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W numerze:

StrzeGom
nagroda  
dla Profesora 

Honorowy Obywatel 
Strzegomia, profesor Stani-
sław Nicieja otrzymał Śląską 
Nagrodę Kulturalną Landu 
Dolnej Saksonii 
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StrzeGom
mówią o sobie

W  tym numerze o  sobie 
opowiada Sabina Kubacka, 
kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu 
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StrzeGom
rowerem do  
mcDonald’s

Rusza budowa ścieżki 
rowerowej oraz przebudowa 
ciągów pieszych wzdłuż Alei 
Wojska Polskiego w Strze-
gomiu. Kiedy zakończy 
się inwestycja i  ile będzie 
kosztować? 
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W skrócie:

miłośnicy Gór 

Na grzybobranie wyru-
szyli ostatnio członkowie 
strzegomskiego Klubu Mi-
łośników Gór, a przed nimi 
już kolejne wyprawy. Jakie? 
Można się tego dowiedzieć 
na spotkaniach organiza-
cyjnych w  czwartki o  godz. 
19.00 w CAS Karmel. 

z drona 

Na portalu www.youtube.
com, na kanale Dron Hobby, 
można obejrzeć niezwykły 
film o  Strzegomiu, którego 
autorem jest 34-letni Daniel 
Niemczuk ze Strzegomia. 
Tego nie warto przegapić!

zjazd absolwentów 

Już 23 września 2017 r.  
odbędzie się zjazd absolwen-
tów Zespołu Szkół w Strze-
gomiu. To będą niezapo-
mniane chwile. 
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Tegoroczna wyprawa miała 
znaczenie szczególne, po-
nieważ wzięli w niej udział 
mieszkańcy, których rodziny 
pochodzą z Kresów. – Podczas 
naszego pobytu na Ukrainie 
miała miejsce niezwykła i 
poruszająca sytuacja. Jeden z 
uczestników, całkiem przez 
przypadek, odnalazł swoją 
rodzinę, która ciągle mieszka 
w Kowalówce. To było bardzo 
wzruszające spotkanie. Poka-
zuje to, jak wielki sens mają 
takie wyjazdy i jak bardzo 
ludzie są spragnieni poszuki-
wania informacji o własnym 
pochodzeniu – relacjonuje 
Urszula Olszewska, prezes 
zarządu Oddziału Miejsko 
- Gminnego ZOSP RP w 

Strzegomiu. Do pracy wraz 
ze strzegomianami, przystą-
pili również ukraińscy strażacy 
z Monasterzyc i Podhajec. 
Udało się odkryć wiele, zapo-
mnianych polskich grobów. 
– Zostaliśmy bardzo ciepło 
i serdecznie przyjęci przez 
mieszkańców. Pani mer Pod-
hajec starała się, żebyśmy czuli 
się na Ukrainie jak najlepiej. 
Wszyscy wspominali Polaków, 
którzy tu niegdyś żyli i miesz-
kali. Cieszymy się, że możemy 
te historie przekazać dalej. 
Mam nadzieję, że nie zostaną 
zapomniane  – mówi Urszula 
Olszewska. Kiedy strzego-
mianie opuszczali Ukrainę, na 
polskich mogiłach zapłonęły 
znicze. 

Porządkowali cmentarze na ukrainie 
Podczas pobytu jeden z mieszkańców Strzegomia przypadkowo odnalazł swoją rodzinę

W ramach tegorocznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”w sumie 
ponad 1200 osób porządkowało  127 polskich cmentarzy na Ukrainie, zapo-
mnianych i będących często w ruinie.
W sprzątanie nekropolii niemalże co roku angażują się strzegomscy strażacy 
ochotnicy, uczniowie szkół oraz władze samorządowe. – Jest to nasz obowiązek 
o tym, żeby pamiętać o naszych przodkach oraz o ich grobach – mówią. 

Po raz kolejny strzegomianie wzięli udział w akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”, której organizatorem jest 
Fundacja Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
a patronatem objęła Telewizja Polska. Dziewiętnastoosobowa 
grupa mieszkańców naszej gminy przebywała na Ukrainie od 
8 do 18 lipca 2017 r. W tym roku porządkowano cmentarze w 
Kowalówce i Buszczu. 

W dniach od 10 do 13 sierpnia 
zapraszamy wszystkich na 26. 
edycję Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru. Jak co roku zapre-
zentują się zespołu z najdalszych 
zakątków świata. W  tym roku 
będą to grupy z Chin, Węgier, 
Meksyku, Hiszpanii i Tajlandii. 
Nie zabraknie także polskich 
zespołów. Całości dopełnią jak 
zawsze smakowity Rynek Świata 
oraz koncert kapel dolnośląskich 
w  parku miejskim. Natomiast 
od 17 do 20 sierpnia czekają 
nas ogromne emocje sportowe 

podczas Mistrzostw Europy we 
wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego. Zawody tej rangi 
zostaną rozegrane w Polsce po 
raz pierwszy w historii. Wstę-
pem do rozpoczęcia rozgrywek 

sportowych będzie ceremonia 
otwarcia, która odbędzie się 15 
sierpnia o  godzinie 20.45 na 
Pergoli przy Hali Stulecia we 
Wrocławiu. Będzie to  najważ-
niejsze wydarzenie jeździeckie 
tego roku w Europie. Przez cztery 
dni hipodrom w Morawie będzie 
areną zmagań najlepszych jeźdź-
ców i koni we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego. 
Dyscyplina WKKW, nazywana 
również jeździeckim triatlonem, 
to trzy różne konkurencje, które 
zawodnik pokonuje na jednym 
koniu. Konkurs rozpoczyna pró-
ba ujeżdżenia, po niej następuje 
cross, czyli bieg z przeszkodami 
w pełnym galopie - najbardziej 
widowiskowa konkurencja. Za-
wody kończy konkurs skoków 

przez przeszkody.   Obok spor-
towych zmagań w programie nie 
zabraknie dodatkowych atrakcji 
pozasportowych dla całych ro-
dzin. Na hipodromie powsta-
wanie wielka strefa wystawców 
z produktami jeździeckimi oraz 
lokalnymi. Prezentować bę-
dzie się strzegomska branża 
kamieniarska i  sołectwa gminy 
Strzegom. W Morawie odbędzie 
się również Regionalna Giełda 
Minerałów organizowana przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej. W  programie 
są również wieczorne koncerty 
gwiazd muzyki folkowej i  roz-
rywkowej, a w ciągu dnia ciekawe 
pokazy jeździeckie i hodowlane. 

Więcej informacji na stronach 
6 i 8.

Wielkie święto 
Przed nami dni niezwykłych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Będzie się działo 

W  sierpniu gmina Strze-
gom będzie prawdziwa areną 
dla przedsięwzięć sportowo-
-kulturalnych o  randze eu-
ropejskiej. Ogromne emocje 
pojawią się podczas Między-
narodowego Festiwalu Folk-
loru i  Mistrzostw Europy we 
Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego. Od-
będą się również: Regionalna 
Giełda Minerałów i koncerty 
gwiazd muzyki folkowej i roz-
rywkowej. 
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Zapraszamy do rubryki, w której strzego-
mianie opowiedzą o sobie samych. W tym 
numerze Sabina Kubacka, kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu. 

Miejsce urodzenia: Świebodzice 
Miejsce zamieszkania: obecnie Goczałków, 
wcześniej Strzegom 
Hobby: góry, muzyka, dobra książka
Największy sukces: kochająca rodzina
Największa porażka: brak
Największe marzenie: usiąść przy harcer-
skim obrzędowym ognisku (jak za młodych 
lat)
Książka czy film: zdecydowanie książka 
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało 
ode mnie, to chciałbym, żeby: człowiek był 
dla drugiego człowiekiem i aby pieniądz nie 
rządził światem.
Co podoba się Pani w Strzegomiu? na 
bieżąco zmieniający się wygląd miasta 
i infrastruktura.
Co denerwuje Panią w Strzegomiu? trudne 
pytanie, nie ma czegoś takiego co by mnie 
denerwowało w Strzegomiu; na wiele spraw 
należy popatrzeć tolerancyjnie, a trudne 
chwile biorę jako wyzwanie…

Str zegomian ie o sob ie….. Co tym razem zauważyło czujne oko 
strzegomskiego monitor ingu?  
7 lipca ok. godz. 16.30 w Ryn-
ku w Strzegomiu doszło do 
kolizji dwóch pojazdów. 
Zapis z monitoringu 
został zabezpie-
czony na pole-
c en i e  po l i c j i 
w  Świdnicy. 
20 lipca ok. 
godz. 9.30 
p r z e b y -
wający na 
placu za-
b a w  n a 
ul. Czer-
w o n e g o 
K r z y -
ż a  d w a j 
c h ł o p c y 
p a l i l i  p a -
pierosy, za-
śmiecali nimi 
plac oraz jeden 
z  nich próbował 
u s z k o d z i ć  h u ś -
tawkę łańcuchową. 
Natychmiastowa inter-
wencja policjantek z  Ko-
misariatu Policji w Strzegomiu 
udaremniła uszkodzenie huśtawki. 
24 i  25 lipca policjanci interweniowali 
w sprawie zaparkowanych pojazdów na skrzyżowa-
niach, na zakazach oraz w  miejscu parkingowym przezna-
czonym dla osób niepełnosprawnych. 

Okiem miejskiego monitoringu

Honorowy Obywatel Strze-
gomia, profesor Stanisław Ni-
cieja otrzymał Śląską Nagrodę 
Kulturalną Landu Dolnej Sak-
sonii, która w tym roku będzie 
wręczana po raz czterdziesty 
pierwszy. 

Nagroda przyznawana jest 
za wybitne osiągnięcia oraz 
wkład w promowanie kultury 
Śląska. Niemiecko-polskie jury 
przyznało nagrodę prof. Stani-
sławowi Niciei – historykowi 
i pisarzowi, pochodzącemu ze 
Strzegomia, mieszkającemu 
w Opolu, za szczególne zasłu-
gi w  zakresie utrzymywania, 
rozwoju i  propagowania ślą-
skiego dorobku kulturalnego, 

za walory literackie jego licz-
nych książek, za ratowanie 
śląskich zabytków material-
nych i długoletnie kierowanie 
Uniwersytetem Opolskim, 
któremu nadał piękny kształt 
artystyczny i  znaczącą rangę 
w  utrzymywaniu relacji pol-
sko-niemieckich. Wręczenie 
nagrody będzie miało miejsce 
12 sierpnia 2017 roku w Osna-
brück w Saksonii. Dotychcza-
sowymi laureatami tej nagrody 
z polskich artystów byli m.in. 
Tadeusz Różewicz, Wojciech 
Kilar, Mikołaj Górecki, Jan Ja-
kub Kolski, Franciszek Pieczka, 
Jan Miodek, Olga Tokarczuk 
i Ewa Michnik.

nagroda dla naszego Profesora

- Tym razem uzyskane fundusze 
pozwoliły na zakup sprzętu do 
fizjoterapii, jak również profesjo-
nalnego łóżka do masażu. Wyko-
rzystując otrzymaną darowiznę, 
udało nam się zapewnić lepsze 
wyposażenie sali do fizjoterapii, 
która pozwoli na poprawę jakości 
życia osób starszych – mówi Anna 
Jarosińska, kierownik placówki. 
Strzegomscy seniorzy mogą po-
nadto korzystać z nowych piłek 
sensorycznych, trenera równo-
wagi, siatki rehabilitacyjnej, ringo, 
lampy do koloroterapii. - Dzięki 
zakupowi sprzętu, jesteśmy w 
stanie dobrać ćwiczenia do moż-
liwości seniorów. Wiemy, że fizjo-
terapia to bardzo ważny element 
leczenia pacjentów geriatrycznych 
oraz istotnym dopełnieniem le-
czenia farmakologicznego. To 
wszystko sprawia, że „Senior-
-Wigor” jest bardziej atrakcyjny 
dla strzegomian – wyjaśnia Anna 
Jarosińska. 

Kierowcy od godz. 12.30 
będą  sukce sywn ie  p r z y -
j e ż dż ać  na  pa rk ing  z lo-
ka l i z owany  p r z y  u l . Ś w. 
Anny w Strzegomiu, gdzie 
przez dwie godziny będzie 

można zobaczyć wspaniałe 
okazy. 

Serdecznie  zapraszamy 
wsz ys tk ich  mieszkańców 
n a  t o  n i e z w y k ł e  w y d a -
rzenie. 

Projekt „Latający senior”

zabytkowe pojazdy już w sobotę (05.08) w strzegomiu!

Dzięki zakupowi nowego sprzętu, placówka jest w stanie dobrać ćwiczenia do możliwości seniorów

Fot. internet

Pod taką nazwą został zakończony projekt realizowany z Fundacji PKO Bank Polski. Po raz kolejny Dzienny Dom 
Pobytu „Senior-Wigor” pozyskał środki na realizację dodatkowych celów jakie sobie postawił za zadanie. 

To będzie nie lada gratka dla fanów zabytkowych pojaz-
dów. W najbliższą sobotę przez naszą gminę (w tym przez 
Strzegom) przejedzie kolumna zabytkowych samochodów, 
które będą uczestniczyć w V Wałbrzyskim Międzynarodo-
wym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych.

W związku z tym faktem zwracamy się z serdeczną prośbą o nieparkowa-
nie samochodów na parkingu przy ul. Św. Anny w Strzegomiu w sobotę  
w godzinach 12.00-16.00.
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LIPIEC – SIERPIEŃ 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

30.07 – 05.08 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/647-98-70

06.08- 12.08 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74 855-17-75

13.08 – 19.08 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74 649-12-00

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

Wik będzie informował 
Udzielanie informacji o przerwach w dostawie wody

Publikacja informacji o braku w do-
stawie wody

www.wik.strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.strzegomiak.pl
wiadomości SMS Gminy Strzegom 

Numery telefonów, pod którymi udzie-
lane są informacje o awariach wodo-
ciągowych i dowozie wody

stacjonarne:  (74) 8551232,  
(74) 8550641

komórkowy: 661355755

- Przypomnijmy, że 26 kwiet-
nia 2017 r. gmina Strzegom 
podpisała umowę z  Instytucją 
Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na realizację tego 
przedsięwzięcia. Całkowita 
wartość projektu według umowy  
2 141 788,09 zł. Dofinanso-
wanie w  wysokości nie więcej 
niż 68% wydatków kwalifiko-
wanych w  kwocie nieprzekra-
czającej 1 268 532,88 zł. Na-
tomiast 6 lipca 2017 r. została 
zawarta umowa z wykonawcą, 
wyłonionym w trybie przetargu 
nieograniczonego, Świdnickim 
Przedsiębiorstwem Budowy 
Dróg i  Mostów na realizację 
tego przedsięwzięcia – wyjaśnia 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, Ochrony Środowi-
ska i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Wy budowana  z o s t a n i e 
dwukierunkowa droga ro-
werowa, chodnik, pojawi się 

energooszczędne oświetlenie 
(14 lamp), zatoka autobusowa 
i  wiata przystankowa. Dzię-
ki realizacji projektu jesz-
cze w  2017 roku powstanie 
bezpieczny oświetlony ciąg 
pieszo-rowerowy od torów 
kolejowych w kierunku nowo 
powstałego centrum handlo-
wego na obrzeżach miasta 
W  połączeniu z  powstałą 
w  ramach polsko-czeskiego 
projektu „Szlak Kamienia” 
Aleją Rzeźb trwale odmieni 
się wizerunek Alei Wojska 
Polskiego, czyniąc z niej za-
równo jedyną tego rodzaju 
atrakcję turystyczną na Dol-
nym Śląsku, jak i  przyjazną 
oraz bezpieczną przestrzeń 
codziennie użytkowaną przez 
mieszkańców miasta. Inwe-
stycja zostanie ukończona do 
końca lipca 2018 r.

Będzie droga do mcDonald’s
Wybudowana zostanie dwukierunkowa droga rowerowa oraz chodnik z oświetleniem. Będzie też zatoka autobusowa i wiata przystankowa

Wodne zajęcia  
dla seniorów 

Przypominamy, że seniorzy 
z gminy Strzegom mogą wziąć 
udział w zajęciach z gimnastyki 
w  wodzie, która odbywa się 
w  środy i  piątki w  godzinach 
8.00. - 8.45 na strzegomskim 
basenie kąpielowym.

Zajęcia prowadzi fizjotera-
peuta Maciej Romanowski. 
Osoby, które będą uczestniczyć 
w zajęciach podpisują oświad-
czenie o  stanie zdrowia oraz 
dopłacają 20 zł za miesiąc ćwi-
czeń. Pozostałe koszty pokrywa 
gmina Strzegom. Zajęcia będą 
trwały jeszcze do końca sierpnia 
2017 r.

Bez kina sck
W  sierpniu 2017 roku 

Kino Strzegomskiego 
Centrum Kultury bę-
dzie nieczynne w  związ-
ku z  organizacją imprez 
plenerowych w  gminie 
Strzegom. Seanse filmowe 
zostaną wznowione od 2 
września.

co w TV 
strzegom? 
- Nowy chodnik w Stanowi-

cach 
- Półkolonie Strzegomskiego 

Centrum Kultury 
- Festyn Rodzinny na strze-

gomskich plantach 
- Nowy trakt w Strzegomiu 
- Zaproszenie na MFF
- Przebudowa ul. Piłsudskiego
- Pryzmat „Grupa Ukryta” w 

CAS „Karmel”
- Festiwal Bachowski w Bazy-

lice Mniejszej
- Zaproszenie na nadchodzące 

wydarzenia

Trwają prace termomodernizacyjne polegające na 
dociepleniu części nadziemnej budynku Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu. Wykonywane są roboty rozbiórkowe 
oraz demontaż starej instalacji c.o. Planowana wartość 
zadania to koszt ok. 1 mln 430 tys. zł., w tym dofinan-
sowanie w wysokości ok. 827 tys. zł.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w strzegomiu
Budynek zostanie odpowiednio ocieplony – to główny cel tego przedsięwzięcia

Zakończyły się prace re-
montowe związane z naprawą 
nawierzchni bitumicznej na ul. 
Brzozowej – Wrzosowej oraz 
na ul. Kwarcowej w  Strzego-
miu. Stan nawierzchni po-
zostawiał wiele do życzenia. 
Po remoncie wizerunek tych 
ulic oraz komfort użytkowni-
ków zwiększy się wielokrot-
nie. - Wykonanie nakładki 
bitumicznej na ul. Kwarco-
wej w Strzegomiu dz. nr 243 
w Strzegomiu wykonane zosta-
ło za kwotę brutto 70 340,63 zł, 

natomiast wykonanie nakładki 
bitumicznej na ul. Wrzosowej 
(rondo u zbiegu ul. Wrzosowej 
i  Brzozowej) w  Strzegomiu 
za kwotę brutto 97 322,18 
zł – informuje Paweł Mar-
chlewski z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w  Strzegomiu. 
Prace przebiegały sprawnie 
i  bez większych problemów 
technicznych. – Cieszymy się, 
że w  naszej okolicy coś się 
zmienia – mówią mieszkańcy. 

ulice są jak nowe

Rusza budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska 
Polskiego w Strzegomiu. Inwestycję do końca lipca 2018 roku zrealizuje wyłonione w dro-
dze przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Wartość zadania to 
2 mln 142 tys. zł z czego dofinansowanie wyniesie około 1 mln 269 tys. zł. 

G m i n a  S t r z e g o m  r e a l i z u j e 
zadanie pod nazwą ,,Ograni-
czenie indywidualnego ruchu 
zmotoryzowanego w centrum 
miasta poprzez budowę ścieżki 
rowerowej oraz przebudowę 
ciągów pieszych wzdłuż Alei 
Wojska Polskiego w Strzegomiu” 
dofinansowane w ramach Osi 
Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka 
niskoemisyjna”, Działania nr 3.4 
,,Wdrażanie strategii niskoemi-
syjnych”, Poddziałania nr 3.4.4 
,,Wdrażanie strategii niskoemi-
syjnych – ZIT AW”, Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

- Liczymy również na rezygnację przez część mieszkańców z poruszania się samochodami na rzecz komunikacji rowero-
wej, ponieważ ścieżka będzie przebiegać blisko dużego osiedla, terenów sportowo-rekreacyjnych, dworca autobusowego 
i kolejowego – podkreśla burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Strzegom poprzez 

ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej budynków

Beneficjent: Gmina Strzegom

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Gminie Strzegom
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k a r y  z a  n i e s e g r e g o w a n i e  ś m i e c i !

Trwają prace polegają-
ce na przebudowie ul. 
Piłsudskiego w  Strze-
gomiu. Prace realizo-
wane są przez firmę 
Usługi Montażowo-
budowlane A.J.M. Ar-
tur Gawłowski z  Ka-
miennej Góry. 

-  W   z a k r e s  p r a c 
wchodzi m.in. wykona-
nie chodników i  jezd-
ni z  kostki betonowej, 
zamontowanie nowych 
masztów i  opraw led 
oświetlenia ulicznego. 
Dodatkowo zostaną wy-
konane zatoki parkin-
gowe oraz odwodnienie 
drogi – informuje Paweł 
Bł yskosz z  Wydziału 
Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska 
i Wsi Urzędu Miejskiego 
w  Strzegomiu. Koszt 
realizacji robót budowla-
nych wyniesie około 380 
tys. zł. Planowany termin 
zakończenia inwestycji 
to 31 sierpnia 2017 r. 

Piłsudskiego w remoncie
Koszt realizacji robót budowlanych wyniesie około 380 tys. zł. Zakończenie inwestycji to 31 sierpnia 2017 r.

Już po raz piąty zapraszamy 
na największe w Polsce spotka-
nie poszukiwaczy skarbów, mi-
łośników historii oraz badaczy 
jej tajemnic do Zamku Książ 
w Wałbrzychu. 12 sierpnia 2017 
roku o godz. 10.00 rozpocznie 
się kolejna edycja Dolnośląskie-
go Festiwalu Tajemnic. Nie za-
braknie tu także mieszkańców 
Strzegomia. 

Jednym z głównych motywów 
tegorocznej edycji Festiwalu 
Tajemnic będą wydarzenia, 
jakie towarzyszyły powstaniu 
Legionów Polskich i  odzy-
skaniu przez Rzeczpospolitą 
niepodległości, wojna polsko-
-bolszewicka oraz wybrane epi-

zody z  życia marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Część Festiwalu 
Tajemnic poświęcona zostanie 
klasztorom, ich historii, za-
gadkom opuszczonych opactw, 
a  także migracji dzieł sztuki 
należących do kościoła, ich 
grabieży w  czasie II wojny 
światowej oraz odzyskiwaniu 
po wojnie. I  oczywiście ta-
jemnicom ukrytych skarbów. 
Niestrudzony badacz historii 
Strzegomia, Krzysztof Kaszub, 
opowie w niedzielę 13 sierpnia 
o godz. 16.15 o podziemnej fa-
bryce silników niemieckich ło-
dzi podwodnych w Strzegomiu. 
To będzie bardzo interesująca 
prelekcja. Zapraszamy! 

Dolnośląski Festiwal Tajemnic

Jeżeli narusza ten obowią-
zek, to wykonawca usługi 

zobowiązany jest  do po-
wiadomienia o  tym gminę. 

W  związku z  tym, w  przy-
padku stwierdzenia braku 
prowadzenia  se lektywnej 
zbiórki odpadów lub braku 
pojemników, podmiot ten 
kieruje sprawę na Policję 
w  celu działania zmierzają-
cego do pociągnięcia wła-

ściciela nieruchomości do 
odpowiedzialności za wykro-
czenie celem nałożenia kary 
grzywny.

W gminie Strzegom są już 
pier wsze zgłoszenia tych 
nieprawidłowości . Każda 
podobna sytuacja przedsta-

wiona na fotografiach jest 
rejestrowana i kierowana na 
Policję. Mieszkańcy niesto-
sujący tych zasad, poniosą 
konsekwencje. W  wykro-
czeniach przeciwko przepi-
som porządkowym wydanym 
z upoważnienia ustawy, kara 

grzywny została określona do 
500 zł. Może ona zostać na-
łożona za każde naruszenie 
przepisów ustawy, dlatego jej 
rzeczywista kwota może być 
znacznie wyższa. W związku 
z  tym apelujemy do miesz-
kańców o segregację śmieci. 

Na terenie strzegomskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji sta-
nęła Mobilna Ścieżka Edukacji 
Ekologicznej ENERIS. - To 
dziewięć dwustronnych tablic, 
składających się na lek-
cję ekologii – wyja-
śnia Jolanta Dryja, 
naczelnik Wydziału 
Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi 
Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Plansze ustawione 
będą przez cały sier-
pień. Inicjatorem udo-
stępnienia wystawy 
jest ENERIS Surowce 
S.A., firma zajmująca 
się odbiorem odpadów 
i odzyskiem surowców 
w niemal 100 polskich 
gminach, w  tym na 
terenie gminy Strze-
gom. Mieszkańcy 
będą mogli zapoznać 

się z  najważniejszymi infor-
macjami dotyczącymi skutków 
oddziaływania człowieka na 
środowisko oraz odpowiedzial-
nych postaw. Poznają zasady 
sortowania odpadów, oszczę-

dzania energii, a także 
odpowiedzialnego 
korzystania z zaso-
bów naturalnych. 
Myśl przewodnia 
ścieżki mieści się w 
trzech hasłach: redu-
kuj – swój wpływ na 
środowisko; odzyskuj 
– tak dużo surowców, 
jak to możliwe; prze-
twarzaj – to, czego nie 
da się już użyć jako 
surowca wtórnego, 
można jeszcze prze-
tworzyć w kompost, 
energię lub ciepło. 
Serdecznie zaprasza-
my do odwiedzenia 
ścieżki. 

Ścieżka edukacji ekologicznej

Formularz zgłoszeniowy 
jest dostępny na stronie www.
strzegom.pl w zakładce „Bu-
dżet Obywatelski 2018” oraz 
Punkcie Konsultacy jnym, 
mieszczącym się w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Na-
leży go wypełnić komputero-
wo lub pismem maszynowym 
za wyjątkiem danych osób 
popierających projekt, które 
mogą być wpisane ręcznie 
w  czytelny sposób. W  przy-
padku, gdy projekt składa or-
ganizacja pozarządowa, nie ma 

wymogu zbierania podpisów 
mieszkańców miasta Strze-
gom popierających projekt.

Wypełnione formularze 
należy składać w  terminie 
od 7 sierpnia do 11 września 
2017r. w  Wydziale Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu w godzinach 
pracy Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie 
wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Strze-
gomiu, Rynek 38, 58-150 
Strzegom, z zastrzeżeniem, że 

w tym przypadku o terminie 
wpływu formularza decyduje 

data wpływu do Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu. 

zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego!
Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Strzegom

Przypominamy, że każdy właściciel ma obowiązek 
złożenia deklaracji, w której oświadcza, czy będzie 
segregował odpady oraz zaopatrzenia się w  pojem-
niki lub worki na odpady na terenie swojej nieru-
chomości. 

Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego: zadania małe, których szacunkowa 
wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł, zadania duże, których 
szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocze-
śnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł. Zadania finansowane 
ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter 
inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Od 7 sierpnia 2017 r. będzie można składać projekty do 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na rok 2018. 
Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym za-
wierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt 
mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 22 czerwca 
2017 r. mieli ukończony szesnasty rok życia.
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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: 

ola: witam, czy są może 
jakieś mieszkania do remontu lub 
kupna w miejscowości kostrza. 
jeśli tak, to proszę o informację  
adres oraz koszty. Pozdrawiam. 

W chwili obecnej nie ma miesz-
kań ani do remontu, ani na sprze-
daż. Pod koniec września tego 
roku odbędzie się przetarg na 
sprzedaż budynku mieszkalnego 
w Kostrzy przy ul. Kopernika 3. 
Wartość nieruchomości oraz wa-

runki przetargu będą podane do 
publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego na 
stronie www.bip.strzegom.pl w 
zakładce przetargi. Informacje 
można także uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, pok. nr 34 lub pod numerem 
telefonu 74 8560-543. 

janusz: kiedy zostaną opubli-
kowane na stronie www oświad-
czenia majątkowe rady miejskiej 
i dlaczego trwa to tak długo? 

Oświadczenia majątkowe rad-
nych Rady Miejskiej w Strzego-
miu w dn. 27 lipca 2017 r. zostały 
udostępnione w Biuletynie In-
formacji Publicznej. Informacje 
zawarte w oświadczeniu są jaw-
ne, z wyłączeniem informacji 
o adresie zamieszkania  oraz o 
miejscu położenia nieruchomości 
składającego oświadczenie. Do 
czasu ich udostępnienia w Biu-
letynie są dostępne Biurze Rady 
– Urząd Miejski w Strzegomiu,  
pok.  nr 36. 

obserwator: witam, mam dwa 
krótkie pytania. czy nie widzi 
pan zagrożenia w kwestii termi-
nowego zakończenia pierwszego 
etapu remontu ul. Paderewskiego? 
i drugie pytanie. ciekawe, jakimi 

argumentami zmami urzędników 
wykonawca robót, by zyskać prze-
dłużenie terminu zakończenia? 

Sprawa zagrożenia terminu jest 
poruszana na cotygodniowych 
radach budowy. Być może zajdzie 
konieczność przesunięcia terminu 
wykonania robót. Jednak nie są 
to zwykłe argumenty urzęd-
ników, lecz udokumentowane 
liczne kolizje z sieciami obcych 
jednostek np. Orange, Polskiej 
Spółki Gazowniczej, czy Tauron 
Dystrybucja. 

młodzież ze strzegomia: wi-
tam, chodzi po mieście plotka, że 
pojawi się w naszym mieście park 
do street workout (kalistenika). 
chciałbym zapytać, czy to prawda 
i kiedy maja ruszyć prace? Po-
zdrawiam. 

To nie plotka. Kalistenka jest 
w projekcie rewitalizacja terenów 
zielonych od Netto do ulicy Dolnej, 
na którą wniosek został złożony do 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Kalistenka ma być usytu-
owana na terenie obecnie zielonym 
przy kładce do szkoły przy ulicy 
Świdnickiej. Rozpoczęcie rewita-
lizacji planujemy na rok 2018. 

Łukasz: witam, panie burmi-
strzu. mam pytanie, kiedy w ja-

roszowie powstanie nowa remiza 
dla straży? w naszej miejscowości 
jest to bardzo potrzebne. rów-
nież samochód by się chłopakom 
przydał. 

Nie t y lko chłopakom, a le 
także społeczności Jaroszowa i 
gminy Strzegom. Plan jest taki, 
że jeszcze w tym roku zaczyna-
my budowę centrum aktywności 
społeczne j , w  któr ym będą 
także dwa garaże na samochody 
dla OSP Jaroszów. Planujemy 
zakończenie tej inwestycji wio-
sną 2019 roku i wtedy jest to 
czas na zakup samochodu dla 
Jaroszowa. Strażacy wiedzą, że 
teraz nie byłoby nawet gdzie 
trzymać tego samochodu. Naj-
pierw świetlica remiza, potem 
samochód. 

dariusz: witam. Piszę w imie-
niu mieszkańców ulicy gen. wła-
dysława Andersa, w naszym 
naprawdę dobrze rozwijającym 
się inwestycyjnie mieście i gminie 
strzegom. oby tak dalej. dzięku-
jemy za interwencyjne, coroczne 
uzupełnianie grysem granitowym 
braków w nierównościach na 
ulicy, gdzie mieszkamy. jednak to 
uzupełnianie nawierzchni dopro-
wadziło do zasypania istniejących 
studzienek deszczowych i kanali-
zacyjnych. co za tym idzie, woda 

deszczowa przy obf itych opadach 
zbiera się na  ulicy Andersa, two-
rząc olbrzymie kałuże na całej 
szerokości, nie do przejścia suchą 
stopą. obecnie są czynne/udroż-
nione, chyba tylko 2-3 studzienki 
deszczowe na całej długości ulicy. 
odnośnie studzienek kanali-
zacyjnych dodam, że zasypanie 
studzienek kanalizacyjnych wiąże 
się z brakiem odprowadzania ga-
zów (siarczek wodoru, dwutlenek 
siarki, wybuchowy metan, ditelnek 
węgla i jeszcze kilka ciekawych 
gazów), tworzących się w nie-
czystościach odprowadzanych do 
kanalizacji. Panie burmistrzu, 
mamy pytanie, kiedy możemy li-
czyć na doprowadzenie stanu ulicy 
Andersa do cywilizacji? czyli 
nawierzchnia bitumiczna/asfalt, 
udrożnione studzienki deszczo-
we i kanalizacyjne? dodam, że 
oświetlenie przy tej ulicy jest tylko 
w połowie, a wypadałoby oświe-
tlić ją w całości. sporo osób tędy 
spaceruje wieczorami. obecnie 
wybudowały się jeszcze trzy domy 
jednorodzinne i wszyscy borykamy 
się z tymi problemami. może 
jest jakieś inne rozwiązanie? 
takie jak przy ulicy brzozowej, 
gdzie gmina udrożniła i osadziła 
kratkę ściekową w odpływie tzw. 
deszczówki. A może warto zasta-

nowić się, kiedy zrobić tę ulicę w 
całości (nawierzchnia bitumiczna, 
udrożnione studzienki kanaliza-
cyjne i deszczowe, oświetlenie)? 
może na początek udrożnienie 
studzienek deszczowych i kana-
lizacyjnych?

Dziękuję za miłe słowa. Jak 
pan zauważył, jesteśmy daleko 
zaawansowani w remoncie ulic 
w Strzegomiu. Planujemy dużą 
inwestycję na ulicy Dolnej i 
zostanie nam tylko cały obszar 
Domków, jak to nazywamy. Nie 
zapominamy o ulicach 3 Maja 
i Morskiej. Na terenie gminy 
największe zadania do zrobienia 
to osiedla w Rogoźnicy i Go-
czałkowie. Do zrobienia są także 
ulice w Stanowicach. Później 
przyjdzie czas na ulice, gdzie 
mamy nowe zabudowy, jak choćby 
Milenijna, czy Wodna. Wydział 
Gospodarki Komunalnej odtwo-
rzy kratki kanalizacji deszczowej 
oraz oczyści je. Zostało  wynajęte 
specjalistyczne urządzenie umoż-
liwiające lokalizację istniejących 
krat ściekowych. Po wykonaniu 
powyższego, Urząd natychmiast 
przystąpi do oczyszczania sieci. 
Proszę o wyrozumiałość. Często 
zaglądam na nasze osiedle i wiem, 
że trzeba te ulice doprowadzić do 
porządku. 

W sobotę 29 lipca 2017 r.  
w strzegomskiej Bazylice 
Mniejszej odbył się koncert w 
ramach Festiwalu Bachowskie-
go, organizowanego od wielu 
lat w Świdnicy. Strzegom po 
raz pierwszy włączył się we 
współorganizację tego przed-
sięwzięcia. Strzegomianie mieli 

okazję wysłuchać koncertu pod 
tytułem „Lassus: Lagrime di 
San Pietro”, sakralne madrygały 
na septet wokalny w wykonaniu 
CAPELLA CRACOVIENSIS 
Jan Tomasz Adamus. – Były to 
bardzo duże wydarzenie, które 
wprawiło wszystkich w zachwyt 
– mówią uczestnicy koncertu. 

 Festiwal w strzegomiu Przyjdź na wystawę! 
W  Centrum Aktywności 

Społecznej „Karmel” moż-
na podziwiać wystawę Grupy 
Ukrytej.

Jest to niezwykle interesująca 
ekspozycja malarstwa oraz kola-
żu pod nazwą „Pryzmat”. 

- Mając bilet Euro, mogliśmy 
odbyć podróż pociągiem do 
Zittau, a następnie kolejką pa-
rową do kurortu Oybin. Z tego 
miejsca przeszliśmy spacerkiem 
przez las, podziwiając różnorod-
ną roślinność oraz piękne skały 
w kształcie solidnych, stromych 

stożków. Góry Żytawskie leżą 
na terenie Niemiec. Po polskiej 
stronie to Góry Łużyckie, więk-
sza ich część leży w Czechach. 
Jazda ciuchcią - odkrytym wago-
nem - ukazała wspaniałe widoki, 
a  gęsty dym wydobywający się 
z  parowozu przybierał różne 

kształty. Podróż pociągiem na 
trasie Goerlitz - Zittau też sta-
nowiła atrakcje, gdyż co chwila 
pojawiały się napisy na budyn-
kach raz w języku polskim a raz 
niemieckim – relacjonuje Euge-
nia Zasińska, przewodnicząca 
Związku. 

Były bańki mydlane, zumba, 
dmuchany basen, malowanie 
twarzy, klocki gigant. Wiele 

radości przysporzyły konkursy, 
w których dzieci chętnie brały 
udział. Nie zabrakło również 

domowych ciast, orzeźwiają-
cej lemoniady i słodkiej waty 
cukrowej. – Zabawa jest wspa-

niała. Każde dziecko znajdzie 
tu coś dla siebie – komentowali 
uczestnicy wydarzenia. 

Festyn rodzinny na Plantach już za nami
Słoneczna pogoda sprawiła, że do parku licznie przybyli strzegomianie. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, które sprawiły sporo radości

Niezwykłą, turystyczną przygodę przeżyli członkowie Związku Emerytów i Rencistów 
na wycieczce w Góry Żytawskie w dn. 18 i 19 lipca br. 

W dniach od 19 do 21 lipca 2017 r. na strzegomskich Plantach 
odbył się Festyn Rodzinny, którego organizatorami było Cen-
trum Chrześcijańskie oraz Strzegomskie Centrum Kultury. 

ciekawa wycieczka członków związku emerytów

Grupę Ukrytą tworzą: Dorota 
Zuber, Sylwia Mucha, Zbigniew 
Karpiński, Magdalena Międz-
kiewicz, Iwona Słowik-Pupin, 
Arkadiusz Ruszczyk, Iwona 
Trzcińska i Lidia Misiuna. Artyści 
wspólnie tworzą od kwietnia tego 
roku. Wernisaż wystawy miał 
miejsce 28 lipca i przyciągał wie-
lu zainteresowanych Natomiast 
wystawę będzie można oglądać 
do 15 września. Zapraszamy. 
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Widowiskowe akrobacje 
kaskaderskie, ciekawe po-
kazy hodowlane, koncerty 
gwiazd oraz bogata strefa 

wystawców to tylko niektóre 
z  atrakcji zaplanowanych 
w  Morawie wspólnie przez 
gminę Strzegom, Strzegom-

skie Centrum Kultury oraz 
LKS Stragona. 

Rywalizacja sportowa roz-
grywać będzie się w dniach 
17-20 sierpnia. Przez pierw-
sze dwa dni widzowie podzi-
wiać będą grację jeźdźców 
i  piękne ruchy koni w  kon-
kursie ujeżdżenia, w sobotę 
widowiskową i  bardzo emo-

cjonującą próbę terenową 
– cross. Mistrzów Europy 
wyłonią niedzielne skoki, na 
bardzo wymagającym par-
kurze.

Obok sportowych zmagań 
w  programie nie zabraknie 
dodatkowych atrakcji poza-
sportowych dla całych rodzin. 
Na hipodromie powstawanie 

wielka strefa wystawców 
z  produktami jeździeckimi 
oraz lokalnymi. Prezentować 
będzie się strzegomska bran-
ża kamieniarska i  sołectwa 
gminy Strzegom. W  Mora-
wie odbędzie się również 
Regionalna Giełda Minerałów 
organizowana przez Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej. 

W programie są również wie-
czorne koncerty gwiazd mu-
zyki folkowej i  rozrywkowej, 
a w ciągu dnia ciekawe pokazy 
jeździeckie i hodowlane. Swoje 
umiejętności w pokazach wol-
tyżerskich i kozackich z uży-
ciem ognia zademonstrują ka-
skaderzy konni. Polski Związek 
Hodowców Koni przygotowuje 
cały blok prezentacji osiągnieć 
polskiej hodowli. Zobaczymy 
konie zimnokrwiste i  śląskie 
oraz pokazy powożenia za-
przęgami. 

Z  myślą o  najmłodszych 
powstanie miasteczko zabaw 
z dmuchanymi zjeżdżalniami, 
bungee, ścianką wspinacz-
kową i  przejażdżkami na 
kucykach.

Sierpniowe mistrzostwa 
Europy w  wkkw to wiel-
kie wydarzenie sportowe 
i  świetna zabawa dla całej 
rodziny. 

Zapraszamy w  sierpniu 
do Morawy! Przedstawiamy 
szczegółowy plan imprez 
towarzyszących! 

Sportowe emocje i świetna zabawa dla całej rodziny

mistrzostwA euroPy we wszechstronn ym konkursie koniA wierzchowego 

Program sportowy i imprezy towarzyszące

Wtorek, 15.08.2017
20.45
Ceremonia otwarcia – Pergola przy Hali Stulecia we Wrocławiu – wstęp 
wolny

Środa, 16.08.2017
15:00 Pierwszy przegląd koni

Czwartek, 17.08.2017
10.00 - 16.30 Ujeżdżenie - część I

Piątek, 18.08.2017
10.00 - 16.30 Ujeżdżenie - część II
17.00
Koncert muzyki folkowej /scena przy trasie crossu/
Wystąpią: zespoły folklorystyczne, zespół muzyki country, gwiazda wieczoru 
- Future Folk

Sobota, 19.08.2017
11.00 - 16.30 Cross
Prezentacje sołectw – Strefa wystawców lokalnych – cały dzień
17.00
Koncert muzyki rozrywkowej – scena przy trasie crossu /wstęp wolny/
Wystąpią: Teresa Werner, Piękni i Młodzi, gwiazda wieczoru - Piersi

Niedziela, 20.08.2017
09.00 Drugi przegląd koni
11.00 - 15.30 Skoki
15.35 - 16.00 Ceremonia medalowa
Giełda minerałów – Strefa wystawców lokalnych – cały dzień
Pokazy kaskaderskie:
Apolinarski Group - kaskaderzy konni – Arena główna /w przerwie części 
sportowej/
Salon Polskiego Konia:
Pokazy hodowlane oraz pokazy powożenia zaprzęgami – Arena główna /w 
przerwie części sportowej/

Mieszkańcy gminy Strzegom będą 
mieli wstęp wolny na tę imprezę 
z wyjątkiem wstępu na trybuny 
w trakcie niedzielnego finału skoków. 
Wejście na trybuny w niedzielę 
trzeba będzie wykupić za pośred-
nictwem serwisu internetowego 
www.ticketpro.pl

Mieszkańcy gminy Strzegom 
będą mieli zapewniony dojazd 
na wydarzenia wg zamieszczo-
nego rozkładu: 

Przystanek w Strzegomiu: ul. Leśna
Przystanek w Morawie: za skrzyżowa-

niem w kierunku Międzyrzecza

Piątek - 18.08. 
odjazd ze Strzegomia, godz. 12.00 
odjazd z Morawy, godz. 16.00
odjazd ze Strzegomia, godz. 16.30 
odjazd z Morawy, godz. 21.00

Sobota 19.08.
odjazd ze Strzegomia, godz. 10.15, 
powrót od razu
odjazd ze Strzegomia, godz. 11.00, 
powrót od razu
odjazd ze Strzegomia, godz. 16.00 
odjazd z Morawy, godz. 17.00
odjazd ze Strzegomia, godz. 18.00 

odjazd z Morawy, godz. 21.00

Niedziela 20.08.
odjazd ze Strzegomia, godz. 10.00 
powrót od razu
odjazd ze Strzegomia, godz. 11.00 
odjazd z Morawy, godz. 16.00
odjazd z Morawy, godz. 17.30

Mistrzostwa Europy we wszechstronnym kon-
kursie konia wierzchowego to nie tylko wielkie 
sportowe emocje i zacięta walka o medale, ale 
również bardzo atrakcyjny program imprez to-
warzyszących. 
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zagłosuj na 
Przedszkole nr 3! 

Publiczne Przedszkole 
nr 3 w Strzegomiu przy ul. 
Parkowej 8 bierze udział 
w  konkursie „ColorLove 
Przedszkole” skierowa-
nym do przedszkoli w re-
jonie dolnośląskim.

G ł ó w n ą  n a g r o d ą 
w  w/w  konkursie jest 
odmalowanie elewacji 
zewnętrznej przedszkola. 
Bardzo prosimy o  gło-
sy dla placówki. Głoso-
wać można na stronie  
www.baumitstar.pl w za-
kładce „ColorLove Przed-
szkole”.

Głosy można oddawać 
jeden raz dziennie do 
dnia 30.09.2017 r. Aby 
głos był ważny, należy 
go aktywować poprzez 
kliknięcie w  link prze-
słany na podany przez 
głosującego adres e-mail.

- Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy 
zechcą razem z  nami 
zaangażować się w zdo-
bycie nowej elewacji dla 
naszej placówki – dodają 
przedstawiciele przed-
szkola. 

P lan wy jazdu był 
n i e zwyk le  nap ię t y. 
Oprócz codziennych 
zajęć profilaktycznych 

i  sportowych 
obfitował 

w wiele wyjazdów. Uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić Toruń 
z  Krzywą Wieżą, domem 
i  pomnikiem Mikołaja Ko-
pernika oraz Pomnikiem Fli-
saka. Przechadzali się również 
pięknymi uliczkami Rynku 
Staromiejskiego i zrobili pa-
miątkowe zdjęcie nad Wisłą. 
Nie zabrakło czasu na wy-
cieczkę do Trójmiasta, rejs na 
Westerplatte, wyjazd do Pia-
sków graniczących z  Rosją, 
spacer plażą do Ujścia Wisły 
w  Mikoszewie oraz zwie-
dzanie Zamku Krzyżackiego 
w  Malborku. Dzieci brały 
udział w meczach piłki nożnej 
i siatkowej, grały w kręgle, bi-
lard, ping-ponga i mini-golfa, 
a w międzyczasie relaksowały 
się plażując, kąpiąc się w mo-
rzu, czy basenie i bawiąc się na 
dyskotekach integracyjnych. 
Bardzo ciekawą atrakcją była 
prelekcja o bursztynie, w trak-
cie której dzieci odpowiadały 
na pytania  „premiowane” 
kawałkami  p rawdz iwych 
bursztynów. Sposobem na 
deszczowe, kolonijne wieczo-
ry była zabawa w  „biznesy”. 
Dzieci wymyśliły całą gamę 
usług, od fryzjerskich i  ko-
smetycznych, poprzez gabi-
net masażu, skończywszy na 
salonie gier komputerowych 
i  gabinecie strachu. Zabawa 
była świetna. 

na obozie z atrakcjami
Plan wyjazdu był niezwykle napięty. Oprócz codziennych zajęć profilaktycznych i sportowych obfitował w niespodzianki 

Partnerem współpracy była 
Fundacja PKO Banku Polskie-
go która przekazała na ten cel 
darowiznę w wysokości 6000 zł. 
Celem programu było rozwijanie 
dziecięcej kreatywności oraz po-
szukiwanie nowych pomysłów, 
a przede wszystkim kreatywna 
zabawa i  kreatywne działania. 
Program realizowany był poprzez 
cykliczne zajęcia: ,,Kuchcikowo” 

,,Teatr przedszkolaka”, ,,Zajęcia 
z  mamą i  tatą”, ,,Kreatywne 
zabawy tęczą malowane’’. - Z po-
zyskanych środków zakupione 
zostały stroje teatralne dla dzieci, 
nagłośnienie, rekwizyty i pomoce 
dydaktyczne do rozwijania ak-
tywności plastycznej, muzycznej, 
werbalnej i  ruchowej - mówi 
Wiesława Górka, dyrektor pla-
cówki. 

,, Akademia kreatywnego Przedszkolaka ‘’

Projekt realizowany był od 1 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Liczyły się: radość, pomysły i twórcze myślenie oraz kreatywne działanie 

- Każdego dnia dzieci i młodzież 
brały udział w różnego rodzaju za-
jęciach m.in.: plastycznych, spor-
towych, terapeutycznych czy zaję-
ciach z zakresu terapii uzależnień. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się bezpieczne doświadczenia 
chemiczne z wykorzystaniem ku-
chennych produktów takich jak: 
ocet, soda czy czerwona 
k a p u -
sta. Pod 
okiem 
p a n i 

Asi, nauczyciela chemii, w ruch 
szły menzurki i  roztwory, które 
ku uciesze wszystkich pieniły się 
lub zmieniały kolor. W progra-
mie półkolonii były jak zwykle 
wycieczki: odwiedziliśmy nasze 
ukochane kozy w gospodarstwie 
„Jaśkowe Kozy” w Żółkiewce, by-
liśmy też w kinie w Strzegomskim 
Centrum Kultury na filmie pt. 
„Auta 3” – opowiada Małgorzata 
Zaremba, dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych. Wielką atrakcją 
okazał się wyjazd pociągiem do 
Jaworzyny Śląskiej, gdzie dzieci 
zwiedziły Muzeum Kolejnictwa.

 - Poza tym byliśmy na 
basenie, spacerowaliśmy po 
Strzegomskich Plantach, ba-

wiliśmy się na placach zabaw 
oraz urządzaliśmy pikniki. 
Wszystkim było żal, że czas 
półkolonii tak szybko minął – 
wspominają dzieci. - Pragnie-
my podziękować wszystkim 
osobom, które pomogły nam 
w organizacji letniego wy-

poczynku dla uczniów naszej 
szkoły. Dzięki wielu dobrym 
ludziom, nasi podopieczni 
aktywnie i z mnóstwem atrak-
cji spędzili czas, po którym 
zostały wszystkim piękne 
wspomnienia – mówi Małgo-
rzata Zaremba. 

Wielką atrakcją okazał się wyjazd pociągiem do Jaworzyny Śląskiej i zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa

Na terenie ogrodu parafii p.w. 
św. Apostołów Piotra i  Pawła 
członkowie i  sympatycy Sto-
warzyszenia Przyjaciół Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” zorganizowali festyn 
profilaktyczny pod hasłem 
„Żegnaj szkoło, witajcie 
wakacje”. 

-  W   c z a s i e 
festynu zorga-
nizowaliśmy dla 
dzieci konkur-
sy, quizy, gry, 
turnieje oraz 
zaprezen-
towaliśmy 
s z e r o k i e j 
publiczno-
ści dokona-
nia kultural-
ne i  arty-
s t y c z n e 
d z i e c i 
i   m ł o -

dzieży. Festyn miał charakter 
profilaktyczny, ponieważ pro-
pagował idee życia bez alkoholu 
i narkotyków, a także zachęcał 
do zdrowego i sportowego stylu 
życia – relacjonują organizato-
rzy. Mimo niesprzyjającej aury, 

znaleźli się śmiał-
kowie, którzy 

wzięli udział 
w  rozgr yw-
k ac h  s p o r -
towych, grze 

w szachy, strzelaniu 
z  łuku, zabawach 
i konkursach. Rów-

nież inne zaję-
cia wzbudziły 
wiele emocji: 
zajęcia pla-
styczne , ma-
lowanie twa-
rzy, robienie 
bransoletek, 
zajęcia z  ani-
matorami.

Witajcie wakacje,…

Już po raz piąty Uczniowski Klub Sportowy „Aktywna 
Kostrza” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kostrzy zorganizował obóz sportowo- 
profilaktyczny. W tym roku grupa 45 kolonistów, pod opieką 
wychowawców, wyjechała do nadmorskiego Sztutowa. 
Część pieniędzy na ten cel pochodziło z gminy Strzegom.

 Kreatywna zabawa i działania towarzyszyły przedszkola-
kom z Misia Uszatka podczas realizacji projektu ,,Akademia 
Kreatywnego Przedszkolaka’’. 

Tegoroczne półkolonie w  Zespole Szkół Specjalnych są 
już wspomnieniem. zapamiętanym, Podopieczni placówki 
mieli możliwość doświadczyć wielu pozytywnych wrażeń, 
przygód i dobrej zabawy na świeżym powietrzu. 

Półkolonie w zespole szkół specjalnych
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MEKSYK - FOLK DANCE 
COMPANY TIERRA ME-
STIZA

Zespół folkorystyczny Tierra Me-
stiza został założony w 2000 roku 
pod przewodnictwem choreografa 
Caroliny Ordaz Ortiz. Celem 
grupy jest zapoznanie widzów 
z  kulturą Meksyku. Widowi-
skowe pokazy, pełne barwnych 
strojów oraz rytmiczna muzyka 
połączona z  umiejętnościami 
oraz zręcznością tancerzy prze-
noszą publiczność we wspaniałą 
przygodę, pełną meksykańskich 
tradycji. Układy taneczne, pocho-
dzące z różnych zakątków kraju, 
nawiązują do religijnych mitów, 
scen z życia codziennego, miłości 
oraz tragedii.

CHINY – ZESPÓŁ FOLK-
LORYSTYCZNY YANZHOU 
Z REGIONU YANCHI
Zespół pochodzi z regionu Yanchi, 
został założony w październiku 
2010 roku. Składa się z 39 osób. 
Każdego roku bierze udział w fe-
stiwalach i daje ok. 110 koncertów. 
Aby grupa mogła przygotować się 
do swoich pokazów, artyści odwie-
dzają lokalne wsie w celu poznania 
tradycji, zwyczajów, obrzędów. 
Wzbogacają tym samym swoje 
tańce i muzykę, tworząc wielkie 
widowiska. Niejednokrotnie pre-
zentacje sceniczne otrzymywały 
nagrody i wyróżnienia na festi-
walach w kraju oraz poza jego 
granicami.. Prezentacje sceniczne 
są to barwne widowiska, pełne 
egzotyki i tajemniczości.

POLSKA - STUDENCKI 
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 
„KATOWICE”
Powstał w 1969 roku przy Uni-
wersytecie Śląskim jako pierwszy 
studencki zespół folklorystycz-
ny w naszym regionie. Nazwa 
oraz dobór repertuaru świadczą 
o dużym przywiązaniu do Ziemi 
Śląskiej. W  swoim programie 
zespół posiada m.in. pieśni i tańce 
Górnego i Dolnego Śląska, Beski-

dów Śląskich i Żywieckich, okolic 
Krosna oraz tańce narodowe 
Kujawiaka, Oberka, Krakowiaka, 
Mazura oraz Poloneza. Trzon 
Studenckiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Katowice” stanowią stu-
denci i absolwenci Uniwersytetu 
Śląskiego. Oprócz nich do zespołu 
należą studenci innych śląskich 
uczelni, dla których taniec i śpiew 
ludowy jest wielką pasją. Łączy 
ich wszystkich wspólna miłość do 
folkloru. Wysokiej ocenie podlega 
również konkursowy dorobek 
Zespołu, o czym świadczy ode-
brany w 2015 roku Platynowy 
Laur Umiejętności i Kompetencji 
Regionalnej Izby Gospodarczej 
w kategorii kultura.

POLSKA - KAPELA GÓ-
RALSKA „PoPIERONIE”
Kapelę „PoPieronie” od 2009 roku 
tworzy czwórka młodych, zdol-
nych ludzi (w 2015 roku dołączyła 
piąta osoba). Razem tworzą uni-
kalny styl gry, łącząc swoje indy-
widualne pasje twórcze na gruncie 
muzyki głęboko zakorzenionej 
w  ich góralskiej obyczajowości. 
Każdy z nich poznał także mu-
zykę pogranicza kultur: polskiej, 
słowackiej oraz węgierskiej, któ-
rych pierwiastki można dostrzec 
w ich twórczości. W trakcie swojej 
działalności kwintet „PoPieronie” 
koncertował na wielu scenach pol-
skich i zagranicznych. Upiększał 
swą grą i śpiewem masę imprez 
okolicznościowych oraz festiwali 
międzynarodowych, szczegól-
nie tych poświęconych muzyce 
ludowej.

Z E S P Ó Ł  F O LK LO RY-
STYCZNY „KOSTRZANIE”
„Kostrzanie” działają od roku 
1975 we wsi Kostrza w Gminie 
Strzegom. Zespół powstał z ini-
cjatywy Koła Gospodyń Wiej-
skich w Kostrzy. Jest zespołem 
wielopokoleniowym, w którym 
najliczniejsza grupa to młodzież 
i  dzieci. Zespół liczy 70 osób, 
w  tym 6-cio osobowa kapela. 
Program zespołu to stylizowane 

suity z  regionów: krakowskiego, 
lubelskiego, dolnośląskiego, ło-
wickiego, rzeszowskiego, tańce 
i  śpiewy łowickie towarzyszące 
obchodom Święta Chleba oraz re-
pertuar religijny. Od 1992 r. zespół 
jest współorganizatorem Między-
narodowego Festiwalu Folkloru w  
Strzegomiu, a od roku 
1993 „Kostrzanie” są 
członkiem Polskiej 
Sekcji CIOFF. Swój 
dorobek artystyczny 
zespół prezentował 
w Polsce, a  także we 
Włoszech, Niem-
czech, Macedonii, 
Bułgarii, Czechach, 
Francji, Szwecji, Hisz-
panii, Grecji. 

WĘGRY – ZE-
SPÓŁ FOLKLO-
RYSTYCZNY „BI-
BORKA”
Zespół kładzie ogrom-
ny nacisk na rozwój 
i  rozpowszechnianie 
sztuki tańca: wzbu-
dzając zainteresowa-
nie tańcem ludowym, 
niwelując stereoty-
py w kierunku tego 
gatunku, podnosząc 
świadomość odbior-
ców. Prezentacje sce-
niczne są niezwykle 
widowiskowe i pełne 
ekspresji. Tańce za-
chwycają dynamiką. 
Muzyka i brzmienia 
wokalne połączone 
z tańcem tworzą wi-
dowisko artystyczne, 
które odbiorcom do-
starcze niepowtarzl-
nych przeżyć. Sto-
warzyszenie zespołu 
organizuje kursy 
folklorystyczne (tań-
ce rumuńskie i tańce 
mniejszości z  Sied-
miogrodu). Posiadają 
4 klasy taneczne dla 
osób w wieku od 4 do 
50 lat. Występowali 

między innymi na Węgrzech, 
w  Rumunii, na Słowacji oraz 
w Austrii. Instrumentarium ze-
społu to instrumenty smyczkowe. 
Zespół postrzegany jest jako am-
basador kultury ludowej Węgier 
poza granicami kraju.

TAJLANDIA – LANNA FOLK 
DANCE GROUP
Zespół gości w Strzegomiu w 40-

osobowym składzie. Jak nazwa 
zespołu mówi, nawiązuje do 
bogatej tradycji i kultury Lanny, 
dawnego „Królestwa miliona pól 
ryżowych”, istniejącego od XIII 
do XVIII wieku. Obecnie tereny 
północnej Tajlandii. W swoim re-
pertuarze zespół ma tańce, w któ-
rych odzwierciedlona jest historia, 
kultura, religia, zwyczaje, tradycje, 
życie codzienne mieszkańców 

Lammy. Istotną rolę odgrywają 
również rekwizyty, wykorzystywa-
ne na scenie. Z tańcem współgra 
bogate instrumentarium: sa-lor 
(instrument strunowy), sueng 
(instrument strunowy), phi (od-
miana fletu), glong (instrument 
perkusyjny), ching-chab (talerze 
perkusyjne). Instrumenty wyko-
nane są głównie z roślin, drewna, 
kości i sierści zwierząt.

H I S Z PA N I A  – 
ARAN TZ ART E 
DANTZ A TAL-
DEA
Zespół  na  MFF 
w Strzegomiu zapre-
zentuje się w ponad 30 
– osobowym składzie. 
Na festiwalowej sce-
nie zaprezentują tańce 
z  siedmiu prowincji 
kraju Basków. Tańce 
są intensywne i pełne 
ekspresji. Siła oraz 
światło są niezwykle 
istotne w  pokazach, 
ponieważ podkre-
ślają ideę, wartości 
i emocje. Doskonałym 
uzupełnieniem pre-
zentacji tanecznych 
jest muzyka. Grana na 
żywo dostarcza mnó-
stwo energii. Instru-
mentarium zespołu 
jest niezwykle bogate 
i  charakterystyczne 
właśnie dla Basków. 
Grupa prezentu-
je tańce, w  których 
ogromne znaczenie 
mają kije i  miecze. 
Tancerze wykazuję się 
niezwykłą zręczno-
ścią używając wspo-
mnianych rekwizy-
tów. Tańce pochodzą 
z różnych okresów hi-
storycznych i w pełni 
oddają bogatą kulturę 
i  tradycje kraju Ba-
sków. Również stroje, 
w których występują 
tancerze związane są 
z kulturą Basków.

„Strach. Opowiadania Kreso-
we” to zbiór dwunastu opowia-
dań, które łączy jedno – okrutne 
morderstwa dokonywane przez 
Ukraińców, sąsiadów Polaków, 
często żyjących w tej samej wio-
sce, na mieszkańcach Kresów, 
to oddane z  wielką dbałością 
o  szczegóły, opisy tortur, me-
tody zabijania, jakimi posługi-
wali się ukraińscy nacjonaliści, 
których bestialstwo wykracza 
poza granice wyobraźni. A  to 
tylko niewielka część. Stanisław 
Srokowski podczas wojny, jako 
mały chłopiec mieszkał z rodziną 
w  miejscowości Hnilcze koło 

Podhajec (województwo tar-
nopolskie II Rzeczypospolitej). 
Wieczorami, członkowie rodziny 
autora opowiadali straszne hi-
storie, ukazujące barbarzyństwo 
Ukraińców, którego nie da się wy-
razić żadnymi słowami. Siekiera 
i pieniek na okładce to rzucające 
się w oczy symbole okrucieństwa, 
zapowiadające wstrząsającą fa-
bułę. Na początku swojej książki 
autor podkreślił, że pomimo 
zmienionych danych bohaterów, 
opisywane historie wydarzyły się 
naprawdę. Najbardziej uderza-
jąca w psychikę czytelnika jest 
przedstawiona postawa zwykłych 

Ukraińców, którzy czerpali wręcz 
nie dającą się opisać przyjemność 
z  tortur zadawanych Polakom. 
Zabijanie sąsiadów, z  którymi 
się dorastało i  czę-
sto obcowało na co 
dzień, w pozbawio-
ny litości sposób, 
sprawiający wręcz 
radość i przyjemność 
z zadawanego bólu, 
to rzecz niebywa-
ła. Symboliczne jest 
również przedsta-
wienie obrazu ma-
łego chłopca, czyli 
autora, który pod 
wpływem usłysza-
nych historii, zaczyna się zacho-
wywać jak zwierzę, a buda dla 
psa staje się jego ostoją bezpie-
czeństwa. 

Oprócz iście barbarzyńskiego 
wymiaru zachowania Ukraiń-

ców na Kresach, autor porusza 
też bardziej czułą stronę duszy, 
pytając o człowieczeństwo i gra-
nice ludzkiego sumienia. Warto 

również podkreślić, 
że Srokowski wielo-
krotnie wspomina, 
iż ofiarami byli nie 
tylko Polacy.

Polecam czytelni-
kom z mocną psy-
chiką, po uprzednim 
nastawieniu się. To 
nie jest książka dla 
ludzi o słabych ner-
wach, ani dla tych 
którzy szukają cze-
goś łatwego i przy-

jemnego do poduszki. Mimo 
wszystko trzeba ją przeczytać, 
aby zmierzyć się z naszą trau-
matyczną przeszłością, z trudną 
narodową pamięcią i  z  losami 
ludzi których piekło już nie prze-

raża… bo już w nim byli. „Tylko 
tak możemy ocalić świat od 
zagłady. Tylko tak… poprzez… 
opowiadanie”. Po lekturze książki 
warto zadać sobie pytanie: „Czy 
masowe mordy Ukraińców były 
ludobójstwem?”. Na to pytanie 
każdy z nas musi sobie odpo-
wiedzieć sam, wszak żyją jeszcze 

wśród nas ostatni świadkowie 
tamtych wydarzeń, rozgrywają-
cych się w lipcu 1943 roku. Żyje 
także sam pisarz, którego stronę 
autorską można znaleźć w  In-
ternecie. Polecam serdecznie ku 
przestrodze.

renata Dworak, Biblioteka 
Publiczna w Goczałkowie

To oni zagrają w strzegomiu!

Jak płonęły kresy… czyli o niebywałym okrucieństwie

To będą wspaniałe dni świetnej zabawy. Co roku impreza przyciąga setki widzów, którzy przyjeżdżają z całej Polski, by podziwiać występy zespołów z całego świata

Strzegomscy bibliotekarze polecają książki godne przeczytania. Tym razem „Strach. Opowiadania Kresowe” Stanisława Srokowskiego 

„Najpierw bandy OUN zaatakowały sąsiednie wsie. Potem 
przeniosły się na północ. Płonął Wołyń, a po nim Podole 
i Pokucie. Płonęły Kresy. Ogarniał nas przerażający strach. 
Widzieliśmy cały koszmar zniszczenia, degradacje człowie-
ka i natury ludzkiej”.

Przed nami 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fokloru, który odbędzie się w dniach 
od 10 do 13 sierpnia 2017 r. Zobacz, jakie zespoły wystąpią przed publicznością. 
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Już niebawem rozpoczną 
się prace związane z budową 
ciągu pieszo-rowerowego 
w  Wieśnicy. Przypomnijmy, 
że w  kwietniu strzegom-
scy radni podjęli uchwałę 
w  sprawie udzielenia po-
mocy w  kwocie 150 tys. zł 
przez gminę Strzegom wo-
jewództwu dolnośląskiemu 
w  ramach realizacji zadania 
pod nazwą: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 374 
w zakresie budowy ciągu pie-
szo-rowerowego na odcinku 
Strzegom - Wieśnica”. 

W związku z potrzebą zapew-
nienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom jest konieczność budo-
wy 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 
komunikacyjnych w  gminie, 
a wyposażona w ciąg pieszo–ro-
werowy umożliwi w bezpieczny 
sposób poruszanie się pieszych 
i cyklistów. Obecnie opracowy-
wana jest dokumentacja projek-
towa tego zadania. 

Będzie ciąg pieszo-rowerowy

Spółka Wodociągi i Kanalizacja pod-
pisała umowę na budowę kanalizacji 
sanitarnej we wsi Godzieszówek. 
Wykonawcą robót budowlanych jest 
firma EKO – WOD ze Świdnicy. 
Koszt budowy to około 1 mln 597 
tys. zł. 

- W wyniku realizacji zadania wybu-
dowana zostanie kanalizacja sanitarna 
o długości 4,14 km, w  tym: sieć kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 
i  DN 200 – 1,71 km, sieć kanalizacji 
tłocznej –2,43 km, przepompownia 
ścieków we wsi Godzieszówek – 1 szt. – 
mówi Dorota Borkowska, prezes spółki 
Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu. 

Z  uwagi na położenie terenu za-
projektowano rurociągi grawitacyjne 
i tłoczne wraz z montażem jednej prze-
pompowni ścieków. Ścieki kierowane 
będą z  miejscowości Godzieszówek 
poprzez istniejącą kanalizację sanitar-
ną w  Tomkowicach i  Strzegomiu do 
oczyszczalni ścieków w  Strzegomiu. 
Budowa kanalizacji będzie realizowana 
w  latach 2017 – 2018. W  pierwszej 
kolejności zostanie ułożony odcinek 
kanalizacji tłocznej w  drodze łączącej 
Godzieszówek z Tomkowicami. 

kanalizacja we wsi
Budowa kanalizacji w Godzieszówku będzie realizowana w latach 2017 – 2018

R ó w n i e ż  w   c e n t r u m 
w s i ,  p r z e d  p o m n i k i e m 
„Wdzięcznośc i  Bojowni-

kom o  wyzwolenie ziemi 
dolnośląskiej” Damian Ma-
nia , Paweł Kwiatkowski , 

S z y m o n  D z i a d u r a ,  S t a -
nisław L ukas , Kr z y sztof 
Przypek i  Rafał Majecki, 

położyli z  kostki granito-
wej piękny chodnik, godny 
tego miejsca. Prace przygo-

towawcze specjalistycznym 
sprzętem wykonał Antoni 
Przypek.

-  C i e s z y  m n i e  b a rd z o 
i napawa optymizmem za-
pał  do pracy i   społeczne 
zaangażowanie w pracy na 

rzecz swojej małej ojczyzny 
mieszkańców młodego po-
kolenia. Widać że zależy im 
na tym, aby w  Olszanach 
było coraz ładniej . Serce 
rośnie – mówi Stanisława 
Górska, sołtys Olszan. 

młodzi pracowali społecznie dla Olszan
- Cieszy i napawa optymizmem zapał do pracy i społeczne zaangażowanie w pracy na rzecz swojej małej ojczyzny mieszkańców młodego pokolenia – mówi sołtys wsi

Po raz dziesiąty w Stano-
wicach odbędzie się Święto 
Chleba, które zaplanowano 
na 27 sierpnia 2017 r. Or-

ganizatorami wydarzenia 
s ą  S t o w a r z y s z e n i e  o r a z 
R ad a  S o ł e c k a  W s i  S t a -
nowice. 

zapraszamy na Święto chleba!

Dzięki staraniom radnego Tadeusza 
Zarzyckiego, został oczyszczony kanał 
i  studzienki przy bramie cmentarza 
w Goczałkowie. 

- Należało to zrobić, aby wody deszczowe 
nie wpływały na cmentarz, tylko do kanalizacji 
burzowej – wyjaśnia radny. Jak zwykle można 
było liczyć na pomoc mieszkańców Goczał-
kowa. W  prace zaangażowali się Leszek 
Taraciński, Piotr Hołówka, Zdzisław Pa-
nok, Dariusz Syska i Henryk Miszkiewicz. 
– Mam nadzieję, że to nie ostatnie zadanie, 
które wspólnie realizujemy – dodaje radny. 

razem dali radę. Oczyszczono studzienkę
– Mam nadzieję, że to nie ostatnie zadanie, które realizujemy wspólnie z mieszkańcami – mówi radny

Młodzi mieszkańcy Olszan w wakacje pracują społecznie dla swojej wsi. Piłkarze LKS „Huragan” Krzysztof Przypek, 
Adrian Majecki, Mariusz Janowski, Jakub Komornicki, Mariusz Krzyżak, Kacper Migoń i Piotr Korga wyremontowali, 
oczyścili i pomalowali pergolę stojącą przy przystanku autobusowym w centrum wsi. Farbę kupiła Rada Sołecka.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 od mszy św. w ko-

ściele Stanowicach. Zaraz po nabożeństwie w parku przy 

świetlicy wiejskiej odbędą się konkursy, degustacja potraw, 

ciast oraz wręczenie nagród. Natomiast o godz. 18.00 odbędzie 

się zabawa taneczna z zespołem „Sąsiedzi”. Zapraszamy.
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Działka rolna w Goczałkowie

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługowakomórka przy ulicy Legnickiej 
Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana 
nr 2799, AM – 15, Obr.3, 
położona w Strzegomiu, 
przy ulicy Parkowej gmina 
Strzegom o powierzchni 
1,1642 ha użytek:
- R II 0,9268 ha
- S-R II 0,2374 ha
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00028602/8. 
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 10/13 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
położonych w obrębie 3 mia-
sta Strzegom, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona 
jest symbolem J.1.MW/MN 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, jednorodzinna 
oraz usługowa.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 883.000,00 zł
Wadium - 88.300,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 900 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 29.
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.
Przyszły właściciel nierucho-
mości w momencie sprze-
daży ustanowi na prawie 
własności działki gruntu nr 
2799, AM-15, Obr.3 na rzecz 
przedsiębiorstwa przesyło-
wego TAURON Dystrybucja 
S. A. Oddział w Wałbrzychu 
i jego następców prawnych 
bezterminową służebność 
przesyłu w przebiegu linii 

napowietrznych średniego 
napięcia (SN 20 kV) o dłu-
gości ok. 48 m oraz ok. 50 m 
i szerokości pasa ograniczo-
nego użytkowania 4,6 m dla 
każdej z linii, polegającą na 
prawie do:
- całodobowego nieutrud-
nionego , nieograniczonego 
w czasie i miejscu dostępu 
(przechodu i przejazdu nie-
zbędnym sprzętem) przez 
służby TAURON Dystrybucja 
S.A. bądź jej przedstawi-
cieli, wykonania czynności 
związanych z utrzymaniem 
tych urządzeń, eksploata-
cją, modernizacją, doko-
nywaniem ich przeglądów, 
remontów, demontaży, kon-
troli, wykonywania pomiarów, 
konserwacji, wymiana na 
nowe i usuwaniem awarii, 
z obowiązkiem przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego 
na koszt właściciela urządzeń 
(TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Wałbrzychu i jej 
następców prawnych) oraz 
zakazie wznoszenia nowych 
budynków, budowli oraz na-
sadzeń i utrzymania drzew 
i krzewów. 
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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
11.09.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej 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 od-
wołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 

w formie aktu notarialne-
go. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umo-
wy w formie aktu notarialne-
go, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z pod-
miotem, który przetarg wy-
gra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami  Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490).
D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 
Przest rzennego 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 odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

BURMISTRZ STRZEGOMIA 
OGŁASZA PRZETARG UST-
NY, NIEOGRANICZONY na 
oddanie w najem komórki, 
o pow. 9,65 m2, położonej 
w granicach działki nr 748, 
AM-4, obr-1, w Strzegomiu, 
przy ul. Legnickiej 4. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 7 wrze-
śnia 2017 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – 
sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
komórki na kwotę 1,68 zł/m2 
miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu 
stawki czynszu będzie doli-
czony obowiązujący podatku 
VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł./m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 100 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 termi-
nie do dnia 4 września 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 
komórki, 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 
przetargu powinna posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwo-
tę o jaką wzrośnie stawka 

podstawowa ustalona dla 
komórek.
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.
Komórka będąca przedmio-
tem przetargu jest wolna 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Komórka udostępniona bę-
dzie dla wszystkich zainte-
resowanych do oglądania 
w dniu 
31 sierpnia 2017 roku, w go-
dzinach od 1000 do 1015 .
Szczegółowe informacje 
związanych z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pok. Nr 34, II p. 
lub telefonicznie pod nr 74 
8560542.
W przypadku zaistnienia waż-
nego powodu, ogłoszony 
przetarg może zostać od-
wołany.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty 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 prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 

3 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoź-
nica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów, 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 1 
R 3 uprawy rolne 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 8.004,00 zł
Wadium - 810,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 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 
negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.05.2017 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium, na konto gminy 
Strzegom – Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
11.09.2017 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 wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 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 przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-

samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocni-
ka 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. z 2014 
poz. 1490).
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.

Jak postępować w trakcie upałów?

W celu minimalizacji skut-
ków związanych z występo-
waniem wysokich temperatur 
zamontowano na strzegom-
skim Rynku specjalną kurtynę 
wodną dla ochłody przechod-
niów. Dodatkowo ustawiono 
8 dystrybutorów z wodą, by 
w razie potrzeby można było 
uzupełnić płyny. 

W trakcie upałów szcze-
gólnie zagrożone są osoby 
objęte pomocą społeczną, a 
więc niepełnosprawni, starsi, 
chorzy i samotni. Burmistrz 
Strzegomia zwraca się z proś-
bą o zapewnienie im odpo-
wiedniej opieki. W razie nagłej 
potrzeby należy dzwonić do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Strzegomiu – nr telefonu 
746 477 180 lub do Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – nr 
telefonu 74 8560-500. Upał 
jest również niebezpieczny dla 
dzieci i zwierząt.

Upał może doprowadzić do 
wystąpienia udaru słonecz-
nego lub cieplnego, który 
jest stanem zagrażającym 
zdrowiu, a nawet życiu. Jego 
objawy to: zmęczenie, silne 
bóle i zawroty głowy, nudno-
ści, gorączka, szum w uszach, 
drgawki, wzrost temperatury 
ciała zagrażający życiu, więk-
sza częstotliwość bicia serca i 
oddechu. Niewątpliwie, upał 
wpływa również na układ 
nerwowy człowieka. Wysokie 

temperatury mogą powodo-
wać ospałość, zdenerwowanie, 
a także wpływają na poziom 
koncentracji i efektywność 
pracy. 

Na koniec kilka praktycz-
nych wskazówek dla wszyst-
kich – niezależnie od wieku. 
Pamiętajmy więc, aby w upal-
ne dni: odpowiednio nawad-
niać organizm, ograniczyć 
opalanie i przebywanie na 
słońcu – może to doprowadzić 
organizm do przegrzania oraz 
zapewnić odpowiednią opiekę 
dzieciom i osobom starszym, 
które w upał nie powinny 
wychodzić z domu, a jeżeli jest 
to niezbędne, to koniecznie z 
nakryciem głowy.

Upały, które aktualnie występują w Polsce mogą być zagrożeniem dla zdro-
wia i życia ludzi, dlatego w tym okresie zwracamy się z prośbą o zachowanie 
szczególnej uwagi w kontekście swojego zdrowia i pomoc osobom potrze-
bującym. 
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Działka rolna w Jaroszowie

BurmisTrz sTrzeGOmiA inFOrmuJeLokal użytkowy w międzyrzeczu 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 
r. poz.2147 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowa-
na oznaczona jako działka 
nr 70/2, AM – 3, Obr. Ja-
roszów położona w Jaro-
szowie, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 
4,2807 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00032055/9.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich. 
Klasa gruntu:
- RIIIa – 4,2294 ha, - Ps III - 
0,0513 ha.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 24 
sierpnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 17 
R – tereny rolnicze.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nie-
ruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw 

w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 
z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, 
o którym mowa w punkcie 
3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości rolnych stanowiących 

przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2052 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 
109) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność 
rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – 
podstawa prawna: art. 23 ust.1 
pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadczenia-
mi wskazanymi w punkcie 2 
w zaklejonej kopercie z dopi-
skiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 14.09.2017 r. – dz. nr 

70/2, AM- 3, Obr. Jaroszów” 
należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 05.09.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wy-
mienionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,Po sprawdzeniu przez ko-
misję przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
07.09.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 226.100,00 zł 
(słownie: dwieście dwadzie-
ścia sześć tysięcy sto złotych 
00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1221 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 
22.610,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia dwa tysiące sześćset 
dziesięć złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 11.09.2017 r. na konto 
GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-

gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 70/2, 
AM-3, Obr.Jaroszów”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu środ-
ków na konto gminy Strze-
gom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 
w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.09.2017 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości. Jeżeli 
uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, koniecz-
ne jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnictwa 
upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowa-
nia przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych. O wyso-
kości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa 
notarialna może być zawarta 
wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania 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.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na 
koncie GMINA STRZEGOM 
– Bank Zachodni WBK S.A. 
O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.bip.
strzegom.pl

PAmiĘTAJ!
Gmina Strzegom odbiera 
kwartalnie odpady proble-
mowe – czyli wielkogabary-
towe, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. Są to 
wszystkie odpady o gaba-
rytach niepozwalających 
na ich umieszczenie w po-
jemnikach. W przeddzień 
ich odbioru odpady te na-
leży udostępnić odbiorcy, 
wystawiając je w miejscu, 
gdzie wystawiane są do 
odbioru pojemniki na od-
pady. 
W przypadku konieczności 
pozbycia się tych odpadów 
pomiędzy terminami ich 
odbioru – odpady wielko-
gabarytowe należy nieod-
płatnie przekazać do Punk-
tu Selektywnego Zbierania 
Odpadów PSZOK, który 
mieści się w Strzegomiu 
przy Alei Wojska Polskie-
go 75. 

BURMISTRZ STRZEGOMIA
OGŁASZA PIERWSZY PRZE-
TARG USTNY, NIEOGRANI-
CZONY na oddanie w najem 
lokalu użytkowego, o pow. 
42,50 m2, położonego na par-
terze budynku w Międzyrzeczu 
2, w granicach działki nr 36, 
AM-1, z przeznaczeniem na 
prowadzenie usług handlo-
wych – branża spożywcza ze 
sprzedażą alkoholu.
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się 24 
sierpnia 2017 roku, o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala nr 29.
Lokal będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem lokalu na 
kwotę 19,06 zł./m2 miesięcz-
nie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu będzie doliczony 
obowiązujący podatek VAT.
Stawka przebicia wynosi 0,01 
zł.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 1.000 zł. w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu lub na konto: Bank Zachod-
ni WBK S.A. O / Strzegom nr 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 21 sierpnia 
2017 r. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Strzegom
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem lo-
kalu, 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 przetar-
gu powinna posiadać dokument 
potwierdzający tożsamość.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest no-
tarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wypis 
z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.

Ustalony czynsz podlegać 
będzie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyj-
nych ogłaszany przez Główny 
Urząd Statystyczny za każdy 
kolejny rok w Monitorze Pol-
skim.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia umowy 
w przypadku wygrania przetargu 
powoduje przepadek wadium.
Najemca będzie zobowiązany 
wnosić opłaty Wynajmującemu 
oprócz wylicytowanego czynszu 
za media. 
Dla zainteresowanych osób, lokal 
udostępniony będzie do ogląda-
nia w dniu 7 sierpnia 2017 roku 
w godzinach od 1000 do 1030 .
Informacje związane z przetar-
giem można uzyskać w Strze-
gomskim Centrum Kultury ul. 
Paderewskiego 36, pokój nr 2, 
I p. lub telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 6494407.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
 Z A P R A S Z A M Y !!!

Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 
2147 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 
n ie ruchomośc i  s tano -
wiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczo -
nych do:
-  s p r z e d a ż y  z g o d n i e 
z Zarządzeniem Nr 199/
B/2017 Burmistrza Strze-
gomia z  dn ia  17 l ipca 
2017 r.
Xxxxx
Na podstawie art.35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 
2147 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 
38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy 

n ie ruchomośc i  s tano -
wiących własność Gminy 
Strzegom przeznaczo -
nych do:
- sprzedaży zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 200/B/2017, 
Nr 201/B/2017 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 26 lipca 
2017 r.
Xxx xxx
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 wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność Gminy 
Strzegom, przeznaczonych 
do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr: 202/B/2017, 
203/B/2017, 204/B/2017, 
205/B/2017, 206/B/2017, 
207/B/2017, 208/B/2017, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 28 lipca 2017 roku.
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Trwa wielka przebudowa ulic Paderewskiego i Matejki w Strzegomiu. Na ich modernizację gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – ok. 2,21 
mln zł. Jesteśmy przekonani, że efekty modernizacji wynagrodzą niedogodności spowodowane robotami.

Tak się zmieniają ulice
drogowe inwestycje w gminie strzegom 


