 
4 czerwca 1916 r. w  Wierz-
chosławicach k/ Tarnowa. Do 
Strzegomia trafił na początku 
lat 50-tych XX w. Od 1952 

roku profesjonalnie prowadzo-
ny przez niego chór parafialny 
Św. Cecylii swymi występa-
mi uświetniał uroczystości 
religijne oraz patriotyczne 
na terenie miasta i  diecezji. 
Dysponując starannym wy-
kształceniem muzycznym, 
stał się prawdziwym anima-
torem, wręcz duszą zespołu. 
Jak powszechnie podkreślano, 
wśród swoich podopiecznych 
wyrabiał umiejętność arty-
stycznego wykonania pieśni 
chóralnej i nadania jej indywi-
dualnego wyrazu, rozbudzając 
jednocześnie zamiłowanie do 
zbiorowego śpiewania.

Jako świadek i towarzysz naj-
ważniejszych momentów życia 
kilku pokoleń strzegomian, 
a także nauczyciel i przewodnik 
po krainie harmonii dźwię-

ków utalentowanych muzycz-
nie dzieci i  młodzieży, zyskał 
uznanie i wdzięczność lokalnej 
społeczności, władz kościelnych 
oraz samorządowych.

Przy okazji poprawi się rów-
nież estetyka tych miejsc oraz 
bezpieczeństwo. Wiadukty będą 
wyczyszczone i  pomalowane. 
W przypadku wiaduktu na ul. 
Aleja Wojska Polskiego nastąpi 
również wymiana nawierzchni 
torowej. Swój wygląd zmieni 
również zabytkowa estakada 
przebiegająca przez Strzegom.

- Czekaliśmy na to tyle lat, 
w końcu się doczekaliśmy! Na-
sze miasto cały czas zmienia 
swoje oblicze, a  modernizacja 
wiaduktów świetnie wpisuje się 

w ten proces – podkreśla pan Jan, 
mieszkaniec ul. Dąbrowskiego.

Prace potrwają do końca roku. 
Ich koszt wynosi ponad 1 mln 
zł, a środki pochodzą z budżetu 
Polskich Kolei Państwowych.

Skala zaniedbań strzegom-
skich wiaduktów jest bardzo 
duża i  tegoroczne remonty na 
pewno nie wyczerpią wszyst-
kich potrzeb. Jak udało nam 
się dowiedzieć, PKP planuje 
również w przyszłym roku prace 
modernizacyjne.

red

Pożegnanie edwarda Forskiego

strzegomskie wiadukty w remoncie

Był świadkiem i towarzyszem najważniejszych momentów życia mieszkańców swojego miasta

PKP planuje również w przyszłym roku prace modernizacyjne. Zmiany będą duże 

Jak zapowiadaliśmy, ruszyły prace remontowe na kilku 
wiaduktach na terenie Strzegomia. To dobra wiadomość 
dla mieszkańców Strzegomia, którzy często narzekali na 
stan techniczny obiektów kolejowych.

W uznaniu zasług dla miasta, w którym spędził gros swojego życia, 26 paździer-
nika 2006 r. Edward Forski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia. 
Odznaczenie  to wręczono mu na ostatniej  sesji  kadencji  2002-2006. Sam 
zainteresowany nie krył wtedy wielkiego wzruszenia - Całe życie pracowałem 
w Strzegomiu i dziękuję, że dostrzegliście tę pracę. Jest to dla mnie ogromne 
zaskoczenie i wyróżnienie – podkreślał. 
Skromny, ciepły  i serdeczny. Takim go zapamiętamy na zawsze. Spoczywaj 
w pokoju Panie Profesorze!

1 listopada br., w  wieku 100 lat, odszedł do wieczności 
Edward Forski, „Honorowy Obywatel Strzegomia”, a także 
wieloletni organista w parafii pw. Św. APP Piotra i Pawła 
w Strzegomiu i chórmistrz chóru Św. Cecylii.
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Tajemnica ich związku po-
lega na tym, że czują się sobie 
potrzebni. Oczywiście, że się 
kłócą, jeżeli dwoje ludzi łączy 
emocjonalna więź, to musi 
fermentować. Wtedy razem, 
choćby nie wiem co, zawsze 
znajdą siłę żeby poradzić sobie 
ze wszystkim. Bo przez życie 
trzeba iść razem, kłaść się ra-
zem i budzić rano obok siebie. 
Mimo różnych przeciwności 
losu, Państwo Banaś dotrzy-
mali przyrzeczenia danego 
sobie na ślubie. Możliwe to 
było tylko dlatego, że da-
rzyli i  darzą się wzajemnym 
uczuciem i  poszanowaniem. 
Z  ich życia wynika niejedna 
nauka dla tych, którzy wybrali 
lub wybiorą wspólnotę mał-
żeńską. Jubilatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy następ-
nych wspólnych lat w zdrowiu 
i szczęściu! 

„Dzień Białej Laski” jest 
świętem osób nie wido-
mych i   niedowidz ąc ych 
obchodzonym corocznie 
1 5  p a ź d z i e r n i k a . Z   t e j 
okazji członkowie strze-
gomskiego koła Polskiego 
Związku Nie widomyc h 
s p o t k a l i  s i ę  w   d n i u  2 1 
października br. w restau-
racji „Pod Rumakiem”.

Wśród zaproszonych go-
ści byli m. in.: wiceprezes 
Polskiego Związku Niewi-
domych - okręg dolnośląski 
- Bogumiła Kochanek, były 
prezes tego okręgu - Ma-
rian Kusaj, burmistrzowie 
S t r z egomia , r adn i  R ady 
Mie j sk i e j  i   s t r z egomsc y 
księża. Spotkanie uświetnił 
występ dzieci  z   Publ icz-
n e g o  Pr z e d s z k o l a  N r  3 
w Strzegomiu, które zapre-
zentowały piękne i   rado-
sne układy taneczne. Duże 
wzruszenie wywołał także 
koncert Armanda Perykiet-
ko, niewidomego śpiewaka 
operowego. 

- W  uroczystości  wzię-
ło udział ok. 50 członków 
naszego  koła . Spotkanie 
odbyło się w miłej i serdecz-
nej atmosferze. Członkowie 
koła stanowią jedną wiel-
ką rodzinę, wspierającą się 
w  życiu i  w  podejmowaniu 
wielu działań na rzecz poko-
nywania codziennych barier 
Cie sz ę  s i ę , ż e  s amor ząd 
lokalny od wielu lat wspiera 
wszelką działalność statu-
tową dla potrzeb członków 
koła – podkreśla Andrzej 

Zontek, prezes strzegom-
skiego koła.

W  trakcie strzegomskich 
obchodów „Dnia Białej La-
sk i ” wręczono także  od-
znaczenia. „Złotą Odznakę 
Honorowego Członka Pol-
skiego Związku Niewido-
mych” otrzymał burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Su-
chyta. Odznaczenie „Przyja-
ciel niewidomego” wręczono 
zastępcy burmistrza – Wie-
s ł a wo w i  W i t k o w s k i e mu . 
Zarząd strzegomskiego koła 
otrzymał z  kolei „Srebrną 
i Brązową Odznakę Polskie-
go Związku Niewidomych”. 
Dodajmy jeszcze, że prezes 
Andrzej Zontek wręczył 28 
członkom okolicznościowe 
podziękowania za długolet-
nią przynależność do koła 
(co najmniej 15 lat). 

tW

są ze sobą 50 lat!

„Dzień Białej Laski” w strzegomiu

Z ich życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską

Andrzej Zontek wręczył 28 członkom okolicznościowe podziękowania za długoletnią przynależność do koła

Organizacje pozarządowe, 
które będą ubiegać się o dofi-
nansowanie z budżetu gminy 
w ramach tegorocznych kon-
kursów ofert muszą pamiętać 
o zmianie formularzy. 

O  najważniejszych zmia-
nach i o tym czemu organiza-
cje będą musiały stawić czoła 
w świetle nowych przepisów, 
opowiedział 25 października 
br. Waldemar Weihs, prezes 
wałbrzyskiej Fundacji „Mer-
kury”.

Bezpłatne spotkanie szkole-
niowo-informacyjne dla orga-
nizacji pozarządowych odbyło 
się w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego w  Strzegomiu. 
Szczegółowo omówiono m.in. 
zasady wypełniania nowych wzo-
rów ofert, a także najważniejsze 
zmiany we wzorze umowy. 
Uczestnicy otrzymali nie tylko 
bezpłatne materiały edukacyjne, 
ale także sporą dawkę wiedzy. 
Jak sami przyznali, spotkanie 
było potrzebne i pożyteczne.

Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu in-
formuje, że po raz kolejny 
realizowany jest Program 
„Pomoc Państwa w za-
kresie dożywiania”. 

- W związku z  tym 
serdecznie zapraszamy 
chętnych rodziców chcą-
cych skorzystać z pomocy w for-
mie jednego gorącego posiłku 
dziennie dla dzieci w szkole, aby 
zgłaszali się do siedziby Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Strze-
gomiu, przy ul. Armii Krajowej 
23 – zaznacza Bożena Brańka, 
kierownik OPS w Strzegomiu. 

Zgodnie z uchwałą w sprawie 
podwyższenia kryterium do-

chodowego na osobę w rodzinie 
uprawniającego do pomocy 

w  formie posiłku, albo 
świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów 
żywnościowych pomoc 
może być przyznana oso-

bom i rodzinom, których 
miesięczny dochód netto nie 

przekracza 150% kwoty kryterium 
dochodowego, tj. kwoty 951,00 zł 
netto w przypadku osoby samot-
nie gospodarującej i kwoty 771,00 
zł netto w przypadku osoby w 
rodzinie.

Szczegółowych informacji uzy-
skać można w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu pod nu-
merem telefonu: 74 64 77 180.

Było spotkanie dla nGO

Darmowa żywność dla dzieci

Państwo Irena i Tadeusz Banaś ze Strzegomia obchodzili uroczyście 50-lecie pożycia małżeńskiego. 29.10.1966 
roku Tadeusz i Irena złączeni uczuciem i wzajemną miłością zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Strzegomiu. Są rodzicami córki Wioletty, dziadkami Patryka i Kasi oraz pradziadkami Oliwiera. 
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Listopad 2016 r. 
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

06.11 – 12.11 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

13.11 – 19.11 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

20.11 – 26.11 Avena ul. Rynek 32-36 74/ 851-60-73

Kiedy dyżury naszych aptek? szukamy  
wolontariuszy!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

Strzegomskie Centrum Kul-
tury zaprasza chętnych wolon-
tariuszy XXV Finału WOŚP na 
spotkanie organizacyjne, które 
odbędzie się 23 listopada br. o 
godz. 16:00 w sali widowisko-
wej SCK.

Prosimy o zabranie ze sobą nr 
Pesel oraz zdjęcia legitymacyj-
nego w przypadku osób, które 
po raz pierwszy chcą zostać 
wolontariuszami.

DO WSZYSTKICH MIESZ-
KAŃCÓW WSI BARTOSZÓWEK, 
KTÓRZY BĘDĄ PRZYŁĄCZANI 
DO SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ NA II ETAPIE

Wodociągi i Kanalizacja sp. Z o.o. 
w Strzegomiu informuje, że trwają pra-
ca związane z opracowaniem wniosku 
o dofinansowanie budowy zadania pn. 
BUDOWA KANALIZACJI SANI-
TARNEJ WE WSI BARTOSZÓ-
WEK – ETAP II. Termin składania 
wniosków upływa w dniu 07.12.2016r. 

 W celu pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku i uzyskania dofinansowania dla 

budowy zadania , niezbędnym elemen-
tem, będącym załącznikiem do wniosku, 
są oświadczenia o  wyrażeniu zgody 
na realizację przedmiotowej operacji 
wszystkich właścicieli nieruchomości 
bezpośrednio związanych z  budową 
sieci kanalizacji sanitarnej w  etapie 
drugim (tj. pozostałych dotychczas nie 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej 
– numery 1-13,29-40)

W celu złożenia podpisu na oświad-
czeniu i wyrażeniu zgody na realizację 
zadania przez Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z  o.o. w  Strzegomiu z  udziałem 
dofinansowania ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 należy zgłosić się do 
Pani Janiny Gołębiak – sołtysa wsi 
Bartoszówek. 

Prosimy o przygotowanie serii oraz 
numeru dokumentu tożsamości wraz 
z numerem PESEL. 

Informujemy, że podpisy dotyczą 
wszystkich właścicieli nieruchomości 
widniejących w księdze wieczystej da-
nej nieruchomości oraz obowiązkowe 
i niezbędne dla realizacji operacji. 

OŚWIADCZENIA NALEŻY 
ZŁOŻYĆ DO DNIA 15.11.2016 

 WiK Strzegom 

OGŁOszenie

Wyniki naboru będą zna-
ne w  grudniu br., kiedy to 
lista rankingowa zostanie 
ostatecznie zatwierdzona 
przez ministra infrastruktury 
i budownictwa oraz wojewo-
dę dolnośląskiego. Wartość 
projektu to blisko 4,5 mln zł, 
a wnioskowana dotacja stano-
wi kwotę ponad 2,2 mln zł. 

Ulice Paderewskiego i Ma-
tejki będą przebudowane na 
całej długości. - Obydwie 
ulice będą jednokierunkowe, 
a   wzdłuż nich powstanie 
dwukierunkowa ścieżka ro-
werowa, która połączy Rynek 
z  budowaną obecnie ścieżką 

na ul. Kościuszki (w kierun-
ku Góry Krzyżowej). Poja-
wią się kolejne innowacyjne 
rozwiązania poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego, z których najciekaw-
szym będzie skrzyżowanie ul. 
Paderewskiego i  Bankowej 
w formie wyspy wyniesionej. 
Uprzywilejowany zostanie 
ruch pieszy i rowerowy, przy 
jednoczesnym spowolnieniu 
ruchu samochodowego – 
szczególnie na stromej ul. 
Bankowej – informuje bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta.

red

Kolejne drogi do remontu?
Jest spora szansa, by w 2017 r. powstała m. in. ścieżka rowerowa prowadząca z Rynku na Górę Krzyżową. Skąd gmina weźmie na to pieniądze?

Od 1 listopada br. Piotr 
Galicki objął stanowisko ko-
mendanta Komisariatu Policji 
w Strzegomiu, które wcześniej 
piastował na zasadzie powie-
rzenia obowiązków. Dzień 
później, w Urzędzie Miejskim 
w  Strzegomiu, rozkaz per-
sonalny powołujący go na to 
stanowisko oficjalnie wręczył 
wymienionemu zastępca ko-
mendanta powiatowego Policji 
w  Świdnicy - Jarosław No-
waczyk.

W  spotkaniu uczestniczyli 
strzegomscy funkcjonariusze 
policji, przedstawiciele samo-
rządu terytorialnego na czele 

z  zastępcą burmistrza – Wie-
sławem Witkowskim oraz 
komendanci ze Świdnicy, któ-
rzy wręczyli nominację nowo 
powołanemu „szefowi” strze-
gomskiej jednostki.

Zgromadzeni goście gratu-
lowali Piotrowi Galickiemu 
objęcia stanowiska, a  on sam 
zadeklarował kontynuowanie 
sposobu prowadzenia jednost-
ki, zapoczątkowanego jeszcze 
przez jego poprzednika, a aktu-
alnie komendanta powiatowego 
Policji w Świdnicy - Andrzeja 
Dobiesa. 

/z komunikatu KPP 
Świdnica/

Piotr Galicki oficjalnie komendantem
Nowy komendant zapowiedział kontynuowanie sposobu prowadzenia strzegomskiej jednostki

11 listopada przypada kolejna 
rocznica śmierci Jana Himils-
bacha - pisarza, scenarzysty, 
aktora, ale co najważniejsze ka-
mieniarza, które-
go historia życia 
splata się z histo-
rią powojennego 
kamieniarstwa 
Strzegomia. 

W  1947 roku 
młodociany Hi-
milsbach trafił 
do zakładu po-
prawczego, a po-
tem “w nagrodę” 
do pracy w strze-
gomskich ka-
mieniołomach. 
Był to przeło-
mowy moment 
w jego życiu. To 
w  Strzegomiu 
Himilsbach na-
uczył się czytać 
książki, co miało 
wybitny wpływ 
na wykształcenie 
się w  nim póź-
niejszej potrzeby 
pisania. Dzięki 

czemu stał się literatem, scena-
rzystą i wreszcie aktorem.

red

Himilsbach w strzegomiu

Wniosek gminy Strzegom pn. „Przebudowa dróg gmin-
nych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących 
się z drogą wojewódzką nr 374” znalazł się na 8. miejscu 
- na 29 wniosków złożonych przez dolnośląskie gminy - 
wstępnej listy rankingowej wniosków o  dofinansowanie 
w  ramach „Programu rozwoju gminnej i  powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Istnieje 
zatem duża szansa otrzymania przez gminę Strzegom 
dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

W projekcie zadbano o wyznaczenie miejsc postojowych, a na wlocie ul. Paderewskiego w ul. Legnicką wyznaczone zostaną pasy do skrętu w lewo i w prawo. 

Czas przebywania Himilsbacha w Strzegomiu  to  jeden z niewielu w 100% 
wiarygodnych faktów z jego biografii, pełnej luk i niejasności. 

G
rafika: Patryk N

ieczarow
ski „N

ieczar”
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Przypominamy, że 6 grud-
nia 2016 roku upływa termin 
zgłaszania przedsięwzięć do 
konkursu „Odnów i  wygraj!”, 
w edycji 2016/2017.

Konkurs obejmuje następują-
ce kategorie budynków:

I kategoria – budynki wielo-
rodzinne;

II kategoria – budynki jed-
norodzinne;

III kategoria – budynki inne 
niż mieszkalne, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, 
z wyjątkiem wpisanych do re-
jestru zabytków.

 Zgłoszenia do konkursu 
mogą składać: właściciele, 
współwłaściciele, zarządy lub 
zarządcy budynków. Do kon-
kursu można zgłaszać przedsię-
wzięcia zakończone w okresie:

- od dnia 1 listopada roku 
poprzedzającego rok, w którym 
upływa termin składania zgło-
szeń do konkursu,

- do dnia 30 listopada roku, 
w którym upływa termin skła-
dania zgłoszeń do konkursu.

Zgłoszenia do konkursu 

należy złożyć w  terminie do 
dnia 6 grudnia każdego roku, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs - Odnów 
i wygraj!”.

Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w terminie do dnia 31 
stycznia roku następującego po 
roku, w którym upływa termin 
składania zgłoszeń do kon-
kursu. Burmistrz Strzegomia 
zawiadamia o  przyznanych 
nagrodach w  terminie do 15 
lutego roku następującego po 
roku, w którym upływa termin 
składania zgłoszeń do kon-
kursu.

Osoby zainteresowane przy-
stąpieniem do konkursu „Od-
nów i wygraj!” mogą zapoznać 
się z  dokumentacją dotyczącą 
konkursu, zamieszczoną na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu – 
BIP - w  zakładce Zabytki 
– Konkursy i  po spełnieniu 
obowiązkowych kryteriów, 
zgłosić udział w  konkursie. 
Zapraszamy.

 w ydArzeniA

Ustalenie stawek podatku od 
nieruchomości i od środków 
transportu, podjęcie uchwały 
w sprawie wysokości opłaty 
prolongacyjnej, uchwale-
nie „Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 
rok 2017” to tylko niektóre 
z  uchwał podjętych przez 
radnych na sesji Rady Miej-
skiej w Strzegomiu odbytej 8 
listopada br.

W przypadku podatku od nie-
ruchomości, na rok 2017 zapro-
ponowano stawki dla niektórych 
przedmiotów opodatkowania 
zgodne z obwieszczeniem mi-
nistra finansów, wskutek czego 
stawki te, dla niemal połowy 
nieruchomości, są niższe od obo-
wiązujących w bieżącym roku. 
Dla pozostałych nieruchomości 
stawki wzrosły nieznacznie: w 3 
przypadkach o 2 grosze, a w 1 
przypadku o 56 groszy. Stawki 
podatku dla komórek i budow-
li pozostawiono na poziomie 
z 2016 r.

W  przypadku podatku od 
środków transportu, zdecydowa-
no o zastosowaniu minimalnych 
stawek w celu zachęcenia podat-
ników do zwiększania liczby reje-
strowanych pojazdów, pozyskania 
nowych podatników tego podat-
ku, a tym samym sukcesywnego 

zwiększania dochodów gminy 
z tego tytułu.

Nie uległa zmianie stawka 
opłaty prolongacyjnej z  tytułu 
rozłożenia na raty lub odrocze-
nia terminu płatności podatków 
oraz zaległości podatkowych 
stanowiących dochód budżetu 
gminy Strzegom. W  dalszym 
ciągu wynosi ona 40% odsetek za 

zwłokę. Podjęcie 

uchwały było konieczne, aby 
dostosować brzmienie treści 
uchwały do obowiązujących 
przepisów podatkowych. 

Wśród licznych celów uchwa-
lonego przez radnych „Gmin-
nego programu profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2017” naj-
ważniejsze jest zmniejszenie roz-

miaru istniejących problemów 
alkoholo-

wych, zapobieganie powstawaniu 
nowych przypadków uzależnie-
nia oraz edukacja publiczna.

Radni podjęli także uchwały 
w  sprawie: zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy 
Strzegom na lata 2016-2025 
i zmian budżetu gminy na 2016 
r. Przyjęto również informację 
o stanie realizacji zadań oświato-
wych za rok szkolnych 2015/16.

tW

sesja za nami
Radni uczcili minutą ciszy śmierć „Honorowego Obywatela Strzegomia” - Edwarda Forskiego Odnów i wygraj!

Ćwiczenia miały na celu 
poprawę skuteczności dzia-

łań ratowników 

w  posługiwaniu się sprzętem 
hydraulicznym. Zajęcia prowa-
dził komendant OSP gminy 
Strzegom - Józef Jabłoński. 
Samochody do ćwiczeń użyczył 

Adam Sołtys, dyrektor firmy 
ADAXS ze Strzegomia. 
Ćwiczenia rozpoczęły się 
od przedstawienia sche-
matów i procedur podczas 
akcji ratunkowej, a  także 

omówienia zasad BHP. 
Ponadto poruszono tematy 

dot. m. in. zabezpieczenia 
terenu akcji, rozpoznania ra-

towniczego, stabilizacji pojazdu, 
zabezpieczenia przeciwpożaro-

wego, pomocy osobie poszkodo-
wanej - wsparcia psychicznego, 
stabilizacji kręgosłupa za pomocą 
kołnierza ortopedycznego, metod 
skutecznego dojścia do osoby 
uwięzionej w  pojeździe przy 
pomocy sprzętu hydraulicznego, 
prawidłowego posługiwania się 
sprzętem hydraulicznym przez 
strażaków oraz zapamiętywania 
kolejności cięcia poszczególnych 
elementów konstrukcji pojazdu. 

- Ćwiczenia były okazją do 
przypomnienia sobie wypraco-
wanych procedur współpracy 
między służbami Pogotowia 
Ratunkowego, PSP, Policji, LPR 
oraz OSP. Dziękujemy zastępcy 
burmistrza Strzegomia – Wie-
sławowi Witkowskiemu oraz 
dyrektorowi OSiR-u – Grzego-
rzowi Luszawskiemu za możli-

wość ćwiczeń na terenie ośrodka 
sportu, zaś dyrektorowi firmy 
Adaxs za dostarczenie pojazdów 

do ćwiczeń – podsumował ko-
mendant Józef Jabłoński. 

red

Ćwiczenia strażaków z ratownictwa technicznego
Zajęcia, które mają na celu poprawę skuteczności działań ratowniczych, prowadził komendant OSP gminy Strzegom - Józef Jabłoński

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu – 22 października br. – odbyły się 
ćwiczenia z ratownictwa technicznego, w których uczestniczyli strażacy-ochotnicy z OSP 
Strzegom, OSP Tomkowice, OSP Granica i OSP Jaroszów. 5 listopada br. w Kostrzy miały 
miejsce ćwiczenia dla pozostałych jednostek OSP gminy Strzegom.

Na sesji zmieniono także uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na  lata 2015-2025. Więcej o rewitalizacji 
w następnym numerze GWS.

Główna nagroda, w wysokości 40 tys. zł, 
w zeszłorocznej edycji konkursu przypadła 
Wspólnocie Mieszkaniowej za remont budynku przy 
ul. Ks. Prałata Stanisława Siwca w Strzegomiu
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chy ta słucha mieszkań-
ców i ich problemów. Ceni 
sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

witold: witam panie burmi-
strzu. na zbiegu ul. rybnej oraz 
ul. wodnej znajduje sie zakład 
kamieniarski. nie jest to dobra 
wizytówka miasta, jest tam 
niesamowity bałagan. ulicą tą 
często spacerują rodziny, a pan 
właściciel składuje odpady ka-
mieniarskie gdzie popadnie, aż 
prosi się, że spadnie na kogoś 
duży kawałek kamienia i  bę-
dzie tragedia. Ponadto, jak się 
przechodzi obok to czuć opary 
ropy i  innych olejów, wyjazd 
z  zakładu jest przesiąknięty 
tymi szkodliwymi substancja-
mi. uważam, że inspektorat 
ochrony środowiska powinien 
sie tym szybko zająć. jeśli dla 
Pana priorytetem jest ochrona 
środowiska i zdrowie mieszkań-

ców, proszę zająć się tematem. 
Pozdrawiam.

Płyty kamieniarskie na rogu 
ulic Rybnej i  Wodnej znaj-
dują się na prywatnej posesji. 
Gmina nie posiada prawnego 
narzędzia, aby zmusić właści-
cieli działek do utrzymania ich 
w  należytym porządku. Jeżeli 
chodzi o szkodliwe substancje, 
organem mającym uprawnienia 
do kontroli podmiotów go-
spodarczych jest wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska. 
I tam też przekażemy tę drugą 
sprawę pod warunkiem, że 
dojdzie do naszego spotkania. 
Nie możemy wysłać informacji 
bez podania wnioskodawcy 
z imienia i nazwiska. 

sławek: witam panie bur-
mistrzu. chciałbym się dowie-
dzieć, czy ktoś interesuje się 
rozbitym murem na nowym 
cmentarzu przy ulicy wałbrzy-
skiej. ten mur jest rozbity od 
kilku miesięcy i nic z tym nie jest 
zrobione. wydaje mi się, że jeśli 
pan się tym nie zainteresuje, to 
będzie tak stał kolejne miesiące 
i  lata. dodatkowo można się 
zainteresować, oglądając ten 
mur jak on był naprawiany 
przed oddaniem cmentarza do 
użytku. widać, że ten mur na 
zewnątrz jest wykonany przy 
pomocy cementu, ale w  środku 
muru widać, że wykonawca 
wręcz jego ilość ograniczył do 
minimum - bo w środku widać 
że jest sam piach. ten wyko-
nawca powinien chyba za to 
odpowiedzieć lub naprawić ten 

mur na własny koszt.
Gmina wystąpiła do ubez-

pieczyciela o zwrot należności 
z tytułu zniszczeń. Po otrzyma-
niu środków finansowych mur 
zostanie naprawiony. 

oburzony: Panie burmistrzu, 
pragnę podziękować za piękne 
schody na ul. kościelnej i  upo-
rządkowanie przyległego skwe-
ru. tylko proszę powiedzieć, co 
mamy robić, aby ludzie nie wy-
prowadzali psów na przylegle 
obok schodów skwery. są one 
zanieczyszczone odchodami po 
psach, co powoduje niesamowi-
ty smród. kiedy kładziono pasy 
z trawą, robotnicy byli zdziwie-
ni ilością odchodów. czy istnieją 
jakieś kary za niezbieranie tych 
zanieczyszczeń, bo my możemy 
robić zdjęcia właścicieli i  ich 
zwierząt, i  wysyłać do ukara-
nia. tylko nie wiemy do kogo. 
kiedyś były tabliczki zakazu-
jące zanieczyszczanie skwerów. 
czy teraz ich nie wolno stawiać?

Za zanieczyszczanie terenów 
możliwe jest nakładanie man-
datów przez Policję, jednak 
należy bezpośrednio wskazać 
właściciela psa. Tabliczka już 
została zamówiona i  zostanie 
zamontowana. 

jarek: Panie burmistrzu, 
piszę a  wręcz proszę o  inter-
wencję w  sprawie czystości 
i  ładu na ul. kolejowej. wiem, 
że zaraz dostanę odpowiedź, 
iż ta droga należy do kolei, ale 
zaznaczam -jest to jedna z bram 
do naszego miasta i w pewnym 

stopniu wizytówka. już irytują 
mnie pytania przyjezdnych, czy 
w  naszym mieście funkcjonuje 
zuk. nie prosimy jako miesz-
kańcy tej dzielnicy o  remont 
nawierzchni oświetlenia itp., 
ale korektę drzew, krzaków 
oraz pozamiatanie co jakiś 
czas. myślę, że nie jest to wy-
górowana prośba i realna przy 
dobrych chęciach władz miasta 
do spełnienia.

Szanowny panie Jarku! Ta-
kie jest prawo - nie twoje, nie 
tykaj. Jak zawsze, prześlę pana 
pytanie do zarządcy terenu, 
którego muszę ustalić, bo teraz 
w PKP jest bardzo dużo spółek 
i  każda odpowiada za coś in-
nego. Cieszę się jednak bardzo 
i myślę, że pan też z remontów 
wiaduktów PKP, bo to piękna 
sprawa, a wydawało się, że jest 
to niemożliwe. Są też plany 
rozpoczęcia remontu Dworca 
Strzegom Główny, który ma się 
rozpocząć w  II połowie 2017 
r. Ja optymistycznie myślę, że 
w roku 2018.

ryszard: to już nie pytanie, to 
poważna przestarzała obawa 
o  zdrowie i  bezpieczeństwo 
mieszkańców, a  zwłaszcza 
dzieci na chodniku przy ulicy, 
która wstyd przynosi! czas 
leczy rany, a kto uleczy chodnik 
rozkopany? byłem w  mieście, 
co stoi na granicie i marmurze. 
tam mijałem granitowe po-
mniki i  obeliska - duże miasto 
kamieniarzy, które hen brukiem 
się ścieli. miasto, gdzie włoda-
rze o czyś chyba zapomnieli? to 

strzegom - miasteczko, część 
dolnego śląska, gdzie jest nie-
dokończona część trotuaru wą-
ska. A co ciekawe ulica główna 
tego miasta pięknego i  dumnej 
w  swej nazwie - Aleje wojska 
Polskiego. jest to ulica - z  jed-
nego końca miasta na drugi. 
Przy tej ulicy biegnie również 
trotuar długi, rozciągnięty hen 
jako te Aleje wojska Polskiego, 
lecz w swej końcówce fatalny dla 
pieszego! Płytki w  swych roz-
stępach i  ubytkach ostrzegają, 
iż bezpieczeństwo pieszego do 
władzy wołają. A może ta część 
miasta będąca jego wylotem 
w tamtej jego części nie jest rad-
nych kłopotem? lubię to miasto 
i ten twardy grunt pod nogami. 
Ale twardy - o  stabilności nie 
świadczy czasami. stabilność to 
całość, to wszyscy w jego całości! 
miasto nie dzieli się na tych - 
tamtych i gości! z poważaniem 
turysta z bieszczadów.

Myślę, że możemy być za-
dowoleni, szanowny turysto, 
z ilości remontów dróg w na-
szym mieście i  sołectwach. 
Co do Al. Wojska Polskiego, 
to nie zauważył pan, że idąc 
z  Dworca – od Restauracji 
Stragona – mamy już piękne 
chodniki do ul. Legnickiej. 
Nie myślimy remontować 
nawierzchni ulicy, bo jest do-
bra. W 2018 r. rozpoczniemy 
budowę ścieżki rowerowej od 
skrzyżowania z  Al. Wojska 
Polskiego do torów, a od torów 
do centrum handlowego ciąg 
pieszo-rowerowy. 6 grudnia 
br. ogłoszone zostaną wyniki 

konkursu, w którym zapadnie 
decyzja, czy Strzegom i Hori-
ce (nasze miasto partnerskie 
w Czechach) otrzymają dota-
cję w kwocie 750 tys. euro na 
powstanie projektu „Kamien-
na droga”. W  ramach tego 
projektu od ul. Dworcowej 
do prawie torów ma powstać 
galeria rzeźby granitowej, 
w  której naprawdę będzie co 
oglądać i  chwilę odpocząć. 
Nie dzielę naszej gminy na 
tych, tamtych i  gości, ale na-
sza gmina to miasto i 22 wsie, 
i  musi w  niej obowiązywać 
zrównoważony rozwój dla 
wszystkich mieszkańców, a nie 
tylko dla turystów. Zapraszam 
do Strzegomia i naszych pięk-
nych wiosek. 

marcin: w itam. chciał-
bym się dowiedzieć, czy gmina 
strzegom będzie chciała włą-
czyć się do programu „mieszka-
nie+” i czy zostanie wytypowane 
miejsce pod tę inwestycję?

Też interesujemy się tym 
tematem. Przekazaliśmy list 
intencyjny do ministerstwa 
i  Banku Gospodarki Krajo-
wej informując, że gmina jest 
zainteresowana przekazaniem 
dwóch działek pod budownic-
two wielorodzinne. Pierwsza 
znajduje się z  tyłu budynku 
starej przychodni zdrowia na 
ul. Szarych Szeregów. Druga 
na ul. Kasztelańskiej, z  tyłu 
budynku nr 6-6a-6b. Są to 
tereny w planie przestrzennym 
przeznaczone pod budownic-
two wielorodzinne. 

W Radzie pracuje w Komisji 
Bezpieczeństwa, Ładu i Porząd-

ku Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska, Komisji Kultury, 

Sportu i Rekreacji oraz Komisji 
Oświaty i Wychowania. Na co 
dzień działa w  Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Strzegom-
skiej, a także społeczności lokal-
nej „Strzegomska 12”. Ostatnie 
dwa lata radnego Pawła 
Rudnickiego były 
bardzo owocne, 
gdyż przez ten 
czas zrealizo-
wał większość 
zadań, które 
zaplanował 
na obecną 
kadencję. 
-  Moim 
prioryte-
tem było 
zamknię-
cie drogi 
dla tirów 
przejeż-
dżających 
przez ul. 
Olszową. 
Nowa or-
g a n i z a c j a 
nie dopusz-
c z a  w j a z d u 
pojazdów o rze-
czywistej masie 
całkowitej 3,5 tony 
od strony sklepu LIDL 
w  Strzegomiu. Wjazd i  wy-
jazd samochodów ciężarowych 
o rzeczywistej masie całkowitej 
3,5 tony należy prowadzić od 
strony nowego skrzyżowania 
zlokalizowanego przy drodze 

374 w Strzegomiu. Przebudowa 
skrzyżowania oraz wprowadze-
nie nowej organizacji jest zwią-
zane z licznymi uciążliwościami 
(hałas, drgania, duże natężenie 
ruchu), a  w  szczególności za-

grożenie bezpieczeństwa 
pieszych na ul. Olszo-

wej w Strzegomiu, 
które przynosił 

transport cięż-
ki – podkre-
ś l a  Pa w e ł 
Rudnicki . 
W  ramach 
b u d ż e t u 
o b y w a -
telskiego 
u d a ł o 
się uru-
c h o m i ć 
„S i łow-
nię  pod 
chmurką” 
przy placu 
zabaw na 
ul. Bema. 

Koszt tej in-
westycji wy-

niósł ok. 30 tys. 
zł. Mieszkańcy 

„Domków” mają 
już swoje miejsce do 

odpoczynku i  relaksu 
oraz do dbania o  zdrowy tryb 
życia – dodaje strzegomski 
radny.

Paweł Rudnicki regularnie 
organizuje imprezy okoliczno-
ściowe dla dzieci i ich rodziców 

(Dzień Dziecka, Powitanie 
wakacji, Mikołajki) mające 
na celu wspólną integrację 
społeczną. Jak podkreśla radny, 
bardzo ważna jest zgoda pa-
nująca wśród obecnych władz 
samorządowych, co skutkuje 
ważnymi inwestycjami jak np. 
remont stadionu przy ul. Mic-
kiewicza, budowa basenu „Del-

finek”, remont dróg (Kościuszki, 
Promenada, Świdnicka). 

Radny Paweł Rudnicki dzię-
kuje burmistrzowi Zbignie-
wowi Suchycie i  jego zastępcy 
Wiesławowi Witkowskiemu 
za pomoc i  zaangażowanie 
w realizacji ważnych sprawach 
dla mieszkańców.

red

Okiem Pawła rudnickiego
Radny regularnie organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodziców, mające na celu wspólną integrację społeczną mieszkańców

Radny Rady Miejskiej w Strzegomiu Paweł Rudnicki dał 
się poznać jako aktywny przedstawiciel działający od wielu 
lat na rzecz społeczeństwa nie tylko swojego osiedla, ale 
także miasta. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom6 10 listopada 2016oświAtA

Następnie uroczystości prze-
niosły się do świetlicy wiejskiej, 
gdzie uczniowie przybliżyli 
historię szkoły i  przedstawili 
bogaty repertuar taneczny. 
Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowali także nauczy-
ciele oraz absolwentka szkoły 
w piosence „Wspomnienie”.

- Jubileusz to połączenie 
tradycji z  nowoczesnością, 
doświadczenia z  młodością, 
a  rogoźnicka szkoła nigdy 
nie była jedynie miejscem czy 
instytucją, ale zawsze zwartą 
społecznością stworzoną przez 
pokolenia uczniów i ich rodzi-

ców, nauczycieli, którzy oddali 
szkole swoje umiejętności, 
entuzjazm i  serce – mówiła 
dyrektor placówki, Danuta 
Dzikowska. 

 Kolejnym punktem było uro-
czyste odsłonięcie na budynku 
szkoły tablicy pamiątkowej 
przez burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchytę, dyrektor 
szkoły i  przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego, 
a  następnie poświęcenie jej 
przez biskupa. Temu wydarze-
niu towarzyszyło wypuszczenie 
przez uczniów 70 balonów. 

Cała szkoła była udekoro-

wana zdjęciami absolwentów 
i nauczycieli. Można było po-
dziwiać izbę pamięci, w której 
zgromadzono kroniki szkolne, 
dyplomy, puchary. - Dla wielu 
osób spacer po szkole był 
wzruszającą podróżą do czasów 
młodości. Absolwenci chętnie 
wspominali swoje szkolne lata 
i sprawdzali z zaciekawieniem, 
jakie zmiany zaszły w ich starej 
szkole – opowiadają uczestnicy 
wydarzenia. Uwieńczeniem 
obchodów jubileuszu szkoły 
była wspólna „biesiada”, na 
której królowały pierogi – ro-
goźnicki przysmak. 

szkoła w rogoźnicy ma 70 lat!
Jubileusz szkoły był okazją do wspomnień i chwil wzruszenia, które na długo zostaną w pamięci uczestników tej niezwykłej uroczystości

Po raz kolejny uczniowie Ze-
społu Szkolno- Przedszkolnego 
w Jaroszowie wzięli udział w X 
Powiatowym Konkursie pod 
hasłem ,,Polskie Góry Dziedzic-
twem Kulturowym”. Zuzanna 
Kawiak zajęła I miejsce, otrzymu-
jąc nagrody rzeczowe i dyplom. 
Opiekunem uczniów była 
nauczycielka - Małgorzata 
Kolano.

Konkurs zorganizowa-
ny został 1 października 
2016 r. w Zespole Szkół 
Hotelarsko - Turystycz-
nych w  Świdnicy pod 
patronatem Starostwa 
Powiatowego oraz hima-
laisty Piotra Snopczyń-
skiego. Jaroszowską szkołę 
reprezentowali uczniowie 
drugiej klasy Gimnazjum: 
Zuzanna Kawiak oraz Se-
bastian Bohonos.

Konkurs składał się 
z  dwóch części, pięciu 

uczniów z najlepszymi wynikami 
przechodziło do części drugiej. 
W pierwszej (pisemnej) części, 
konkursowicze ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
odpowiadali na szczegółowe py-
tania dotyczące Karkonoszy oraz 
geografii fizycznej. Uczniowie 

z Jaroszowa zakwalifikowali się 
do drugiego etapu, na którym 
przedstawiali autorskie pre-

zentacje multimedialne.
Komisja konkursowa 

najwyżej oceniła prezen-
tację Zuzanny Kawiak. 
Prezentacja zawierała jej 
autorskie fotografie miejsc 
w  Karkonoszach, któ-

re odwiedziła z  rodzicami 
oraz na klasowej wycieczce. 
Szczególną uwagę Komisja 
Konkursowa zwróciła na 
zdjęcie rodzinnego, turystycz-
nego kapelusza z odznakami 

zdobytymi podczas górskich 
wędrówek.

Każdego dnia w Przedszkolu nr 
4 w Strzegomiu coś ciekawego się 
dzieje. Dzieci zdobywają nowe wia-
domości i umiejętności, bądź 
utrwalają wcześniej poznaną 
wiedzę.

- 5 października okazał 
się dla przedszkolaków 
pysznym dniem, w którym 
mogły pochwalić się talen-
tem kulinarny. „Krasnoludki” 
i „ Pszczółki” własnoręcznie 
przygotowywały sałatkę owocową 
z rodzimych i egzotycznych owoców 
– opowiada Krystyna Szałecka, dy-
rektor Przedszkola. Sałatka nie tylko 
była smaczna, ale i zdrowa. Pamiętać 

należy, że najlepiej smakują potrawy 
wykonane własnoręcznie. I ta maksy-
ma sprawdziła się tu doskonale, gdyż 

największe niejadki zjadały swo-
ją porcję z apetytem. Można 
śmiało powiedzieć, że za-
danie zostało wykonane 
doskonale, a umiejętność 
robienia sałatek przyda się 
zwłaszcza w okresie zimo-

wym. W październikowe dni 
w Przedszkolu rozmawia się 

również o warzywach i ich właści-
wościach. Przedszkolaki odwiedziły 
sklep z warzywami. Później dzieci 
wykonały jarzynowe kukiełki , które 
ozdobiły przedszkolny hol.

sukces zuzi z Jaroszowa

Pokazali swoje talenty

Pasowania oznaczają sym-
boliczne przystąpienie do 
szkolnej i przedszkolnej spo-
łeczności oraz rozpoczęcie 

kolejnego etapu w  życiu. 
Zarówno przedszkolaki, jak 
i  pierwszoklasiści zaprezen-
towali się przed zgromadzoną 

publicznością w  programach 
artystycznych, czym zachwy-
cili  wszystkich. Owacjom 
nie było końca. Niech każdy 

dzień spędzony w przedszkolu 
i  szkole podstawowej będzie 
dla pasowanych dzieci wy-
jątkowy! 

Uczniowie doświadczyli 
pierwszego zderzenia dotych-
czasowych wyobrażeń o wojsku 
z  trudem żołnierskiej służby. 
Program obejmował: regulaminy 
wojskowe, składanie i rozkładanie 
AK 47, zapoznanie się z różnymi 
rodzajami broni będącymi na 

wyposażeniu WP, strzelanie 
z AK 47 na strzelnicy, poznanie 
środków ochrony przed bronią 
masowego rażenia, ćwiczenia 
w  komorze gazowej, ćwicze-
nia piechoty z wykorzystaniem 
transportera opancerzonego, 
ćwiczenia wytrzymałościowe 

(bieg z  bronią na dystansie 3 
km), ćwiczenie taktyki w terenie 
(szyk ubezpieczony). Mundurowi 
z klasy II b mieli okazję odbyć lot 
samolotem PZL – 104 Wilga!

Licealiści spali w namiotach, 
uczestniczyli w porannych za-
prawach, zajęciach poligonowych 
(bez względu na pogodę), a także 
otrzymywali polowe racje żywno-
ściowe. Opiekę nad licealistami 
sprawowali nauczyciele: Eryk 
Bendig oraz Piotr Bułakowski.

uroczyście pasowani i nagrodzeni oklaskami

strzegomscy licealiści na poligonie

Życzymy wszystkim pasowanym radości, uśmiechu oraz sukcesów w nauce

Mundurowi z klasy II b mieli okazję odbyć lot samolotem PZL – 104 Wilga. To było niesamowite przeżycie

Uczniowie szkół podstawowych oraz strzegomskie przedszkolaki w ostatnim czasie wzięły udział w uroczystych pasowaniach. To 
były ważne i wzruszające chwile nie tylko dla rodziców, pracowników szkół i przedszkoli, ale przede wszystkim dla dzieci. 

W Szkole Podstawowej w Rogoźnicy uczniowie, absolwenci, grono pedagogiczne oraz 
zaproszeni goście zgromadzili się, by powspominać dzieje szkoły, która istnieje już od 
70 lat. Uroczystości jubileuszowe (25 października 2016 r.) rozpoczęły się mszą św. kon-
celebrowaną przez biskupa Ignacego Deca, proboszcza parafii Stanisława Skrzypka, ks. 
Franciszka Skwarka i absolwenta szkoły ks. Mariana Podolskiego. 

Strzegomscy licealiści z klasy mundurowej – I b - odbyli trzydniowe szkolenie 
unitarne w „Bazie Lotniczej Baryt” pod bacznym okiem starszego sierżanta 

Jana Kuska, legendy 62 Kompani Specjalnej, a potem wychowawcy kilku 
pokoleń komandosów.
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Wygraj wejściówki do Kina scK! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który aktor zagrał rolę Zdzisława Beksińskiego w polskim filmie pt. „Ostatnia rodzina”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na 
dowolnie wybrany film wyświetlany w dniach 19 – 20 listopada br.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko i numer telefonu. 
W tytule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani tele-
fonicznie. Powodzenia!

„ZAKWAKANI”
19 listopada, godz. 15.00 
20 listopada, godz. 15.00 
27 listopada, godz. 15.00 
bilety: dorosły 18 zł, dziec-
ko 15 zł

„PITBULL. NIEBEZPIECZ-
NE KOBIETY”
19 listopada, godz. 18.00 
i 20.30
20 listopada, godz. 18.00 
i 20.30
27 listopada, godz. 18.00 i 20.30
bilety: normalny 18 zł

co w kinie scK?

Konkurs !   Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !  Konkurs !

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

oraz pod adresem: 
sck@sck.strzegom.pl

W celu uroczystego odbioru 
i przewiezienia do Strzegomia 
relikwii Błogosławionej Karo-
liny Kózkówny, której dedyko-
wana jest kaplica w Tomkowi-
cach, 29 października br. odbyła 
się pielgrzymka autokarowa do 
Zabawy, której przewodniczył 
ks. Kustosz Marek Babuśka. 

W pielgrzymce udział wzię-
li parafianie ze Strzegomia 
i  Tomkowic, przedstawiciele 
straży pożarnej, rady parafial-
nej i  rady sołeckiej na czele 
z  sołtysem wsi Andrzejem 
Szczepanikiem. 

Centralnym punktem piel-
grzymki była msza św. w Ko-
ściele Trójcy Przenajświętszej 
w Zabawie, będącym od 2002 
r. sanktuarium Błogosławionej 
Karoliny Kózkówny. Podczas 

eucharystii zostały przekaza-
ne na ręce ks. Marka Babuśki 
relikwie błogosławionej. 

- Sanktuarium w  Zabawie 
to jedyne tego typu miejsce 
na świecie, miejsce szczególne, 
gdzie parafianka tego kościoła 
jest pochowana pod mensą oł-
tarza głównego – poinformował 
ks. Zbigniew Szostak, kustosz 
Sanktuarium Błogosławionej 
Karoliny Kózkówny. Dodatko-
wo wyjaśnił: - Przez znak Bł. 
Karoliny możemy pokazać, że 
nasza droga do świętości wie-
dzie przez swoją parafię, pracę 
dla parafii i  uczestniczenie 
w eucharystii, którą trzeba żyć, 
żeby pójść do nieba. Jej śmierć 
ukazuje, że ostatecznie zwycięża 
życie, światło nad ciemnością, 
piękno nad nienawiścią. 

Pielgrzymi poznali losy Bło-
gosławionej Karoliny Kózków-
ny, zwiedzili sanktuarium jej 
dedykowane, a  także pomnik 
„Przejście”, który jest jedynym 

tego typu pomnikiem na świe-
cie, upamiętniającym ofiary 
wypadków drogowych i  ko-
munikacyjnych. Końcowym 
punktem programu był pobyt 

w  domu rodzinnym Kózków 
w Wał Rudzie.

Jak poinformował ks. prałat 
Marek Babuśka, uroczyste 
wprowadzenie relikwii do ka-

plicy w Tomkowicach odbędzie 
się 18 listopada br. w liturgicz-
ne wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny. 

red

Pamięci bł. Karoliny Kózkówny
Uroczyste wprowadzenie relikwii do kaplicy w Tomkowicach odbędzie się 18 listopada br. w liturgiczne wspomnienie błogosławionej

Nasi bibliotekarze polecają 
książki. Tym razem „Opactwo 
świętego grzechu” - Sue Monk. 
To książka o Jessie Sullivan, któ-
ra ma kochającą rodzinę: męża 
Hugh, który jest psychiatrą 
oraz córkę Dee na studiach. Po 
wyjeździe córki na studia snuje 
się po wielkim domu i rozmyśla. 
Do pewnego dnia… 

Po nagłym telefonie Jes-
sie musi wyjechać na 
wyspę Egret leżącą 
u  wybrzeży Karoliny 
Południowej, na której 
się urodziła i  zaopie-
kować się matką po jej 
zagadkowym wypad-
ku. Na Egret Island 
znajduje się klasztor 
Benedyktynów słyną-
cy z syreniego tronu poświęco-
nego celtyckiej bogini Senarze, 
która została świętą. Na rodzin-
nej wyspie Jessie opiekuje się 
matką i  szuka wyjaśnienia dla 
jej samookaleczenia się. Stara 
się dociec prawdy za wszelką 
cenę. Rozmawia o zachowaniu 
matki z jej przyjaciółkami oraz 
mnichami, dla których matka 
od wielu lat gotowała i  nawet 
nie przypuszcza, że odkryje 
rodzinną tajemnicę.

Jessie zakochuje się z  wza-
jemnością w mnichu Thomasie. 

Początkowo jest tym 
wstrząśnięta i  zawsty-
dzona. Po dwudziestu 
latach małżeństwa nie 

przypuszczała, że jest jeszcze 
w  stanie znowu się w  kimś 
zakochać. Brat Thomas nie wie, 
czy ma pozostać w klasztorze, 
czy też z niego odejść…? 

Sue Monk Kidd prosto 
i  szczerze opisała dylematy 
kobiet po czterdziestce, które 
znalazły się na rozdrożu. Poka-
zała, jak ważne jest zrozumienie 
drugiej osoby i dokonanie wła-
ściwego wyboru każdego dnia.

Wioletta Kwiatkowska 
Biblioteka Publiczna 

w stanowicach

O kobiecie na rozdrożu

Tradycyjnie zostaną wysta-
wione trzy akty (74 wystę-
pujących aktorów): w  akcie 
I – uczniowie, II – nauczyciele, 
III – zaproszeni goście. Cel li-
cealnego święta teatru pozostał 
niezmienny – stypendia dla 
najzdolniejszych absolwentów 
LO. 

W  przedstawieniu wezmą 
udział również aktorzy: Emilia 
Krakowska („Chłopi”, „Wese-
le”, „Barwy szczęścia”), Alek-
sandra Zienkiewicz („Pierwsza 
miłość”, „Fala zbrodni”, „Świat 
według Kiepskich”), Sylwia 
Juszczak („Londyńczycy”, „Na 
Wspólnej”, „Kryminalni”), Łu-
kasz Płoszajski („Pierwsza 
Miłość”, „Hotel 52”, „Haker 
umysłu”) i Mikołaj Krawczyk 
(„Pierwsza miłość”, „Hotel 52”, 
„Barwy szczęścia”). 

Spektakl zostanie wystawiony 

w  ramach zadania dofinanso-
wanego przez Urząd Miejski 
w  Strzegomiu: „Organizacja 
imprez kulturalnych, konferen-
cji, dyskusji i prelekcji o randze 
lokalnej, regionalnej, ogólnopol-
skiej i międzynarodowej, w tym 
związanych z promocją gminy 
i  jej dziedzictwa kulturowego. 
Młodzieżowy świat teatru”. 
Edukacja przez gest i  słowo” 
oraz Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy w ramach obszaru: 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji”. 

„Poskromienie złośnicy” w doborowej obsadzie!
W przedstawieniu wystąpią znani aktorzy m. in.: Aleksandra Zienkiewicz, Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk

Już 19 listopada, na deskach Liceum Ogólnokształcącego 
w Strzegomiu, zostanie wystawione kolejne przedstawie-
nie andrzejkowe. Tym razem poznamy niezwykłe emocje 
towarzyszące bohaterom szekspirowskiego „Poskromienia 
złośnicy” (fragmenty). Czy zrozpaczonemu ojcu uda się 
wydać za mąż córkę-złośnicę? Jak poradzi sobie z trudnym 
charakterem jej przyszły mąż? Odpowiedzi – już w listo-
padzie. 

Staraniem ks. prałata Marka Babuśki, kustosza Bazyliki 
Strzegomskiej, na prośbę lokalnej społeczności, Tomkowice 
dołączyły do grona 154 miejscowości w kraju i za granicą, 
do których przekazano relikwie Bł. Karoliny Kózkówny, 
patronki Ruchu Czystych Serce oraz Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. 
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Pojazd ten do 2014 r. użyt-
kowali strażacy z OSP w Ro-
goźnicy. Następnie trafił do 
depozytu gminy Strzegom, 
a  w  tym roku – w  okresie 
wiosenno-letnim - był re-
montowany. Koszt renowacji 
wyniósł 45,5 tys. zł. Środki 

pochodziły z budżetu gminy 
Strzegom. 

W  ramach remontu wy-
mieniono wszystkie opony, 
akumulator, zbiornik na wodę, 
wykonano remont si lnika 
i  układu hamulcowego oraz 
remont nadwozia – wymie-

niono oświetlenie, belkę sy-
gnalizacyjną, uzupełniono 
ubytki w  blacharce i   wy-
malowano całe nadwozie. 
Dodajmy, że w zabudowie po-
żarniczej pojazdu jest zbior-
nik wody o  pojemności 2,5 
m³. Pojazd wyposażony jest 
w motopompę. 

Trzeba podkreślić, że w jego 
remont mocno zaangażowali 
się strażacy OSP Olszany. 
Niezwykle zadowolony był 
prezes Józef Gor yczka, 
który podziękował wła-
dzom samorządowym 
Strzegomia za przeka-
zanie środków na remont 
samochodu. – Poprzedni 
wóz już praktycznie nie 
nadawał się do użytku. 
Cieszę się, że odnowio-
ny pojazd będzie służył 
wszystkim potrzebującym 
pomocy w  wypadkach sa-
mochodowych, pożarach 

i  w  innych trudnych sytu-
acjach naszych mieszkańców 
– zaznaczył prezes OSP Ol-
szany.

Po ś w i ę c e n i a  p o -
jazdu dokonał 

gminny kapelan strażaków 
i proboszcz parafii pw. Trójcy 
Świętej w  Olszanach – ks. 
J ó z e f  Wr ó b e l , 

który odprawił również mszę 
św. w  miejscowym kościele 
w intencji strażaków z Olszan 

i ich rodzin.
tW

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na oddanie w dzierżawę części 
działki rolnej nr 477/3, AM-1, 
Obr. Stanowice, o powierzchni 
0,5300 ha (R IIIa - 0,5300 ha), 
położonej w Stanowicach. 
Oddanie w dzierżawę nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się dnia 15 
grudnia 2016 roku, o godz. 
900 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu 
za dzierżawę gruntu wynosi - 
wartość 3,1300 q żyta w skali 
roku. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu 
z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 0,10 
q żyta.
Nieruchomość będąca przed-
miotem przetargu jest wolna 
od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 

w wysokości 60,00 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to Gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strzegom 
Nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12.12.2016 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 

uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za dzierżawę 
gruntu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy dzierżawy w terminie 
21 dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 

przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Szczegó łowe in fo rmac je 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, 
pokój nr 35 - II piętro lub tele-
fonicznie pod nr 74/8560-572.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony prze-
targ może zostać odwołany.

Odnowiony wóz strażacki
W remont pojazdu mocno zaangażowali się strażacy OSP Olszany na czele z prezesem Józefem Goryczką. Koszt renowacji wyniósł 45,5 tys. zł

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieru-
chomości  n iezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
269/6, AM–1, Obr. Kostrza, 
położona w Kostrzy przy ul. 
Stefana Żeromskiego.
Wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
0,2454 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jes t  ks ięga  w ieczys ta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 80.000,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 27.10.2016 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie:  Goczałków, Goczał -
ków Górny, Rogoźnica, Gra-
niczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbo-
lem 5MN/RM4 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 
i zagrodowa. Granica terenu 
górniczego.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wa d i u m  w p ł a c o n e  p r z e z 
uczestnika, który wygrał prze-

targ zal icza 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 sprze-
dawanej 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 notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 

jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. z 2004 roku, 
Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
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.

Z końcem października roz-
strzygnięto przetarg publicz-
ny na zadanie pn.„Budowa 
odcinka sieci wodociągowej 
w Jaroszowie do osiedla dom-
ków jednorodzinnych, gmina 
Strzegom”.

W  wyniku przetargu wy-
łoniono wykonawcę zadania, 
którym została firma „Wodrol” 
z Kiełczowa. - W ramach zada-
nia wybudowana zostanie sieć 
wodociągowa o łącznej długo-

ści około 350,0 mb. do osiedla 
domków jednorodzinnych 
położonego przy drodze po-
wiatowej nr 402 w Jaroszowie 
w kierunku Żarowa – wyjaśnia 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki Wodociągi i Kanalizacja 
w Strzegomiu. Zgodnie z za-
wartą umową, prace rozpoczęły 
się 4 listopada, a zakończą się 
30 listopada. Koszt budowy, 
określony w ofercie, wynosi 73 
tys. 800 zł brutto.

sieć wodociągowa w budowie

Dzierżawa części działki rolnej w stanowicach

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

Nowo wyremontowany pojazd ratowniczo-gaśniczy GBM marki STAR 266 – rok pro-
dukcji 1985 – trafił właśnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach. Uroczystość 
przekazania wozu odbyła się 23 października br. 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):
Kolejne mecze w sezonie: 
Piast Wykroty - AKS 4:9, AKS – Chrobry II Głogów 5:1
Poz. Klub Mecze Punkty
1. Zagłębie II Lubin  12 32
2. Apis Jędrzychowice  12 28
3. Orkan Szczedrzykowice  12 27
4. AKS Granit Strzegom S. A.  12 24
5. Stal Chocianów  12 20
6. Karkonosze Jelenia Góra  12 18
7. Włókniarz Mirsk  12 17
8. Orla Wąsosz  12 17
9. Chrobry II Głogów  12 16
10. Sparta Grębocice  12 14
11. Nysa Zgorzelec  12 12
12. Piast Wykroty 12 11
13. GKS Warta Bolesławiecka  12 10
14. Lotnik Jeżów Sudecki  12 10
15. Zamet Przemków  12 7
16. Granica Bogatynia  12 6

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

Kolejne mecze w sezonie: 
Granit Roztoka – Unia 4:1, Unia – Delta Słupice 2:1
Herbapol – Zieloni Mrowiny 6:0, LKS Wiśniowa – Herbapol 0:0

Poz. Klub Mecze Punkty
1. Granit Roztoka 12 34
2. Unia Jaroszów 12 25
3. LKS Wiśniowa 12 23
4. Darbor Bolesławice 12 19
5. Płomień Makowice 12 19
6. Cukrownik/ Polonia Pszenno 11 18
7. Czarni Sieniawka 12 16
8. Błękitni Słotwina 12 15
9. Herbapol Stanowice 12 13
10. Ślężanka Tąpadła 11 12
11. Delta Słupice 12 12
12. Zieloni Mrowiny 12 11
13. Wenus Nowice 12 9
14. Zryw Łażany 12 7

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

Kolejne mecze w sezonie: 
Płomień Dobromierz – Sokół 0:8, Sokół – Podgórze Wałbrzych 
4:4
MKS Szczawno Zdrój – Huragan 8:0, Huragan – Grom Panków 
2:5

Poz. Klub Mecze Punkty
1. Wierzbianka Wierzbna 11 29
2. Górnik Nowe Miasto W-ch 11 28
3. Podgórze Wałbrzych 11 25
4. MKS II Szczawno Zdrój 11 21
5. Orzeł Witoszów 11 18
6. Nysa Kłaczyna 11 18
7. Zagłębie Wałbrzych 11 17
8. Sokół Kostrza 11 16
9. Tęcza Bolesławice 11 16
10. Grom Panków 11 13
11. LKS Piotrowice Świdnickie 11 12
12. Błyskawica Kalno 11 8
13. Płomień Dobromierz 11 3
14. Huragan Olszany 11 0

By móc urzeczywistnić swoje 
marzenia o koronie maratonów, 
musiał ukończyć wrześniowy 
maraton w Sydney, który odbył 
się na kontynencie australijskim. 
Przypomnijmy, że w swojej ko-
lekcji miał już biegi maratońskie 
w  Nowym Jorku (Ameryka 
Północna), Jerozolimie (Azja), 
Rio de Janeiro (Ameryka Połu-
dniowa), Hanowerze (Europa), 
Johannesburgu (RPA) i  na 
Antarktydzie. W największym 
mieście Australii wystartował 
również radny Rady Miejskiej 
w Strzegomiu – Ryszard Żmi-
jewski, który – z  wyjątkiem 
Antarktydy – zaliczył te same 
biegi maratońskie, co profesor 
Jan Chmura.

Obaj przylecieli do Sydney 
na dwa dni przed startem 
i  szybko musieli się przy-
stosować do warunków at-
mosferycznych panujących na 
Antypodach i do zmiany strefy 
czasowej (plus 8 godzin). – Nie 
miałem żadnych problemów 
z aklimatyzacją. Ze względu na 
moją jasną karnację i problem 
dotyczący tolerancji wysokich 
temperatur, trochę obawiałem 
się dziury ozonowej. Jednak 
na szczęście to zjawisko nie 

wystąpiło w trakcie biegu 
ze względu na zachmu-
rzenie. Pogoda dla 
wszystkich była ła-
skawa, a  tempera-
tura się obniżyła – 

relacjonuje Jan 
Chmura. – Zawody ukoń-
czyłem z czasem 3:41.14, 
co dało mi 3. miejsce w ka-
tegorii wiekowej 65-69 lat 
i 755. miejsce w klasyfikacji 

końcowej. Dodam, 
że wyprzedziło 
mnie dwóch No-
wozelandczyków, 
a  nad czwartym 
maratończykiem 

z   J a p o n i i 
miałem aż 

6 minut 

p r z e -
w a g i . 
Gdybym 
pod ko-
n iec  n i e 

zasłabł, byłbym pierwszy na 
mecie. A  ta, co warto pod-
kreślić, została zlokalizowana 
przy słynnej na całym świecie 
operze – dodaje Honorowy 
Obywatel Strzegomia. 

Ryszard Żmijewski ukończył 
maraton w  Sydney z  czasem 
4:29.12. – Gdyby nie różnica 
czasowa, mój wynik mógłby 
być lepszy. Największy kryzys 
miałem na 30 kilometrze, ale 
udało mi się go pokonać – in-
formuje Ryszard Żmijewski. 
– Duże wrażenie wywarli na 

mnie organizato-
rzy, którzy bardzo 
dobrze przygoto-
wali ten maraton. 
Na trasie było 
dużo stanowisk 
z wodą, a w punk-
tach odżywczych 
serwowano orzeź-
wiające płyny izo-
toniczne. Dodam 
jeszcze, że w Syd-
ney zostaliśmy bar-
dzo ciepło przyjęci 
przez pochodzą-
cych ze Strzegomia 
państwa Kogutow-
skich – zaznacza 
strzegomski radny. 
Oprócz Sydney, nasi 
reprezentanci zwie-

dzili m. in. Melbourne, Bris-
bane, Cairns (Rafa Koralowa) 
i Alice Springs, które odwiedził 
Jan Paweł II podczas swojej 
wizyty w Australii.

Prof. Jan Chmura nie chce za 
bardzo przeceniać swojego osią-
gnięcia. – Czuję się zupełnie nor-
malnie. Oczywiście mam satysfak-
cję z tego, że udało mi się zdobyć 
„Koronę Maratonów Ziemi”, ale 
podchodzę do tego ze sporym 
dystansem – podkreśla. O  jego 
wyczynie w ostatnim okresie sze-
roko informowały ogólnopolskie 
media. Także w jego macierzystej 
uczelni - Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu to 
wydarzenie nie przeszło bez echa 
i  było mocno akcentowane. – 

Akademia obchodzi w tym roku 
70. rocznicę powstania i był to 
mój swoisty prezent dla wrocław-
skiego AWF-u – mówi prof. Jan 
Chmura.

Strzegomianin już planuje ko-
lejne starty – tym razem chce 
wywalczyć „Koronę największych 
maratonów na świecie”. Ukończył 
już biegi w Nowym Jorku, Londy-
nie i Berlinie. Aktualnie przygoto-
wuje się do udziału w maratonach 
w  Chicago, Bostonie i  Tokio. 
Trzymamy mocno kciuki!

tW

„Korona maratonów ziemi” zdobyta!
Strzegomianin już planuje kolejne starty – tym razem chce wywalczyć „Koronę największych maratonów na świecie”. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Dotychczas zdemontowano 
stojaki z  tablicami do koszy-
kówki, ułożono warstwę płyt 
styropianowych i  nakryto ją 
folią. - W  najbliższym czasie 
nastąpi ułożenie i podłączenie 
z  agregatem rur, które będą 
chłodziły lodowisko. Po skręce-

niu i uszczelnieniu wszystkich 
połączeń instalacji chłodzącej, 
pracownicy OSiR napełnią 
instalację glikolem, uruchomią 
agregat chłodzący i  wykonają 
próby szczelności pod ciśnie-
niem – informuje dyrektor 
OSiR-u, Grzegorz Luszawski.

Następnym eta-
pem będzie uło-
żenie i  skręcenie 
band lodowiska. 
Gdy wszystkie te 
czynności prze-
biegną pomyślnie, 
nastąpi zalewanie 
wodą i zamrażanie 
tafli lodowiska.

red

rozkładają miejskie lodowisko
Już za kilka tygodniu nastąpi uruchomienie „Białego Orlika” w Strzegomiu. Trwają przygotowania zapisy do sALPnH

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu rozpoczął montaż 
sezonowego lodowiska, którego otwarcie jest planowane - 
jak co roku - na 6 grudnia. 

Honorowy Obywatel Strzegomia, 67-letni prof. Jan Chmu-
ra dokonał naprawdę wielkiego wyczynu. W ciągu dwóch lat 
ukończył 7 maratonów na 7 kontynentach i zdobył jako naj-
starszy Polak, pierwszy strzegomianin i pierwszy profesor 
akademicki w naszym kraju „Koronę Maratonów Ziemi”. 

Fot. archiw
um

 pryw
atne

Do 30 listopada br. można zgłaszać swój udział w kolejnej edycji 
Strzegomskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Zapisy 
można dokonywać w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu (ul. Mickiewicza). 

Lista zgłoszeniowa (w formie drukowanej) musi zawierać następu-
jące dane: imiona i nazwiska zawodników (max 10 osób) oraz nazwę 
drużyny wraz z numerem telefonu. Wpisowe – 50 zł (osoby dorosłe); 
15 zł (uczniowie, studenci). Decyduje kolejność zapisów. Ilość drużyn 
ograniczona – maks. 10.
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zabudowa mieszkaniowa

Burmistrz strzegomia informuje

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 ogła-
sza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowią-
cych mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 18/7, AM – 1, Obr. Żół-
kiewka, położona w Żół-
kiewce, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,1878 
ha Cena wywoławcza nie-
ruchomości 69.486,00 zł
Wadium - 7.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 18/9, AM –1, Obr. Żół-
kiewka, położona w Żół-
kiewce, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów 0,2425 
ha Cena wywoławcza nie-
ruchomości 89.725,00 zł
Wadium - 9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
D l a  p o w y ż s z y c h  n i e -
r u c h o m o ś c i  u r z ą d z o -
na jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomości są wolne 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
03.11.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 83/14 
Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 29 października 
2014 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi 
Żółkiewka w gminie Strze-
gom działka:
- nr 18/7 oznaczona jest 
symbolem 10 MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, - nr 18/9 

oznaczona jest symbolem 
9 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej  jednoro -
dzinnej.
 Przyszły nabywca nierucho-
mości uzyska techniczne 
warunki przyłączenia do sie-
ci wodno-kanalizacyjnej dla 
nieruchomości, w których 
to warunkach zobowiązany 
zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości dz. nr 18/8 
na którego terenie znajduje 
się sieć kanalizacji sani-
tarnej, na wejście na teren 
jego nieruchomości w celu 
włączenia do sieci ks, ułoże-
nia i późniejszej eksploatacji 
odcinka przyłączy kanaliza-
cji sanitarnej.
Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości (w przypadku 
dz. 18/7 zgoda właściciela 
dz. 16 lub 17, w przypadku 
dz. 18/9 zgoda właściciela 
dz. nr 17) na którego terenie 
znajduje się sieć wodocią-
gowa, na wejście na teren 
jego nieruchomości w celu 
włączenia do sieci wodocią-
gowej, ułożenia i późniejszej 

eksploatacji odcinka przyłą-
cza wodociągowego. 
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi  koszty 
związane z przeniesieniem 
prawa własności nierucho-
mości.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium w kwocie wymienionej 
przy odpowiedniej działce 
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 12.12.2016 
r. (za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-

ca sie po zakończeniu prze-
targu, 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 notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 

bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z 
podmiotem, który przetarg 
wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub te-
lefonicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja o 
przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i 
w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie art. 35, 

ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomo-

ściami

(Dz. U. z 2015 r., poz. 

1774 z późn. zm.) infor-

muję, że na tablicy ogło-

szeń Urzędu Miejskiego 

w Strzegomiu – Rynek 

38, zostały wywieszone 

na okres 21 dni wykazy 

nieruchomości stano-

wiących własność gmi-

ny Strzegom, przezna-

czonych do:

-  oddania w najem 

(dzierżawę) zgodnie 

z  Z a r z ą d z e n i e m  n r 

283/B/2016 Burmistrza 

Strzegomia, z dnia 4 

listopada 2016 roku.

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny Obiekty produkcyjne, składy, magazyny
Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 32/4, AM–2, 
Obr. Rogoźnica, położona w Ro-
goźnicy.
Wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
0,4250 ha, 
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/00023972/7.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
- 120.000,00 zł
Wadium - 12.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 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 27.10.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
11 P 1 – obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto Gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 

wymagany jest aktualny wy-
pis 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, wymaga-
ne 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. 
z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.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 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej mie-
nie komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka niezabudowana nr 33, AM–2, 
Obr. Rogoźnica, położona w Ro-
goźnicy.
Wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów powierzchnia wynosi 
1,1495 ha, 
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/00023972/7.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
- 362.000,00 zł
Wadium - 36.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 27.10.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
11 P 1 – obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny, granica udo-
kumentowanego złoża.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
12.12.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nierucho-
mości ponosi nabywca.
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 
rejestru lub inny dokument urzę-
dowy określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być 
okazane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpoczę-
ciem 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. 
z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 11ogłoszeniA

Przetarg ograniczony – grunt rolny

zabudowa mieszkaniowa

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
piąty przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
79/3, AM – 1, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ulicy Ogrodowej 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzchnia 
wynosi 0,1104 ha, 
dla nieruchomości urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/00023977/2. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 32.850,00 zł
Wadium - 3.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

15.12.2016 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.03.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 19.05.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 25.08.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 27.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 

Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 
r. nieruchomość przeznaczona 
jest pod zabudowę mieszkanio-
wą wielorodzinną i zabudowę 
usługową na której przewiduje 
się lokalizację zabudowy ga-
rażowej. 
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wa-
dium, na konto Gminy Strze-
gom – Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 12.12.2016 
r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-

ża się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
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 notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieru-

chomości ponosi nabywca.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-

sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (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 
85-60-543, 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 ogła-
sza drugi przetarg ustny ogra-
niczony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 
2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. , poz.1774 z późn. 
zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 
rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości rolnej stano-
wiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
33/4, AM – 1, Obr. Barto-
szówek położona w Barto-
szówku, gmina Strzegom 
wg danych z rejestru ewi-
dencji gruntów powierzch-
nia wynosi 5,3279 ha 
klasa gruntu:
Ps III – 0,7601 ha,
Ps IV – 1,9769 ha,
Ps V – 2,5909 ha.
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020679/2.
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
27.10.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
wschodniej części gminy 
Strzegom obejmującej obrę-
by: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Morawa 
i Międzyrzecze zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 81/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
18.10.2004 r. powyższa nie-
ruchomość oznaczona jest 
symbolem RP uprawy rol-
ne.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 

zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nie-
ruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych 
ustaw w tym ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.). Warunki przetargowe 
mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę 
osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, 
o którym mowa w punkcie 
3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatko-
wych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający 
osobiste prowadzenie przez 
okres co najmniej 5 lat gospo-
darstwa rolnego położonego 
na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne 
oświadczenie prowadzącego 
to gospodarstwo, poświad-
czone przez burmistrza Strze-
gomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, 
że jest właścicielem, użyt-
kownik iem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomo-
ści rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nieru-
chomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 

ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomo-
ści rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 
2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 
ust. 9 ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 109 z późn. 
zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działal-
ność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 
ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.);
7) osoby fizyczne pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżon-
ka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłosze-

niu uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentami 
i oświadczeniami wskazany-
mi w punkcie 2 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w prze-
targu ograniczonym w dniu 
15.12.2016 r. – dz. nr 33/4, 
AM-1, Obr.Bartoszówek poło-
żona w Bartoszówku” należy 
złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do 
05.12.2016 r. do godz. 15.45 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
08.12.2016 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 151.000,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt je-
den tysięcy złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 15.100,00 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy sto złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-

sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 12.12.2016 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 33/4, 
AM-1, Obr. Bartoszówek”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie 
uchylenia się uczestnika 
przetargu, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie poda-
nym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
15.12.2016 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala konfe-
rencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postę-
powania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przy-
najmniej o jedno postąpienie. 

Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszą-
cej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 
543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl
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