
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

Zapraszamy do rubryki, w 
której strzegomianie opowie-
dzą o sobie samych. W tym 
numerze Tomasz Smagłow-
ski, prezes Stowarzyszenia 
Wspierania Kultury w Gmi-
nie Strzegom „Akcja” 
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StrzeGom
trwa remont 

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z przebudową kolej-
nych strzegomskich ulic: 
Paderewskiego i Matejki w 
Strzegomiu. Są utrudnienia 
dla kierowców 
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StrzeGom
Posprzątane!

Już po raz trzeci członkowie 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Strzegomskiej podjęli 
się sprzątania Góry Krzyżo-
wej. Zebrano 24 – 160 litrowe 
– worki z odpadami 
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W skrócie:

miłośnicy Gór 

Strzegomski Klub Mi-
łośników Gór zaprasza na 
kolejne wyprawy. Spotkania 
organizacyjne odbywają się 
w czwartki w CAS „Karmel” 
o  godz. 19:00. Informacji 
udziela Krzysztof Matusiak 
tel.663 614 624, e-mail: 
telfut@wp.pl 

nGO 

Przypominamy organiza-
cjom pozarządowym z  te-
renu gminy Strzegom, że 
na stronie www.strzegom.
pl istnieje zakładka „NGO 
– konkursy ofert”, w której 
zamieszczane są aktualne 
informacje o  konkursach 
ofert oraz o innych istotnych 
dla organizacji sprawach. 

iBOk

Pod adresem interneto-
wym www.strzegom.ibok.
eu działa Internetowe Biu-
ro Obsługi Klienta spółki 
Wodociągi i  Kanalizacja 
w Strzegomiu. 
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Zarząd główny Związku 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Warszawie na 
czele z prezesem Waldema-
rem Pawlakiem postanowił 
podziękować i  nagrodzić 
umundurowaniem ochot-
nicze straże pożarne, które 
brały udział w  akcji ratun-
kowej po zawaleniu się ka-
mienicy w  Świebodzicach. 
Okolicznościowa zbiórka 
odbyła się w  poniedziałek, 
24 kwietnia br. na parkingu 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury.

W tym dniu w stronę druhów 
ze Strzegomia, Olszan, Sta-
nowic, Tomkowic, Jaworzyny 
Śl., Nowic, Żarowa, Mrowin, 
Dobromierza i  Mokrzeszowa 
popłynęło wiele ciepłych i ser-
decznych słów za wspaniałą 
i heroiczną postawę.

- Rycerze świętego Floriana! 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli w akcji ratowania 
ludzi w katastrofie budowlanej 
w  Świebodzicach. Wspaniała 
współpraca strażaków z  OSP 
i  PSP to przykład tego, że 
zawsze jesteście gotowi do 
realizowania przesłania, które 
nam towarzyszy przez wieki 
„Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek” – powiedział w swoim 
okolicznościowym przemówie-
niu Waldemar Pawlak. 

Podziękowania złożył rów-
nież Krystian Wołoszyn, za-
stępca burmistrza Świebodzic.  
- Z  poświęceniem, z  naraże-
niem życia, przez wiele godzin, 
walczyliście o każdego człowie-
ka, który był w  tych gruzach. 

Byłem tam z wami, wielu z was 
spotkałem osobiście podczas 
akcji, tym bardziej cieszę się, 
ze tu jestem. Jesteście ważni, 
wasza praca jest doceniana, 
jesteście zauważani – podkreślał 
Krystian Wołoszyn. 

Niezwykle dumny z posta-
wy strażaków z gminy Strze-
gom był burmistrz Zbigniew 
Suchyta, który podziękował 
4 jednostkom OSP i obiecał 
systematyczne wsparcie –  
m. in. w postaci szkoleń. Do-
dajmy, że ks. Marek Żmuda 
odmówił modlitwę w intencji 
ofiar katastrofy oraz druha 
Marcina Darłaka, członka 
Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej OSP w  Międzyle-
siu, który zginął w  Świebo-
dzicach.

Pod koniec poniedziałkowej 
uroczystości wręczono wszystkim 
jednostkom elementy wyposaże-
nia strażackiego: zestawy złożone 

z butów, rękawic, ubrań ochron-
nych i hełmów. Każdy zestaw ma 
wartość 12 tys. zł. 

red

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. Najświętszego 
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 
wykonaniu: Wojskowej Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Łączno-
ści we Wrocławiu oraz Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu
- Prezentacje patriotyczno-arty-
styczne

- Konkursy z nagrodami, gril-
lowanie
- Wystawa sprzętu militarnego 10. 
Wrocławskiego Pułku Dowodze-
nia oraz Stowarzyszenia Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej Pan-
cerni Strzegom.
Plakat dot. uroczystości znajduje 
się na 12. stronie.

red 

Doceniono strażaków

Witaj maj, piękny maj…

Niezwykle dumny z postawy strażaków z gminy Strzegom był burmistrz Zbigniew Suchyta

Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Będzie uroczyście, patriotycznie, ale i wesoło

W katastrofie budowlanej w Świebodzicach, która miała miejsce 8 kwietnia 
br. zginęło 6 osób. Dzięki niezłomnej postawie strażaków udało się uratować 
pozostałe osoby. 

3 maja br. w Strzegomiu odbędą się obchody związane z 226. 
rocznicą Konstytucji 3 Maja, połączone z uroczystością przeka-
zania proporca rozpoznawczego 3. Strzegomskiego Batalionu 
Dowodzenia. W tym dniu rondo stanowiące skrzyżowanie ulic: 
Wesołej – Armii Krajowej w Strzegomiu otrzyma nazwę „Rondo 
14. Strzegomskiego Pułku Radioliniowo-Kablowego”. 

Zachęcamy wszystkich strze-
gomian do wywieszenia flagi 
narodowej i uczczenia rocznic 
tych ważnych świąt narodowych, 
jakimi są Święto Flagi Narodowej 
oraz Święto Konstytucji 3 Maja. 
W tym roku, decyzją burmistrza 
Strzegomia, flagi trafiły do uczniów 
klas trzecich strzegomskich szkół 
podstawowych. Zakupiono ich 360 
sztuk. – W ostatnim okresie w naszych szkołach odbyły się specjalne pogadanki i 
zajęcia edukacyjne o tematyce patriotycznej. Zwracam się z prośbą do uczniów, by 
wykonali zdjęcia ukazujące dekoracje okien swoich domów barwami narodowymi 
i następnie przekazali te fotografie do szkół. W nagrodę otrzymają darmowy bilet 
wstępu na bajkę w kinie SCK – mówi Zbigniew Suchyta.
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Longines partnerem mistrzostw

Zapraszamy do rubryki, w której strze-
gomianie opowiedzą o sobie samych. 
W tym numerze Tomasz Smagłowski, 
prezes Stowarzyszenia Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom „Akcja”.

Miejsce urodzenia: Świebodzice, ale 
tylko dlatego że w Strzegomiu nie było 
„porodówki”
Miejsce zamieszkania: Strzegom
Hobby: film, teatr, opera, historia 
Strzegomia, muzyka klasyczna
Największy sukces: kochająca żona 
i rodzina
Największa porażka: bezradność w sy-
tuacjach niezależnych ode mnie
Największe marzenie: podróż dookoła 
świata na pokładzie Harmony Of The 
Seas 
Książka czy film: film, ale tylko taki, 
który potrafi pozostawić „to coś” po 
jego obejrzeniu
Gdyby przez jeden dzień wszystko 
zależało ode mnie, to chciałbym żeby: 
ludzie nie chorowali, byli szczęśliwi 
i szczerzy 
Co podoba się Panu w Strzegomiu? 
Zabytki, parki, kamieniołomy, Góra 
Krzyżowa, sympatyczni ludzie
Co denerwuje Pana w Strzegomiu? 
nieszanowanie publicznej własności – 
wandalizm, bo takie zachowania należy 
nazywać po imieniu

Str zegomian ie o sob ie…..

mistrzOstWa eurOPy W WkkW (17-20.08.17 r.)

K om i t e t  O r-
ganizacyjny Mi-
strzostw Europy 
w WKKW z dumą 
ogłasza swoje part-
nerstwo z  firmą 
Longines. Szwaj-
carski producent 
zegarków, partner 
Międzynarodowej 
Fe d e r a c j i  J e ź -
dzieckiej, podczas 
mistrzostw Europy w WKKW, 
które odbędą się w Strzegomiu 
w terminie od 17 do 20 sierpnia 
br. będzie pełnił rolę Oficjal-
nego Zegara i  przeprowadzi 
pomiar czasu.

Longines rozszerza swoje 
zaangażowanie w  dyscyplinę 
Wszechstronnego Konkursu 
Konia Wierzchowego. Podczas 
czterech dni tegorocznej edycji 
Mistrzostw Europy w WKKW 
firma będzie pełniła rolę Ofi-
cjalnego Zegara wydarzenia, 
przeprowadzi profesjonalny 
pomiar czasu oraz nagrodzi 
zwycięzców eleganckimi ze-
garkami.

- Po poprzedniej edycji mi-
strzostw Europy, która odbyła 
się w  2015 roku Blair Castle 
jesteśmy dumni, że zostaliśmy 
partnerami kolejnego czem-
pionatu. Aktywnie wspieramy 
dyscyplinę WKKW, od kilku 
lat zajmujemy się oficjalnym 
pomiarem czasu na cztero-
gwiazdkowych zawodach 
CCI w  Luhmühlen. Nasze 
zaangażowanie to także wy-
nik długotrwałej współpracy 
z  Międzynarodową Federacją 
Jeździecką, której jesteśmy 
oficjalnym partnerem pod-
czas najważniejszych, świa-
towych zawodów w  skokach 

przez przeszkody, ujeżdżeniu, 
rajdach długodystansowych 
oraz powożeniu - mówi Juan-
Carlos Capelli, wiceprezes 
oraz szef marketingu w firmie 
Longines.

- W  dyscyplinie WKKW 
każda sekunda ma znaczenie, 
dlatego pomiar czasu i rejestra-
cja wyników wymagają wyso-
kich standardów dokładność. 
Cieszymy się, że marka z  tak 
bogatą tradycją we wspieraniu 
sportów jeździeckich, dostar-
czająca precyzyjnych systemów 
pomiaru czasu na najbardziej 
prestiżowych zawodach na 
świecie dołączyła do grona 
naszych partnerów - dodaje 
Marcin Konarski, dyrektor 
organizacyjny Mistrzostw Eu-
ropy.

Naznaczona przez ponad sto 
lat wspólnej historii, relacja 
firmy Longines ze sportami 
jeździeckimi opiera się wspól-
nych wartościach: elegancji, 
tradycji i  jakości. Marka jest 
aktywnym partnerem topo-
wych zawodów sportowych 
w wyścigach konnych, skokach 
przez przeszkody, WKKW, 
rajdach, powożeniu i  ujeż-
dżeniu, jest także partnerem 
czołowych, międzynarodowych 
organizacji.

Polecamy oglądanie mate-
riałów filmowych, które suk-
cesywnie pojawiają się na an-
tenie Telewizji Internetowej 
Strzegom.

Warto obejrzeć m. in. relacje 
ze strzegomskich uroczystości 
dot. Światowego Dnia Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej i  z  mistrzostw Polski 

w  taekwon-do, które odbyły 
się 23 kwietnia w  hali OSiR. 
Szczególnie polecamy materiał 
filmowy o  rozpoczętym wła-
śnie remoncie 3 strzegomskich 
ulic: Paderewskiego i Matejki, 
a także zaproszenie burmistrza 
Strzegomia do uczestnictwa 
w obchodach 3 Maja.

tW

nowości na antenie tV strzegom

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

strzegom promował się w rmF Fm!
O tym że RMF FM przyjechał do Strzegomia, zadecydowali słuchacze radia, którzy głosowali w konkursie

Na antenie ogólnopolskiego 
radia wystąpili: Józef Bia-
łek z Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Strzegomskiej, 
Krzysztof Kaszub – miłośnik 
historii Strzegomia, Tomasz 
Smagłowski – prezes stowa-

rzyszenia „Akcja”, Edmund 
Szczepański – prezes TMZS, 
Marcin Konarski –dyrektor 
organizacyjny mistrzostw Eu-
ropy w WKKW, Bogusław 
Skolak – specjalista w branży 
kamieniarskiej i Marek Żu-

bryd – historyk, nauczyciel 
w ZS w Strzegomiu.

O tym że RMF FM przyjechał 
do Strzegomia, zadecydowali 
słuchacze radia, którzy głoso-
wali w konkursie „Twoje Mia-
sto w Faktach RMF FM”.

Końcowe wyniki głosowania:
Strzegom – 47,14 %
Koronowo – 41,1 %
Rudnik nad Sanem – 5,82 %
Milanówek – 3,08
Nowy Sól i Śmigiel – 1,43 %

W sobotę, 22 kwietnia br. do naszego miasta przyjechał żółto-niebieski wóz satelitarny radia RMF FM z reporterem 
na pokładzie. W godzinach 8.00–14.00 usłyszeliśmy o największych atrakcjach i zabytkach Strzegomia.
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KWIECIEŃ – MAJ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

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

30.04 – 06.05 Przy 
Fontannie

Al. Wojska Polskiego 
37E/31 tel. 74/661-46-98

07.05 – 13.05 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

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

Podobnie jak w  ubiegłym 
roku realizatorem programu 
będzie Strzegomskie Centrum 
Medyczno – Diagnostycznego 
Sp. z o.o., mające swoją siedzibę 
na ul. Witosa. Na realizację 

programu gmina Strzegom 
przeznaczyła 50 tys. zł ze swo-
jego budżetu, o 20 tys. więcej niż 
w 2016 r. Badania są bezpłatne. 

Program przeznaczony jest 
dla osób w  wieku od 50 do 

70 lat. W  ramach programu 
przewidziano 100 badań 
kolonoskopii i  100 
badań gastroskopii. 
Badania można 
wykonać do 22 
grudnia br., od 
poniedziałku do 
piątku w  godz. 
8.00 do godz. 10.00. 
Na badania kieruje 
lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ).

- Zachęcamy osoby, które 
odczuwają dolegliwości 

związane z układem 
pokarmowym do 

zgłaszania s ię 
na badania do 
Strzegomskiego 
Centrum Me-
dyczno–Diagno-

stycznego – in-
formuje burmistrz 

Strzegomia.
tW

„Wygraj z rakiem”. Przebadaj się!

Prace, które wykonuje świd-
nicka firma Mat – Bruk, są 
zaplanowane do końca paź-
dziernika br. 

Ul. Paderewskiego na odcinku 
od Rynku do ul. Bankowej bę-
dzie wyłożona kostką granitową, 
z  kolei jej dalszy odcinek (do 
wylotu na drogę wojewódzką 374) 
będzie wykonany z nawierzchni 
bitumicznej. Również ul. Matejki 
w całości będzie wykonana z na-
wierzchni bitumicznej. Chodniki 
nareszcie będą równe i nie będą 
zagrażały bezpieczeństwu prze-
chodniów. Pojawią się nowe miej-
sca parkingowe, a ul. Matejki zyska 
nowe oświetlenie. Obydwie ulice 
będą jednokierunkowe, a wzdłuż 

nich powstanie dwukierunkowa 
ścieżka rowerowa, która połączy 
Rynek ze ścieżką na ul. Kościuszki 
(w kierunku Góry Krzyżowej). 
Ponadto pojawią się innowacyjne 
rozwiązania poprawiające bez-
pieczeństwo ruchu drogowego, 
z których najciekawszym będzie 
skrzyżowanie ul. Paderewskie-
go i Bankowej w  formie wyspy 
wyniesionej. Uprzywilejowany 
zostanie ruch pieszy i rowerowy, 
przy jednoczesnym spowolnieniu 
ruchu samochodowego - szcze-
gólnie na stromej ul. Bankowej.

kolejne drogi w przebudowie
Uwaga kierowcy! W związku z prowadzoną inwestycją są utrudnienia w ruchu. Dlatego nie wolno jeździć na pamięć i trzeba zwracać uwagę na nowe znaki

W sumie zebrano 24 worki 
160 litrowe odpadów plasty-

kowych, szklanych i papiero-
wych, które później odebrał 

ZUK. Warto dodać, że na 
zakończenie akcji leśniczy 

Zygmunt Miziołek repre-
zentujący Nadleśnictwo Ja-
wor przygotował ognisko 
i   poczęs tował  k ie łbaską .  
-  Dziękujemy wszystkim 
b i o r ą c y m  u d z i a ł  w   „ 3 . 
Sprzątaniu Góry Krzyżo-
wej 2017”. Do zobaczenia 
w przyszłym roku – podkre-
śla Edmund Szczepański, 
prezes TMZS.

red

kolejny raz posprzątali Górę krzyżową
W sumie zebrano 24 worki 160 litrowe odpadów plastykowych, szklanych i papierowych, które odebrał ZUK

W ramach programu przewidziano 100 badań kolonoskopii i 100 badań gastroskopii

Gmina Strzegom, podobnie 
jak w ubiegłym roku, włączyła się 
w organizowane przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju we 
współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolno-
śląskiego i Telewizją Polską Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich 
w dniach 18,19 i 20 maja br.

Dni Otwarte Funduszy Euro-
pejskich organizowane na terenie 
gminy Strzegom będą doskonałą 
okazją do zaprezentowania na-
szym mieszkańcom wybranych 
projektów, które zrealizowane 
zostały dzięki współfinansowaniu 
z  funduszy europejskich. Dzię-
ki udziałowi gminy Strzegom 
w Dniach Otwartych Funduszy 
Europejskich, o wysokości pozy-
skanych przez nas środków i re-

alizowanych projektach mogli się 
również dowiedzieć mieszkańcy 
Polski i Unii Europejskiej.

Program: 
18 maja 2017 (czwartek), 

godz. 12:00 - 19:00: prezentacja 
i  udostępnienie zwiedzającym 
Centrum Aktywności Społecznej 
„Karmel” w  Strzegomiu, ul T. 
Kościuszki 2. 

19 maja 2017 (piątek), godz. 
10:30 - 18:00: wycieczki tury-
styczne z  przewodnikiem po 
obiektach Strzegomia – CAS 
„Karmel”, Strzegom, ul. T. Ko-
ściuszki 2.

Dzień otwarty: 20 maja 2017 
(sobota), godz. 9:00 - 15:00: 
zwiedzanie Izby Tradycji Ziemi 
Strzegomskiej – CAS „Karmel”, 
Strzegom, ul. T. Kościuszki 2.

Dni Otwarte Funduszy europejskich

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w  2017 r. 
kontynuowanego programu profilaktyki chorób nowo-
tworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita 
grubego „Wygraj z  rakiem” dla mieszkańców gminy 
Strzegom. 

Już po raz trzeci członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej podjęli się sprzątania Góry Krzyżowej. 
Akcja odbyła się w sobotę, 22 kwietnia br. i trwała 3 godziny. 

W następnym numerze „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” poinformuje-
my o efektach akcji sprzątania gminy 
Strzegom, która odbyła się w dniach 
od 24-27 kwietnia br. 

Wymienili przyłącza 
W związku z planowanym 
przez gminę Strzegom re-
montem nawierzchni w ul. 
Św. Jadwigi w Strzegomiu, 
spółka Wodociągi i Kana-
lizacja zakończyła pra-
ce związane z wymianą 
przyłączy wodociągowych 
w tej ulicy. - W wyniku 
prac przeprowadzonych 
od stycznia do marca br. 
wymienionych zostało 11 
szt. przyłączy do budyn-
ków mieszkalnych – mówi 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki WiK. 

Na modernizację tych dróg gmina 
otrzymała dofinansowanie z Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w wysokości ok. 2,21 mln zł. Szcze-
gółowe informacje nt. organizacji 
ruchu na ul. Paderewskiego i ul. 
Matejki znajdują się na stronie 
internetowej www.strzegom.pl

Rozpoczęły się prace związane z przebudową kolejnych strzegomskich ulic: Paderewskiego 
i Matejki. Wiąże się to z dużymi trudnościami w ruchu drogowym. Dlatego drogowcy 
proszą kierowców o stosowanie się do znaków ustawionych na czas prowadzonej inwestycji 
oraz do zaleceń pracowników wykonawcy.
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Filmem otwierającym dzia-
łalność klubu był czeski dramat 
„Ja, Olga Hepnarova” – opisu-
jący dramatyczne wydarzenie 
pierwszego w Europie zamachu 
z  użyciem samochodu cięża-
rowego, który miał miejsce 

w 1973 r. w centrum Pragi i po-
szukujący powodów, dla których 
młoda kobieta zdecydowała 
się na tak drastyczny krok. 
W marcu miało miejsce ciekawe 
wydarzenie – projekcja niemego 
filmu „Metropolis” z 1928 roku 

z muzyką graną na żywo przez 
zespół Czerwie. Mimo blisko 
90 lat od powstania – film wy-
wołał żywą dyskusję o  fabule, 
sposobie kreowania postaci oraz 
środkach artystycznych i efek-
tach specjalnych stosowanych 
w  czarno-białych filmach bez 
dźwięku. Można było skon-
frontować z  rzeczywistością 
wizję przyszłości, jaką stworzyli 
twórcy filmu, którzy w  latach 
20-tych XX wieku przewi-
dzieli zakorkowane szerokie 
miejskie arterie, szybkie po-
ciągi oraz monitory z płaskim 
ekranem, służące komunikacji 
na odległość (w  czasach, gdy 
nie znano jeszcze telewizora 
z kineskopem). W kwietniu dla 
odmiany można było obejrzeć 
film „Paterson” Jima Jarmuscha, 
ciepłą opowieść o  zwykłym 

codziennym życiu, które mimo 
pozornej monotonii, może być 
źródłem radości, spokoju, szczę-
ścia i artystycznej inspiracji.

Każdy z filmów był inny, każ-
dy dał podstawę do ciekawej 
dyskusji, czasem nawet sporów. 
O to właśnie chodzi w dysku-
syjnym klubie filmowym, by nie 
wyjść z kina obojętnym.

4 maja o  godz. 18.00 za-
praszamy na kolejny seans 
filmowy. Tym razem będzie 
to „Moonlight ” Barr y ’ego 
Jenkinsa – amerykański dra-
mat, który został nagrodzony 
ponad czterdziestoma na-
grodami filmowymi, w  tym 
Oscarami za najlepszy film, 
najlepszy scenariusz oraz 
najlepszą drugoplanową rolę 
męską.

mF

Wspaniale wywalczonym zwy-
cięstwem w klasie 4F zakoń-
czyli jubileuszowy 45. Rajd 
Świdnicki – KRAUSE Paweł 
Krysiak i  Paweł Gacek, za-
wodnicy Automobilklubu 
Ziemi Kłodzkiej. Załoga For-
da Fiesty R2, obsługiwanej 
przez Evo Tech, mierzyła się 
też z zawodnikami z klasy wyż-
szej. I gdyby nie awaria drążka 
zmiany biegów, Krysiak z Gac-
kiem z pewnością zaliczyliby 
wygraną w swojej stawce na 
wszystkich oesach. 

Za nami weekend prawdziwych 
sportowych emocji za sprawą 45. 
Rajdu Świdnicki – KRAUSE 
i ok. 80 teamów, które zdecydo-
wały się na rywalizację na trasach 
w Górach Sowich. W zawodach 
wystartowali zawodnicy ścigający 
się w Inter Cars Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski 
oraz MOTUL Historycznych 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. W  stawce 
Inter Cars RSMP, czyli krajowego 
czempionatu Fordem Fiestą R2 
rywalizowała załoga Automo-
bilklubu Ziemi Kłodzkiej Paweł 

Krysiak i  Paweł Gacek, która 
rewelacyjnie spisała się w  eks-
tremalnie trudnych warunkach 
pogodowych, a  także ustrzegła 
się błędów i  skutecznie omijała 
pułapki na trasie. 

W zaciętej rajdowej rywalizacji, 
którą ukończyły tylko 43 załogi 
w Inter Cars RSMP, team Forda 
Fiesty R2 wywalczył zwycięstwo 

w klasie 4F i 25. miejsce w klasy-
fikacji generalnej. 

W ciągu rajdowego weekendu 
do pokonania było 12 oesów 
o długości ok. 135 km, a cały rajd 
liczył 529 km. Załoga Paweł Kry-
siak/Paweł Gacek zdecydowanie 
dominowała w klasie 4F. W swojej 
stawce wygrała aż 11 odcinków 
specjalnych. 

Kolejny start załogi Paweł Kry-
siak / Paweł Gacek planowany 
jest na sierpień, podczas Rajdu 
Rzeszowskiego, gdzie odbędzie się 
podwójna rywalizacja - zarówno 
w ramach Inter Cars Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski oraz w  Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostwach 
Europy (ERC).

klub  F i lmowy 

Świetny start pary krysiak/ Gacek

Każdy z filmów jest inny i daje podstawę do ciekawej dyskusji, czasem nawet sporów

W rajdowej rywalizacji team Forda Fiesty R2 wywalczył zwycięstwo w klasie 4F i 25. miejsce w klasyfikacji generalnej

W konkursie na najpiękniej-
szą pisankę i palmę wielkanocną 
podczas Jarmarku Wielkanoc-
nego na Pasażu Grunwaldzkim 
we Wrocławiu drugie miejsce 
zajęła pisanka z Olszan wyko-
nana przez Elżbietę Macie-
jewską, a prezentowana przez 
zespół Olszaniacy.

Pani Elżbieta bardzo wcze-
śnie zaczęła interesować się 

zdobieniem pisanek. Pierw-
sze prace zaczęła wykonywać 
już jako 5-latka. Tę pasję i 
umiejętność przekazała jej, 
pochodząca z Rzeszowsz-
czyzny, mama. Pani Elżbieta 
przez lata doskonaliła swój 
talent. Pomysły na zdobienia 
rodzą się w jej głowie. Mamy 
nadzieję, że swoją pasją zarazi 
jak najwięcej osób.

Co w ostatnim czasie zaobser-
wowało czujne oko strzegom-
skiego monitoringu?

24 marca br. ok. godz. 04.30 
została uszkodzona celowo ka-
mera znajdująca się na skrzy-
żowaniu ulic Rynek-Świdnicka 
przez dwóch młodych mężczyzn. 
W związku z powyższym, zapis 
z kamer z Rynku wraz zdjęcia-
mi fotograficznymi sprawców 
z powyższego zdarzenia został 
zabezpieczony celem dalszego 
wykorzystania przez tut. Komi-
sariat Policji w Strzegomiu.

24 marca br. ok. godz. 06.25 
kierowca pojazdu marki Fiat 
nieprawidłowo wyjechał 
z parkingu Pie-

karni na ul. Ko-
ściuszki przez chodnik, 
drogę dla rowerów oraz przejście 
dla pieszych. Sprawą zajęła się 
Policja. 

27 marca br. ok. godz. 13.25 
kierujący pojazdem ciągnik sio-
dłowy z naczepą marki MAN nie 
zastosował się do znaku zakazu 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej 
masie całkowitej ponad 3,5 t” 
o symbolu B-18, który jest po-
sadowiony na ul. Ofiar Katynia 
od strony ul. Legnickiej w Strze-
gomiu. Kierujący w/w pojazdem 
wjechał na skrzyżowanie ulic 
Ofiar Katynia-Kościuszki, gdzie 
nie zmieścił się w  jezdnię na 
wysokości Piekarni, po czym wy-
cofał pojazd, a następnie wjechał 
w ulicę Kościuszki w kierunku ul. 

Legnickiej uszkadzając słupek 
naczepą, na którym zamocowany 
jest znak drogowy D-6 przejście 
dla pieszych, światło pulsacyjne 
koloru żółtego oraz solar z aku-
mulatorem. Pojazd ten przez 
cały czas tamował ruch drogo-
wy innym pojazdom. Materiał 
z w/w zdarzenia został zabez-
pieczony na płycie CD celem 
przekazania wraz z materiałami 
do KP w Strzegomiu. Naprawę 
słupka została wyceniona na 
kwotę 246 zł.

30 marca br. ok. godz. 11.00 
interweniowali policjanci do 
kierującego, który pozostawił 

pojazd marki Mercedes 
n a  z a t o c z c e 

przeznaczonej 
dla wysiadających na ul. 

Leśnej w  Strzegomiu, utrud-
niając wysiadanie i  wsiadanie 
pasażerom na wyznaczonych 
liniach autobusowych.

31 marca br. ok. godz. 14.05 na 
terenie przystanku autobusowe-
go na ul. Leśnej w Strzegomiu 
został zauważony mężczyzna, 
który celowo wypychał siatkę 
oddzielającą przystanek od Ze-
społu Szkół Specjalnych. Dzięki 
natychmiastowej interwencji 
policjantów nie doszło do jej 
uszkodzenia. 

4 kwietnia br. ok. godz. 16.15 
przy placu zabaw na ul. Czerwo-
nego Krzyża siedzące na ławce 
dwie osoby spożywały alkohol. 
Wezwano patrol Policji.

najpiękniejsza pisanka z Olszan

Okiem miejskiego monitoringu

„Strzegomski Seans KinOFFy” – w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 
18.00 w kinie Strzegomskiego Centrum Kultury
Cena biletu – 15 zł, a ciekawa dyskusja oraz kawa i herbata gratis. Zapra-
szamy!
Szczegóły na www.sck.strzegom.pl i plakatach.

Od lutego br. w Strzegomskim Centrum Kultury rozpoczął 
działalność Dyskusyjny Klub Filmowy „Strzegomski Seans 
KinOFFy”. W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 
18.00 można obejrzeć w kinie Strzegomskiego Centrum 
Kultury filmy nie pojawiające się w repertuarach okolicz-
nych multipleksów – ciekawe, kontrowersyjne, jednym 
słowem – dyskusyjne. 
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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: 

strzegomianka: dzień dobry, 
jako mieszkance strzegomia jest 
mi niezmiernie przykro i wstyd, 
że nasze miasto w  żaden sposób 
nie wyraziło kondolencji osobom po 
tragedii w świebodzicach. Ani Pan 
ani nikt z urzędu nie pojechał na 
miejsce tragedii i nie zaproponował 
pomocy, choćby w zbiórce artykułów 
pierwszej potrzeby. 

Proszę się nie wstydzić. Przykro 
też nie powinno pani być. Godzinę 
po katastrofie wysłałem sms-a do 
burmistrza Świebodzic z  wolą 
pomocy, jeśli taka będzie potrzebna 
oraz kondolencje w  imieniu całej 
społeczności. W akcji brały udział 4 
jednostki OSP z gminy Strzegom. 
Po godz. 16.00 osobiście odwie-
dziłem strażaków, rozmawiałem 
z burmistrzem Świebodzic oraz 
panią minister Edukacji Narodowej. 
Na stronie www.strzegom.pl oraz 

w  „Gazecie Świebodzic” ukazały 
się też kondolencje w  imieniu 
strzegomskiej społeczności. 

krzysztof: witam. Proszę mi 
odpowiedzieć, czy jak uszkodzę 
zawieszenie w samochodzie wjeż-
dżając na drogę przy budynku 
na Armii krajowej 25 za szkody 
zapłaci urząd czy ubezpieczyciel? 
mieszkańcy odsyłani są z kwitkiem 
- a zaczynają się stłuczki…

Gmina jest ubezpieczona i szko-
dę pokrywa ubezpieczyciel jeśli 
miała miejsce na terenie gminy.

kierownik działu: witam panie 
burmistrzu, jak to sie stało, że tak 
mizernie wyglądający budynek 
nowego przedszkola przypomina-
jący dyskont spożywczy w żółtych 
kolorach został wybrany do reali-
zacji? jest 16 mln do wydania, ale 
architektura na poziomie dyskontu 
spożywczego z dodatkiem ściany ze 
szkła i drewna na elewacji.... czy 
nie ma żadnej osoby w urzędzie, 
która potrafi ocenić koncepcję archi-
tektoniczną przedszkola? zlecając 
architektowi należy tez mieć kogoś 
kto to umie ocenić ....

Przypomnę, że koncepcja i pro-
jekt przedszkola oraz żłobka była 
szeroko konsultowana w poprzed-
niej kadencji Rady Miejskiej i taki 
kształt został zatwierdzony jedno-
myślnie. Istotą tego projektu jest 
fakt, że budynek będzie budowany 
w technologii pasywnej, co zwiększy 
koszty, ale będzie o wiele tańszy 
w eksploatacji. Np. ciepło będzie 
pochodziło z 10 głębinowych pomp 
ciepła. W cenie tej będą także dwa 
place zabaw, mały amfiteatr czy też 
ogrody zielne. 

stanisław: Panie burmistrzu, 
kiedy odbędzie się druga edycja 
konkursu na remont dróg w gminie 
w  tym przypadku dalej chodzi 
o drogi w rogoźnicy - ostatnia pana 
informacja była z listopada, że jest 
duża szansa. miał pan pomysł na 
uzyskanie dodatkowych punktów. 
ulewy wiosenne dają sie we znaki, 
toniemy w kałużach. ulice cicha, 
kościuszkowców i szkolna to istne 
breje po obfitych opadach.

Niestety, z powiatu świdnickiego 
żadna gmina nie otrzymała dotacji 
z PROW na remonty dróg – także 
my. Otrzymaliśmy najwięcej punk-
tów spośród gmin naszego powiatu, 
ale zabrano nam wszystkim punkty 
za bardzo niskie bezrobocie i do-
chody gminy. W maju br. będę na 
zebraniu wiejskim w Rogoźnicy 
i postaram się przedstawić nową 
propozycję.

edek: Panie burmistrzu, co zro-
bicie z  ładną poniemiecką kostką 
zerwaną z ul. Paderewskiego? czy 
na jej miejsce będzie wstawiona 
jakaś koślawa okazyjnie kupiona 
od lokalnego kamieniarza? A może, 
choć w to wątpię, przełożycie starą 
kostkę i uzupełnicie braki, doprowa-
dzając ulicę do stanu z przed wojny? 

Ulica ta ma dofinansowanie, więc 
wszystkie elementy granitowe będą 
nowe. Kostka będzie przechowywa-
na zgodnie z wymogami projektu 
do 2018 r. w miejscu składowania. 
W przyszłym roku zostanie wbudo-
wana w którąś ulicę w gminie Strze-
gom lub na cmentarze komunalne, 
tak jak to czynimy w tej chwili.

Antoni: czy miasto wykorzystuje 
przysługującą mu gwarancję i na-

kazuje firmie, która wybudowała 
ulice, by wykonała remont. jest 
jedna ulica, która ma zapadliska 
i jest jeszcze na gwarancji... 

Oczywiście, że co rok przepro-
wadzane są przeglądy gwarancyjne 
i usuwane są usterki. Panie Antoni, 
prośba o konkrety – jaka to ulica, 
może w tym Oslo, z którego pan 
pisze.

Antoni: witam panie burmistrzu. 
rozumiem, że projekt obwodnicy 
strzegomia jest gotowy. czy gmina 
strzegom zna koszt budowy ob-
wodnicy? jeśli tak, to czy nie może 
wyjść z  inicjatywą do wojewody 
i zaproponować pokrycie kosztów 
w 30%. sądzę, że z 15mln miasto 
może na to wyłożyć w rozbiciu na 
5 lat... 

Mam zupełnie inne zdanie co do 
wykładania własnych pieniędzy na 
budowę obwodnicy, kiedy mamy 
jeszcze tyle własnych dróg do 
remontu, jak choćby wspomnia-
na w  innym pytaniu ul. 3 Maja. 
Obwodnica będzie kosztowała 
szacunkowo ponad 30 mln zł. 
W chwili obecnej nie ma jej pro-
jektu – przygotowywana jest tylko 
koncepcja. Jeszcze w maju temat 
ten stanie na zarządzie wojewódz-
twa dolnośląskiego. Planujemy 
tez w maju spotkanie z marszał-
kiem województwa. Radni zbierają 
podpisy poparcia sprawy budowy 
obwodnicy. Przygotowywana jest 
także blokada drogi 374 przez ko-
mitet protestacyjny. Jest to zadanie 
województwa.

wanda: witam pana burmistrza 
i  urząd miejski. Przeczytałam, 
że w strzegomiu będą uroczystości 

związane z  226. rocznicą kon-
stytucji 3-go maja. cieszę się ze 
pamiętacie o tak ważnej rocznicy. 
tylko już kiedyś zadałam pytanie 
co z ul. 3 maja, która odzwierciedla 
to święto. ulica jest zaniedbana, 
dziura na dziurze, brak chodnika, 
oświetlenia. ulica akurat na to 
święto przygotowana.

Jest gotowy projekt remontu ul. 3 
Maja. Jak pani na pewno zauważyła, 
rocznie wykonujemy remont kilku 
dróg. I tych do remontu jest coraz 
mniej. W pierwszej kolejności idą 
drogi, które uzyskują zewnętrzne 
dotacje. W tym roku są to ulice: 
Paderewskiego i Matejki. Będzie 
remontowana też ul. Św. Jadwigi 
i droga w Olszanach. Zawęża nam 
się liczba dróg do remontu. Sprawa 
remontu ul. 3 Maja jest mi bardzo 
bliska i pamiętam o tym problemie. 

mrsdarkness: w odpowiedzi na 
odpowiedź dot. driftów... Panie 
burmistrzu, no chyba pan żartuje, 
że będę siedzieć z telefonem i ze-
garkiem w ręku i każdego drifta 
będę zgłaszać. zatrudnijcie sobie 
ludzi do monitoringu całodobowego 
i problem będzie rozwiązany.

Nie będziemy zatrudniać sobie 
ludzi. Panu te drifty bardzo prze-
szkadzają, więc myślałem, że - jako 
mieszkańca Rynku - stać Pana na 
wykonanie telefonu z informacją, 
że w dniu tym i tym około godziny 
tej i  tej jakiś nieodpowiedzialny 
kierowca wykonywał drift. Ale 
skoro nie, to nie. Liczę na innych 
mieszkańców. Nie żartuję, bo są 
już pierwsze sprawy skierowane na 
Policję. Znam naszych mieszkań-
ców i wiem, że można na państwa 
liczyć, bo temat dotyczy ogółu 

społeczności z  wyjątkiem pana, 
który lekceważąc czytelników 
i  moją osobę, nie potrafi nawet 
użyć w  nicku swojego imienia, 
a wymyśla jakieś śmieszne inicjały. 
Mimo wszystko życzę wszystkiego 
dobrego.

witam. czy ma pan może ja-
kieś informację odnośnie remontu 
drogi strzegom-jawor, na obecną 
chwilę tylko łatają i kleją te dziury, 
a w wieśnicy to już szkoda gadać... 
Pozdrawiam!

W  Wieśnicy będzie remont 
odcinka kanalizacyjnego w ciągu 
drogi 374 na pewno, natomiast 
nie ma planu remontu drogi Ja-
wor-Strzegom. W Wieśnicy na 
wniosek gminy podpisujemy po-
rozumienie na remont chodników 
z  Dolnośląską Dyrekcją Dróg 
i Kolei na kwotę 300 tys. zł, z czego 
50% to dotacja DSDiK, a 50% to 
środki gminy.

konrad: Panie burmistrzu! tylko 
się cieszyć ze zmian, bardzo pozy-
tywnych, w naszym mieście. nowe 
drogi, nowe ścieżki rowerowe! 
Życzę nam wszystkim większego 
obcowania z rowerem, wiele zdro-
wia i radości z życia.

Bardzo dziękuję za te słowa. 
Kiedy przeczyta pan dzisiejsze 
pytania, to zauważy pan, że wielu 
mieszkańców widzi rozwój naszej 
gminy tylko w ciemnych kolorach 
i co mnie dziwi, pytania są bardzo 
ogólne, by wzbudzić negatywne 
odczucie mieszkańców, a nie zała-
twić konkretną sprawę – jak to jest 
w pytaniach, które pisze internauta 
z Oslo, a dotyczą naszych ulic. 

Przypominamy, że wszystkie 
przypadki braku segregacji 
śmieci na terenie naszej gminy 
będą zgłaszane na Komisariat 
Policji w Strzegomiu. Miesz-
kańcy niestosujący się do tych 
zasad poniosą konsekwencje. 
W wykroczeniach przeciw 
przepisom porządkowym wy-
danym z upoważnienia ustawy, 
kara grzywny została określona 
do 500 zł. Może ona zostać 
nałożona za każde naruszenie 
przepisów ustawy, dlatego jej 
rzeczywista kwota może być 
znaczenie wyższa. 

Przedstawiamy przypadki, 
gdzie do takich wykroczeń 
doszło. 

Będą kary za brak segregacji!

Strzegom – ul. Witosa Jaroszów nr 45 – 48 

Strzegom, ulica Witosa Strzegom, ulica Krótka – Bohaterów Getta 
Jaroszów, Osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach 
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto jest reżyserem kultowego polskiego filmu pt. „Miś”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 6-7 maja 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina sck !

KLASYKA BAJEK (DUBBING)
1 maja, godz. 15.00
2 maja, godz. 17.00 
bilety: 10 zł
„Wszystko albo nic”
1 maja, godz. 16.30
2 maja, godz. 18.30 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 
„Moonlight” (w ramach DKF-u)
4 maja, godz. 18.00 

bilety: 15 zł
„Munio – Strażnik księżyca” 
(DUBBING)
6 maja, godz. 16.00
7 maja, godz. 15.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 
„Amok”
6 maja, godz. 18.00
7 maja, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

co w kinie sck?

Więcej o kinie: 
www.sck.strzegom.pl, 

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

W uroczystości uczestniczyły 
władze samorządowe Strzego-
mia, Sybiracy, przedstawiciele 

instytucji kulturalnych i  sto-
warzyszeń, strażacy oraz dy-
rektorzy szkół wraz z uczniami. 

Modlitwę w  intencji pomor-
dowanych odczytał ks. prałat 
Marek Babuśka. 

Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej ob-
chodzony 13 kwietnia, został 
ustanowiony przez Sejm 14 
listopada 2007 roku. Upamięt-

nia on rocznicę opublikowania 
przez Niemcy w 1943 roku in-
formacji o odkryciu w Katyniu 
pod Smoleńskiem w Rosji ma-
sowych grobów oficerów Woj-
ska Polskiego, zamordowanych 
przez NKWD w 1940 roku. 

red

uczczono ofiary katyńskie 
Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich. Strzegom o tym wydarzeniu pamiętał…

„Ślady Getta” to nowa ekspozy-
cja czasowa udostępniona w Mu-
zeum Gross-Rosen, ktorą będzie 
można oglądać jeszcze do 7 maja 
2017 r. W przygotowaniu wysta-
wy Żydowski Instytut Historycz-
ny wykorzystał bogaty materiał 
ikonograficzny oraz fragmenty 
osobistych relacji i pamiętników 

pokazujących prawdę o zagładzie 
i walce Żydów w warszawskim 
getcie. Jej ciekawe uzupełnienie 
stanowią współczesne fotografie 
ulic i podwórek Warszawy, gdzie 
w  czasie II Wojny Światowej 
„skonało ludzkie sumienie”. Eks-
pozycja dostępna jest w polskiej 
i angielskiej wersji językowej. 

nowa wystawa w Gross-rosen

Dlaczego tak 
łatwo odpusz-
czamy, nisz-
czymy coś, co 
było wyjątko-
we, tylko nasze, 
na całe życie 
zdawałoby się? 
Może mamy 
już dosyć, nie 
chcemy s i ę 
męczyć, uwa-
żamy, że nie 
warto, że to 
nie ma sensu? 
Otwiera oczy 
na wiele istot-

nych spraw, 
pokazuje, jak 
szybko wszyst-
ko może się 
zmienić, jeżeli 
zabraknie za-
angażowania, 
jeśli się pogubi-
my i zapomni-
my o  tym, co 
najważniejsze. 
Relacje z dru-
gim człowie-
kiem nawiązuje 
się bardzo dłu-
go, to żmudna 
i  ciężka pra-

ca, a  zburzyć jej efekty można 
niebywale szybko. Lepiej nie 
bądźmy nigdy niczego pewni 
na sto procent, bo życie może 

nas zaskoczyć, spłatać nam figla, 
rozczarować nas.

elżbieta Gadula Biblioteka 
Publiczna w Jaroszowie 

- W  ramach tego programu 
odbywają się w  bibliotece za-
jęcia dla najmłodszych dzieci, 
które nie są objęte edukacją 
przedszkolną. Zajęcia poprzez 

gry i zabawy rozwijają u dzieci 
umiejętności poznawcze, spo-
łeczne. Rozbudzają wyobraźnię, 
naturalną ciekawość świata oraz 
kształtują nawyk obcowania 

z  książką od najmłodszych 
lat – mówi Katarzyna Wój-
cik, dyrektor placówki. Dzie-
ci uczestniczą w  programie 
wraz z  rodzicami lub innymi 

opiekunami. Zajęcia odbywają 
się w każdy piątek o godzinie 
10.00. Program będzie realizo-
wany do końca grudnia 2017 r. 
Zapraszamy!

Jak tworzyć wzajemne relacje?

Dom Bajek w strzegomskiej Bibliotece

Bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Zamek z piasku” Magdaleny Witkiewicz

Zajęcia poprzez gry i zabawy rozbudzają wyobraźnię, naturalną ciekawość świata oraz nawyk czytania

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na realizację programu z zakresu promocji czytelnictwa pt. „Dom Bajek”. 

„Zamek z piasku” to powieść o uczuciu, jakim jest miłość, 
o ogromnej potrzebie posiadania dziecka, o tym, że w związ-
ku także można być bardzo samotnym, choć inni tego nie 
rozumieją, nie są w stanie pojąć. 

Dla uczczenia pamięci wymordowanych, 13 kwietnia br. na 
Skwerze Sybiraków przy zbiegu ulic Al. Wojska Polskiego 
i  św. Anny w  Strzegomiu, zapalono znicze pamięci oraz 
złożono wieńce i wiązanki. 

NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli pol-
skich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich oficerowie 
Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, 
profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili 
oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.
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Strzegomscy uczniowie przy-
stąpili do egzaminu gimnazjal-
nego, który jak w  całej Pol-
sce, trwał trzy dni (19-21.04). 
W  pierwszej części uczniowie 
zmierzyli się z wiedzą z zakresu 
historii i  wiedzy o  społeczeń-
stwie, następnie sprawdzili 
swoje umiejętności w tworzeniu 
dłuższych wypowiedzi oraz 

analizowaniu i interpretowaniu 
tekstów kultury. W  czwar-
tek gimnazjalistów czekał test 
matematyczno-przyrodniczy, 
natomiast w  piątek - spraw-
dzenie ich kompetencji języ-
kowych z  wybranego języka 
obcego. Życzymy wszystkim 
gimnazjalistom jak najlepszych 
wyników! 

Gimnazjaliści zdawali egzamin

Na zaproszenie Łukasza 
Płoszajskiego oraz produ-
centa programów telewizyj-
nych firmę ATM Grupa S.A. 
uczniowie z  klasy dzienni-
karsko-medialnej i  prawni-
czej Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Strzegomiu wy-
stąpili na planie filmowym 
„Pierwszej miłości”. 

Wyjazd licealistów do Wro-
cławia jest efektem zaangażo-
wania Łukasza Płoszajskiego 
w edukację medialną i filmową 
strzegomskich uczniów. Oprócz 
warsztatów, które aktor prowa-
dzi w LO, to właśnie wyjazdy 
do studia filmowego ATM we 
Wrocławiu są praktycznym do-
pełnieniem wiedzy zwłaszcza, 
że licealiści występują również 
w szkolnych przedstawieniach, 
które każdego roku gromadzą 
kilkusetosobową widownię. 
Uczniowie nie tylko wystąpili 
w 2514 odcinku „Pierwszej mi-
łości”, ale także zwiedzili plan 
filmowy, reżyserkę, przyglądali 
się pracy kamerzystów, aktorów, 

reżyserów planu, ale także mieli 
okazję podpatrzeć tworzenie 
programu publicystycznego, 
który był realizowany w innym 

pomieszczeniu studia filmowe-
go ATM. Wyjazd do Wrocła-
wia był dla klasy dziennikarsko 
– medialnej i prawniczej bardzo 

ciekawym doświadczeniem, 
dzięki któremu licealiści poznali 
tworzenie planu filmowego „od 
kuchni”. 

LO w studiu tV
- Uczniowie nie tylko wystąpili w 2514 odcinku „Pierwszej miłości”, ale także zwiedzili plan filmowy i…

Koordynatorkami imprezy 
zostały Elżbieta Ruszkiewicz 
i  Urszula Konieczna, któ-
re przygotowały inscenizację 
znanej legendy „O Smoku Wa-
welskim”. W  tym roku zapre-
zentowało swoje artystyczne 
zdolności ośmiu wykonaw-
ców. „Kolorowa Tęcza” z DPS 
w Świebodzicach przygotowała 
brawurową interpretację „Loko-
motywy” Juliana Tuwima, która 
zabrała wszystkich w  wesołą 
podróż po piosenkach. Dzięki 
Kabaretowi „Na jednej nodze” 
z ZSS w Świebodzicach przez 

chwilę można było znaleźć się 
„W  kosmosie”. Zespół „Nie-
pokorni” z  DPS w  Jaskulinie 
zaprezentował występ pt. „Czy 
wróżka prawdę ci powie?”, 
w  którym przestrzegał przed 
zbytnią naiwnością. Kabaret 
„Humorek” z  SOSW z  No-
wego Siodła tanecznie za-
improwizował wiersz Haliny 
Niewiadomskiej „Zakochane 
parasole”. Zespół „Hop artis” 
z ZSS w Świdnicy przedstawił 
etiudę teatralną pt. „Cztery pory 
roku”. Przedstawiciele świd-
nickich WTZ przygotowali 

piosenkę „Krakowski spleen” 
z repertuaru „Manamu”. Nato-
miast uczestnicy strzegomskich 
WTZ zaprezentowali autorski 
wiersz pt. „Warsztatowo”.

 

Konfrontacje Artystyczne 
Placówek Specjalnych zosta-
ły w  większości sfinansowa-
ne ze środków publicznych 
gminy Strzegom. Do grona 
darczyńców imprezy należą 

także przedsiębiorcy. - Jesteśmy 
wdzięczni za dary serca i pomoc 
wszystkim tym, którzy wspiera-
ją nasze wysiłki na rzecz inte-
gracji osób niepełnosprawnych. 
Mamy nadzieję, że za rok będzie 

świętować zaszczytny jubileusz 
40-lecia naszej imprezy - pod-
sumowuje 39. edycję konfron-
tacji Małgorzata Zaremba, 
dyrektor ZSS w Strzegomiu. 

W piątek, 7 kwietnia, w sali 
ba lowe j  S t r z egomsk iego 

Centrum Kultur y odbyło 
się uroczyste spotkanie, na 

które przybyli zaproszenie 
goście. Wszyscy podkreślili, 
że  praca lekarzy i   pie lę-
gniarek to misja i   służba 
na rzecz ratowania zdrowia 
i   ż yc ia  ludzkiego. Praca , 
która zasługuje na podziw 

i  podziękowanie, zwłaszcza 
że ratowanie zdrowia i życia 
drugiemu człowiekowi to 
honor i zobowiązanie.

Dzieci z PP Nr 3 w Strze-
gomiu oraz uczniowie klas 
II i III PSP nr 3 w Strze-

gomiu, chcąc podziękować 
za ciężką pracę w trudnej i 
odpowiedzialnej służbie na 
rzecz chorych i cierpiących, 
zaprezentowali się w tańcu, 
śpiewie oraz inscenizacj i 
„Baśniowy ambaras”. Część 

artystyczną przyjęto gorący-
mi brawami, a dzieci nagro-
dzono słodkimi upominka-
mi. Uroczystość dostarczyła 
niezapomnianych wrażeń i 
przeżyć, zarówno dla gości, 
jak i organizatorów. 

konfrontacje artystyczne za nami

Po Dniu służby zdrowia, czyli co jest najważniejsze

- Za rok będziemy świętować zaszczytny jubileusz 40-lecia tej imprezy - podsumowała 39. edycję konfrontacji Małgorzata Zaremba, dyrektor ZSS

Wszyscy podkreślili, że praca lekarzy i pielęgniarek to misja i służba na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego, dlatego zasługuje na podziw

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu był gospodarzem 
Konfrontacji Artystycznych, które odbyły się 6 kwietnia 
2017 r. To wydarzenie jest już dobrze znane mieszkańcom 
Strzegomia. 

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego Przed-
szkola nr 3 w Strzegomiu jest gminna uroczystość z okazji „Świato-
wego Dnia Służby Zdrowia”, która dedykowana jest miejscowym 
lekarzom, pielęgniarkom oraz pracownikom służby zdrowia.
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- Zakres prac pro-
jektowych obejmuje 
zwodoc iągowan ie 
przedmiotowego ob-
szaru wzdłuż drogi 
gminnej, co pozwoli 
na likwidację istnie-
jącego, będącego w 
złym stanie tech-
nicznym, wodocią-
gu przebiegającego 
przez teren zakła-
du Jaro – wyjaśnia 
Dorota Borkowska, 
prezes spółki. Ter-
min  z akończ en i a 
prac projektowych, z 
uzyskaniem prawo-
mocnej decyzji po-
zwolenia na budowę, 
planowany jest na 
dzień 15 maja 2017 
r. Roboty budowla-
ne będą natomiast 
realizowane w latach 
2017 – 2018. 

Będzie nowa sieć
Termin zakończenia projektu to 15 maja 2017 r. Roboty budowlane będą realizowane do końca 2018 roku

Sołtys Stanisława Górska 
i Rada Sołecka wsi Olszany 
przystępują do tworzenia kro-
niki miejscowości. - W związ-
ku z tym prosimy mieszkańców 
o napisanie na jednej kartce z 
zeszytu historii swojej rodziny, 
czy domu (np. skąd przyjechali 
dziadkowie, rodzice, co robili, 
czym się zajmowali tutaj, jakie 
wydarzenia pamiętają, itp.) Te 
informacje zostaną przepisane 
i wklejone do kroniki. Prosimy 
również o zdjęcia z tamtych 
lat z opisem, dokumenty (np. 
nadania gospodarstwa). Po 
zeskanowaniu, zwrócimy je 

właścicielom – mówią. Ma-
teriały należy przynosić do 
sołtysa lub członków Rady 
Sołeckiej w terminie do 30 
czerwca br. 

- Jeżeli ktoś ma możliwość 
zeskanowania materiałów, to 
można je wysłać bezpośred-
nio na adres e-mail soltys@
olszany.pl . Mamy nadzieję, że 
wspólnie odtworzymy historię 
Olszan – dodaje Stanisława 
Górska. Dodajmy jeszcze, że 
ważniejsze informacje i zdjęcia 
od 1 stycznia 2015 roku są 
już w posiadaniu tworzących 
kronikę. 

Powstanie kronika wsi Olszany

W trakcie zajęć uczestnicy 
dzielą się swoimi pasjami i 
umiejętnościami z pozostałymi 
osobami. Dotychczas na zaję-

ciach wykonywano koszyczki 
z papierowej wikliny, kwiaty z 
bibuły, zdobiono pisanki róż-
nymi technikami oraz tworzono 

różnego rodzaju stroiki świą-
teczne. Zachęcamy wszystkich 
seniorów ze Stanowic do sko-
rzystania z oferty klubu. 

TOMKOWICE: 
Świetlica czynna od 15:00 
do 19:00, z uwagi na remont 
świetlicy większość za-
jęć odbywać się będzie w 
terenie. 

poniedziałki - Zabawa w 
podchody, treningi na boisku 
pod okiem instruktora
wtorki - Wycieczki po okoli-
cy, quizy na temat Tomkowic
środy - Sekcja teatralna
czwartki - Wykonywanie 
upominków na Dzień Matki
piątki - Przygotowywanie 
niespodzianek na Dzień Ojca

KOSTRZA: 
01.05. 2017 - Rozpozna-
wanie gatunków drzew 

owocowych i nazywanie ich, 
wycieczka w plener
05.05.2017 - Prace plastyczne 
w plenerze
09.05.2017 - Rozwiązywanie 
zagadek związanych z wiosną 
(rebusy, krzyżówki)
12.05.2017 - Wiosenne 
prace w pielęgnacji roślin w 
świetlicy
19.05.2017 - „Moja Rodzi-
na”- życzenie dla mamy i taty
22.05.2017 - „Portret Mojej 
Mamy i Taty”
Laurka- życzenia
Ramka na fotografię
31.05.2017 - Zabawy na 
świeżym powietrzu
Zajęcia stałe: zajęcia na 
sali gimnastycznej, zajęcia 
komputerowe

czwartek, piątek- próba 
zespołu „ Kostrzanie”

JAROSZóW: 
Świetlica czynna od 14:00 
do 18:00
04.05.2017 - Tworzenie gier 
planszowych z wybrana dys-
cypliną sportową godz. 15:00 
09.05.2017 - Zabawy z 
chustą na Sali gimnastycznej 
godz. 15:30 
12.05.2017 - Zabawi i gry 
na świeżym powietrzu godz. 
15:00 
18.05.2017 - Gry i zabawy 
stolikowe godz. 15:00 
24.05.2017 - Zabawa w księ-
garnię, bibliotekę, drukarnię 
(stemple literowe, cyfrowe i 
obrazkowe) godz.15:00 

26.05.2017 - Laurka dla 
mojej mamusi godz.15:30 
31.05.2017 - Mecz piłki noż-
nej na orliku godz. 15:30 
W każdy czwartek spotkanie 
z kołem gospodyń wiejskich 
W każdy piątek aerobik 
godz. 19:00

WIEŚNICA:  
04.05.2017 - Zabawy na 
świeżym powietrzu w „berka” 
i „chowanego” 
10.05.2017 - Pogadanka na 
temat „Co to jest przyjaźń?” 
Jaki powinien być przyjaciel 
11.05.2017 - Popisy w śpie-
waniu ulubionych piosenek 
„Każdy śpiewać może” 
17.05.2017 - Kolorowanie 
obrazków. Prace porządkowe 

18.05.2017 - Spacery po oko-
licy, porządkowanie terenu 
wokoło sali wiejskiej 
24.05.2017 - Prace plastyczne 
z okazji „Dnia Matki” 
25.05.2017 - Robimy wysta-
wę prac plastycznych swoich 
kochanych MAM - „Moja 
Mama” 
31.05.2017 - Gry i zabawy z 
okazji święta „Dzień Dziecka” 
 
GRABY:
02.05.2017 - Gry planszowe
04.05.2017 - Praca plastyczna 
o tematyce dowolnej
05.05.2017 - Zajęcia na świe-
żym powietrzu
09.05.2017 - Film na DVD
10.05.2017 - Zajęcia sporto-
we na placu zabaw

11.05.2017 - Wycieczka poza 
miasto
12.05.2017 - Gry i zabawy
16.05.2017 - Zajęcia sporto-
we na sali gimnastycznej
17.05.2017 - Turniej w piłkę 
nożną
18.05.2017 - Zabawy na 
placu zabaw
19.05.2017 - Gry planszowe
23.05.2017 - Pomoc w odra-
bianiu lekcji
24.05.2017 - Zajęcia infor-
matyczne
25.05.2017 - Przygotowanie 
laurek na dzień mamy
26.05.2017 - Dzień Matki- 
symbolika święta
30.05.2017 - Gry i zabawy
31.05.2017 - Turniej  
w siatkówkę

Ludzie z pasją, czyli „klub seniora” w stanowicach

co się będzie działo w świetlicach wiejskich w maju 2017’?

W trakcie zajęć uczestnicy dzielą się swoimi pasjami i umiejętnościami z pozostałymi osobami. Zachęcamy do przyłączenia się do twórczego działania 

Do końca 2018 roku mieszkańcy Osiedla Hotele i użytkownicy działek przemysłowych w Jaroszowie będą mieli nową 
sieć wodociągowej. Obecnie realizowana jest umowa zawarta pomiędzy Spółką WiK w Strzegomiu a Zakładem Pro-
jektowania „Projekt” z Wałbrzycha na wykonanie projektu tej sieci. 

W Bibliotece w Stanowicach od pewnego czasu działa „Klub Seniora”. Spotkania odbywają 
się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach od 14:30 do 16:30. Na spotkania 
przychodzi ok. 8 osób. 

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

AKS – Zamet Przemków 0:1, Orkan Szczedrzykowice – AKS 
3:0, AKS – GKS Warta Bolesławiecka 3:2, Nysa Zgorzelec – 
AKS 2:3, AKS – Stal Chocianów 4:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie II Lubin  20 53

2. Orkan Szczedrzykowice  20 48

3. Apis Jędrzychowice  20 41

4. AKS Granit Strzegom S. A.  20 37

5. Stal Chocianów  20 32

6. Sparta Grębocice  20 30

7. Orla Wąsosz  20 30

8. Włókniarz Mirsk  20 28

9. Chrobry II Głogów  20 28

10. Karkonosze Jelenia Góra  20 23

11. GKS Warta Bolesławiecka 20 22

12. Nysa Zgorzelec 20 19

13. Piast Wykroty  20 19

14. Zamet Przemków  20 16

15. Lotnik Jeżów Sudecki  20 13

16. Granica Bogatynia  20 13

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol 
Stanowice):

Płomień Makowice – Unia 2:0, Unia – Czarni Sieniawka 3:2, 
Cukrownik/ Polonia Pszenno – Unia 3:2
Granit Roztoka – Herbapol 3:1, Herbapol – Delta Słupice 
1:3, Zryw Łażany – Herbapol 4:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 16 43

2. Unia Jaroszów 16 31

3. LKS Wiśniowa 16 27

4. Cukrownik/ Polonia Pszen-
no 16 27

5. Płomień Makowice 16 26

6. Darbor Bolesławice 16 23

7. Czarni Sieniawka 16 22

8. Delta Słupice 16 22

9. Ślężanka Tąpadła 16 19

10. Wenus Nowice 16 18

11. Błękitni Słotwina 16 17

12. Herbapol Stanowice 16 16

13. Zryw Łażany 16 13

14. Zieloni Mrowin 16 12

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

Mecze w tym roku:
Huragan Olszany – Sokół 0:9, Sokół – Nysa Kłaczyna 2:2, 
LKS Piotrowice Świdnickie – Sokół 2:0
Huragan – Sokół 0:9, Błyskawica Kalno - Huragan 3:0, Hu-
ragan – Orzeł Witoszów 0:4

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto W-ch 16 43

2. Wierzbianka Wierzbna 16 40

3. Podgórze Wałbrzych 16 35

4. Orzeł Witoszów 17 30

5. Nysa Kłaczyna 16 27

6. MKS II Szczawno-Zdrój 16 27

7. Sokół Kostrza 16 26

8. LKS Piotrowice Świdnickie 17 25

9. Zagłębie Wałbrzych 16 20

10. Tęcza Bolesławice 16 20

11. Grom Panków 16 14

12. Błyskawica Kalno 16 12

13. Huragan Olszany 16 3

14. Płomień Dobromierz 16 3

Uczniowie Zespołu Szkół 
w  Goczałkowie wyjechali 9 
kwietnia br. do Legnicy na 
mecz piłki nożnej drużyn 
I ligi Miedź Legnica – Stomil 
Olsztyn.

30-osobowa grupa (człon-
kowie Szkolnego Klubu Ki-
bica) wraz z  opiekunem - 
nauczycielem wychowania 
fizycznego - Adamem Kuźmą 
udała się na Stadion Miejski 
im. Orła Białego w Legnicy, 
aby obejrzeć mecz piłkarski 
i  dopingować drużynę MKS 
Miedz Legnica. Dla więk-
szości młodych kibiców był 
to pierwszy udział w  meczu 
tej klasy rozgrywek.

Wejście na stadion odbyło 
się pół godziny przed rozpo-
częciem meczu. Uczniowie 
osobiście przekonali się, jakie 
są procedury związane z bez-
pieczeństwem na stadionie 
m. in. co można wnosić na 
mecz, a  co trzeba było wy-
rzucić do kosza. Po wejściu 
na trybuny uczniowie zajęli 
miejsca w sektorach i obser-
wowali rozgrzewkę piłkarzy 
oraz innych kibiców, którzy 
zapełniali stadion.

Mecz rozpoczął się punktu-
alnie o godz. 17.00. Była to 25 

kolejka rozgrywek Nice I Ligi 
i  kolejne spotkanie drużyny 
MKS Miedz Legnica w  tym 
sezonie przed własną publicz-
nością. Po meczu pozostał 
pewien niedosyt z  powodu 
remisu 2:2, ale ogólnie wra-
żenia uczniów były bardzo 
pozytywne. Było to radośnie 
spędzone niedzielne popo-
łudnie i  wieczór. Uczniowie 
przekonali się naocznie, że 
kibicowanie na meczu piłki 
nożnej może być przyjemne 
i wbrew obiegowym opiniom, 
bezpieczne. Wycieczka miała 
charakter integracyjny jako 
alternatywna forma spędze-
nia wolnego czasu. W trakcie 
meczu w  obecności bardzo 
dużej grupy kibiców panowała 
radosna i przyjazna atmosfera. 
Uczniowie kibicowali okrzyka-
mi, śpiewem, przygotowanymi 
kartkami w barwach klubu oraz 
transparentami. Młodzi kibi-
ce otrzymali od klubu MKS 
Legnica wiele pamiątkowych 
gadżetów, plakatów, kalendarzy 
oraz naklejek z logo i herbem 
drużyny. Do domów uczniowie 
wrócili ok. 20.00. Po meczu 
pozostały także dobre wspo-
mnienia i zdjęcia.

red

młodzi kibicowali miedzi

Przedstawiamy sportowców, którzy na co dzień trenują w klubach na terenie gminy Strzegom. W tym numerze mali adepci piłki 
nożnej AKS-u Strzegom (rocznik 2009-2010 oraz rocznik 2007-2009). Trenerem obu grup jest Mariusz Kowalski.

Oto nasi sportowcy
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Działka rolna Goczałków

Działki pod zabudowę garażową Jaroszów Działki pod zabudowę garażową Jaroszów

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
43, AM – 1, Obr. Goczał-
ków, 
położona w Goczałkowie , 
o powierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwier-
dzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzego-

miu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ob-
szarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, przedmioto-
wa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1 R 3 uprawy 
rolne 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 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 siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-

mości ogłoszony na dzień 
26.01.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.03.2017 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do 
dnia 15.05.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-

czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 

osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający sta-
tus prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem 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 zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 138/10, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0027 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń 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. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 138/21, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0029 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.450,00 zł
Wadium - 150,00 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. 1220 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana 
nr 138/22, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0027 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń 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. 1240 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana 
nr 138/23, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 

gmina Strzegom o powierzch-
ni 0,0029 ha Dla nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00043297/7 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.740,00 zł
Wadium - 180,00 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. 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 gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24 sierpnia 2016 r. powyższe 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MW – tereny za-
budowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości 
ogłoszony na dzień 01.12.2016 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższych nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższych nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.03.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia grun-
tów 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 uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-

targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia 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 do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny 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 nota-
rialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (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 odwoła-
nia 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.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza szósty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowa-
na nr 138/7, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 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 niezabudowa-
na nr 138/8, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 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 niezabudowa-
na nr 138/9, AM – 2, Obr. 
Jaroszów, położona w Ja-
roszowie, gmina Strzegom 
o powierzchni 0,0027 ha 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 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 pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi 
Jaroszów oraz obrębu wsi 
Bartoszówek w gminie Strze-
gom uchwalonego uchwałą 
Nr 84/16 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 24 sierp-
nia 2016 r. powyższe nie-
ruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MW – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
14.07.2016 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Czwarty przetarg na zby-
cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
26.01.2017 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.03.2017 r. 
zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Nieruchomość podlega wy-
łączeniu z produkcji rolnej 
w trybie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. 
Nabywca ponosi koszty wy-
łączenia gruntów z produkcji 
rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wa-
dium, w kasie Urzędu Miej-
skiego lub na konto Gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
15.05.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 

pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetar-
gu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w 
formie aktu notarialnego. W 
razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób re-
prezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypad-
ku ustanowienia pełnomoc-
nika przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z 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 zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponad-
to informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji po-
dana zostanie w sposób i w 
formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
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Dyrektor Ośrodka sportu i rekreacji w strzegomiu ogłasza 

zgłoś swoje propozycje i sugestie do końca maja

najem garażu – ul. kamienna w strzegomiuBurmistrz 
strzeGOmia 
inFOrmuJe

Burmistrz strzeGOmia inFOrmuJe

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(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 nieruchomo-
ści stanowiących własność 
gminy Strzegom przezna-
czonych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 101/B/2017, 
Nr 102/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 14 kwiet-
nia 2017 r., Zarządzeniem 
Nr 105/B/2017 r. Burmistrza 
Strzegomia z dnia 21 kwiet-
nia 2017 r. 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce 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 nierucho-
mości stanowiących własność gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzierżawę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 107/B/2017, 108/B/2017, 109/B/2017, 110/B/2017, 
111/B/2017, 112/B/2017 Burmistrza Strzegomia, z dnia 24 
kwietnia 2017 roku.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny, nieogra-
niczony na oddanie w najem 
garażu, o pow. 9,00 m2, po-
łożonego w granicach działki 
nr 1262/2, AM-14, obr-3, w 
Strzegomiu, przy ul. Kamien-
nej. 
Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
1 czerwca 2017 roku, o 
godz. 1000 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferencyj-
na nr 29.
Ustala się stawkę wywoław-
czą czynszu za najem garażu 
na kwotę 4,41 zł/m2 miesięcz-
nie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu doliczony zo-
stanie obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia 

wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na kon-
to:
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29 maja 2017 roku. 
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 

upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.

Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać bę-
dzie w przyszłości o kwotę o 
jaką wzrośnie stawka podsta-
wowa ustalona dla garaży.
W garażu pozostają po po-
przednim użytkowniku: rega-
ły oraz wszelkiego rodzaju 
narzędzia. Spadkobierczyni 
po poprzednim użytkowniku 
garażu złożyła pisemne zobo-
wiązanie o przekazaniu gara-
żu do dyspozycji Gminy Strze-
gom wolnego od wyposażenie 
w przeciągu siedmiu dni licząc 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-

dek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 29 
maja 2017 roku, w godzinach 
od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzen-
nego, Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
Nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem gruntów 
stanowiących mienie 
komunalne gminy Strzegom.
1. Przedmiotem przetargu są 

grunty:
2.  1. część działki niezabudo-

wanej nr 630/2, AM-5, obr-1, 
o pow. 33 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywko-
wą, oznaczonej na szkicu 
jako nr 1. Możliwość podłą-
czenia energii elektrycznej 
400 V (zabezpieczenie do 
32A i 16A), 3x230V (za-
bezpieczenie 16A) i wody 
z podlicznikami ( opłata 
zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc).

3. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 17 
czerwca do 31 sierpnia 2017 
roku.

1. Przetarg odbędzie się 09 
czerwca 2017 roku, o godz. 
0900 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 17,00 zł./m2 miesięcz-
nie. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT.

Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2. 

Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 400 zł.

4. 2. część działki niezabudo-
wanej nr 630/2, AM-5, obr-1, 
o pow. 25 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 

gastronomiczną, rozrywko-
wą oznaczonej na szkicu 
jako nr 2. Możliwość podłą-
czenia energii elektrycznej 
230V (zabezpieczenie 25A) 
z podlicznikiem, opłata 
zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc.

5. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 17 
czerwca do 31 sierpnia 2017 
roku.

1. Przetarg odbędzie się 09 
czerwca 2017 roku, o godz. 
0930 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 17,00 zł./m2 miesięcz-
nie. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT.

6. Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 300 zł.

7. 3. część działki niezabudo-
wanej nr 630/2, AM-5, obr-1, 
o pow. 12 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywko-
wą oznaczonej na szkicu 
jako nr 3. Możliwość podłą-
czenia energii elektrycznej 
230V (zabezpieczenie 25A) 
z podlicznikiem, opłata 
zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc.

8. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 17 
czerwca do 31 sierpnia 2017 
roku.

1. Przetarg odbędzie się 09 
czerwca 2017 roku, o godz. 

1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów na 
kwotę 17,00 zł./m2 miesięcz-
nie. Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatek 
VAT.

9. Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 150 zł.

10. 4. część działki niezabu-
dowanej nr 630/2, AM-5, 
obr-1, o pow. 12 m2, 
położonej w Strzegomiu 
przy ul. Mickiewicza 2, z 
przeznaczeniem pod dzia-
łalność: handlową, gastro-
nomiczną, rozrywkową 
oznaczonej na szkicu jako 
nr 4 . Możliwość podłącze-
nia energii elektrycznej 
230V (zabezpieczenie 25A) 
z podlicznikiem, opłata 
zgodnie z obowiązującymi 
cenami na dany miesiąc.

11. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
17 czerwca do 31 sierpnia 
2017 roku.

1. Przetarg odbędzie się 09 
czerwca 2017 roku, o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29.

Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów 
na kwotę 17,00 zł./m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w 
przetargu stawki czynszu 
będzie doliczony obowiązu-
jący podatek VAT.

12. Minimalna stawka przebi-

cia wynosi 0,01 zł./m2.
Wadium dla wyżej wymienionej 

działki wynosi – 150 zł.
13. 5. część działki nieza-

budowanej nr 630/2, 
AM-5, obr-1, o pow. 2 m2, 
położonej w Strzegomiu 
przy ul. Mickiewicza 2, z 
przeznaczeniem pod dzia-
łalność: handlową, gastro-
nomiczną, rozrywkową 
oznaczonej na szkicu jako 
nr 5. Możliwość podłącze-
nia energii elektrycznej 
230V (zabezpieczenie 
10A), opłata ryczałtowa 
naliczana od zdeklaro-
wanej mocy urządzeń 
odbiorczych i cen energii 
elektrycznej w danym 
miesiącu .

14. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
17 czerwca do 31 sierpnia 
2017 roku.

1. Przetarg odbędzie się 09 
czerwca 2017 roku, o 
godz. 1100 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów 
na kwotę 17,00 zł./m2 mie-
sięcznie. Do ustalonej w 
przetargu stawki czynszu 
będzie doliczony obowiązu-
jący podatek VAT.

15. Minimalna stawka przebi-
cia wynosi 0,01 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 30 zł.

16. 6. część działki niezabu-
dowanej nr 630/2, AM-5, 
obr-1, o pow. 6 m2, poło-
żonej w Strzegomiu przy 
ul. Mickiewicza 2, z prze-
znaczeniem pod działal-

ność: handlową, gastro-
nomiczną, rozrywkową 
oznaczonej na szkicu jako 
nr 6 bez możliwości pod-
łączenia mediów i agrega-
tu prądotwórczego.

17. Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
17 czerwca do 31 sierpnia 
2017 roku.

1. Przetarg odbędzie się 09 
czerwca 2017 roku, o 
godz. 1130 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38 – sala konfe-
rencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem gruntów 
na kwotę 17,00 zł./m2 mie-
sięcznie. 

Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatek VAT.

18. Minimalna stawka przebi-
cia wynosi 0,01 zł./m2.

Wadium dla wyżej wymienionej 
działki wynosi – 80 zł.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kasie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Strzegomiu, ul. 
Mickiewicza 2, lub na konto: 
Bank Zachodni WBK S.A. O 
/ Strzegom nr 48 1090 2343 
0000 0005 9800 0144 w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 6 czerwca 2017 roku. 

Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto OSiR w Strzegomiu.

Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
gruntów, a wadium wpłacone 

przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
zamknięcia lub odwołania 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie do 
14.06.2017 r.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygra-
nia przetargu powoduje prze-
padek wadium.
Grunty będące przedmiotem 
przetargu są wolne od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Grunty przeznaczone do od-
dania w najem udostępnione 
będą dla wszystkich zainte-
resowanych do oglądania 
w dniu 25 maja 2017 roku, 
w godzinach od 1000 do 1100 
Szczegółowe informacje zwią-
zanych z przetargiem oraz 
szkic mapy można uzyskać w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Strzegomiu, ul. Mickiewicza 
2 lub telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 8551696.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać odwo-
łany.

Rozpoczęły  s ię  pra -
ce nad opracowaniem 
projektu „Wieloletniego 
programu współpracy 
gminy Strzegom z orga-
nizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działal-
ność pożytku publiczne-
go na lata 2018–2019”. 
W związku z powyższym 
zapraszamy państwa, 
a w szczególności or-
ganizacje pozarządowe 

do aktywnego uczest-
nictwa.
Propozycje do programu 
należy zgłaszać do dnia 
31 maja br. na adres:
Urząd Miejski w Strzego-
miu Zespół Bezpieczeń-
stwa, Profilaktyki i Orga-
nizacji Pozarządowych 
Rynek 38, 58-150 Strze-
gom lub na adres e-mail: 
strzegom@strzegom.pl
Po zebraniu propozycji 
przygotowany zostanie 

projekt „Wieloletniego pro-
gramu współpracy gminy 
Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2018–
2019”, który następnie zo-
stanie poddany konsulta-
cjom społecznym zgodnie 
z uchwałą nr 30/11 Rady 
Miejskiej z dnia 28 lutego 
2011 w sprawie okre-
ślenia szczegółowego 

sposobu konsultowania 
z Gminną Radą Działalno-
ści Pożytku Publicznego 
lub organizacjami poza-
rządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego 
i o wolontariacie projek-
tów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach 
dotyczących działalności 
statutowej tych organi-
zacji. 
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