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W numerze:

StrzeGom
Przeżył 100 lat!

Jaki jest przepis Stanisła-
wa Gołębiowskiego z Ro-
goźnicy na długowieczność?  
 str. 2

StrzeGom
rowerem do 
centrum handlowego

W 2017 roku powstanie 
oświetlony ciąg pieszo-ro-
werowy od torów kolejo-
wych w kierunku centrum 
handlowego w Strzegomiu 
 str.3

StrzeGom
rozmawiano  
o Słodowni 

W Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbyło się 
kolejne spotkanie na temat 
uciążliwości zapachu ze Sło-
downi. Co z niego wynikło?  
 str.4

W Skrócie:

zielony kącik 

Mieszkańcy Olszan posa-
dzili 16 sztuk tui szmarag-
dowej w okolicach siłowni 
zewnętrznej, aby stworzyć 
przytulny kącik do ćwiczeń. 

mini ogródek 

Dzieci z Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strzego-
miu przygotowały maleńki 
ogródek, w którym będą 
rosły nowalijki. Zajęcie to 
sprawiło najmłodszym dużo 
radości. 

Jarmark 

W Stanowicach po raz 
kolejny odbył się Jarmark 
Wielkanocny. Nie zabrakło 
pysznych wielkanocnych 
potraw oraz wspaniałych 
dekoracji. Wszystko udało 
się znakomicie. 
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Już po raz XIX mieszkańcy 
gminy Strzegom tłumnie 
spotkali się na Strzegom-
skim Jarmarku Wielkanoc-
nym, który na stałe wpisał 
się do kalendarza ważnych 
imprez. W tym roku odbył 
się on 9 kwietnia br.

Tradycyjnie uczestnicy jarmar-
ku, a więc władze gminy Strze-
gom, zaproszeni goście, zespoły 
folklorystyczne, przedstawiciele 
wsi oraz twórcy ludowi wzięli 
udział w uroczystej mszy świętej 
w Bazylice Mniejszej, konce-
lebrowanej m.in. przez księdza 
prałata Marka Babuśkę, a na-
stępnie w korowodzie przeszli 
ulicami miasta do hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Tam na pięknych i koloro-
wych stoiskach wyeksponowano 
ozdoby świąteczne, urokliwe 
wianki, wielkanocne palmy, 
pisanki oraz inne wytwory 
strzegomskich rękodzielników. 
Jak co roku dużym zaintereso-
waniem cieszyły się potrawy 
przygotowane przez poszcze-
gólne sołectwa. Wszyscy, którzy 
przybyli na jarmark mieli okazję 
spróbować przepysznych ciast, 
smacznego żurku, czy wspania-
łych domowych wędlin. 

Impreza była także zna-
komitą okazją do występów 
artystycznych przedszkolaków, 
uczniów strzegomskich szkół 
oraz zespołów folklorystycz-
nych. Każdy znalazł coś dla 
siebie, a specjalna komisja 
przyznawała podczas jarmarku 
punktację w konkursie „Ak-
tywne sołectwa gminy Strze-
gom”. – Jarmarki Wielkanoce 
w Strzegomiu mają swój urok. 
To zapowiedź zbliżających się 
świąt oraz wspaniały sposób 
na rodzinne spędzenie czasu – 
mówią mieszkańcy. 

mk

Wesołego Alleluja!
Jarmark Wielkanocny przyciągnął tłumy. W sumie zaprezentowało się ponad 20 stoisk

Wśród gości strzegomskiego jarmarku byli m. in.: Paweł Czyszczoń – dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
Julita Zaprucka – dyrektor Wydziału Kultury UMWD oraz Andrzej Sukta - prezes Stowarzyszenia LGD „Szlakiem Granitu”. 
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mistrzostwa mają swój sklep

Zapraszamy do nowej rubryki, w której 
strzegomianie opowiedzą o sobie sa-
mych. W tym numerze Amanda Różań-
ska – Baranowicz, Honorowy Obywatel 
Strzegomia i założycielka Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Strzegomskiej.

Miejsce urodzenia: Wola Korybuto-
wiecka na Wołyniu (Kresy Wschod-
nie)
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: param się poezją
Największy sukces: otrzymanie w ubie-
głym roku tytułu „Honorowy Obywatel 
Strzegomia”
 Największa porażka: nie udało mi 
się przeprowadzić akcji ratunkowej 
wszystkich zabytków Strzegomia
Największe marzenie: jeszcze móc coś 
zrobić dla Strzegomia
Książka czy film: książki biograficzne 
i historyczne
Gdyby przez jeden dzień wszystko 
zależało ode mnie, to chciałabym … 
żeby Strzegom był miastem, w którym 
mieszkają sami uśmiechnięci ludzie
Co podoba się Pani w Strzegomiu? 
położenie miasta, stara – zabytkowa 
– architektura, życzliwi mieszkańcy, 
których tu spotykam
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? 
bezmyślne niszczenie przyrody i ar-
chitektury

Str zegomian ie o sob ie…..

miStrzoStWA euroPy W WkkW (17-20.08.17 r.)

Zapraszamy na zakupy - 
oficjalny sklep internetowy 
mistrzostw Europy w  wkkw 
już działa. Na stronie www.
Strzegom2017.pl można ku-
pić czapeczki, koszulki i inne 
gadżety mistrzostw. Produ-
centem odzieży jest partner 
klubu - firma Torpol.

Obecnie wszystkie pro-
dukty w  sklepie można ku-
pić w  promocyjnych cenach. 
Ceny specjalne obowiązują 
jednak tylko w sklepie inter-
netowym, który będzie działał 
do sierpnia. 

Podczas  FEI European 
Eventing Championships – 
Strzegom 2017, na stoisku 
firmy Torpol, odzież będzie 
dostępna już jedynie w  ce-
nach regularnych. 

Odzież zamówiona w skle-
pie internetowym będzie wy-
syłana za pośrednictwem firmy 
kurierskiej. Jeśli chcesz zaosz-
czędzić na kosztach przesył-
ki, możesz dokonać zakupu 
w sklepie internetowym, a za-
mówienie odebrać na stoisku 

Torpolu, podczas FEI Europe-
an Eventing Championships 
– Strzegom 2017.

Obecnie w  sklepie można 
kupić koszulki polo, t-shirty, 
sof tshele  oraz czapeczki . 
Wkrótce pojawią się również 
w  nim również smycze. Nie 
zwlekaj – zamów już dziś pa-
miątkę z historycznej impre-
zy! Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie na 
www.Strzegom2017.pl

A  tymczasem już za nie-
spełna miesiąc, w  dniach 
17-21 maja, pierwsze w tym 
sezonie  międzynarodowe 
zawody we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowe-
go – Strzegom Horse Trials. 
-  Zawody te w  tym roku 
obchodzą swój jubileusz – 
zagoszczą na Hipodromie 
w  Morawie już po raz XV 
i będą wielkim testem przed 
tym co nas czeka w sierpniu – 
informuje Marcin Konarski, 
dyrektor zawodów.

Już dziś  zapraszamy do 
Morawy!

Polecamy oglądanie ma-
teriałów filmowych, które 
sukcesywnie pojawiają się na 
antenie Telewizji Internetowej 
Strzegom.

Warto obejrzeć m. in. in-
teresującą relację z Jarmarku 
Wielkanocnego, który odbył 
się w Niedzielę Palmową w 
Strzegomiu oraz z pobytu 
dwóch gruzińskich zespołów 
ludowych w naszym mieście. 
Polecamy również materiał 
dot. monitorowania składo-
wania odpadów i zapowiedź 
akcji sprzątania gminy Strze-

gom, która – przypomnijmy 
– odbędzie się w dniach 24-27 
kwietnia br. Szczególnie warto 
zobaczyć materiał filmowy 
dot. projektu transgranicznego 
realizowanego przez Strzegom 
i czeskie miasto partnerskie 
Horice. 

tW

Urząd Miejski w Strzegomiu 
oraz Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodarczej 
we Wrocławiu zapraszają na 
spotkanie informacyjne dot. 
wsparcia mikro, małych i śred-

nich firm w działalności na 
rynku lokalnym i zagranicz-
nym. Spotkanie odbędzie się 
24 kwietnia br. w godz. 11.00-
14.00 w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu. 

co na antenie tV Strzegom? 

zaproszenie na spotkanie informacyjne

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

Szczegółowa treść spotkania znajduje się na stronie www.strzegom.pl
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu do dnia 22 kwietnia br. na adres: tomasz.
wanecki@strzegom.pl

Stanisław Gołębiowski uro-
dził się w 1917 r. w miejscowości 
Świniary pod Krakowem. Tam 
spędził swoje dzieciństwo i 
uczęszczał do szkoły podsta-
wowej. Jako młodzieniec 
pracował w 
pobliskim 
o g r o d -
nictwie. 
W wieku 
23 lat (w 
1940 r.) 
wyjechał 
d o 

przymusowej pracy w Niem-
czech, gdzie przez 5 lat pracował 
w młynie. Po zakończeniu wojny 
powrócił do domu, lecz z braku 

pracy w 1948 r. postanowił 
wyjechać na zachód 

Polski. Tego roku 
przybył do Ro-
goźnicy, gdzie 
osiadł na stałe 
i podjął pracę w 
pobliskich ka-
mieniołomach. 

W 1952 r. 
poślu-

b i ł 

Katarzynę Kogut z pobli-
skiego Goczałkowa, z którą 
wychował troje dzieci: córkę 
Reginę i synów – Zygmunta i 
Romana. Po 29 latach pracy w 
kamieniołomach ze względów 
zdrowotnych przeszedł na rentę 

zawodową. Podczas wieloletniej 
pracy nabawił się choroby płuc 
– pylicy i w znacznym stopniu 
utracił słuch. W 1992 r. żona 
Katarzyna odeszła do wieczności 
i pozostał sam.

red

Pan Stanisław przeżył 100 lat!
Pan Stanisław w całym swoim życiu zarażał swoich bliskich życiowym optymizmem i pogodą ducha

Stanisław Gołębiowski z Rogoźnicy skończył 29 marca 
br. 100 lat! Z tej okazji dostojnego Jubilata odwiedzili 
zastępca burmistrza Strzegomia – Wiesław Witkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Marczak, za-
stępca kierownika USC w Strzegomiu – Aneta Zaskórska 
oraz kierownik Inspektoratu ZUS w Świdnicy – Dorota 
Kamińska. W stronę 100-latka popłynęło wiele ciepłych, 
okolicznościowych życzeń

Pan Stanisław w całym swoim życiu zarażał swoich bliskich życiowym 
optymizmem i pogodą ducha. Cieszy się każdą przeżytą chwilą, nawet tę 
najtrudniejszą. Dzień setnych urodzin był wyjątkowym świętem i radością dla 
całej rodziny: córki Reginy i syna Zygmunta oraz 6 wnucząt i 8 prawnucząt. 
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złóż deklarację! 
W  związku z  planowanym 

przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu programem dofinan-
sowującym usuwanie pieców 
stałopalnych na rzecz źródła 
ciepła gazowego lub elek-
trycznego, gmina Strzegom 
prosi mieszkańców o złożenie 
deklaracji chęci skorzystania 
z tego programu. 

Wybudowana zostanie dwu-
kierunkowa droga rowerowa, 
chodnik, pojawi się energoosz-
czędne oświetlenie (14 lamp), 
zatoka autobusowa i wiata przy-
stankowa. 

Dzięki realizacji projektu 
jeszcze w 2017 roku powstanie 
bezpieczny oświetlony ciąg 
pieszo-rowerowy od torów 
kolejowych w  kierunku nowo 
powstałego centrum handlo-
wego na obrzeżach miasta, 
natomiast do końca lipca 2018 

roku – gotowa będzie całość 
inwestycji. 

W  połączeniu z  powstałą 
w  ramach polsko-czeskiego 
projektu „Szlak Kamienia” Ale-
ją Rzeźb trwale odmieni się 
wizerunek Alei Wojska Pol-
skiego, czyniąc z niej zarówno 
jedyną tego rodzaju atrakcję 
turystyczną na Dolnym Śląsku, 
jak i przyjazną oraz bezpieczną 
przestrzeń codziennie użyt-
kowaną przez mieszkańców 
miasta. - Liczymy również 

na rezygnację przez 
część mieszkańców 
z  poruszania się sa-
mochodami na rzecz 
komunikacji rowero-
wej, ponieważ ścież-
ka będzie przebiegać 
blisko dużego osiedla, 
terenów sportowo-
rekreacyjnych, dworca 
autobusowego i kole-
jowego – podkreśla 
burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

AktuAlności

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

KWIECIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

09.04 – 15.04 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

16.04 – 22.04 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

23.04 – 29.04 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/857-19-64

kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

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

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

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

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

masz wpływ na budżet gminy!
Duża część podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych zostaje prze-
kazana do budżetu gmi-
ny Strzegom. W 2017 r. 
jest to kwota ok. 17 mln 
złotych w budżecie. 

Drogi mieszkańcu, 
złóż deklarację podat-
kową PIT za rok 2016 
w Urzędzie Skarbowym 
w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie 

gminy Strzegom JAKO 
MIEJSCE ZAMIESZKA-
NIA. Twoje pieniądze 
zostaną przeznaczone 
na budżet obywatelski, 
kulturę, rozwój infra-
struktury, utrzymanie 
zieleni, sport, rekreację, 
ochronę środowiska, 
trasy rowerowe, po-
moc społeczną, ochro-
nę zdrowia i edukację 
dzieci. 

Przypominamy, że w dniach 24-
27 kwietnia br. będziemy sprzątać 
naszą gminę! Każdy, komu leży na 
sercu czystość w gminie, powinien 
wziąć udział w tej akcji.

Zapraszamy jednostki budżetowe 
gminy, przedszkola, szkoły, zakłady 
pracy, stowarzyszenia, fundacje 
i osoby prywatne do włączenia się 
do akcji. Sprzątanie gminy to akcja 
promująca poszanowanie środowi-
ska, edukację ekologiczną i estetykę 
otoczenia. Praca nie tylko wychowuje, 
ale konsoliduje i uczy szacunku dla 
przyrody, zielonych płuc człowieka. 

Koordynatorem działań jest 
Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – tel. 74 
8560 521/531. Do odbioru w urzę-
dzie są worki i rękawice. Chętnych 
prosimy o telefoniczne zgłoszenie 
udziału w celu ustalenia z ZUK 
wywozu nieczystości oraz przesła-
nie zdjęć terenu przed i po upo-
rządkowaniu na adres: biuletyn@
strzegom.pl

Serdecznie zapraszamy do włącze-
nia się do akcji. Przyroda nam odpłaci 
czystą ziemią, powietrzem i wodą.

Wiosenne porządki w gminie

Zgłoszenia należy składać do piątku 21 kwietnia br. do godz. 12.00.

Deklaracje można składać 
w Wydziale Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, parter, pok. 
15. Bliższe informacje można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi, I piętro, 
pok. 26 Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, tel. 74 8560-
531. Druk deklaracji moż-
na pobrać na stronie www.
strzegom.pl lub w Wydziale 
Obsługi Interesantów. 

rowerem do mcDonalds’a!
W 2017 roku powstanie oświetlony ciąg pieszo-rowerowy od torów kolejowych w kierunku centrum handlowego

- Chodnik ten stwarzał duże 
zagrożenie dla osób, które 
tamtędy przechodziły. Po-
szczególne elementy uległy 
rozluźnieniu i  trzeba było je 
na nowo ułożyć i  odpowied-
nio zabezpieczyć betonowymi 
obrzeżami od strony rowu. 

Teraz wszystko wygląda pięk-
nie i  estetycznie. W  imieniu 
mieszkańców Goczałkowa 
serdecznie dziękuję pracowni-
kom SDPŚ za wykonaną pracę 
– podkreśla radny Tadeusz 
Zarzycki.

tW

Bezpieczniej w Goczałkowie
Chodnik stwarzał duże zagrożenie dla pieszych. Po poprawkach jest jak nowy

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy Strzegom, przeznaczonych do:

- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem Nr: 79/B/2017, 
80/B/2017, 81/B/2017, 82/B/2017, 83/B/2017, Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 7 kwietnia 2017 roku.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom prze-
znaczonych do:

- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/B/2017, Nr 87/B/2017, Nr 
88/B/2017, Nr 89/B/2017, Nr 90/B/2017, Nr 91/B/2017, Nr 92/B/2017, 
Nr 93/B/2017, Nr 94/B/2017, Nr 95/B/2017, Nr 96/B/2017, Nr 97/B/2017 
burmistrza Strzegomia z dnia 10 kwietnia 2017 r.

z a d ł u ż e n i e  g m i ny  S t r ze g o m  w   l a t a c h  2 010 -2 016
NAZWA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DOCHODY OGÓŁEM 72 655 996,00 75 334 870,09 77 719 888,00 79 756 945,95 86 081 772,75 92 108 377,32 100 359 887,30

WYDATKI OGÓŁEM 81 434 217,00 85 872 276,32 85 547 812,98 82 252 822,44 86 318 384,65 84 627 600,29 99 455 901,00

ZADŁUŻENIE 31 189 943,91 35 759 283,01 40 301 446,55 45 458 537,46 45 164 789,40 39 758 324,67 35 760 650,39

% ZADŁUŻENIA DO 
DOCHODÓW 42,93 47,47 51,85 57,00 52,47 43,16 35,63

Co jeszcze daje gminie Strzegom Unia Europejska? - Wiele! – odpowiada burmistrz Zbigniew Suchyta i wylicza: 
• Opracowaliśmy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 – dofinansowanie 82 tys. zł.
• Wdrażamy nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych oparte na metodzie 
eksperymentu w 4 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach – dofinansowanie 777 tys. zł
• Zbudujemy nowoczesne przedszkole jakiego nigdy w gminie nie było – ogrzewane ciepłem z wnętrza ziemi i oświetlane 
energią słoneczną z placami zabaw, ogrodem i małym amfiteatrem – dofinansowanie 10,3 mln zł

• Dzięki termomodernizacji poprawimy warunki nauczania i zmniejszymy zużycie energii w 6 placówkach oświatowych – dofinansowanie 3,3 mln zł
• Dzięki nowemu wozowi strażackiemu dla OSP Goczałków skuteczniej będziemy ratować ofiary wypadków komunikacyjnych i gasić pożary – dofinansowanie 506 tys. zł 
• Stworzymy unikatową w skali kraju plenerową wystawę rzeźb – Aleję Rzeźb w Strzegomiu oraz oznakujemy atrakcje turystyczne miasta – dofinansowanie 568,616 tys. euro 

Kolejny wniosek gminy Strzegom został pozytywnie oceniony przez Instytucję 
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej i otrzymał dofinansowanie ze środków 
europejskich. W  latach 2017-18 powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku 
ponad 1,8 km wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. Kwota dofinanso-
wania – 1,2 mln zł.

W  ostatnich dniach – z  inicjatywy radnego Tadeusza 
Zarzyckiego - pracownicy Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego poprawiali stan chodnika zlokalizowanego 
w Goczałkowie na ul. Strzegomskiej, w pobliżu miejsco-
wego Ośrodka Zdrowia. 

Burmistrz Strzegomia informuje
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W   U r z ę d z i e  M i e j s k i m 
w Strzegomiu – na wniosek 
Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i  Porządku Publicz-
nego oraz Ochrony Środo-
wiska – doszło do kolejnego 
spotkania, którego głównym 
tematem była uciążliwość 
zapachowa wydobywająca się 
ze Słodowni w Strzegomiu.

Spotkanie odbyło się 28 mar-
ca br. Uczestniczyły w nim 
władze Strzegomia, radni, pra-
cownicy merytoryczni urzędu 
oraz przedstawiciele zarządu 
Słodowni, która od ubiegłego 
roku działa jako Viking Malt 
Specialties Sp. z o. o. 

Obecny na spotkaniu strze-
gomski przedsiębiorca Bernard 
Świrniak (na zdjęciu w środku) 
kolejny raz przekonywał, że 
Słodownia zatruwa powietrze 
w naszym mieście i nie da się 
normalnie funkcjonować. W 
odpowiedzi na krytykę przed-
stawiciele zarządu spółki Vi-
king Malt przedstawili plany 
rozbudowy instalacji do praże-
nia ziarna, która obejmuje: bu-
dowę hali prażarek o pow. 409 
m kw. w technologii stalowej, 

obudowanej płytą warstwową; 
zabudowanie w hali 5 sztuk 
prażarek opalanych gazem 
ziemnym oraz wyposażenie 
układu w dwa urządzenia do 
dopalania termicznego związ-
ków organicznych z prażenia 
słodu ciemnego (karmelizowa-
nia). - Gazy odlotowe z procesu 
produkcji słodu barwiącego 
z planowanych 5 szt. praża-
rek będą kierowane do dwóch 
dopalaczy termicznych. Gazy 
odlotowe będą oczyszczane w 
tzw. cyklonie typu D. Zainstalo-
wane zostaną wyrzutnie gazów 
odlotowych o poziomie mocy 

akustycznej nie większej niż 80 
dB – wyjaśniali przedstawiciele 
spółki. 

Wyraźnie zadowolony bur-
mistrz Strzegomia Zbigniew 
Suchyta stwierdził - To była 
trudna, ale bardzo rzeczowa, 
wartościowa i merytoryczna 
dyskusja. Zarząd Słodowni 

zapewnił nas o sukcesywnym 
modernizowaniu zakładu, w 
wyniku którego uciążliwość 
zapachowa powinna się cały 
czas zmniejszać. Jestem dobrej 
myśli i ufam, że już niedługo 
będą tego efekty – podkreślił 
burmistrz. 

red

co ze Słodownią? 
- To była trudna, ale bardzo rzeczowa, wartościowa i merytoryczna dyskusja – mówił burmistrz Strzegomia

We  Wr o c ł a w i u  o d by -
ły się uroczystości związa-
n e  z e  z m i a n ą  d owó d c y  
10. Pułku Dowodzenia. Do-
tychczasowy dowódca płk 
Kazimierz Łucki otrzymał 
nowe obowiązki na stanowisku 
komendanta Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych i 
Chemicznych we Wrocławiu, a 
jego miejsce zajął płk Dariusz 
Dejneka. 

Na uroczystości (31.03) poja-
wili się przedstawiciele naszego 
miasta: burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, dyr. LO - 
Tomasz Marczak wraz z klasą 
mundurową i nauczycielami: 
Przemysławem Stempnie-
wiczem i Piotrem Bułakow-
skim. 

Zmiana dowódcy 10. Pułku 
Dowodzenia miała wyjątko-
wą oprawę. Asysta Orkiestry 

Wojska Polskiego, ceremoniał 
wojskowy, defilada pododdzia-
łów - to tylko niektóre elementy 
uroczystości. Obecność klas 
mundurowych Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzegomiu 
była związana z bardzo aktywną 
współpracą licealistów z wro-
cławską jednostką, która doty-
czy przede wszystkim szkolenia 
strzeleckiego uczniów LO na 
nowoczesnym systemie szkol-
no-treningowym „Śnieżnik 2”. 

Wystawienie pododdziału przez 
klasy mundurowe Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzegomiu 
zostało docenione przez minister 
Elżbietę Witek, która podzię-
kowała uczniom za obecność 
na uroczystości, a także nowego 
dowódcę pułkownika Dariusz 
Dejneka, który obiecał kontynu-
ację owocnej współpracy. 

red

Strzegomianie we Wrocławiu 

Starosta Horic Ales Svoboda 
zaprezentował mieszkańcom 
wizję muzeum po moderniza-
cji w  2019 roku. W  muzeum 
znajdować się będą przestrze-
nie wystawiennicze, oferujące 
czeskie, polskie lub połączone 
ekspozycje związane przede 

wszystkim z tematem kamienia. 
W  Strzegomiu częścią tego 
przedsięwzięcia będzie czesko-
-polskie pomieszczenie mul-
timedialne, mające podobny 
charakter jak pomieszczenie 
w Horicach (oficjalne otwarcie 
w  Strzegomiu – październik 

2018 rok). 
- Głównym powodem po-

bytu w Horicach była jednak 
produkcja spotu promującego 
projekt. Spot będzie miał 
za zadanie w  bardzo krótki 
i zwięzły sposób motywować 
potencjalnych zwiedzających 
do odwiedzenia tras „Szlaku 
Kamienia” – wyjaśnia Wio-
letta Urban-Smagłowska, 
koordynator projektu „Szlak 
Kamienia”. - Spot będzie 
pokazywany w  obu centrach 

informacji i  innych podob-
nych obiektach użyteczności 
publicznej na trasie projektu, 
będzie również rozpowszech-
niany zarówno w  mediach, 
jak i  w  Internecie. Kolejne 
nagrania do spotu realizowa-
ne będą po polskiej stronie 
„Szlaku Kamienia”, tak aby 
jego premiera mogła się odbyć 
na konferencji otwierającej 
projekt w Strzegomiu w dniu 
23 czerwca 2017 roku – do-
daje koordynator.

„Szlak kamienia”. rusza realizacja projektu

Projekt „Szlak Kamienia” („Cesta Kamene”) realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Jeden ze skarbów kolek-
cji Czartoryskich ostatni raz 
był widziany w  styczniu 1945 
roku w  pałacu w  Morawie. 
Przypomnijmy, że o  obrazach 
tej kolekcji opowiada w  swej 
książce „Z Muhrau do Morawy” 
Melitta Sallai, wówczas 17-
letnia dziewczyna, jedna z córek 
rodziny von Wietersheim-
Kramsta, właścicieli majątku. 
Zdjęcia do programu kręcono 
3 kwietnia. Historia dzieł, które 
podczas wojny przechowywane 
były w Morawie, jest niesamo-
wita. 17-letnia wówczas Me-
litta widziała słynną kolekcję 
Czartoryskich, która przez 

kilka tygodni była ukrywana 
przez Niemców w  ich pałacu. 
Najcenniejsze dzieła sztuki 
z  tej kolekcji, wśród których 
był m.in. „Portret młodzieńca” 
Rafaela, przyjechały na Dolny 
Śląsk z Muzeum Czartoryskich 
w Krakowie. – Nie interesowa-
łam się, dlaczego akurat u nas 

ukryto tę kolekcję. Pamiętam 
jednak, jak pewnej nocy mama 
pokazywała nam te obrazy – 
wspomina w  książce Melitta 
Sallai. Dzieła sztuki, wyceniane 
na kilkaset milionów dolarów, 
stały zrolowane pod ścianą 
w jednej z sal pałacu. Następne-
go dnia obrazy zostały zabrane 

przez żołnierzy Wehrmachtu 
i wywiezione, prawdopodobnie 
do Niemiec. Od tej pory trwają 
poszukiwania arcydzieł. I wła-
śnie ta pasjonująca historia stała 
się tematem kolejnego progra-
mu Bogusława Wołoszańskiego. 
Z niecierpliwością czekamy na 
efekty tej pracy. 

Bogusław Wołoszański robi program o morawie
Historia dzieł, które podczas wojny przechowywane były w Morawie, jest naprawdę niesamowita

W poszukiwaniu ciekawych 
miejsc do realizacji nowego 
programu „Tajna historia 
XX wieku” Bogusław Wo-
łoszański trafił do Morawy. 
Towarzyszył mu Robert Ku-
delski, autor wielu publikacji 
na temat zaginionych dzieł 
sztuki, m.in. pasjonującej 
książki „Zaginiony Rafael”. 

Fot. region fakty.pl

Od stycznia br. ruszyła realizacja projektu pn. „Szlak 
Kamienia”, którego głównym celem jest uatrakcyjnienie 
regionu podkarkonoskiego i  dolnośląskiego. 28 marca 
w Horicach odbyło się oficjalne zamknięcie muzeum przed 
remontem.

W przypadku Słodowni Strzegom mamy wiele przykładów z przeszłości, że 
firma chce współpracować i współpracuje z władzami, rolnikami i mieszkańcami. 
Firma spełnia wszelkie standardy związane z ekologią i ochroną środowiska, 
co potwierdzają przyznane jej certyfikaty. Jednocześnie dokłada starań, aby jej 
działalność była przyjazna dla najbliższego otoczenia. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkańców 
i ich problemów. Ceni sobie 
dialog ze społeczeństwem, 
dlatego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stworzył 
możliwość zadania do sie-
bie pytań przez mieszkań-
ców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publi-
kujemy kolejne z nich: 

tomasz: dzień dobry, chciałbym 
zacząć sprzedawać warzywa 
i owoce z własnej uprawy. 
z  rozmów z  moimi sąsiadami 
wynika, że najlepiej byłoby to 
robić na miejskim targowi-
sku. jaki jest faktyczny koszt 
wynajęcia powier zchni na 
targowisku? czy są to opłaty 
stałe czy jednorazowe? czy są 
jakieś sprawy biurowe, które 
powinienem załatwić przed 
rozpoczęciem sprzedaży? czy 
otrzymam jakieś wsparcie pań-
stwa w  rozpoczęciu tej dzia-
łalności? 

Gmina Strzegom udostępnia 
miejsce do prowadzenia sprze-
daży płodów rolnych na targo-
wisku przy ul. Paderewskiego 
(zadaszone stoiska). Za pro-
wadzenie sprzedaży pobierana 
jest opłata targowa w  kwocie 
1,30 zł za m kw. zajętej po-
wierzchni dziennie. Przed roz-
poczęciem sprzedaży należy 
złożyć w  Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu oświadczenie, że 
jest pan producentem płodów 
rolnych (sadzonki, kwiaty, 
owoce, warzywa).

rybka: witam, czy można się 
wpisać na listę oczekiwania do 
mieszkań? 

Aby dostać się na listę osób 
oczekujących na przydział lo-
kalu z mieszkaniowego zasobu 
gminy, należy złożyć wniosek 
o przydział lokalu, który po zak-
tualizowaniu danych w ankiecie 
weryfikacyjnej podlega ocenie 
pod kątem spełnienia kryterium 
powierzchniowego i  dochodo-
wego. Wnioski złożone do dnia 
31 sierpnia br. rozpatrywane będą 
przy ustalaniu list na 2018 r., 
po tym terminie dopiero na 
2019 r. Wniosek o  przydział 
lokalu można pobrać w  tut. 
urzędzie w  Wydziale Obsługi 
Interesanta, w siedzibie zarząd-
cy zasobów gminnych – ZUK 
w Strzegomiu Sp. z o. o. przy Al. 
Wojska Polskiego 75 lub też ze 
strony internetowej: www.bip.
strzegom.pl w  zakładce: Karty 
usług/Gospodarka lokalowa/ 
Formularz: PDF.

Anna: Panie burmistrzu, uprzej-
mie proszę o  podpowiedź, kto 
ustala i  jak ustalany jest adres 
zamieszkania. mieszkam w ja-
roszowie i  mam kłopot w  tym 
zakresie. dopóki w  jaroszowie 
była poczta, wszystko było w po-
rządku. A  teraz jest problem. 
we wszystkich dokumentach po-
daję adres 58-120 jaroszów. 
Pisma urzędowe (w tym z um 
strzegom) adresowane są: jaro-
szów 58-150 strzegom. ostatnio 
załatwiałam sprawy w  Pzu, 
a tam wpisano mi w dokumencie 
jaroszów; 58-120 strzegom i nic 
nie można było zmienić, bo tak 
wpisane było w programie kom-
puterowym. jakkolwiek by nie 
było, zaadresowana koresponden-
cja dociera, ale nie w tym rzecz. 
chciałabym wyjaśnić i wiedzieć, 
jak jest poprawnie. 

Informuję, że kody pocztowe 
miejscowości nie są nadawane 

przez organy gmin. Obowią-
zuje podział terytorialny kraju, 
w  związku z  tym do danych 
miejscowości przypisane są 
odpowiednie kody pocztowe. 
Kody pocztowe nadawane były 
dla miejscowości, w  których 
funkcjonowały urzędy i  pla-
cówki pocztowe. Zgodnie z po-
wyższym, w gminie Strzegom, 
miejscowość Jaroszów miała 
nadany kod pocztowy: 58-120, 
który funkcjonuje do dnia dzi-
siejszego. Nie jest błędem, jeżeli 
inny organ posłuży się kodem 
pocztowym Strzegomia, gdyż 
miejscowość Jaroszów należy do 
gminy Strzegom. Urząd Miejski 
w Strzegomiu nadal posługuje się 
kodem pocztowym Jaroszowa 
58-120, gdyż nie otrzymał nigdy 
informacji o  zmianie kodów 
pocztowych. Urząd Miejski 
w Strzegomiu nie ma wpływu na 
programy komputerowe innych 
instytucji.

strzegomianka: witam panie 
burmistrzu, moje pytanie dotyczy 
remontu ulicy Paderewskiego 
(od ul. św. Anny do bankowej). 
wszystko byłoby ok, gdyby nie 
fakt, że my mieszkańcy rynku 
parkujemy swoje auta na podwór-
ku, wjeżdżając na nie właśnie 
ul. Paderewskiego, a  następnie 
w kamienną. Proszę mi powie-
dzieć, jak będziemy wjeżdżać na 
podwórko, gdzie w  tym czasie 
będziemy parkować swoje auta? 
Pozdrawiam.

Dojazd na podwórka przy ul. 
Kamiennej będzie możliwy od 
strony ul. Kościuszki w Strze-
gomiu - planowany termin 
rozpoczęcia prac w  terenie to 
18 kwietnia br. Wtedy to wpro-
wadzona zostanie częściowa 
organizacja ruchu. 

taki z rynku: dzień dobry. mam 
pytanie. czy jest jakaś szansa na 
poskromienie wyczynów tych sza-

lonych młodzieńców za kierow-
nicami samochodów ślizgających 
się po ulicach rynku? A może by 
tak wykorzystać ten monitoring, 
o którym było głośno już kiedyś?

Prośba o  informację telefo-
niczną do pana Andrzeja Jaku-
bowskiego - 74 8560526 o dniu 
i  godzinie zdarzenia. Odtwo-
rzymy nagrania i z wielką przy-
jemnością będziemy kierować 
sprawy na Policję. 

mrsdarknesss: witam, chciałam 
zapytać, czy monitoring w rynku 
juz jest zainstalowany i czy działa, 
ponieważ mam wątpliwości co do 
tego, gdyż ilość driftów i drifterów 
nie zmalała, a nawet rozbestwili 
sie na tyle, że robią drifty nie tylko 
wieczorami, ale i w ciągu dnia, 
gdzie jest dużo ludzi na mieście 
i  niebezpieczeństwo potrącenia 
takich osób jest większe. jeżeli 
te kamery są i działają, to chyba 
oznacza porażkę i  wydanie na 
marne pieniędzy, gdyż nic nie 
jest robione w kwestii poprawy 
bezpieczeństwa. Pozdrawiam. 

Monitoring w  Rynku został 
uruchomiony w 2016 r., jednakże 
naruszenie przepisów porą wie-
czorową jest nagrywane tylko ze 
względu na określone godziny 
urzędowania pracowników. Jeśli 
ktokolwiek zauważy łamanie 
przepisów porą wieczorową, pro-
szę o zgłaszanie swoich uwag do 
pana Andrzeja Jakubowskiego 74 
8560526. Łamanie przepisów 
w ciągu dnia jest monitorowane 
i zgłaszane na Komisariat Policji 
w Strzegomiu. 

sławek: Panie burmistrzu! 
w  ostatnim czasie głośno jest 
o  smogu, który otacza miasta 
w całej Polsce, dotyczy to również 
naszej gminy. kopcą auta, kopcą 
kominy i mamy powietrze jakie 
mamy. rozwiązanie problemu 
jest niby proste, zmusić ludzi do 
wymiany pieców węglowych, 

zazwyczaj są to piece górnego 
spalania, na piece gazowe lub 
elektryczne, tylko co mają zrobić 
ludzie, którzy nie mają takiej 
możliwości z różnych przyczyn. 
mam tu na myśli choćby miesz-
kańców wsi, gdzie nie ma gazu 
z sieci, a instalacje elektryczne nie 
są przystosowane do tak dużych 
obciążeń. wiele miast zachęca 
ludzi do wymiany pieców dotacją, 
tak jest również w naszym mie-
ście. mało kto jednak wspomina 
o tym, że smog bierze się głównie 
z niewłaściwego sposobu spalania 
węgla. to nie węgiel jest proble-
mem, problemem jest niewiedza 
ludzka o  tym, jak należy spalać 
węgiel, by nie truć środowiska. 
w  dużym stopniu problem ten 
rozwiązują piece dolnego spa-
lania, które bardzo ograniczają 
emisję trujących gazów, a ponadto 
pozwalają zaoszczędzić około 30-
35 % opału. myślę, ze dotacja na 
takie piece byłaby bardzo wska-
zana i  mogłaby zachęcić wielu 
mieszkańców do wymiany swoich 
starych pieców na piece dolnego 
spalania. Pozdrawiam.

W  chwili obecnej gmina 
Strzegom zbiera deklaracje od 
mieszkańców, którzy chcieliby 
skorzystać z  dofinansowania 
zmiany ogrzewania z zewnętrz-
nych funduszy. W  bieżącym 
miesiącu zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu przedstawi program 
dofinansowujący działania z wy-
mianą pieców stałopalnych i wte-
dy dowiemy się, co i na jakich wa-
runkach będzie dofinansowane. 
Proszę o chwilę cierpliwości, na 
pewno w tym miesiącu wszystko 
się wyjaśni. 

tomasz: w czym ul. jadwigi jest 
lepsza od ul. Andersa, że tam 
są pieniądze na wymianę już 
istniejącego oświetlenia, a  na 
dodanie nowych lamp na Andersa 

nie ma pieniędzy? wystarczyłyby 
nawet 3 lampy solarne... koszt 
pewnie koło 5 tys. na chodnik 
i drogę, która jest przejezdna na 
jadwigi też znajdą się pieniądze, 
a  na Andersa, gdzie dziura na 
dziurze ich nie ma?

Nie wszystkie ulice możemy 
zrobić od ręki. Myślę, że za-
uważył pan, że staramy się robić 
bardzo dużo ulic. I na ul. Andersa 
przyjdzie czas. Jeśli tak spojrzeć, 
to wyremontowane są: ul. Ko-
ściuszki, Promenady, Sosnowa, 
Ofiar Katynia, Wesoła, Szarych 
Szeregów, Armii Krajowej, Boh. 
Getta, Świdnicka, Św. Tomasza, 
Krótka, Ks. Prałata S. Siwca oraz 
droga wojewódzka obejmująca 
ul. Legnicką, Al. Wojska Pol-
skiego, Kasztelańską i  odcinek 
ul. Świdnickiej. Zrobione są też 
ulice: Jeleniogórska, Wałbrzyska 
i  Górnicza. Zawęża nam się 
teren miasta do remontu właśnie 
o  ulice w  okolicach Andersa. 
Mamy już gotowy projekt na ul. 
3 Maja. Potrzeba jeszcze kilku 
lat, by powiedzieć że Strzegom 
ma dobrą infrastrukturę dro-
gową i  ja w  to wierzę, że tak 
będzie. Bardzo duże potrzeby 
są także na terenach sołectw 
gminy Strzegom. Co do ul. Św. 
Jadwigi. Wiem, że trochę boli, 
że to ulica, na której mieszkam, 
ale to nie ten fakt zadecydował 
o jej remoncie. Byłaby to jedyna 
ulica niewyremontowana w  tej 
dzielnicy Strzegomia. Robimy 
tam chodnik, oświetlenie, zdzie-
ramy warstwę asfaltu i wylewamy 
nową. Proszę mieszkańców całej 
gminy o wyrozumiałość i  cier-
pliwość. Rozumiem, że każdy 
chciałby mieć normalną ulicę, ale 
zaległości są wieloletnie. Przypo-
mnę jeszcze jedną kwestię, że dla 
mnie pierwszeństwo mają ulice, 
które ludzie zamieszkują od ok. 
70 lat. W drugiej kolejności są 
ulice nowo zbudowane. Tu trzeba 
czekać. 

kary za niesegregowanie śmieci! Są już pierwsze zgłoszenia

Jeżeli narusza ten obowiązek, 
to wykonawca usługi zobowią-
zany jest do powiadomienia 
o tym gminę. W związku z tym, 
w przypadku stwierdzenia braku 
prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów lub braku pojemników, 
podmiot ten kieruje sprawę na 
Policję w celu działania zmierza-
jącego do pociągnięcia właścicie-
la nieruchomości do odpowie-
dzialności za wykroczenie celem 
nałożenia kary grzywny.

W  gminie Strzegom są już 
pierwsze zgłoszenia tych nie-
prawidłowości. Każda podobna 
sytuacja przedstawiona na foto-

grafiach jest rejestrowana i kie-
rowana na Policję. Mieszkańcy 
niestosujący tych zasad, poniosą 
konsekwencje. - W wykrocze-
niach przeciwko przepisom 
porządkowym wydanym z upo-
ważnienia ustawy, kara grzywny 
została określona do 500 zł. 
Może ona zostać nałożona za 
każde naruszenie przepisów 
ustawy, dlatego jej rzeczywista 
kwota może być znacznie wyż-
sza – wyjaśnia Jolanta Dryja, 
naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Odpadami Komunalnymi 
w UM w Strzegomiu. 

red

Każdy właściciel ma obowiązek złożenia deklaracji, 
w  której oświadcza, czy będzie segregował odpady oraz 
zaopatrzenia się w  pojemniki lub worki na odpady na 
terenie swojej nieruchomości. 
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Strzegomscy radni zagłosowali 
za uchwałą w sprawie przeniesie-
nia siedziby Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Strzegomiu 
z oddziałem przedszkolnym do 
nowej siedziby przy ulicy Brze-
gowej, gdzie obecnie mieści się 
Gimnazjum nr 1. Opowiedzieli 
się również za przeniesieniem 
siedziby Publicznego Przed-
szkola nr 4 w  Strzegomiu do 
budynku obecnej Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 przy 
ulicy Jeleniogórskiej, co związane 
jest z zaplanowanym remontem 

przedszkola. Ponadto podjęto 
uchwały w  sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą oraz w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli 
i  oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych na 
terenie gminy Strzegom. Radni 
zagłosowali także za zmianami 
gminnego budżetu na rok 2017. 
Przypominamy, że z pełną treścią 
uchwał można zapoznać się na 
stronie www.bip.strzegom.pl. 

Kolejnym z  punktów obrad 
był apel strzegomskich radnych 
w sprawie sprzeciwu wobec za-
powiadanych zmian prawa sa-
morządowego w Polsce, który od-
czytała wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Marta Zięba. - Rada 
Miejska w Strzegomiu stwierdza, 
że pojawiające się w przestrzeni 
publicznej zapowiedzi radykal-
nych zmian w  samorządowym 
prawie wyborczym dotyczące 
rewizji zakresu okręgów wybor-
czych, ograniczenia możliwości 
udziału w procesie wyborczym 
komitetów obywatelskich, pod-
niesienia progów wyborczych, 
ograniczenia kadencyjności or-
ganów wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego, a także 
ograniczenia obywatelom ich 
konstytucyjnych praw i wolności 
w  szczególności wynikających 
z art.62 Konstytucji RP – godzą 
w prawa obywateli Rzeczypospo-
litej Polskiej – mówiła radna. 

o sprawach oświatowych i …
Jednym z punktów obrad był sprzeciw strzegomskich radnych w sprawie zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Za nami kolejne szkolenie, 
w którym mogły wziąć udział 
organizacje pozarządowe z 
terenu gminy Strzegom. Spo-
tkanie odbyło się 4 kwietnia 
br. w Urzędzie Miejskim w 
Strzegomiu. 

W trakcie jego tr wania 
Waldemar Weihs , prezes 
Fundacji „Merkury” w ramach 
wsparcia udzielanego przez 
Dolnośląski Punkt Konsul-
tacyjno-Doradczy omówił 

zasady składania sprawozdań 
przez organizacje pozarzą-
dowe. Nowelizacja ustawy 
o pożytku publicznym i o 
wolontariacie to duże zmia-
ny nie tylko w odniesieniu 
do ofert i umów, a przede 
wszystkim sprawozdań, które 
musi złożyć każda organizacja 
pozarządowa realizująca za-
danie przy wsparciu środków 
z budżetu gminy. 

mks 

oPP wiedzą więcej

- Zadanie to od 12 lat prze-
wija się w dokumentach plani-
stycznych województwa dolno-
śląskiego. Jest ono kluczowe nie 
tylko ze względu na obciążenie 
mieszkańców Strzegomia, ale 
także ze względu na rozwój 
sieci transportowej z kierunku 
południowego (Kłodzka) – na 
północ (węzeł S3 w Jaworze). 
Droga wojewódzka nr 374 
stanowi jedyną drogę łączącą 
Kłodzko z północnym węzłem 
S3 koło Jawora. Strzegom 
zostanie prawdopodobnie je-
dynym miastem na tej trasie, 
gdzie ruch samochodów od-
bywał się będzie przez cen-
trum miasta. Podjęta decyzja 
o budowie drogi S3 w Jaworze, 
z  której jesteśmy bardzo za-
dowoleni, zwielokrotni liczbę 
przejeżdżających samochodów 
przez Strzegom, chcąc włączyć 
się w drogę S3. Już teraz przez 
miasto przejeżdża ponad 15 
tys. samochodów na dobę 
w tym samochody ciężarowe – 

wyjaśniają w imieniu komitetu 
protestacyjnego radni Sabina 
Wiktorowicz i Paweł Mosór. 

Hałas, emisja spalin i olbrzy-
mie natężenie drgań jezdni 
wpływają na drastyczne za-
grożenie stanu technicznego 
budynków. Mieszkańcy mają 
już dość życia w  domach, 
w  których ,,wszystko się ru-
sza”, a  hałas uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie. 
Obwodnica stanowić będzie 
bardzo ważną trasę wyjazdową 
dla samochodów wywożą-
cych urobek granitowy z  14 
kopalń granitu umiejscowio-
nych w okolicach Strzegomia. 

Jest to kilkanaście milionów 
ton wyrobów granitowych 
rocznie. – Nowa lokalizacja 
będzie miała także pozytywne 

odzwierciedlenie w  rozwoju 
gospodarczym terenów przy-
ległych do obwodnicy oraz 
zmniejszenia bezrobocia. 

Strzegomianie proszą marszałka o obwodnicę
Budowa nowej drogi jest kluczowa m.in. ze względu na rozwój sieci transportowej z południa na północ

Sesja była także znakomitą okazją, aby w szerszym gronie podziękować Maria-
nowi Naydzie, wiceprezesowi spółki Zakład Usług Komunalnych, który odchodzi 
na zasłużoną emeryturę. Władze Strzegomia skierowały pod jego adresem 
słowa uznania i najlepsze życzenia. - Marian Nayda swoją ciężką pracą wpisał 
się w historię gminy Strzegom. Jest osobą, której zasługi są niepodważalne, 
dlatego postanowiłem przyznać panu Marianowi tytuł Zasłużony dla Gminy 
Strzegom – mówił burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Sesję tradycyjnie 
już zakończyły wnioski składane przez radnych.

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyła się 30 marca 2017 r. Zdominowała ją 
tematyka oświatowa, jednak nie tylko nad tym pochylali się rajcy. Jakie jeszcze uchwały 
podjęli? 

– Samorząd gminy, widząc potrzebę realizacji tej inwestycji, z własnych środków 
sfinansował i wykonał koncepcję skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą kra-
jową nr 5, a samorząd województwa na koncepcję i raport środowiskowy wydał 
już znaczne środki finansowe – mówią radni. - Aby przybliżyć skalę problemu 
w maju chcielibyśmy zorganizować spotkanie radnych Sejmiku i władz gminy 
Strzegom, na które już dziś serdecznie zapraszamy – dodają. 

Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne i sporą dawkę wiedzy. Jak 
sami przyznali, spotkanie było potrzebne i pożyteczne.

Komitet protestacyjny, w skład 
którego weszli mieszkańcy Strze-
gomia, zapowiedział już systema-
tyczne blokowanie drogi nr 374 
na odcinku ul. Kasztelańskiej i Al. 
Wojska Polskiego w Strzegomiu. 

Burmistrz, Rada Miejska i mieszkańcy gminy Strzegom 
zwracają się z prośbą do marszałka województwa dolno-
śląskiego o wsparcie samorządu gminnego w staraniach 
o budowę obwodnicy miasta Strzegomia w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 374 i drogi krajowej nr 5. 
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Wygraj wejściówki do kina Sck! 
PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jak nazywają się opiekunowie warszawskiego ZOO w filmie pt. „Azyl”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w dniach 21-22 kwietnia 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule 
e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Powo-
dzenia!

„Był sobie pies” (DUBBING)
21 kwietnia, godz. 16.00
22 kwietnia, godz. 15.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Pokot”
21 kwietnia, godz. 18.30
22 kwietnia, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 

„Piękna i bestia” (DUBBING)
29 kwietnia, godz. 15.00
30 kwietnia, godz. 15.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł 
„Polandja”
29 kwietnia, godz. 18.00
30 kwietnia, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 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  tym roku do udzia-
łu w  intelektualnych zma-
ganiach zgłoszone zostały 
3-osobowe drużyny z  Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Kostrzy, Publicznej Szkoły 
Podstawowej z  Jaroszowa, 
Rogoźnicy, Stanowic i  Pu-
blicznej Szkoły Podstawo-
wej  nr  4  z e  S t r zegomia . 
W  turnieju zwyciężyła dru-
żyna ze Szkoły Podstawo-
wej w  Jaroszowie, wszyscy 
uczestnicy zostali wyróżnieni 
dyplomami oraz upominkami 
w postaci książek. 

Drugi dzień spotkań z  te-
atrem był  również  pełen 
emocji. Na scenie można było 
zobaczyć ponad 60 dzieci 
z  11 placówek oświatowych 
naszej gminy. Wykonawcy 
prezentowali utwory zna-
nych poetów. - Jak zawsze, 
mogliśmy liczyć na licznie 
zgromadzoną publiczność, 

która nagradzała wszyst-
kich gromkimi brawami. Na 
zakończenie konfrontacj i 
wszyscy artyści otrzymali 
dyplomy oraz maskotki – in-
formują organizatorzy.

Najwięcej emocji wzbudził 
spektakl dla dzieci „Władca 
skarpetek” w wykonaniu arty-
stów z Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu. Dwa spekta-
kle obejrzało łącznie ok. 600 
dzieci z gminy Strzegom oraz 
z przedszkoli i szkół z gmin 
ościennych. Wspaniały kon-
takt  aktorów z  dziec ięcą 
widownią i  oryginalna sce-
nografia wzbudziły zachwyt 
i  entuzjazm najmłodszych. 
Artyści obiecali dzieciom, 
że wrócą za rok z  równie 
dobrym spektaklem.

Ostatnim punktem było 
rozstrzygnięcie  konkursu 
plastycznego „W  świecie 
baśni”. Nagrodzonych zo-

stało dziewięć osób. 1. 
miejsce zajął Andrzej Ra-
chwalik z Zespołu Szkół 
Specjalnych, 2. miejsce 
-  Hanna Zielińska  z e 
S z k o ł y  Po d s t a w o w e j 
w Rogoźnicy, a 3. miejsce 
- Maja Kalitan ze Szkoły 
Podstawowej w  Olsza-
nach. Jury postanowiło 
również przyznać sześć 
wyróżnień: dla Wiktorii 
Bodnar, Roberta Sordy-
la, Wiktora Lenio, Mai 
Balcerowskiej, Adrianny 
Michelli oraz Wiktorii 
Kordy. Dzieci w  towa-
rzystwie  swoich opie-
kunów odebrały piękne 
nagrody, które wręczyła 
dyrektor SCK. Or ygi-
nalne, niezwykle barwne 
i pomysłowe prace można 
podziwiać w holu SCK. 

red

teatralnie na scenie Sck
Tegoroczna edycja imprezy cieszyła się zainteresowaniem i dostarczyła satysfakcji wykonawcom, opiekunom i organizatorom

3 maja br. w Strzegomiu odbędą 
się obchody związane z 226. rocz-
nicą Konstytucji 3 Maja, połączone 
z uroczystością przekazania pro-
porca rozpoznawczego 3. Strze-
gomskiego Batalionu Dowodzenia. 
W tym dniu rondo stanowiące 
skrzyżowanie ulic: Wesołej – Armii 
Krajowej w Strzegomiu otrzyma 
nazwę „Rondo 14. Strzegomskiego 
Pułku Radioliniowo-Kablowego”. 
PROGRAM:
13.50 – Skwer przy pomniku 
1050. rocznicy Chrztu Polski
- Złożenie wieńców i wiązanek, 
Apel Pamięci z udziałem asysty 
honorowej 10. Wrocławskiego 
Pułku Dowodzenia oraz pocztów 
sztandarowych
14.30 – Kościół pw. Najświęt-
szego Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z  Góry 
Karmel
- Msza św. z udziałem biskupa 
pomocniczego diecezji legnic-
kiej, zaproszonych gości, asysty 
honorowej 10. Wrocławskiego 

Pułku Dowodzenia oraz pocztów 
sztandarowych
16.00 – Rynek Strzegom
- Przekazanie proporca rozpo-
znawczego 3. Strzegomskiego 
Batalionu Dowodzenia
- Defilada wojskowa
- Koncert i musztra paradna w wy-
konaniu: Wojskowej Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Łączności 
we Wrocławiu oraz Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu
- Prezentacje patriotyczno-ar-
tystyczne w wykonaniu zespołu 
„Karlik” z Koszęcina
- Konkursy z nagrodami, grillo-
wanie
- Wystawa sprzętu militarnego 
10. Wrocławskiego Pułku Do-
wodzenia oraz Stowarzyszenia 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Pancerni Strzegom.
Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców gminy Strzegom na to 
niepowtarzalne wydarzenie.

red 

Witaj maj, piękny maj…

August jest inteligentnym, 
dowcipnym chłopcem i  jego 
życie wyglądałoby pewnie zu-
pełnie inaczej, 
gdyby nie jeden 
zbuntowany gen, 
z  powodu któ-
rego ma zdefor-
mowaną twarz 
i zanim skończył 
dziesięć lat, prze-
szedł 27 opera-
cji. Do tej pory 
widział siebie 
oczami kocha-
jących rodziców 
i siostry. - Gdy-
bym znalazł cza-
rodziejską lampę 
i mógł wypowie-
dzieć życzenie, 
chciałbym mieć 
normalną twarz, na którą nikt 
nigdy nie rzuci okiem. Kiedy idę 
ulicą, wolałbym, żeby przechod-
nie nie spoglądali na mnie i nie 
odwracali głów” – mówi August. 
Wszystko się zmienia, gdy nasz 

bohater idzie do szkoły w wieku 
10 lat. Teraz przyjdzie mu się 
zmierzyć ze światem rówie-

śników i  star-
szych uczniów, 
z  uprzedzenia-
mi i  podłością. 
S p o t y k a  s i ę 
j ednak  rów-
nież z dobrocią 
i   p r z y j aźn ią 
i   wspaniało-
myślnością.

Jest  to bez 
wątpienia książ-
ka wspaniała, 
wzruszająca i na 
pewno zmienia-
jąca spojrzenie 
na pewne spra-
wy. Cóż z  tego, 
że ktoś jest inny 

na twarzy, gdy jednocześnie ma 
wspaniałe wnętrze?

Polecam!
elżbieta michaluk 

Biblioteka Publiczna miasta 
i Gminy Strzegom

Wzruszająca historia Augusta
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Biblioteki poleca książkę autora R. J. Palacio pt. „Cud chłopak”

Tegoroczne „Strzegomskie spotkania z teatrem”, które odbyły się w dniach 27 marca – 1 
kwietnia br. były nie lada gratką dla miłośników teatru. Cykl imprez rozpoczął turniej 
wiedzy o teatrze z udziałem klas 4-6 szkół podstawowych, a zakończyło rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „W świecie baśni”.

Świetnie napisana historia chłopca, który zamiast bawić 
się z rówieśnikami, siedzi zamknięty z rodziną w domu. To 
wszystko z powodu jego choroby.
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Madera nazywana jest wyspą 
wiecznej wiosny ze względu na 
panujący tam klimat. To wyspa 
atrakcyjna nie tylko ze względu 
na bogatą florę roślinną, ale 
przede wszystkim ze względu 
na jej pochodzenie, bowiem 
jest to jeden z  najwyższych 
wulkanów na świecie, a Funchal 
to największe miasto i zarazem 
stolica wyspy. 

- Celem wizyty na Maderze 
było poznanie szkoły partner-
skiej, podzielenie się wiedzą 
i  doświadczeniem w  zakresie 
nauczania oraz zapoznanie się 
ze systemem edukacyjnym po-
szczególnych partnerów pro-

jektu Erasmus Plus – wyjaśnia 
Agnieszka Trzeciak, koordyna-
tor projektu. – W trakcie naszego 
pobytu byliśmy gośćmi na jednej 
z lekcji w szkole, która prezen-
towała metody pracy przy uży-
ciu technologii informacyjnej. 
Zauważyliśmy, że uczniowie 
z  trudnościami w  nauce ko-
rzystają z pomocy tak zwanego 
nauczyciela asystenta, który 
towarzyszy uczniowi i  udziela 
pomocy w czasie lekcji – dodaje 
Agnieszka Trzeciak.

Poza edukacyjną stroną Ma-
dery, uczestnicy projektu mieli 
okazję poznać wyspę od strony 
kulturalnej. Zwiedzili Ratusz 

w  Funchal, który dawniej był 
pałacem hrabiego Carvalhal, 
a  obecnie mieści się w  nim 
Rada Miejska Funchal i  po-
znali ogrody wyspy m. in. tro-
pikalny Saint Katherine’s Park. 
Wspólnie z dziećmi ze szkoły 
Funchal zwiedzili Madeira 
Theme Park – Park Tematycz-
ny Madery w  miejscowości 
Santana, który przybliżył hi-
storię, naukę i  tradycje archi-
pelagu Madery oraz Prazeres 
Pedagogical Farm in Calheta 
- gospodarstwo pedagogiczne, 
którego celem jest rozwijanie 
świadomości w  obszarze śro-
dowiska wiejskiego.

Strzegomianie byli na maderze
Celem wizyty było m. in. poznanie szkoły partnerskiej oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nauczania

Wydarzeniem długo ocze-
kiwanym przez wszystkich 
uczniów i nauczycieli jest Gala 
Talentów, podczas której zostają 
wyróżnieni uczniowie uzdol-
nieni w  różnych dziedzinach. 
W  przygotowanej prezentacji 
multimedialnej pokazano 39 
uczniów ze szkoły podstawowej 
i 21 z gimnazjum.

Dużą atrakcję dla widowni 
szkolnej i  zaproszonych gości 
stanowią występy „na żywo”. 
Podczas tegorocznej edycji za-
prezentowali się: Ewa Antosiak, 
Weronika Diduszko, Julia Ha-
mernik, Malwina Dzieniszew-
ska, Katarzyna Siedlecka, Zofia 
Malinowska, Natalia Machni-
kowska, Hanna Peszek, Kacper 
Młynarski, Paulina Kuczerka 
i  Julia Trestka. Podczas gali 
wystąpiły także grupy taneczne: 
„DEVANGELS” i  „GIMNA-
STIC GIRL”. Imponująca była 
także lista osiągnięć sportowych. 

Przez cały rok sportow-
cy z  Jaroszowa zebrali 
wiele tytułów, pucharów, 
medali i dyplomów, re-
prezentując swoją szkołę 
na imprezach organi-
zowanych na różnym 
szczeblu. Wyróżniona 
została także scho-
la „EMAUS”, radne 
Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Strzego-
miu oraz uzdolnieni 
absolwenci.

Bardzo utalentowani jaroszowianie
Dużą atrakcją dla widowni szkolnej i zaproszonych gości były występy dzieci i młodzieży „na żywo”

Dziecięca radość zabawa i kre-
atywne działania towarzyszą 
przedszkolakom z „Misia Uszat-
ka” podczas realizacji projektu 
,,Akademia Kreatywnego Przed-
szkolaka’’. 

- Na realizację projektu przed-
szkole pozyskało dodatkowe 
środki w wysokości 6000 zł. Jest to 
program dla dzieci, które uczęsz-
czają do optymistycznego przed-
szkola i lubią się dobrze bawić. To 
program dla nauczycieli, którzy 
rozwijają dziecko przez zabawę, 
eksperymenty, doświadczenia, 
a  także poszukiwanie ciekawych 
twórczych rozwiązań. To również 
program dla rodziców, którzy 
wiedzą, że kapitał dziecka groma-
dzony w przedszkolu jest ważną 

częścią dalszego sukcesu – wyja-
śnia Wiesława Górka, dyrektor 
przedszkola. 

Celem przedsięwzięcia jest 
rozwijanie dziecięcej kreatywno-
ści oraz poszukiwanie nowych 
pomysłów, a przede wszystkim 
kreatywna zabawa i  kreatywne 
działania. - Projekt realizujemy 
poprzez cykliczne zajęcia: ,,Kuch-
cikowo’’, ,,Teatr przedszkolaka”, 
,,Zajęcia z mamą i  tatą”, ,,Kre-
atywne zabawy tęczą malowane’’ 
– wyjaśnia dyrektor. Pozyskane 
środki przeznaczone zostaną na 
zakup strojów teatralnych dla 
dzieci, nagłośnienia, rekwizytów 
i pomocy dydaktycznych do roz-
wijania aktywności plastycznej, 
muzycznej, werbalnej i ruchowej.

oto kreatywne przedszkolaki!

Troje nauczycieli z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w  Strzegomiu oraz partnerzy 
wspólnego projektu Erasmus plus (Włochy, Turcja, Madera) wyjechali na pierwsze spotka-
nie międzynarodowe do miejscowości Funchal zlokalizowanej na jednej z wysp archipelagu 
na Oceanie Atlantyckim – Maderze. Wymiana doświadczeń z zakresu nauczania w ramach 
projektu Erasmus Plus odbyła się w dniach od 28 marca do 1 kwietnia br.

A nauczycielki PSP nr 4 były we Włoszech… 
W dniach od 18 do 24 marca 2017 r. nauczycielki Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, Gertruda Dudzik i Zofia Laskowska, 
uczestniczyły w spotkaniu projektowym Erasmus+ w miejscowości 
Lucca we Włoszech. 
- Nauczyciele sześciu szkół partnerskich (z Cypru, Finlandii, Włoch, 
Niemiec, Szkocji, Polski) spotkali się, aby omówić wykonane 
dotychczas zadania projektu, zaplanować następne, wymienić się 
doświadczeniami, poznać kulturę i zwyczaje panujące w regionie 
Toskanii. Prowadzili też lekcje, rozmawiali o systemach edukacji 
i wymieniali się spostrzeżeniami, doskonaląc swój warsztat prac – 
opowiada Gerturda Dudzik. 
Po zajęciach w szkole nauczyciele mieli okazję zwiedzić zabytki 
regionu, np. Krzywą Wieżę w Pizie, piękny pałac z XVI wieku- Villę 
Torrigiani oraz zabytki Florencji. Zwiedzili także zakład produkujący 
oliwę z oliwek, ogród botaniczny z kameliami oraz miejsce, gdzie 
ręcznie robi się makaron i pierożki tortellini. Uczestniczyli także 
w marszu z dziećmi i rodzicami dookoła miasta Lucca - trasą po 
murach obronnych (4 km).
Wyjazd wzbogacił wiedzę nauczycieli „czwórki”, którzy po po-
wrocie podzielili się swoimi nowymi doświadczeniami z uczniami 
i kolegami. 

 P r o j e k t  w s p ó ł f i n a n s o w a n y  w  r a m a c h  p r o g r a m u  U n i i  E u r o p e j s k i e j  E r a s m u s +

Tego samego dnia odbywała się Regionalna Gala Talentów w Świdnicy, podczas której Zespół Szkol-
no–Przedszkolny z Jaroszowa reprezentowała – Julia Soroka, która prezentowała swój talent wokalny i 
muzyczny (grę na skrzypcach). Prezentacja multimedialna wykorzystana podczas gali jest dostępna na 
szkolnej stronie internetowej - zsp.jaroszow.pl - w zakładce promującej projekt. Jaroszowska placówka 
oświatowa w 2012 r. otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, a koordynatorem projektu jest nauczy-
cielka – Monika Bytnar-Gołembiowska. To tylko niektóre z talentów uczniów z Jaroszowa. O dokonaniach 
uczniów i grona pedagogicznego można dowiedzieć się ze strony internetowej szkoły oraz z informacji 
zamieszczanych na stronie gminy Strzegom.

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego w  Jaroszowie już po raz piąty w  wyjątkowy 
sposób uczcili Pierwszy Dzień Wiosny, promując 
swoje zdolności podczas V Wiosennego Przeglądu 
Talentów.
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Sezon WkkW WyStArtoWAł

Pierwsze w sezonie 2017 
zawody we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego 
zostały rozegrane w dniach 25-
26 marca br. w Ośrodku Jeź-
dzieckim Stragona w Morawie. 
Dopisali zawodnicy i pogoda. 
Początek sezonu można uznać 
za bardzo udany!

Przez dwa dni 150 koni i za-
wodnicy 6 narodowości rywa-
lizowali w pięciu konkursach 
rangi krajowej. Na Hipodro-
mie w Morawie wystartowali 
zawodnicy z Austrii, Czech, 
Holandii, Niemiec, Rosji i 
Polski.

Adela Svobodova i Valleo, 
Aleksandra Chmielińska i 

Jaroszówka, Ksawery Śnie-
gucki i Red Sunrise 2, Paweł 
Warszawski i Lucinda Ex 
Ani 4 oraz Paweł Spisak i 
Admirał to najlepsze pary w 
konkursach CNC LL, CNC 
L18, CNC L, CNC P oraz 
CNC 1*.

A już niedługo w Mora-
wie kolejna duża impreza. 
Tym razem rywalizować będą 
skoczkowie, którzy wystar-
tują w ogólnopolskich i re-
gionalnych zawodach oraz 
najmłodsi adepci jeździectwa, 
którzy będą walczyć w Ogól-
nopolskich Zawodach Dzieci 
i Młodzieży.

red

oto nasi sportowcy

04-05.03 – W  niemiec-
kiej miejscowości Spremberg 
wystartowali przedstawicie-
le klubu Tatami. Kr ystian 
Perchun nie miał sobie rów-
nych w  swojej kategorii wa-
gowej, a  pozostali judocy: 
Adrian Heil, Bernard Bod-
nar , Michał Bodnar oraz 
Grzegorz Wąsowski zajęli  
4. miejsca.

11.03 - Adrian Heil (Tata-
mi) wygrał w swojej kategorii 
wagowej w V Otwartych Mi-
strzostwach Opola.

11.03 - Maciej Romanow-
ski (AKS) zajął 1. miejsce 
w Mistrzostwach Polski Ma-
sters , Tomasz C hojnacki 
(AKS) był trzeci.

18-19.03 – Sześcioro za-
wodników AKS-u  wystar-

towało w  Pucharze Polski 
w Suchym Lesie. Aleksandra 
Sypko zajęła ostatecznie 2. 
miejsce, Dawid Hypta wywal-
czył 3. lokatę, Bartosz Duszak 
był piąty, a Gracjan Poterała 
– szósty. Adrian Oleksiuk 
oraz Nikola Kamińska zajęli 
miejsca tuż za podium.

25.03 – Krystian Perchun 
(Tatami) zajął  5. miejsce 

w  Pucharze Polski Juniorów 
Młodszych w Suchym Lesie.

01.04 - Patrycja Duszak 
(AKS) zajęła 7. miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorek 
i Juniorów w Judo w Poznaniu.

01.04 - Jakub Zalas zdobył 
złoty medal, zaś Karol Górski, 
Michał Molis i Dariusz Kuś 
(wszyscy AKS) wywalczyli 
srebrne medale na zawodach 
w niemieckim Rodewisch.

tW

Bardzo dobre wiadomości z tatami
Nasi strzegomscy judocy (sekcja AKS i Tatami) w ostatnich tygodniach osiągnęli wiele 
znaczących sukcesów na matach w kraju i zagranicą.

Fot. Foto: LKS Stragona

Przedstawiamy sportowców, którzy na co 
dzień trenują w klubach na terenie gminy 
Strzegom. W tym numerze mali adepci piłki 
nożnej AKS-u Strzegom (rocznik 2010-
2012).

25 marca br. Krystian Perchun (Tatami) zajął 5. miejsce w Pucharze Polski Juniorów Młodszych w Suchym Lesie. To duże osiągnięcie

- Jesteśmy czteroosobową załogą (…). Łączy nas jedno – chęć przeżycia przygody, której efektem będzie pomoc dzieciom – mówi Bartłomiej Trestka z Jaroszowa

Złombol to jedyna taka na 
świecie impreza o charakterze 
charytatywnym, której celem 
jest uzbieranie jak największej 
kwoty pieniędzy. Zostanie 
ona wykorzystana w 100% na 
rzecz domów dziecka - zakup 
dóbr, organizacja wycieczek, 
itp. Uczestnicy udostępniają 
powierzchnię reklamową na 
swoich pojazdach darczyń-
com, którzy swoimi wpłata-
mi wspierają konto fundacji. 
Finał tej akcji odbędzie się 
w tym roku w dniach od 2 do 
6 września. Uczestnicy podej-
mują się wyprawy we wcześniej 

ustalone miejsce pojazdami 
komunistycznej koncepcji lub 
produkcji. Dopuszczone są po-
jazdy ciężarowe, autobusy, sa-
mochody osobowe, motocykle 
i motorynki. Impreza startowa 
odbywa się w Katowicach, skąd 
w  zeszłym roku ponad 450 
załóg wyruszyło na podbój 
kontynentu afrykańskiego. 
Meta była dwuetapowa, a  jej 
celem specjalnym była Tu-
nezja. W  tym roku celem 
złombolowych załóg jest kraj 
Basków. - Wśród nich wyru-
szymy my, czyli załoga Posko-
dovani Team, pod patronatem 
burmistrza Strzegomia. Jeste-
śmy czteroosobową załogą. Na 
co dzień łączą nas rodzinne 
więzy, jesteśmy w  różnym 
wieku, ale łączy nas jedno 
– chęć przeżycia przygody, 
której efektem będzie pomoc 
dzieciom – mówi Bartłomiej 
Trestka z  Jaroszowa. Prze-
pustką do startu w Złombolu, 
jest uzbieranie odpowiednio 

wysokiej kwoty od darczyń-
ców. - My udostępniamy po-
wierzchnię reklamową na 

naszej złombolowej sko-
dzie favorit, a darczyń-
ca wpłaca pieniądze 

bezpośred-

nio na konto fundacji. Co 
ważne, koszta całej wyprawy, 
pokrywamy z własnej 
kieszeni, a  pienię-
dzy wpłacanych 
na konto nie wi-
dzimy – wy-
jaśnia Bar-

tek. Strzegomianie szukają 
lokalnych firm, które zechcą 
wesprzeć tę wyjątkową ini-

cjatywę, a  przy okazji 
zafundować 

swojemu przedsiębiorstwu nie-
typową formę reklamy. Cel jest 
szczytny, cała akcja ma zasięg 
ogólnopolski. - Złombol łączy 
ludzi nie tylko na czas trwania 
imprezy, ale także przez cały 
rok. Także będąc zlombo-
lowym darczyńcom, można 

czuć się wyjątkowo – dodaje 
Bartek. 

Dla darczyńców Poskodovani Team 
są dostępni pod adresami: facebook.
com/poskodovani poskodovani@
gmail.com oraz numerem telefonu: 
530 762 071. Pełniejsze informacje 
na temat tegorocznej edycji pod 
adresem http://zlombol.pl/start2017/
wyjazd2017. 

Strzegomianie wyruszą na złombol
Młodzi mieszkańcy gminy Strzegom zaangażowali się 
w nietypowe przedsięwzięcie. Wszystko to z myślą o po-
trzebujących dzieciach. 
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Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Działka rolna Goczałków

Kuratorzy Anna Maria Ignaczak 
i Maria Kalita ogłaszają drugi 
przetarg ustny nieograniczony 
(licytację) na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej współ-
własność osób fizycznych, na 
podstawie:
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich z dnia 
8 czerwca 2011 r. - Sygn. Akt III 
RNs 49/11;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
29 lipca 2011 r. - Sygn. Akt III 
RNs 192/11;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
17 czerwca 2013 r. - Sygn. Akt 
III RNs 111/13;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
08.06.2015 r. - Sygn. Akt III 
RNs 439/13;
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Świdnicy III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 
13 kwietnia 2016 r. - Sygn. Akt 
III RNs 487/15.
Przedmiotem przetargu jest 
nieruchomość gruntowa 
działka nr 1023, Obręb - 0001 

Krzyżowa Góra Nr 1, AM- 4, 
o pow. 0,0811 ha, zabudowa-
na budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym opuszczo-
nym, niezamieszkałym, znisz-
czonym przez pożar (o kubatu-
rze 872 m3, pow. zabudowy 90 
m2, pow. użytkowej 133,20 m2), 
położona w Strzegomiu, przy 
ulicy Adama Mickiewicza 5.
Dla nieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00000316/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej – ulicy Adama 
Mickiewicza oraz pełne uzbro-
jenie (wod-kan., gaz, energia).
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 20 marca 2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym. 
Na przedmiotowej nierucho-
mości Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
w Świdnicy prowadzi po-
stępowanie administracyjne 
w zakresie nieodpowied-
niego stanu technicznego 
budynku, które zostanie za-
kończone wydaniem decyzji 
administracyjnej na pod-
stawie Rozdziału VI Prawa 
Budowlanego. 

W związku z art. 30 §  4 Ko-
deksu Postępowania Admini-
stracyjnego  w sprawach do-
tyczących praw zbywalnych 
lub dziedzicznych w razie 
zbycia prawa lub śmierci 
strony w toku postępowania 
na miejsce dotychczasowej 
strony wstępują jej następcy 
prawni.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Strzegom zatwier-
dzonym uchwałą Nr 91/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004 r. 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem MN 
– tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
Nieruchomość położona jest 
w atrakcyjnej strefie miasta 
Strzegomia. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowią budynki 
mieszkalne jednorodzinne, 
przedszkole, szkoła podstawo-
wa i gimnazjum, oraz kompleks 
sportowo-rekreacyjny (boiska 
sportowe, baseny kąpielowe, 
hala sportowa). 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 256.200,00 zł
Wadium 26.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 
15 maja 2017 r. o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kwocie 26.000,00 zł. 
na konto: Wojciech Grzyma-
ła – Zaborowski, zamieszkały 
Rościszów 84, 58-250 Pieszyce, 
nr rachunku 81 1020 5138 0000 
9002 0205 9103, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 10 
maja 2017 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na wskazane konto). 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
się 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.
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 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą/ pod-
miotem , która wygra przetarg. 
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej 3 dni przed 
zawarciem umowy sprzedaży 
nieruchomości sporządzonej 
w formie aktu notarialnego, na 
rachunki bankowe współwła-
ścicieli nieruchomości, które 
zostaną podane w protokole 
z przetargu sprzedaży przedmio-
towej nieruchomości. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.10 
a ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2016 r. poz.710 z późn. 
zm.) przedmiotowa nierucho-
mość jest zwolniona z podatku 
VAT. Nabywca ponosi koszty 
związane z przeniesieniem pra-
wa własności nieruchomości tj. 
koszty notarialne ) oraz wpisów 
w księdze wieczystej- koszty 
sądowe. 
Przedmiotową nieruchomość 
można oglądać w każdym cza-
sie, gdyż jest ona ogólnie do-
stępna.
Ogłoszenie o sprzedaży nie-
ruchomości podane zostało 
do publicznej wiadomości na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu, na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 
w prasie lokalnej oraz na słupach 
ogłoszeniowych.
Szczegółowych informacji doty-
czących przetargu udziela kura-
tor Pani Anna Maria Ignaczak od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 15.00 telefonicznie pod 
nr tel: 502 651 537.
 Organizator zastrzega sobie 
prawo zmiany warunków prze-
targu, unieważnienia lub od-
wołania przetargu bez podania 
przyczyn.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty 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 nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 
z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 
6 i § 15 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 45, 
AM – 1, Obr. Goczałków poło-
żona w Goczałkowie, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,3001 ha Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obsza-
rów wiejskich dla części północ-
no-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 1 R3 
– uprawy rolne.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 10.11.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.01.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 

na dzień 23.03.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
1. Uzasadnienie do wyboru for-
my przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograniczo-
nego 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 
nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.). Warunki prze-
targowe mogą być spełnione 
tylko przez ograniczoną liczbę 
osób, tj. osób, które są podmio-
tami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozu-
mieniu przepisów art. 2a ust. 1 
i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 803 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemnego 
oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 3 (oświadczenie do-
tyczące uczestnictwa w prze-
targu) zobowiązują się do za-
łączenia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 

podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nieruchomo-
ści rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – należy 
podać powierzchnię proporcjo-
nalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przedmiot 
współwłasności), użytkowni-
kiem 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 kształtowaniu ustroju rolne-
go (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 wyko-
nujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu przetargu oraz warunkami 
przetargu i nie wnosi z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Urząd 
Miejski w Strzegomiu w związku 
z przetargiem na sprzedaż nie-
ruchomości – podstawa prawna: 
art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego 
do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnic-

twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 18.05.2017 r. – dz. nr 
45, AM- 1, Obr. Goczałków” na-
leży złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu w terminie do dnia 
09.05.2017 r. do godz. 14.00 
w Wydziale Obsługi Interesan-
tów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienio-
nym terminie i miejscu nie przed-
łożą wymaganych dokumentów 
nie zostaną dopuszczone do 
uczestnictwa w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumentami, 
o których mowa w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozosta-
łych dokumentów zostanie poda-
na lista osób zakwalifikowanych 
do uczestnictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
11.05.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, Ry-
nek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 12.004,00 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy cztery złote 
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 wyso-
kości 1.210,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc dwieście dziesięć złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-

winni wpłacić najpóźniej do dnia 
15.05.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 
45, AM-1, Obr. Goczałków”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra przetarg 
zostanie zaliczone na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
w momencie podpisania aktu 
notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w terminie 
podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargowej 
dowód tożsamości oraz potwier-
dzenie wpłaty wadium. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny 

wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy prze-
targu. 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 nieru-
chomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie 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 przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.strze-
gom.pl



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
szósty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
138/7, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.350,00 zł
Wadium - 140,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/8, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.350,00 zł
Wadium - 140,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1120 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/9, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.350,00 zł
Wadium - 140,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1140 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24 sierpnia 2016 r. powyższe 
n ieruchomośc i  oznaczone 
są symbolem 6 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 14.07.2016 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 
r.  zakończy ł  s ię  wynik iem 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 
r.  zakończy ł  s ię  wynik iem 
negatywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 
r.  zakończy ł  s ię  wynik iem 
negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.03.2017 
r.  zakończy ł  s ię  wynik iem 
negatywnym.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcj i  rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i  leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15.05.2017 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 wygra 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. 
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 ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie 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 
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.

11ogłoszeniA 

Działki pod zabudowę garażową JaroszówDziałki pod zabudowę garażową Jaroszów

Działka rolna GoczałkówBurmiStrz 
StrzeGomiA 
inFormuJe

Na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. 
zm.) informuję, że na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu Ry-
nek 38, został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strze-
gom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę 
zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 78/B/2017 burmistrza 
Strzegomia z dnia 5 kwiet-
nia 2017 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
trzeci przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest dział-
ka położona na terenie gminy 
Strzegom.
Działka niezabudowana nr 43, 
AM – 1, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie , o po-
wierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
D la  n ie ruchomośc i  u rzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich 
dla części północno-zachodniej 

gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 1 
R 3 uprawy rolne 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 8.004,00 zł
Wadium - 8.010,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.01.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony na 
dzień 23.03.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
15.05.2017 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 przeniesieniem 
prawa własności ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-

ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.350,00 zł
Wadium - 140,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.450,00 zł
Wadium - 150,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1220 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.350,00 zł
Wadium - 140,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1240 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów, 

położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 1.740,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.05.2017 r.  o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów oraz 
obrębu wsi Bartoszówek w gmi-
nie Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 
2016 r. powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem 6 MW – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości 
ogłoszony na dzień 01.12.2016 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szych nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.01.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-
szych nieruchomości ogłoszony 
na dzień 23.03.2017 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15.05.2017 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 wygra przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać 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, wyma-
gane jest notarialnie potwier-
dzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
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Jarmark Wielkanocny to uczta zarówno dla ciała, jaki i dla duszy. W pierwszej części uroczystości uczestnicy strzegomskiego jarmarku wzięli udział w pięknych i niezwykle ważnych 
obrzędach związanych z obchodami Niedzieli Palmowej, w drugiej - w barwnym kiermaszu i wystawie stroików, palm i ozdób świątecznych. Nie obyło się również bez występów 
artystycznych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu. 

Wielkanocny zawrót głowy
Przedświątecznie w gminie strzegom 

Mieszkańcy Goczałkowa z piękną i wysoką palmą wielkanocną

Niezwykle bogate i kolorowe stoisko sołectwa Rogoźnica

Wystawa rękodzielnictwa Marii Okuniewicz

Specjalna komisja oceniała nasze sołectwa w konkursie „Aktywne sołectwa 
gminy Strzegom”

Liturgia Niedzieli Palmowej jest bardzo ważna dla wszystkich chrześcijan

Frekwencja podczas jarmarku była znakomita

Stoisko Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach

Występy przedszkolaków jak zwykle dostarczyły wiele emocji


