
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

Zapraszamy do rubry-
ki, w  której strzegomia-
nie opowiedzą o  sobie 
samych. W  tym numerze 
Zdzisław Szpak, działacz 
AKS-u Strzegom, pasjonat 
sportu i przedsiębiorca 
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StrzeGom
Duża kasa  
dla gminy 

Dofinansowanie budowy 
przedszkola w  wysokości 
ponad 10 mln zł jest jednym 
z  największych dofinanso-
wań wśród 22 gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej 
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StrzeGom
Posprzątane!

W porządkowanie gminy 
Strzegom w tym roku zaan-
gażowały się: dzieci, dorośli 
i seniorzy. Jak wyglądała ta 
akcja? 
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W skrócie:

Wiaty

W gminie Strzegom od-
nowiono ostatnio wiaty 
przystankowe, które zo-
stały zdewastowane przez 
wandali. Apelujemy więc 
o rozsądek i troskę o wła-
sne otoczenie. 

Place zabaw 

Strzegomskie place za-
baw są systematycznie mo-
dernizowane i malowane po 
to, aby dzieci mogły z nich 
bezpiecznie korzystać. 

matury 

Strzegomscy uczniowie 
szkół średnich pisali swój 
pierwszy ważny egzamin 
– maturę. Jesteśmy pew-
ni, że wszystkim poszło 
wspaniale. 
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Strzegomskie obchody 226. 
rocznicy Konstytucji 3 Maja 
miały w tym roku wyjątkowy 
charakter, ponieważ połą-
czone były z  przekazaniem 
proporca rozpoznawczego 3. 
Strzegomskiego Batalionu 
Dowodzenia oraz nadaniem 
rondu stanowiącemu skrzy-
żowanie ulic Wesołej i Armii 
Krajowej nazwy „Rondo 14. 
Strzegomskiego Pułku Radio-
liniowo-Kablowego”. 

Uroczystości związane z ob-
chodami 226. Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się w Strzegomiu na 
skwerze przy pomniku 1050. 
Rocznicy Chrztu Polski. W wy-
darzeniu udział wzięła asysta ho-
norowa 10. Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia, władze samorzą-
dowe, poczty sztandarowe oraz 
zaproszeni goście. W swoim prze-
mówieniu burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta przypomniał 
znaczenie konstytucji w  życiu 
narodu oraz każdego człowieka. 
Później poszczególne delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki pod 
pomnikiem. Jednym z ostatnich 
akcentów tej części uroczystości 
było odczytanie Apelu Poległych. 
Następnie w kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela Świata 
i  Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Góry Karmel odbyła się msza 
św. z udziałem biskupa pomocni-
czego diecezji legnickiej Marka 
Mendyka. 

Punktualnie o godz. 16.00 na 
strzegomskim Rynku rozpo-
częła się uroczystość związana  
z  przekazaniem proporca roz-
poznawczego 3. Strzegomskiego 
Batalionu Dowodzenia. Wzięli 

w niej udział m. in.: poseł na Sejm 
RP - Ireneusz Zyska, biskup po-
mocniczy diecezji legnickiej - ks. 
bp Marek Mendyk, wicewojewo-
da dolnośląski - Kamil Krzysztof 
Zieliński, dowódca 10. Wrocław-
skiego Pułku Dowodzenia - płk 
Dariusz Dejneka, przedstawiciele 
Policji, straży pożarnej, samorzą-
dowcy i mieszkańcy.

Po poświęceniu proporca 
przez biskupa legnickiego, bur-
mistrz Strzegomia wręczył go 
dowódcy wrocławskiego pułku, 
który z kolei przekazał go do-
wódcy pododdziału. W swoim 
przemówieniu płk Dariusz 
Dejneka powiedział m. in.:  
- Dostąpiliśmy zaszczytu prze-
jęcia pamięci o 14. Strzegom-
skim Pułku Radiolinowo – Ka-
blowym, który przynosił dumę 
i chlubę tym ziemiom i całemu 
wojsku. Jesteśmy wdzięczni 
i  postaramy się nie zawieść 
tego honoru, którego dziś do-
stąpiliśmy i  będziemy z  dumą 
prezentować ten proporzec 

w czasie wszystkich uroczysto-
ści – podkreślał pułkownik.

Po okolicznościowych przemó-
wieniach miały miejsce: defilada 
wojskowa, koncert i musztra pa-
radna w  wykonaniu Wojsko-
wej Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojsk Łączności we Wrocławiu, 
koncert i musztra paradna w wy-
konaniu Orkiestry Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wro-

cławiu oraz koncert patriotyczno-
artystyczny w wykonaniu Zespołu 
„Karlik” z  Koszęcina. Całości 
środowych uroczystości dopełniła 
wystawa sprzętu wojskowego  
10. Wrocławskiego Pułku Do-
wodzenia i Stowarzyszenia Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej 
Pancerni Strzegom oraz wspólne 
grillowanie. 
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Wyjątkowe święto
Strzegom zdał egzamin z patriotyzmu. To były bardzo ważne i piękne uroczystości

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. Dzięki 
udziałowi gminy Strzegom w 
Dniach Otwartych Funduszy 
Europejskich, o wysokości pozy-

skanych przez nas 
środków i realizo-
wanych projektach 
mogli się również 
dowiedzieć mieszkańcy 
Polski i Unii Europejskiej.

Program: 
18 maja 2017 (czwar tek), 
godz. 12:00 - 19:00: prezenta-
cja i udostępnienie zwiedzają-

cym Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” w Strze-
gomiu, ul T. Kościuszki 2. 

19 maja 2017 (piątek), 
godz. 10:30 - 18:00: 

wycieczki tur y-
styczne z prze-

w o d n i k i e m 
po obiektach 
Strzegomia 
– CAS „Kar-
mel”, Strze-
gom , u l . T. 

Kościuszki 2.
D z i e ń  o t w a r -

ty : 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

Mieszkańcy będą mieli okazję poświętować, pozwiedzać i wiele dowiedzieć o Unii Europejskiej

- To były bardzo ważne i piękne uroczystości. Dziękuję wszystkim gościom za 
przybycie i uświetnienie naszych obchodów. Słowa podziękowania należą się 
także organizatorom za wspaniałe przygotowanie logistyczne tego święta - 
podsumował burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

Gmina Strzegom, podobnie jak w ubiegłym roku, włączyła 
się w organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Dolnośląskiego i  Telewizją 
Polską Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
w dniach 18,19 i 20 maja br.
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Na  s p o r t o w yc h  o b i e k -
tach S tr z egomia odbył 
się 9. Turniej Piłki Noż-
nej Służby Liturgicznej  
o  Tytuł Mistrza Diecezji 
Świdnickiej. Organizato-
rem turnieju była diecezja 
świdnicka oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strze-
gomiu. 

Celem zawodów było pro-
mowanie wśród ministrantów 
i lektorów zasad gry „fair play”, 
popularyzacja piłki nożnej oraz 
propagowanie aktywnej for-
my spędzania czasu wolnego 
wśród ministrantów, lektorów 
i  ceremoniarzy diecezji świd-
nickiej. Turniej rozgrywany był 
w  dwóch kategoriach: senior 
- szkoła gimnazjalna i  po-
nadgimnazjalna (13 drużyn) 
i  junior - szkoła podstawowa 
(15 drużyn).

W pierwszym etapie turnieju 
drużyny podzielone zostały na 
grupy gdzie rozgrywane były 
mecze w  grupach systemem 
,,każdy z każdym”. W drugim 

etapie zespoły grały systemem 
pucharowym. Poziom umie-
jętności był wyrównany, nie 
brakowało emocji, rywalizacja 
była zacięta do ostatnich sekund 
meczów, nie brakowało również 
dogrywek i rzutów karnych.

Na zakończenie turnieju od-
była się uroczysta ceremonia 
dekoracji zwycięzców. Wręcze-
nia pamiątkowych pucharów, 
medali, dyplomów, nagród oraz 
pamiątkowych statuetek: „Naj-
skuteczniejszego bramkarza”, 
„Króla strzelców” dokonali bur-

mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, zastępca burmistrza 
Strzegomia - Wiesław Wit-
kowski, diecezjalny duszpasterz 

ministrantów ks. Krzysztof 
Ora oraz dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu - Grzegorz Luszawski.

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Gminne Wiadomości
StrzeGom

Wielkie gwiazdy na starcie

Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowie-
dzą o sobie samych. W tym numerze Zdzisław Szpak, 
działacz AKS-u Strzegom, pasjonat sportu i przedsię-
biorca.

Miejsce urodzenia: Strzegom

Miejsce zamieszkania: Strzegom

Hobby: zdecydowanie sport

Największy sukces: moja rodzina i to, że w wieku 62 lat 
gram jeszcze w piłkę

Największa porażka: nie ma takiej, chyba że jakieś małe 
niepowodzenia

Największe marzenie: finał Rosja – Polska w przyszłorocz-
nych MŚ w Rosji, a w nim zwycięstwo naszej reprezentacji

Książka czy film: obojętnie, ważne by było na faktach 
autentycznych, nie lubię fantazji

Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, 
to chciałbym żeby: wszyscy ludzie byli zdrowi i uprawiali 
sport

Co podoba się Panu w Strzegomiu? wszystko, szczególnie 
baza sportowa, a będzie jeszcze Delfinek

Co denerwuje Pana w Strzegomiu? że ciągle na coś 
narzekamy, porównując to ze sportem, musimy cały czas 
wygrywać – ze sobą i na boisku!

Str zegomian ie o sob ie…..

strzegOm HOrse trials (17-21.05.17 r.) 

Prawie  270 
koni w barwach 
18 krajów zgło-
szono do startu 
w   n a j w i ę k -
s z yc h  z awo-
dach w  Polsce 
w  dyscyplinie 
Wszechstron-
nego Konkursu 
Konia Wierz-
chowego.

Na Strzegom 
Horse  Tr ia l s 
tradycyjnie za-
wita czołówka 
z a w o d n i k ó w 
W K K W. N a 
h i p o d r o m i e 
w   M o r a w i e 
z o b a c z y m y  
m. in. Niemkę 
S a n d r ę  Au f -
farth, trzykrot-
ną mistrzynię 
o l i m p i j s k ą , 
mistrzynię świata i  wicemi-
strzynię Europy, Andreasa 
Dibowskiego  -  drużyno-
wego mistrza olimpijskiego, 
Belgijkę Karin Donckers 
- dwukrotną drużynową brą-
zową medalistkę mistrzostw 
Europy oraz Szwedkę Lindę 
Algotsson – podwójną zwy-
ciężczynię Finałów Pucharu 
Świata, a także wielu innych 
utytułowanych zawodników. 

W  15. edycji  strzegom-
skich zawodów wystartuje 
239 zawodników z 18 krajów 
Najbardziej liczne będą repre-
zentacje Polski – 50 jeźdźców 
i  Niemiec - 37 jeźdźców. 
Na hipodromie zobaczymy 
również reprezentantów Au-
strii, Belgii, Białorusi, Czech, 
Danii, Finlandii, Hiszpanii, 

Holandii, Litwy, Norwegii, 
Rosji, Szwajcarii, Szwecji, 
Włoch, Węgier i  Wielkiej 
Brytanii.

Podczas pięciu dni sporto-
wych zmagań jeźdźcy rywa-
lizować będą w sześciu kon-
kursach międzynarodowych, 
w  tym w konkursie Pucharu 
Narodów - najbardziej presti-
żowej serii rozgrywek w ka-
lendarzu Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej.

Z awody  rozpoczną  s i ę 
w  środę, 17 maja od próby 
ujeżdżenia, w  piątek i  so-
botę zawodnicy wystartują 
w  crossie, a  w  niedzielę (21 
maja) w  konkursie skoków 
zostanie wyłoniony najlepszy 
team pierwszej serii z  cyklu 
Pucharu Narodów. 

Zapraszamy do obejrze-
nia materiałów filmowych 
dot. wizyt w naszym mieście: 
prezesa zarządu głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w  Warszawie 
i  byłego premiera – Walde-
mara Pawlaka oraz prezydenta 
Wałbrzycha i lidera Aglome-
racji Wałbrzyskiej – Romana 
Szełemeja. Pierwszy z  nich 
podziękował naszym straża-

kom za udział w akcji po za-
waleniu się kamienicy w Świe-
bodzicach, drugi przekazał 
wspaniałe wieści w  związku 
z otrzymaniem przez gminę 
Strzegom wielomilionowych 
dotacji z Aglomeracji Wał-
brzyskiej. 

Niejako na deser, polecamy 
reportaż dot. strzegomskich 
uroczystości, które odbyły się 
3 maja br. 

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).

ministranci rywalizowali na murawie
Wśród juniorów wygrali ministranci z Międzylesia, a wśród seniorów – ekipa z Mysłakowa

Klasyfikacja końcowa - kategoria junior:
I miejsce - Parafia pw. Bożego Ciała w Międzylesiu
II miejsce - Parafia pw. Św. Brata Alberta w Świebodzicach
III miejsce - Drużyna dekanalna Kłodzko

Klasyfikacja końcowa - kategoria senior:
I miejsce - Parafia pw. Świętej Katarzyny w Mysłakowie
II miejsce - Drużyna dekanalna Wałbrzych
III miejsce - Parafia pw. Świętego Brata Alberta w Świebodzicach
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Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

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

14.05 – 20.05 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/855-17-75

21.05 – 27.05 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

kiedy dyżury naszych aptek? złóż deklarację! Wymień piec Bilety do kina sck przez internet!
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

W związku z planowanym 
prz ez  Wojewódzk i  Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu programem 
dofinansowującym usuwa-
nie pieców stałopalnych na 

rzecz źródła ciepła gazowego 
lub elektr ycznego, gmina 
Strzegom prosi mieszkań-
ców o  złożenie deklaracji 
chęci skorzystania z  tego 
programu. 

W związku z wprowadzeniem 
w Strzegomskim Centrum 
Kultur y  nowego 
systemu do rezer-
wacji i sprzedaży 
biletów do kina oraz 
na imprezy kultural-
ne informujemy, że 
od 10 maja br. jest 
możliwość zakupu 
biletów w wygod-
nej formie, jaką jest 
zakup online, przy pomocy 
Systemu Sprzedaży Biletów – 
BILETYNA.

Kasa Strzegomskiego Cen-
trum Kultury będzie czynna 2 

godziny przed pro-
jekcją, natomiast 
sprzedaż biletów 
na pozostałe wyda-
rzenia w terminach 
podawanych na bie-
żąco.

Przed zakupem 
biletu za pośrednic-
twem sieci Internet 

należy zapoznać się z regula-
minem.

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

Nasza gmina pozyskała do-
finansowanie na: „Budowę 
budynku demonstracyjnego 
o  znacznie podwyższonych 
parametrach charakterystyki 
energetycznej – przedszkola 
z  oddziałem żłobkowym przy 
ul. Kościuszki w  Strzegomiu” 
i  „Termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej 
w Gminie Strzegom”.

Prezydent Wałbrzycha i  lider 
Aglomeracji Wałbrzyskiej chwalił 
strzegomskie projekty, szczegól-
nie ten dot. budowy przedszko-
la. - Dofinansowanie budowy 

przedszkola w wys. ponad 10 mln 
zł jest jednym z  największych 
dofinansowań wśród 22 gmin 
należących do Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Był to bardzo dobrze 
oceniony projekt – jedyny, który 
dostał dofinansowanie. W ogóle 
projekty ze Strzegomia są bar-
dzo dobrze przygotowywane 
i mówią to anonimowi eksperci, 
którzy je sprawdzają – zaznaczył 
w swoim przemówieniu Roman 
Szełemej.

W  piątkowym spotkaniu 
uczestniczyły władze samorzą-
dowe Strzegomia, radni z Ko-

misji Oświaty i  Wychowania, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, 
dyrektorzy szkół, w  których 
będzie przeprowadzona ter-
momodernizacja oraz dyrekcja 
Publicznego Przedszkola nr 
4 i  przedstawiciel Rady Ro-
dziców.

Dodajmy, że dzieci z Przed-
szkola nr 4 w  podziękowaniu 
za wspaniały prezent zaśpie-
wały prezydentowi Romanowi 
Szełemejowi wesołą i optymi-
styczną piosenkę. W  nagrodę 
otrzymały słodycze.

tW

Wśród wielu akcji w całej gmi-
nie warto tym razem szczególnie 

zwrócić uwagę na fakt posprzą-
tania terenu wokół zbiorników 

wodnych w Rusku i pozbierania 
śmieci na stanowiskach węd-

karskich przez członków koła 
wędkarskiego w Strzegomiu. Do 
akcji sprzątania gminy Strzegom 
włączył się również klub Unia 
Jaroszów. Drużyna młodzików 
posprzątała stadion sportowy 

w  Jaroszowie. Także uczestnicy 
Dziennego Domu Pobytu „Se-
nior - Wigor” w  Strzegomiu 
wyczyścili teren wokół swojej 
placówki.

- Serdecznie dziękuję wszyst-

kim za zaangażowanie i wykona-
ną pracę. Zapraszam do uczest-
nictwa w  tej akcji w przyszłym 
roku – powiedział burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

red

Ogromne dotacje dla gminy

mieszkańcy posprzątali swoją małą Ojczyznę

Dofinansowanie budowy przedszkola w wys. ponad 10 mln zł jest jednym z największych dofinansowań wśród 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

W porządkowanie gminy Strzegom zaangażowały się dzieci, dorośli i seniorzy. Teraz pozostaje mieć nadzieje, że ich praca nie pójdzie na marne…

Prezydent Wałbrzycha i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej – Roman Szełemej w piątek, 
28 kwietnia br. gościł w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w  Strzegomiu, by oficjalnie 
poinformować o  wielomilionowych dotacjach, które pozyskała gmina Strzegom ze 
środków unijnych powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020.

Tradycją stało się, że w gminie Strzegom w okresie wiosennym prowadzone są porządki, 
w które angażują się mieszkańcy, uczniowie szkół i członkowie organizacji pozarządowych. 
W tym roku akcja trwała w dniach 24-27 kwietnia br.
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25 kwietnia 2017 r. do Tor-
gau pojechał burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta, 
który wziął udział w  spotka-
niu z  nadburmistrz Rominą 
Barth oraz złożył kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym 

spotkanie wojsk amerykań-
skich i radzieckich nad Łabą. 
Następnie w dniach od 28 do 
30 kwietnia w  Torgau gościł 
strzegomski zespół Rondo 
Band . W sobotę 28 kwietnia 
strzegomianie zagrali kon-

cert z  grupami ze Znojmo 
oraz miejscowymi zespołami.  
- Zostaliśmy bardzo ciepło 
przyjęci. Trzy dni upłynęły na 
zwiedzaniu miasta i zaliczeniu 
kilku koncertów. Ogólnie to 
były trzy dni dobrej zabawy. 

Wielkie podziękowania dla 
władz Strzegomia za umoż-
liwienie i  pomoc w  wyjeź-
dzie oraz dla pani z  ratusza 
w Torgau za wspaniałą opiekę 
na miejscu - dodaje Marcin 
Oboza z zespołu. 

Delegacja w torgau
Strzegomianie uczestniczyli w ważnym święcie obchodzonym na pamiątkę zakończenia II Wojny światowej

Co w ostatnim czasie zaob-
serwowało czujne oko strze-
gomskiego monitoringu?

7 kwietnia br. ok. godz. 14.15 
w Rynku interweniował patrol 
Policji do pojazdów zaparko-
wanych na zakazie ruchu.

9 kwietnia br. w parku „Strze-
gomskie Planty” policjan-
ci przeprowadzili czynności 
do trzech osób zaśmiecający 
park.

9 kwietnia br. ok. godz. 10.20 
na parkingu znajdującym się 
przy budynku CAS w  Strze-
gomiu doszło do kolizji, gdzie 
kierowca pojazdem marki 
Toyota uderzył w zaparkowany 
prawidłowo pojazd marki Fiat. 
Po tym zdarzeniu kierowca 
pojazdu marki Toyota odjechał 
nie zawiadamiając o  tym Po-
licji. Następnie po weryfikacji 
z  zapisu z  monitoringu oraz 
innej informacji sprawca tej 
kolizji został ujawniony i sam 
zgłosił się na Policję. 

10 kwietnia br. ok. godz. 
15.10 dwie kobiety przebywa-
jące z dziećmi na placu zabaw 
ul. Czerwonego Krzyża pali-
ły papierosy. Powiadomiono 
Policję.

11 kwietnia br. ok. godz. 9.15 
na ul. Czerwonego Krzyża 
- na wysokości placu zabaw – 

mężczyzna spożywał alkohol. 
Powiadomiono Policję.

13 kwietnia br. ok. godz. 
19.30 grupa młodzieży prze-
bywająca w  poczekalni przy-
stanku autobusowego przy ul. 
Leśnej w  Strzegomiu zanie-
czyściła i  paliła e-papierosy. 
Sprawa trafiła do Komisariatu 
Policji w  Strzegomiu wraz 
z zapisem z monitoringu. 

18 kwietnia br. ok. godz. 
16.10 w Rynku kierujący po-
jazdem marki BMW wpro-
wadził go w poślizg tzw. drift, 
powodując zagrożenie w  ru-
chu. Zapis z  monitoringu 
został przesłany do Komisa-
riatu Policji Strzegomiu celem 
przeprowadzenia stosownych 
czynności. 

24 kwietnia br. trzykrotnie 
wzywano Policję do pojaz-
dów parkujących na zakazie 
zatrzymywania się Rynek-
Świdnicka.

28 kwietnia br. ok. godz. 
18.30 w Rynku kierujący po-
jazdem BMW nie zachował 
należytej prędkości i  uderzył 
w  prawidłowo zaparkowa-
ny pojazd znajdujący się na 
parkingu przy tzw. Pręgie-
rzu. W stosunku do kierowcy 
BMW Policja przeprowadziła 
czynności służbowe.

Okiem miejskiego monitoringu

26 kwietnia br. po raz kolejny 
uczestniczono w  tym pięknym 
święcie, którego celem jest pro-
mowanie zachowań proekolo-
gicznych. 

W  tym dniu uczniowie PSP 
nr 4 oraz przedstawiciele szkół 
podstawowych naszej gminy 
wraz z dyrekcją i nauczycielami 
przemaszerowali w  barwnym 
korowodzie ulicami miasta, nio-
sąc transparenty z  ekologicz-

nymi hasłami i wznosząc hasła 
dotyczące ochrony przyrody. 
Kolorowy pochód zatrzymał się 
przed ratuszem, gdzie delegacja 
uczniów wręczyła burmistrzowi 
Zbigniewowi Suchycie petycję 
dotyczącą segregacji odpadów.

Po powrocie do szkoły czeka-
ły na uczniów kolejne emocje. 
Przedstawiciele wszystkich szkół 
podstawowych gminy wzięli 
udział w  Gminnym Turnieju 

Ekologicznym pod ha-
słem „Ziemia sama 
nie da rady, se-
gregujmy więc 
o d p a d y ” . 
Konkurs zo-
stał zorgani-
zowany pod 
p a t ro n a t e m 
Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu.

„Dzień Ziemi” tak uro-
czyście obchodzony miał przypo-
mnieć wszystkim o problemach, 
z jakimi boryka się nasza planeta. 
W tym roku szczególny nacisk 

położono na segregację śmieci, 
które są jednym z  czynników 
powodujących zmiany klimatu. 

red

Po gminnych obchodach „Dnia ziemi” 
Dzieci z nauczycielami, z transparentami w rękach, przemaszerowały w barwnym korowodzie ulicami miasta. Odbył się także Gminny Turniej Ekologiczny

Własne wspomnienia i prze-
życia z  podróży na Kostarykę 
i Belize przekazał grupie strze-
gomskich emerytów Cezary 
Włodarczyk. Spotkanie z cyklu 
„Smaki świata” odbyło się 22 
kwietnia br. w Centrum Aktyw-
ności Społecznej „Karmel”. 

- Obejrzeliśmy zdjęcia, liczne 
pamiątki oraz film o Kostaryce 
i  Belize. Dowiedzieliśmy się, 
że Kostaryka to oaza harmonii, 
królestwo egzotycznej przyrody, 
bogactwo fauny i flory, ogromne 
żółwie i potężne wulkany, parki 
narodowe, kwitnące orchidee 
i  kolibry. Kostaryka to kraj, 
w  którym mieszkańcy wiodą 

najdłuższe i  szczęśliwe życie 
– informuje Eugenia Zasiń-
ska, przewodnicząca Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów w  Strzegomiu.  
– Z kolei Belize to kraj rolniczy, 
uprawia się tam trzcinę cukro-
wą, rośliny cytrusowe i banany, 
a lasy dostarczają wiele cennych 
gatunków drewna – dodaje 
Eugenia Zasińska. 

Odbyła się też degustacja 
smaków Kostaryki i  Belize. 
Seniorzy dziękują Cezaremu 
Włodarczykowi za mile spę-
dzony czas i czekają na następne 
spotkanie z tego cyklu. 

red

„smaki świata” c. Włodarczyka

Przedstawiciele gminy Strzegom Strzegomia po raz kolejny wzięli udział w obchodach Elbe Day w Torgau w Niemczech, mieście 
partnerskim Strzegomia. Elbe Day, czyli Dni Łaby. To nazwa święta, które obchodzone jest w niemieckim Torgau, na pamiątkę spo-
tkania wojsk amerykańskich i radzieckich nad rzeką Łabą. Jest ono uważane za symboliczne zakończenie II wojny światowej.

„Międzynarodowy Dzień Ziemi” jest od wielu lat uroczyście 
obchodzony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 i gminie 
Strzegom.
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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: 

kaśka: witam panie bur-
mistrzu! remontuje się drogi 
w strzegomiu i dobrze, wszystko 
byłoby ok, gdyby nie kierow-
cy, którzy po prostu nie myślą 
albo brzydko mówiąc - gdzieś 
mają innych kierowców. remont 
ul. Paderewskiego sprawił, że 
wjazd na nasze podwórka, czy 
też na parking przy kościele 
zbawiciela mamy od strony ul. 
kościuszki i właśnie o ten wjazd 
chodzi. Panie burmistrzu, moje 
pytanie - czy na czas remontu ul. 
Paderewskiego nie można przy 
kościele i przy domu Parafialnym 
postawić znaku zakazu zatrzy-
mywania się i  postoju? Proszę 
o  to, gdyż kierowcy stawiający 
swoje samochody przy domu 
Parafialnym zasłaniają wyjazd 
z  tej uliczki, a  przy głównym 

wejściu do kościoła wjazd. dzi-
siaj natomiast (8 maja) kierowca 
zatrzymał się, zastawiając pół 
tej wąskiej już ulicy, która jest 
dwukierunkowa. dysponuję 
zdjęciem, którego niestety nie 
mogę przesłać do wglądu. kie-
rowcy, szanujmy się nawzajem, 
a  nie utrudniajmy sobie jazdy. 
dziękuję i pozdrawiam. 

Popieram pani prośbę o zwra-
canie uwagi na zmiany organi-
zacji ruchu i takie w niej uczest-
nictwo, by nie przeszkadzać 
innym. W chwili obecnej zmiana 
organizacji ruchu jest już nie-
możliwa, gdyż jej zatwierdzenie 
to minimum miesiąc. Musimy 
przecierpieć ten trudny czas.

tomek: witam panie burmi-
strzu - czy może pan podjąć 
interwencję u  zarządcy drogi 
w374, której odcinek biegnący 
przez miejscowość wieśnica - 
szczególe prawy pas w kierunku 
jawora - jest w opłakanym stanie, 
a działania zarządcy skończyły 
się jedynie na ustawieniu ograni-
czenia do 30km/h oraz zwężenie 
prawego pasa. Przez co dochodzi 
do sytuacji niebezpiecznych oraz 
zatorów szczególnie w godzinach 
porannych i  popołudniowych. 
ustawienie znaków to żadne 
działanie, szczególnie na tej dro-
dze, którą codziennie porusza się 
kilka tysięcy pojazdów. 

W tym roku będzie wykonany 
remont tego odcinka.

jerzy: szanowny panie bur-
mistrzu. moje pytanie dotyczy 
finansowania lzs, szczególnie 

lzs olszany. jaka kwota została 
przyznana olszańskim sportow-
com w  tym roku? Przekopując 
się przez biP, nic nie znalazłem 
na ten temat lub nieumiejętnie 
szukam. interesuje mnie ten te-
mat, gdyż zauważyłem żenującą 
sytuację, że schodzący na zmianę 
olszański zawodnik oddawał 
swoją mokrą i  spoconą koszulkę 
wchodzącemu zawodnikowi, 
i tak przy każdej z trzech zmian. 
z rozmów z zawodnikami do-
wiedziałem się również, że buty 
piłkarskie i  wyjazdowe mecze 
finansują z własnej kieszeni. 

LZS Huragan w  roku ubie-
głym tj. 2016 r. zwrócił dotację, 
nie wykorzystując jej w całości. 
W 2017 r. nie złożył wniosku, 
a tylko taka jest możliwość finan-
sowania organizacji pozarządo-
wych. Konkurs – wydatkowanie 
zgodnie z umową – rozliczenie. 
Widzę, że na sercu leżą panu 
LZS-y, dlatego mam propozycję, 
by pomóc klubowi w Olszanach 
w  sprawach administracyjnych. 
Są to bardzo młodzi ludzie i po-
trzebują pomocy w rozliczeniach 
merytorycznych i finansowych. 

wioleta: witam, piszę odnośnie 
pytania Pani kasi z 16 kwietnia 
2017 r. - kategoria pytania: 
lokale komunalne i  socjalne - 
czy rzeczywiście możliwe jest, 
aby ktoś kto za „grosze” odkupił 
mieszkanie od gminy, by potem 
je sprzedać z  zyskiem, dostał 
mieszkanie komunalne?

Każda sprawa jest indywi-
dualna, a  ta została zgłoszona 
przez Internet. Wydaje mi się, 

że znam ten przypadek i będzie 
bardzo, bardzo trudno, by pani 
Kasia dostała drugie mieszkanie 
od gminy, zwłaszcza przy takim 
dużym braku mieszkań. 

irena: Panie burmistrzu, mó-
wił pan, że mamy czekać cier-
pliwie na remont drogi w  go-
czałkowie. 

Szanowna pani! Odpowiada-
łem już na takie pytanie z Go-
czałkowa i  Rogoźnicy. Znam 
problem, ale nie otrzymaliśmy 
żadnej dotacji. Zastanawiamy się 
z radnymi, jak wyjść z tej sytuacji 
przy tak dużej ilości inwestycji. 

igor: witam panie burmistrzu. 
ucieszyłem się czytając o plano-
wanym nowym ciągu pieszo-
-rowerowym. zastanawiam się 
tylko, gdzie ten ciąg będzie się 
kończył lub zaczynał w strze-
gomiu. może zasadne byłoby 
doprowadzenie go do najbliższej 
drogi rowerowej usytuowanej 
przy ul. ofiar katynia. A czy nie 
uważa pan, iż po doprowadzeniu 
takiego ciągu go macdonalda 
należałoby taki ciąg doprowadzić 
do największej wsi naszej gminy 
- jaroszowa. chyba mieszkańcom 
to się należy?

Na pewno się to mieszkańcom 
należy, ale jeszcze nie teraz. 
W  Jaroszowie planowane są 
w  tym roku dwie inwestycje: 
budowa centrum aktywności 
społecznej i termomodernizacja 
przedszkola. Ciąg pieszo-ro-
werowy będzie zaczynał się 
przy McDonaldzie, a  kończył 
na światłach na skrzyżowaniu 

ul. Legnicka – ul. Al. Wojska 
Polskiego. Z  tej ścieżki będzie 
przejeżdżało się przez plac SCK 
i wjeżdżało na ul. Matejki, gdzie 
teraz budujemy ścieżkę rowero-
wą, która będzie połączona ze 
ścieżką na ul. Kościuszki. 

diabel: dzień dobry, pytanie 
dotyczy sygnalizacji świetlnej na 
ul. legnicka/wojska Polskiego. 
czy osoba, która zdecydowała 
założyć brzęczki, które brzęczą 
12 h dziennie w ilości 10 szt. też 
założyła sobie przed domem tyle 
samo. Przed remontem drogi z 10 
lat słuchaliśmy trzaskające na-
czepy samochodów ciężarowych, 
doczekaliśmy się w końcu remon-
tu i w miarę ciszy, ale jakiemuś 
bezmózgowi przeszkadzała ta 
cisza, więc wymyślił piszczki 
na sygnalizatorach. człowiek 
przychodzi z pracy, nie ma jak 
odpocząć, bo tak jakby był nadal 
w  pracy przy maszynie aż do 
wieczora, nawet w  weekendy. 
w żadnych miastach tego nie ma 
np. w  świdnicy, gdzie miesz-
kańców jest więcej, nawet we 
wrocławiu, gdzie mieszkańców 
jest trzy lub cztery razy więcej. 
czy mieszkańcy tych ulic nie 
mają prawa do spokoju? nawet 
okna nie można otworzyć, bo 
słychać od 5:30 do 19:00 piszczące 
sygnalizatory. Proszę coś z tym 
zrobić, chcemy spokojnie otworzyć 
okno i spokojnie żyć, tu mieszkają 
ludzie. 

Dzwoniliśmy do zarządcy 
drogi i  sygnalizacji. Otrzyma-
liśmy odpowiedź, że brzęczki 
są zakładane wg nowych norm 

i nic się w tej sprawie nie zmieni. 
Takie są przepisy – to odpowiedź, 
którą uzyskaliśmy. Ja uważam, że 
są stanowczo za głośne. 

Ada: witam panie burmistrzu. 
na ul. sosnowej w strzegomiu 
zostało wyznaczone przejście 
dla pieszych. zawracam uwagę 
na fakt, że ulica ta jest w obrębie 
znaku informacyjnego d-40 
streFA zAmieszkAniA. 
co m. in. pozwala przechodzić 
pieszemu w  każdym miejscu. 
moim zdaniem wyznaczenie 
tego przejścia jest niecelowe, 
a  wręcz nieprawidłowe, po-
nieważ w  istotny sposób może 
wypływać na niepożądane za-
chowania kierujących, niere-
spektujących pierwszeństwa pie-
szych niż wyznaczone przejście. 
zalecam konsultacje zarządcy 
drogi w  gronie specjalistów, 
wprowadzając zmiany w orga-
nizacji ruchu. Pomijam koszt 
budowy przejścia. Proszę pana 
o odpowiedź w tej sprawie. Po-
zdrawiam.

Projekt organizacji ruchu na 
ul. Sosnowej nie został opra-
cowany przez zarządcę drogi, 
lecz przez projektanta, który 
posiada uprawnienia budowlane 
w  branży drogowej. Ponadto, 
projekt ten został zatwierdzony 
przez Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy i na tej podstawie 
wprowadzony. Budowa wynie-
sionego przejścia stanowi próg 
zwalniający, który spowalnia 
jadące samochody od ul. Pro-
menada i umożliwia bezpieczne 
przejście pieszych.

Bieg ten obok niewątpliwych 
walorów sportowych ma również 
wymiar historyczny. Organizato-

rami biegu byli: Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnoślą-
skiego, Dolnośląskie Zrzeszenie 

LZS we Wrocławiu, gmina 
Strzegom, Szkoła Podstawowa 
w Rogoźnicy, Powiatowe Zrze-

szenie Ludowe Zespoły Sporto-
we w Świdnicy, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu, Od-
dział Miejsko-Gminny ZOSP 
RP w Strzegomiu, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rogoźnicy, Mu-

zeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, 
Strzegomskie Centrum Kultury 
oraz Stowarzyszenie „Strażacy 

wspólnie przeciw Białaczce” 
z Krzeczyna Wielkiego.

red

kolejny raz pobiegli w rogoźnicy
W imieniu władz samorządowych wieniec pod Pomnikiem Pomordowanych na terenie Muzeum Gross-Rosen złożyła Lucyna Jurek, skarbnik gminy Strzegom

360 biegaczy – w różnych kategoriach wiekowych – wystartowało w 31. Ogólnopolskich 
Biegach Przełajowych „Bieg Pamięci” Rogoźnica - Gross Rosen 2017. 

Dokładne wyniki biegów znajdują się na stronie www.strzegom.pl
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Robert Ślązak najbardziej za-
dowolony jest z modernizacji ul. 
Kościuszki, Ofiar Katynia i Pro-
menady w Strzegomiu. To było 
- jak mówi - jego najważniejszym 
celem w tej kadencji. 

– Wymienione ulice prezentują 
się naprawdę okazale. Pojawiły się 
nowe miejsca parkingowe, ścieżki 
rowerowe, wymieniono oświetle-
nie, zadbano nawet o najmniejsze 
detale. Mieszkańcy tych ulic, 
a  często z nimi rozmawiam, są 
bardzo zadowoleni z przeprowa-
dzonej przebudowy – podkreśla 
radny. 

Robertowi Ślązakowi – po-
dobnie jak pozostałym radnym 
i władzom miasta - sen z powiek 
spędza kwestia budowy obwod-
nicy miasta Strzegomia w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 374 

i drogi krajowej nr 5. – To jest 
kluczowa i priorytetowa sprawa 
dla naszej gminy, dlatego musi-
my zrobić wszystko co w naszej 
mocy, by przekonać władze 
województwa do budowy ob-
wodnicy, która odciąży centrum 
naszego miasta od transportu 
ciężkiego – zaznacza.

Bardzo ważna dla radnego jest 
rekonstrukcja zabytkowej Baszty, 
która jest jednym z ulubionych 
miejsc strzegomian. – To jest na-
sza lokalna perełka. Chciałbym, 
by w końcu udało się ją wyremon-
tować i by stanowiła dużą atrakcję 
turystyczną. W okolicach Baszty 
można utworzyć piękny taras 
widokowy, postawić siłownie 
zewnętrzne, może pojawiłaby się 
tam jakaś restauracja. To miejsce 
ma swój ogromny potencjał – nie 

możemy tego zaprzepaścić – 
podkreśla Robert Ślązak.

Będąc członkiem Komisji 
Bezpieczeństwa, radny zwraca 
dużą uwagę na kwestie związa-
ne z miejskim monitoringiem.  
– Cieszę się, że w naszym mieście 
pojawia się coraz więcej kamer, 
które rejestrują wszelkie zdarze-
nia. To bardzo ważne z punktu 
widzenia naszego bezpieczeń-
stwa. Przy okazji zwracam się 
z apelem do kierowców jeżdżą-
cych z  nadmierną prędkością, 

by stosowali się do pionowych 
i poziomych znaków drogowych 
– mówi Robert Ślązak.

Radny jest zadowolony ze 
współpracy z władzami samo-
rządowymi oraz koleżankami 
i kolegami z Rady Miejskiej. – Ja 
nie jestem radnym tylko w swoim 
okręgu, jestem radnym całej gmi-
ny, dlatego w  równym stopniu 
zależy mi na rozwoju miasta, jak 
i wszystkich sołectw – podsumo-
wuje Robert Ślązak.

tW

r Adni 

Będzie ciąg pieszo-rowerowy 
Mieszkańców wsi Wieśni-

ca z pewnością ucieszy fakt, że 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy w kwocie 150 
tys. zł przez gminę Strzegom 
Województwu Dolnośląskie-
mu w ramach realizacji zadania 
pod nazwą: „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 374 w zakresie 
budowy ciągu pieszo-rowerowego 
na odcinku Strzegom - Wieśnica”. 
W związku z potrzebą zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańcom 
jest konieczność budowy ciągu 
pieszo - rowerowego wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 374, w  terenie 
zabudowanym na długości około 
300 m. Droga ta stanowi jeden 
z najważniejszych i najbardziej 
ruchliwych ciągów komunika-
cyjnych w gminie, a wyposażona 
w ciąg pieszo–rowerowy umożliwi 
w bezpieczny sposób poruszanie 
się pieszych i cyklistów.

Dotacje na gminne zabytki 
Jak co roku, w drodze uchwa-

ły, Rada Miejska w  Strzego-
miu, udzieliła dotacji celowej 
na remont następujących za-
bytków: 
1) w wysokości 41.000,00 zł dla 

Parafii Rzymsko-Katolickiej 
p.w. św. Jana Chrzciciela 
w  Jaroszowie na kontynu-
ację prac: „Jaroszów, remont 
stropu z  podsufitką hali 
głównej kościoła p.w. św. 
Jana Chrzciciela”;

2) w wysokości 50.000,00 zł dla 
Parafii Rzymsko-Katolickiej 
p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Jaroszowie na kontynuację 
prac: „Rusko, kościół p.w. Św. 
Apostołów Piotra i  Pawła, 
remont dachu, wieży i  po-
sadzki kościoła”;

3) w  wysokości 25.000,00 zł 
dla Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej p.w. Św. Barbary 

w Gniewkowie na realizację 
zadania: „Kostrza, kościół 
p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, remont elewacji 
kościoła – etap II”;

4) w  wysokości 35.000,00 zł 
dla Parafii Rzymsko- Kato-
lickiej p.w. Chrystusa Króla 
w Goczałkowie, na realizację 
zadania: „Goczałków, kościół 
p.w. Chrystusa Króla, odwod-
nienie i izolacja ścian kościoła, 
etap II”;

5) w wysokości 24.000,00 zł dla 
Rzymskokatolickiej Parafii 
p.w. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Strzegomiu na re-
alizację zadania – „Strzegom, 
kościół p.w. św. Jadwigi, kon-
tynuacja remontu tynków we-
wnętrznych XIV-wiecznego 
kościoła”; 

6) w wysokości 25.000,00 zł dla 
Rzymskokatolickiej Parafii 
p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Strzegomiu na re-
alizację zadania – „Strzegom, 
Bazylika (XIV w.): konserwa-
cja ratunkowa XVI i XVII- 
wiecznych płyt epitafijnych 
wmurowanych w  elewację 
kościoła (etap V) oraz moder-

nizacja instalacji elektrycznej 
– kontynuacja prac”.
Ponadto radni, głosując, przy-

jęli uchwały w sprawie: określe-
nia rodzaju świadczeń pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli szkół, 
dla których organem prowa-
dzącym jest gmina Strzegom 
oraz warunków i  sposobu ich 
przyznawania, zmian budżetu 
gminy Strzegom na 2017, zmian 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Strzegom na lata 2017 – 
2026, wyborów uzupełniających 
na członków Rady Sołeckiej 
w sołectwie Kostrza, uchwalenia 

zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 
3 miasta Strzegom, uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzegom 
dla obszaru położonego w obr. 
wsi Rusko. Radni zapoznali 
się także ze sprawozdaniami 
z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Strzegomiu za 
2016 rok oraz z realizacji celów 
Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych gminy 
Strzegom za 2016 rok.

radni o ważnych sprawach

Okiem radnego roberta Ślązaka 

Jedną z ważniejszych spraw poruszanych podczas obrad było bezpieczeństwo mieszkańców Wieśnicy i budowa w tej wsi ciągu pieszo – rowerowego

W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W tym wydaniu Robert ślązak

Szereg ważnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 26 kwietnia 2017 
r. Zatwierdzono m.in. dotację na budowę ciągu pieszo – 
rowerowego w  Wieśnicy, wsparcie na remont gminnych 
zabytków czy określili rodzaj świadczeń pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli. Ale nie tylko. 

Radny Robert Ślązak na co dzień pracuje 
w dwóch komisjach: Komisji Bezpieczeństwa, 
Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony 
Środowiska, a także Komisji Kultury, Sportu i Re-
kreacji. Obecna kadencja nie jest jego pierwszą, 
wcześniej był radnym w latach 2006-2010.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kogo zagrał Witold Pyrkosz w polskim serialu „Al-
ternatywy 4”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 13-14 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 !

„Dzieciak rządzi” (DUBBING)
13 maja, godz. 16.00
14 maja, godz. 16.00 
20 maja, godz. 16.00
21 maja, godz. 16.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

„Power Rangers” (DUBBING)
13 maja, godz. 18.00
14 maja, godz. 18.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

„Ghost in the Shell” 
20 maja, godz. 18.00
21 maja, godz. 18.00 

bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł 

„Strażnicy Galaktyki 2 3D” 
27 maja, godz. 16.00
28 maja, godz. 16.00 
2 czerwca, godz. 14.00
3 czerwca, godz. 14.00 
bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 
zł + okulary 3D wielokrotnego 
użytku – 4,50 zł

„Małżeńskie porachunki”
27 maja, godz. 18.00
28 maja, godz. 18.00 

co w kinie sck?

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

Patronat honorowy objął bur-
mistrz Strzegomia - Zbigniew 
Suchyta, natomiast przewod-
niczącym jury był znany pisarz, 
poeta, eseista oraz krytyk lite-
racki z ponad 35-letnim dorob-
kiem artystycznym – Zbigniew 
Kresowaty. W  jury zasiadły 
również: dyrektor SCK – Boże-
na Bojanowska-Czuk, sekretarz 
gminy – Iwona Zabawa oraz 
strzegomska poetka i  lektorka 

języka niemieckiego - Laura 
Rychlik. 

Jury oceniło 23 utwory zgło-
szone przez 13 uczestników, 
które - zgodnie z regulaminem 
- były samodzielnymi praca-
mi autorów, nie były nigdzie 
wcześniej publikowane oraz 
zostały prawidłowo oznakowane 
godłem. 1. miejsce w  katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych 
zajęła uczennica klasy III tech-

nikum informatycznego – Ewa 
Malinowska za utwór „Czy 
pamiętasz…”.

1. miejsce w  kategorii mło-
dzieży gimnazjalnej za cykl 
wierszy: „Na dobry los”, „Do 
pewnej urodziwej pani” oraz 
„Deszcz” uzyskał uczeń klasy III 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu 
– Alan Tułacz, godło Odys. 
Jury najwyżej oceniło utwór „Na 
dobry los”. 

nagrody dla zwycięzców 
Ciekawe i kreatywne prace konkursowe udowodniły, że wciąż w młodzieży drzemie potrzeba tworzenia, tęsknota za pięknem myśli i języka

Głównym boha-
terem jest doktor 
Maksymilian Pe-
trycy, który otrzy-
muje od umierają-
cej matki Jadwigi 
stary pierścionek 
z brylantem, który 
nosiła całe życie na 
serdecznym palcu. 
Matka  p ros i  go 
także, by odnalazł 
w jej domu pudeł-
ko z zapiskami, bo 
ona nie zdąży mu 
już  wsz y s tk iego 
wyjaśnić.

Osobisty pamiętnik Ja-
dwigi  z   okresu II  Wojny 
Światowej znajduje córka 
Maksy mi l i ana . Wkró t c e 
na jaw wychodzą rodzinne 
tajemnice, a  ktoś próbuje 
przeszkodzić krakowskiemu 
lekarzowi  w  dotarc iu  do 
prawdy sprzed lat. Wydarze-
nia z lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku przeplatają się 
z  zapiskami Jadwigi oraz 
wydarzeniami z  okresu II 
Wojny Światowej.

Mirosława Kareta dosko-
na le  odtworz y ła  różn ice 
w poziomie życia pomiędzy 

Polską a  Niemcami w  la-
tach dziewięćdziesiątych XX 
wieku, które doktor Mak-
symilian Petrycy zauważał 
na każdym kroku w  czasie 
podróż y  do Monachium. 
Wiernie oddała realia histo-
ryczne zarówno te wojenne 
w  Polsce i  Niemczech, jak 
też z  okresu obalenia muru 
berlińskiego i transformacji 
w Polsce.

Wioletta kwiatkowska
Biblioteka Publiczna 

w stanowicach

zakazana miłość, czyli wojenne i współczesne dylematy
Bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Pokochałam wroga” Mirosławy Karety, wzruszającą historię rodzinnych tajemnic i pewnych wyborów

W Strzegomskim Centrum Kultury odbyła się długo wyczekiwana gala wręczenia nagród 
w I Strzegomskim Konkursie Poetyckim „Za moimi oknami”. Organizatorami imprezy, 
która odbyła się 25 kwietnia br. było Strzegomskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół 
w Strzegomiu.

- I Strzegomski Konkurs Poezji „Za moimi oknami” udowodnił, że wciąż w młodzieży drzemie potrzeba tworzenia, tęsk-
nota za pięknem myśli i języka. Jest w tych młodych ludziach dużo rozterek, dylematów, z którymi starają się uporać za 
pomocą pisania wierszy –stwierdziła Laura Rychlik, pomysłodawczyni konkursu. - Serdecznie gratulujemy odwagi i tej 
najszczerszej prawdy, którą przekazali nam o sobie i o swoim świecie. Wierzymy, że konkurs był pierwszym krokiem 
do zorganizowania w Strzegomiu kręgu młodych poetów, których prace w przyszłości będziemy czytać w najlepszych 
wydawnictwach literackich – dodała Laura Rychlik.

,,Pokochałam wroga” to piękna historia o trudnej miłości w okupowanym Kra-
kowie, intrygująca fabuła z zaskakującymi zwrotami akcji, ciekawi bohaterowie, 
którzy zmagają się z moralnymi dylematami podczas wojny, ale też w czasach 
współczesnych.
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K o n k u r s  p r z e b i e g a ł 
w trzech kategoriach: wiedzy, 
plastycznej i multimedialnej, 
obejmując swym zasięgiem 
uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych diecezji 
świdnickiej.

W  kategorii wiedzy brali 
udział uczniowie: klasy szóstej 
szkoły podstawowej, młodzież 
gimnazjum i  szkół ponad-
gimnazjalnych, wykazując się 
bogatą wiedzą o byłym hitle-
rowskim obozie koncentracyj-

nym Gross-Rosen. Kategoria 
plastyczna obejmowała prace 
uczniów klasy piątej i  szóstej 
szkoły podstawowej, a  umie-
jętnościami informatycznymi 
wykazali się uczniowie gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, przygotowując prezen-
tacje multimedialne o obozie. 
Prace plastyczne i  multime-
dialne były oceniane przez 
niezależną komisję, a pytania 
do konkursu wiedzy zostały 
ustalone przez pracowników 
Muzeum Gross–Rosen w Ro-

goźnicy. Zmagania 
konkursowe wyło-
niły 23 laureatów 
z  poszczególnych 
kategorii wieko-
wych. Nagrody zo-
stały ufundowane 
przez ks. dziekana 
Marka Babuśkę, 
kapłanów dekana-
tu strzegomskiego 
oraz pracowników 
Muzeum Gros-
s-Rosen w Rogoź-
nicy. 

By „ocalić od zapomnienia”
Zmagania konkursowe wyłoniły 23 laureatów z poszczególnych kategorii wiekowych. Wszyscy zostali nagrodzeni pięknymi niespodziankami

magiczna noc 

Jak co roku do nocnej zabawy 
zaproszeni zastali uczniowie 
klas trzecich wraz ze swoimi 
wychowawczyniami. Podczas 
zabawy dzieci odwiedzały kraje 
europejskie, poznając najważ-
niejsze informacje o  danym 
państwie oraz różne ciekawost-
ki związane z kulturą danego 
kraju. Najmłodsi uważnie śle-
dziły przygotowaną specjalnie 
dla nich prezentację multime-
dialną, rozwiązywały krzyżów-
ki i rebusy, nauczyły się tańców 
z wybranych krajów. 

Nocną imprezę odwiedzili 
zaproszeni goście, którzy czy-
tali dzieciom baśnie, w  tym 
roku pochodzące z  różnych 
krajów europejskich:

Wszyscy obejrzeli przed-
stawienie w wykonaniu „Moli 
Książkowych”, spotkali się 

z Panem Andersenem oraz de-
lektowali się tęczowym tortem 
muffinkowym. 

W sobotę rano po śniadaniu 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie imprezy. 

Na zaproszenie dyr. To-
masza Marczaka do Liceum 
Ogólnokształcącego w Strze-
gomiu przyjechali znakomici 
profesorowie: Jan Miodek 
i Zbigniew J. Jurek. Prof. Jan 
Miodek wygłosił wykład na 
temat Strzegomia i  współ-
czesnego języka polskiego, 
natomiast prof. Zbigniew J. 
Jurek udowodnił, że liczby 
mogą mieć również swoje 
muzyczne odpowiedniki. 

Profesor Jan Miodek jest 
wybitnym językoznawcą, pro-
fesorem Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego, członkiem Komi-
tetu Językoznawstwa Polskiej 
Akademii Nauk i Rady Języka 
Polskiego, popularyzatorem 
wiedzy o  języku polskim, 
współautorem programów 
telewizy jnych: „Ojczyzna 
polszczyzna”, „Profesor Mio-
dek odpowiada”, „Słownik 

polsko@polski”. Jego wykłady 
są zawsze wielkim wydarze-
niem. Nie inaczej było i tym 
razem. Profesor przygotował 
interesujące wystąpienie na 
temat Strzegomia. - Podczas 
wykładu nie zabrakło również 
refleksji na temat współcze-
snej polszczyzny, zapożyczeń 
z  języka angielskiego, ale 
również młodzieżowej mody 
językowej. Ciekawe przy-
kłady i  niezwykła ekspresja 
profesora zahipnotyzowały 
słuchaczy. Przez ponad 90 
minut licealiści z zachwytem 
słuchali tego niezwykłego 
wykładu – opowiada Tomasz 
Marczak. Niespodziankę 
dla profesora przygotowa-
li również uczniowie LO, 
którzy, pod bacznym okiem 
polonistek: Małgorzaty Ku-
charskiej i  Beaty Suwart – 
Orzechowskiej, przygotowali 
prezentację zawierającą ele-

menty życiorysu i twórczości 
gościa. Prof. Miodek nie krył 
swojego wzruszenia, zwłasz-
cza wtedy, gdy pojawiały się 
wspomnienia z lat szkolnych. 
Po tylu wspaniałych słowach 
o Strzegomiu nie mogło rów-
nież zabraknąć zwiedzania 
najpiękniejszych miejsc mia-
sta. Niezwykłość Centrum 
Aktywności Społecznej oraz 
monumentalność bazyliki za-
chwyciły profesora. Spotkanie 
z prof. Janem Miodkiem było 
dla społeczności LO wielkim 
wydarzeniem i przeżyciem, po 
którym zostaną piękne wspo-
mnienia, wywiad w szkolnym 
radiu „Głos Liceum” i  nie-
zliczona liczba zdjęć. - Naj-
goręcej dziękuję za wspólne 
chwile  w  Strzegomiu, za 
okazane serce, za wzruszającą 
gościnę. Będę ją nosił w sercu 
i  w  pamięci – podsumował 
spotkanie prof. Jan Miodek.

Profesor miodek z wykładem w strzegomiu
Przez ponad 90 minut licealiści z zachwytem słuchali tego niezwykłego wykładuWszyscy bawili się doskonale. To były cudowne chwile

W  Muzeum Gross-Rosen w  Rogoźnicy odbył się II Diecezjalny Konkurs 
o obozie koncentracyjnym Gross-Rosen „KL Gross-Rosen (1940–1945) Ocalić 
od Zapomnienia”. Został on zorganizowany 26 kwietnia 2017 r. przez ks. pra-
łata Marka Babuśkę, katechetów dekanatu strzegomskiego oraz pracowników 
muzeum. 

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć uczniów z gminy Strzegom. 
Nagrodzeni w konkursie wiedzy: 
II miejsce: Zuzanna Kawiak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, III 
miejsce: Katarzyna Ślemp - Zespół Szkół w Goczałkowie, 
Wyróżnienia: Wiktoria Grega - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Strzegomiu, 
Zofia Piekielny - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyń-
skiego w Strzegomiu
Nagrodzeni w konkursie plastycznym:
I miejsce: Zofia Piekielny - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu, 
II miejsce: Karolina Iwanicka Zespół Szkół w Goczałkowie, III miejsce: Julia 
Radom - Zespół Szkół w Goczałkowie, Weronika Łoś - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Strzegomiu
Nagrodzeni w konkursie multimedialnym:
I miejsce: Szymon Lechman - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Strzegomiu, 
III miejsce- Jakub Kmiecik - Zespół Szkół w Goczałkowie, Zofia Malinowska - 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie. 

Już po raz trzynasty w dniach od 21 do 22 kwietnia 2017 r. biblioteka szkolna Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu zaprosiła dzieci na pełną magii, atrakcji i niespo-
dzianek Noc z Andersenem - międzynarodową, cykliczną imprezę organizowaną z okazji 
urodzin słynnego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Europejska Noc z Andersenem”. 
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Dzięki udziałowi gminy Strze-
gom w konkursie „Nestle porusza 
Polskę”, jest szansa, aby w Żół-
kiewce, Kostrzy lub Godzieszów-
ku powstała siłownia zewnętrzna. 
Głosowanie rozpoczęło się 10 
maja i  potrwa do 30 czerwca 
2017 r. 

Nestlé wybuduje siłownie w tych 
lokalizacjach, które zdobędą naj-
więcej głosów, dlatego prosimy 
mieszkańców, by codziennie od-

wiedzali stronę konkursu i głoso-
wali na siłownię w swojej okolicy. 
Pod adresem http://www.nestle-
porusza.pl/ mieszkańcy gminy 
Strzegom będą mogli oddawać 
głosy i  to tam znajduje się peł-
na lista zgłoszonych lokalizacji. 
Każdego dnia z użyciem jednego 
adresu mailowego można oddać 
jeden głos na jedną lokalizację. 
Zachęcamy wszystkich do aktyw-
nego uczestnictwa w konkursie.

W  ostatnich dniach drogi 
powiatowe i gminne na terenie 
Goczałkowa zmieniły się nie 
do poznania. Z  poboczy tych 
dróg zniknęły tony piachu, 
odchwaszczono i pomalowano 
krawężniki. - Prace te wykony-
wało trzech panów. Ogromnie 

się cieszę ze zmian wizerunko-
wych Goczałkowa. Bardzo mi 
zależy na czystości i  estetyce 
naszej Małej Ojczyzny – pod-
kreśla radny Tadeusz Zarzycki, 
który był inicjatorem całego 
przedsięwzięcia. 

tW

nestle porusza – zagłosuj!

czysto w goczałkowie

Pomnik wdzięczności bo-
jownikom o wyzwolenie ziemi 
dolnośląskiej obok przystanku 
autobusowego poddano reno-
wacji. - Został profesjonalnie 
oczyszczony z brudu na koszt 
Rady Sołeckiej. Pozostałe 
prace, w tym również nowe ta-
blice wykonał społecznie To-
masz Zięba razem ze swoimi 
pracownikami, za co serdecz-

nie dziękujemy – mówi sołtys 
Olszan, Stanisława Górska. 
Na górnej tablicy pojawił się 
orzeł. Inskrypcje nie zostały 
zmienione. - Pozostały takie 
jak je napisali nasi poprzed-
nicy, kiedy poniemiecki mo-
nument „przerobili” na polski 
pomnik budujący tożsamość 
mieszkańców Olszan – wyja-
śnia Stanisława Górska. 

- Zagadnienia poruszane 
na kursie to m.in. ewaku-
acja ze strefy zagrożenia, 

resuscytacja , pomoc przy 
złamaniach, postępowanie 
z  osobami nieprzytomnymi 

oraz wiele innych – mówią 
strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Tomkowicach.  
– Szereg improwizacji urze-
czywistniało warunki, z  ja-
kimi możemy spotkać się 
podczas wyjazdów do akcji 
– dodają. Po zakończeniu 
kursu odbył s ię egzamin. 

– Gratulujemy uzyskanego 
tytułu ratownika, co przełoży 
się również na bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy 
Strzegom – podsumowuje 
komendant Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy 
Strzegom, Józef Jabłoński. 

renowacja pomnika

strażacy po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Pamiątka została oczyszczona na koszt Rady Sołeckiej. Pozostałe prace wykonał społecznie Tomasz Zięba

Improwizacje urzeczywistniały warunki, z jakimi nasi strażacy spotykają się podczas akcji 

Mieszkańcy Olszan nie ustają w wysiłkach o poprawę este-
tyki swojej miejscowości. Do ich ostatnich działań należy 
renowacja pomnika, zlokalizowanego w centrum wsi obok 
przystanku autobusowego. 

Strażacy z gminy Strzegom przeszli kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Specjalistyczny 
Ośrodek Szkoleniowy SOS z Wrocławia. Przez 66 godzin, 
w  dniach od 20 do 29 kwietnia 2017 r., uzyskiwali nową 
wiedzę oraz umiejętności. 

Fot. O
SP Tom

kow
ice 
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Do rywalizacji zgłosiło się 
pięć drużyn: m. in. zespoły 
z  Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3, Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4, 
Szkoły Podstawowej nr 7 ze 
Strzegomia oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej ze Sta-
nowic. 

Głównymi celami imprezy były 
popularyzacja gry w piłkę nożną 
wśród dzieci, upowszechnianie 
zasad sportowej rywalizacji i po-
stępowania fair play, aktywne 
uczestnictwo osób niepełnospraw-
nych intelektualnie w imprezach 
sportowych oraz inspirowanie 
młodzieży do podejmowania poza 
terenem szkoły różnych działań 

promujących aktywny tryb życia.
Wszystkie reprezentacje zajęły 

równorzędne miejsca. Za walkę 
o  najlepsze wyniki w  duchu 
fair-play zawodnicy otrzymali 
puchary, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe w postaci piłek nożnych 
i słodyczy. W przerwie rozgrywek 
był czas na drugie śniadanie. 

red

10 sPort 

IV liga piłkarska – zachód (AKS Granit Strzegom 
S. A.)

Kolejne mecze w tym roku: 
Lotnik Jeżów Sudecki – AKS 1:3, AKS – Sparta Grę-
bocice 1:1, Karkonosze Jelenia Góra – AKS 4:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie II Lubin  23 62

2. Orkan Szczedrzykowice  23 54

3. Apis Jędrzychowice  23 47

4. AKS Granit Strzegom 
S. A.  23 41

5. Orla Wąsosz  23 37

6. Stal Chocianów  23 36

7. Włókniarz Mirsk  23 32

8. Chrobry II Głogów  23 31

9. Sparta Grębocice  23 31

10. Karkonosze Jelenia Góra  23 30

11. Piast Wykroty 23 25

12. GKS Warta Bolesławiecka 23 25

13. Nysa Zgorzelec  23 23

14. Zamet Przemków  23 17

15. Lotnik Jeżów Sudecki  23 16

16. Granica Bogatynia  23 13

Wyniki piłkarskie

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Klasa A – grupa Wałbrzych II (Unia Jaroszów, Her-
bapol Stanowice)

Kolejne mecze w tym roku:
Unia – Darbor Bolesławice 1:0, Ślężanka Tąpadła – 
Unia 7:1
Herbapol – Płomień Makowice 0:1, Czarni Sieniawka 
– Herbapol 2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 18 49

2. Unia Jaroszów 18 34

3. LKS Wiśniowa 18 31

4. Cukrownik/  Polonia 
Pszenno 18 31

5. Płomień Makowice 18 29

6. Darbor Bolesławice 18 26

7. Czarni Sieniawka 18 25

8. Delta Słupice 18 25

9. Ślężanka Tąpadła 18 23

10. Wenus Nowice 18 22

11. Błękitni Słotwina 18 17

12. Herbapol Stanowice 18 16
13. Zryw Łażany 18 16

14. Zieloni Mrowiny 18 12

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

Kolejne mecze w tym roku:
Sokół – Wierzbianka 3:8, Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych – Sokół 4:2, Sokół – Zagłębie Wałbrzych 2:2
Huragan – Podgórze Wałbrzych 0:8, Nysa Kłaczyna – 
Huragan 7:2, Huragan – LKS Piotrowice 3:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto 
W-ch 19 52

2. Wierzbianka Wierzbna 19 49

3. Podgórze Wałbrzych 19 44

4. Nysa Kłaczyna 19 35

5. MKS II Szczawno-Zdrój 18 31

6. Orzeł Witoszów 19 30

7. LKS Piotrowice Świd-
nickie 19 28

8. Sokół Kostrza 19 27
9. Zagłębie Wałbrzych 19 25

10. Tęcza Bolesławice 18 21

11. Grom Panków 19 18

12. Błyskawica Kalno 19 11

13. Huragan Olszany 19 6
14. Płomień Dobromierz 19 3

Przedstawiamy sportowców, którzy na co dzień trenują w klubach na terenie gminy Strzegom. W tym numerze adepci 
piłki nożnej AKS-u Strzegom (rocznik 2007-2009). Trenerem tej grupy jest Jarosław Krzyżanowski.

Oto nasi sportowcy

Po iV integracyjnym turnieju Piłkarskim 
Wszystkie reprezentacje zajęły równorzędne miejsca. Zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek nożnych i słodyczy

27 kwietnia br. odbył się IV Integracyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 
OSiR-u dla uczniów ze szkół podstawowych. Turniej - podobnie jak w ubiegłych latach 
- cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu. 
Głównymi koordynatorami turnieju byli: Marlena Pudło – Świdurska oraz Dariusz Trzeciak. 
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Działki pod zabudowę garażową Jaroszów Działki pod zabudowę garażową Jaroszów

najem garażu – ul. kamienna w strzegomiuBurmistrz 
strzegOmia 
inFOrmuJe

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 125/B/2017, Nr 
126/B/2017 burmistrza Strzego-
mia z dnia 10 maja 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomo-
ści stanowiących własność Gmi-
ny Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 127/B/2017 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 11 maja 
2017 r.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 9,00 m2, położonego 
w granicach działki nr 1262/2, 
AM-14, obr-3, w Strzegomiu, 
przy ul. Kamiennej. 
Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 
czerwca 2017 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna 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 
konto:
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 zwra-
ca się po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni licząc od 

dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a tak-
że imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezen-
tacji.
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 
będzie w przyszłości o kwotę 
o jaką wzrośnie stawka pod-
stawowa ustalona dla garaży.
W garażu pozostają po po-
przednim użytkowniku: rega-
ły oraz wszelkiego rodzaju 
narzędzia. Spadkobierczyni 
po poprzednim użytkowniku 
garażu złożyła pisemne zo-
bowiązanie o przekazaniu 
garażu do dyspozycji Gminy 
Strzegom wolnego od wypo-
sażenie w przeciągu siedmiu 
dni licząc od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
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 wygra-
nia przetargu powoduje prze-

padek 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 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. Nr 34, II p. lub telefonicz-
nie 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 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 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 nierucho-
mości 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina 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 nierucho-
mości 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina 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 nierucho-
mości 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. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina 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 nierucho-
mości 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 mieszkanio-
wej 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 wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności 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 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 odwoła-
nia lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby ofe-
renta rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób repre-
zentacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta 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 Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr 74 8560-543, ponadto in-
formacja o przetargu umieszczo-
na jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o przetar-
gu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
szósty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości 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 Nierucho-
mość 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. 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 Nierucho-
mość 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. 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 Nierucho-
mość 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. 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 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MW – tereny za-
budowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
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. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Piąty przetarg na zbycie po-
wyższej 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 
ponosi koszty wyłączenia 
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.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-

dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu 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 infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
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Złożenie kwiatów pod pomnikiem 1050. rocznicy Chrztu Polski

Koncert i musztra paradna w wykonaniu Wojskowej Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Łączności we Wrocławiu

Gościem uroczystości był wicewojewoda dolnośląski – Kamil Krzysztof 
Zieliński

Wystawa sprzętu wojskowego szczególnie zainteresowała strzegomską 
młodzież

Msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej 
Szkaplerznej z Góry Karmel w Strzegomiu

Pododdział z proporcem 3. Strzegomskiego Batalionu Dowodzenia

Swój kunszt pokazała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu

Występ zespołu „Karlik” z Koszęcina zakończył strzegomskie uroczystości

Złożenie kwiatów pod pomnikiem, okolicznościowa msza św. z udziałem biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, defilada wojskowa, musztry paradne, prezentacje artystyczne, 
wystawa sprzętu wojskowego, wspólne grillowanie – tak w dużym skrócie wyglądały obchody 3 Maja w Strzegomiu. Dzięki wizycie wielu gości, w tym m. in. żołnierzy i policjantów 
z Wrocławia, nasze lokalne święto odbiło się szerokim echem w regionie. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego doniosłego wydarzenia.

tak świętowano majówkę!
uroczyście w gminie strzegom 


