
W programie ŚGS: prezen-
tacje amatorskich grup arty-
stycznych i dorobku branży 
kamieniarskiej, bieg uliczny 
„Strzegomska 12”, Giełda Mi-
nerałów, turniej warcabowy 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, popisy histo-

rycznych grup rekonstrukcyj-
nych oraz koncerty gwiazd es-
trady polskiej, tj. zespołu Dżem, 
Setus, Zbigniewa Wodeckiego, 
Mesajah i Kasi Popowskiej.

Warto podkreślić, że w sobotę 
(20.06) i niedzielę (21.06) ogól-
nopolskie stacje TVN 24 i TVN 

Meteo Active będą nadawały 
cykl audycji „Prognoza pogody 
– wyjazdowa” ze strzegomskie-
go Rynku. Prezenterką pogody 

będzie znana i lubiana Maja 
Popielarska (godziny wejść na 
żywo ze Strzegomia w ramce).

TW

Gminne Wiadomości
StrzeGom

w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:

StrzeGom
Trwają prace  
na stadionie 

Trwa przebudowa Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strzego-
miu. Równolegle prowadzone 
są prace na górnej oraz na 
dolnej płycie boiska 

 str.3

StrzeGom 
Stop wandalom!

Siatka boiska przy ul. Ko-
szarowej w ostatnich dniach 
została zniszczona. Władze 
gminy apelują: reagujmy! 

 str. 3

StrzeGom
nasze festyny  
pełne atrakcji 

Mieszkańcy Strzegomia 
oraz trzech strzegomskich 
wsi bawili się na czterech 
festynach. Atrakcji nie bra-
kowało 

 str. 4 i 8

w SkróCIe:

Place jak nowe 

Trwa odnawianie placów 
zabaw na terenie gminy 
Strzegom. Swój wygląd 
zmienił w ostatnim czasie 
plac przy ulicy Krótkiej. 
Odmalowane urządzenia 
zabawowe zachęcają do 
korzystania z nich.

Bezpieczniej  
przy szkołach 

W ostatnim czasie wymie-
nione zostały słupki przy 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Strzegomiu 
oraz barierki przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Go-
czałkowie i przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu. Działania te 
nie pozostaną bez wpływu 
na bezpieczeństwo najmłod-
szych. 

Kwitnące wsie 

O tym, że wiosna w pełni 
świadczą liczne nasadzenia 
kwiatów. Dzięki nim miej-
scowości pięknieją. Takie 
efektowne rabaty zdobią 
Goczałków Górny. 
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W dalszym ciągu zachęcamy przedsiębiorców z branży kamieniarskiej z te-
renu gminy Strzegom i nie tylko do wystawienia swoich stoisk promocyjnych 
w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego. Wszelkie informacje można uzyskać 
u organizatora ŚGS - Strzegomskiego Centrum Kultury, pod numerem telefonu 
74 649 44 00.

Zespół działa nieprzerwanie od 
1975 roku, niezmiennie zachwy-
cając publiczność nie tylko z Pol-
ski, ale i z innych zakątków świata. 
Setki zagranych koncertów, liczne 
podróże, nagrody i wyróżnienia, 
litry wylanych łez wzruszenia oraz 
przyjaźnie, które pozostają na całe 
życie – to wszystko, co zapada 
w pamięć i wymaga przekazania 
przyszłym pokoleniom. 

Te emocje członkowie ze-
społu „Kostrzanie” przekazali 
publiczności podczas koncertu 
jubileuszowego, który odbył się 
5 czerwca br. w Strzegomskim 
Centrum Kultury. Reżyserem 
niezwykle sugestywnego i no-
stalgicznego z jednej strony, ale 
także barwnego, dynamicznego 
i żywiołowego widowiska był 
Gerard Nowak. Inscenizacja 
składała się z 3 odsłon: „Historia 
Kostrzan sercem pisana”, „Pej-
zaż tańcem malowany” i „Dać 
dzieciom skrzydła” i łączyła 
w sobie wątek patriotyczny 
- zamiłowanie do swojej 
„Małej Ojczyzny”, czyli 
Kostrzy, perfekcję w każ-
dym elemencie choreogra-
ficznego wtajemniczenia 
i pokoleniową ciągłość 
zespołu. Stąd na scenie 
– w różnych tańcach 
i odsłonach - pojawiali 
się zarówno najstarsi 
„Kostrzanie”, jak też 
ci, którzy dopiero sta-
wiają pierwsze kroki, 
zaczynając w ten spo-
sób swoją wielką przygodę 
z folklorem. 

W uznaniu zasług w zakre-
sie tworzenia, upowszechniania 
i ochrony kultury ludowej na 
terenie gminy Strzegom, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego 
- Małgorzata Omilanowska, na 
wniosek burmistrza Strzegomia 
– Zbigniewa Suchyty nadała 
odznaki honorowe „Zasłużony dla 

Kultury Polskiej”. Z rąk woje-

wody dolnośląskiego – Tomasza 
Smolarza odznaki honorowe 
otrzymali: Helena Czerniewicz, 
Zbigniew Hernik, Janina Ko-
złowska, Regina Łuczyńska, 
Jolanta Misztal, Helena Szer-
szeń, Leokadia Szubertowicz 
i Genowefa Ździebło.

Tak znamienita uroczystość 
nie mogła obejść się bez serdecz-
nych gratulacji z okazji 40-lecia 
działalności artystycznej zespołu 
„Kostrzanie”. Złożyli je parlamen-
tarzyści, przedstawiciele okolicz-
nych samorządów terytorialnych, 

reprezentanci sekcji CIOFF, 
delegacje zaprzyjaźnio-

nych zespołów folk-
lorystycznych z re-
gionu i wiele innych 
osób. – To dla mnie 

naprawdę wzruszają-
ca chwila, kiedy mogę 
uczestniczyć w tak 
pięknym jubileuszu, 
co w przypadku ama-

torskiego zespołu nie jest wcale 
takie częste. Przez 40 lat, w trudnej 
przecież rzeczywistości, mogliście 
tworzyć i kreować piękną polską 
kulturę ludową. Życzę, by państwo 
dzielili się w dalszym ciągu swoim 
uśmiechem, ciepłem i kulturą 
z nami wszystkimi – zaznaczył 
w swojej wypowiedzi wojewoda 
dolnośląski, Tomasz Smolarz.

W niedzielę (7 czerwca br.) 
miał miejsce dalszy ciąg obcho-
dów jubileuszowych. W Kostrzy 
odbyła się msza polowa w inten-
cji wychowanków i kadry zespołu, 
koncert plenerowy z udziałem za-
proszonych zespołów pt. „Przyja-
ciele Kostrzan” oraz jubileuszowa 
biesiada z muzyką. 

red

Po 40-leciu Kostrzan

Święto Granitu Strzegomskiego!

Rubinowe gody „Kostrzan” były doskonałą okazją, by nagrodzić osoby zasłużone dla zespołu

Relację z imprezy zobaczymy na antenach ogólnopolskich telewizji TVN 24 i TVN Meteo Active

Zespół Folklorystyczny „Kostrzanie” kończy w tym roku 40 lat. To ważna rocznica w działalności zespołu, jak również kolejny 
rozdział w historii kulturalnej gminy Strzegom. Z tej okazji odbyły się wielkie uroczystości. Trwający ponad dwie godziny 
koncert „Kostrzan” był wspaniałą ucztą dla wszystkich wielbicieli folkloru. Widowisko wyreżyserował Gerard Nowak. 

Goście zaproszeni na piątkowy kon-
cert – zamiast kwiatów – przekazali 
przedmioty służące niepełnospraw-
nym  uczniom Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Strzegomiu.

Już za niecałe dwa tygodnie (19-21 czerwca br.) na strze-
gomskim Rynku odbędzie się kolejna edycja „Święta Gra-
nitu Strzegomskiego”. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w tej niezwykle ciekawej imprezie wszystkich mieszkańców 
i gości spoza naszej gminy. Atrakcji dla każdego z pewnością 
nie zabraknie!
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego W sTrzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i Wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Gminne Wiadomości
StrzeGom

Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

- Jak co roku chciałbym ser-
decznie zaprosić wszystkich 
mieszkańców gminy Strzegom 
oraz gości z okolicznych miast 
i miasteczek do odwiedzenia 
naszego kompleksu basenów 
– informuje dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Strze-

gomiu, Grzegorz Luszawski. 
- Ceny biletów nie zmieniły 
się w porównaniu do roku ubie-
głego. W dalszym ciągu dzieci, 
młodzież i studenci z naszej 
gminy będą mogli korzystać 
z basenów za symboliczną „zło-
tówkę” – dodaje dyrektor.

Na ścianach położono nowe 
tynki, a  następnie je  po-
malowano. Ponadto zostały 
wymienione parapety oraz 
odświeżono okratowanie. To 
nie koniec zmian, ponieważ 
rozpoczęto właśnie remont 
elewacji biblioteki. Uroku 

budynkowi doda z pewno-
ścią także nowa granitowa 
posadzka. Przeprowadzone 
remonty sprawią, że osobom, 
które korzystają ze zbiorów 
naszej biblioteki, będzie przy-
jemniej. 

Paczka szuka ponad 700 osób, 
które poprowadzą rejony w ca-
łej Polsce. To ważny moment 
w projekcie, bo tylko tam, gdzie 
teraz znajdzie się lider, w grudniu 
projekt dotrze z pomocą do po-
trzebujących.

Lider buduje zespół wolontariu-
szy i razem z nim wchodzi w trud-
ny świat biedy. Dba o powierzony 
mu rejon oraz integrację swojej 
drużyny. Współpracuje z insty-
tucjami publicznymi, organizuje 
szkolenia, zapewnia zaplecze logi-
styczne akcji oraz organizuje Finał 
projektu. To od lidera zależy, ile 
rodzin w rejonie otrzyma pomoc.

Zostań kimś!
- Jako lider weszłam w trudny 

świat biedy, to otworzyło mnie 
na innych ludzi. Realnie mogłam 
zmieniać otaczający mnie świat, 
a oprócz tego poznałam niesa-
mowite, pełne energii i chęci 
działania osoby – opowiada 
Sylwia, liderka, która zarządzała 
zespołem 43 wolontariuszy.

- Lider to jest ktoś! Podczas 
prowadzenia rejonu spraw-
dza się jak żołnierz w elitarnej 
jednostce komandosów. Praca 
lidera to ścieżka bohatera, który 
daje z siebie 100%, a podejmując 
wyzwanie, staje się zwycięzcą – 

mówi ks. Jacek WIOSNA Stry-
czek. – To rola odpowiedzialna, 
wymaga poświęcenia, wyjścia 
ze sfery komfortu, zmagania się 
z czymś, co na początku przera-
sta. Jednocześnie to zadanie nie-
zwykle satysfakcjonujące – daje 
możliwość podniesienia swoich 
umiejętności interpersonalnych 
i rozwoju – dodaje.

W 2014 roku Szlachetna Pacz-
ka zjednoczyła 2,5% Polaków – 
wolontariuszy, dobroczyńców, 
darczyńców oraz członków 
rodzin w potrzebie. Impuls do 
zmiany życia dotarł do 19 580 
potrzebujących rodzin, a war-

tość pomocy przekroczyła 42 
miliony złotych! W organizację 
projektu włączyli się m.in. Bro-
nisław i Anna Komorowscy, 
Kamil Stoch wraz z drużyną 
skoczków narciarskich, Anna 
Mucha, Barbara Kurdej-Sza-
tan, Mariusz Wlazły i Jakub 
Błaszczykowski.

Aby zostać liderem Szlachet-
nej Paczki wejdź na www.su-
perw.pl i uzupełnij formularz 
zgłoszeniowy. Rekrutacja trwa 
do 15 czerwca.

Dołącz do grona liderów 
i zmieniaj świat! Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego.

1 czerwca br. w okolicach osiedla Kamionka zaginął piesek – niski kundelek o czarnej 
sierści z jasnymi wstawkami. Jeżeli ktoś widział lub wie, gdzie przebywa Zenek, prosimy 
o kontakt pod nr 664 086 555 lub 692 819 590.

Otwarcie basenów

Zmiany w naszej bibliotece

Zostań liderem tej Paczki

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Ceny biletów nie zmieniły się, a dzieci, młodzież i studenci będą mogli korzystać z basenów za złotówkę

Remonty, którym poddawany jest budynek biblioteki, poprawiają jego estetykę

Aby zostać liderem Szlachetnej Paczki wejdź na www.superw.pl i uzupełnij formularz zgłoszeniowy

Strzegomski basen będzie czynny:
od 15 czerwca do 30 czerwca w godz. od 10.00 do 18.00
od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. od 9.00 do 20.00
od 1 września do końca sezonu w godz. od 10.00 do 18.00
Kompleks basenów odkrytych w Strzegomiu - cennik biletów:
normalny 10,00 zł – dla osób dorosłych
ulgowy – 5,00 zł
od poniedziałku do piątku od godz. 16.00:
normalny – 6,00 zł
ulgowy – 3,00 zł
Bilet całodzienny ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów - mieszkań-
ców gminy Strzegom:
poniedziałek – czwartek - 1,00 zł
Dzieci do lat 6 bezpłatnie. 
Karnety:
Karnety 10-dniowe:
Karnet ulgowy - 25,00 zł 
Karnet dla dorosłych - 50,00 zł 
Karnet rodzinny (max 5 osób) - 150,00 zł 
Nocne pływanie (lipiec i sierpień):
Cena dla wszystkich 10,00 zł - w każdą środę od 21.00 do 23.00 
Grupy zorganizowane (kolonie, obozy, szkoły): 
Dzieci i młodzież - 3,00 zł 
Dorośli - 4,00 zł 
Bilety ulgowe przysługują:
Dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25. roku życia po okazaniu ważnej 
legitymacji szkolnej lub studenckiej. 
Osobom po 60. roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości. 
Rencistom,  po  okazaniu ważnej  legitymacji  rencisty  lub  zaświadczenia 
o niepełnosprawności. 
Osoby niepełnosprawne bezpłatnie wraz z opiekunem. 

Oficjalne otwarcie strzegomskich basenów w sezonie 2015 
nastąpi w poniedziałek, 15 czerwca br. o godzinie 10.00. 
Wstęp w tym dniu dla wszystkich będzie za symboliczną 
„złotówkę”. 

Lubisz wyzwania, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych i chcesz się rozwijać? Dołącz do 
Drużyny Szlachetnej Paczki i zostań liderem – 45 rejonów w woj. dolnośląskim czeka na 
swojego bohatera.

Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom 
pięknieje. Wpływ mają na to przeprowadzone ostatnio prace. 
Wyremontowane zostały właśnie arkady budynku biblioteki. 
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Maj 2015 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

07.06 - 13.06 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/851-
60-73

14.06 - 20.06 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-
12-20

21.06 - 27.06 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-
12-00

Kiedy dyżury naszych aptek? Uczniu, studencie! Złóż wniosek o stypendium naukowe
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 Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 

Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 10 listopada 2004r. 
w sprawie zasad udzielania sty-
pendiów za wybitne osiągnięcia 
dla uczniów i studentów gminy 
Strzegom, stypendia przyzna-
wane są szczególnie uzdolnio-
nym uczniom i studentom do 
25 roku życia, którzy posiadają 
udokumentowane osiągnięcia 

w konkursach i olimpiadach 
ogólnopolskich, wojewódzkich 
oraz powiatowych dotyczą-
ce laureatów jak i finalistów, 
a także inne wybitne sukcesy 
wykraczające ponad przecięt-
ne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, kultury, sportu, muzyki, 
plastyki, literatury itp. Brane 
są pod uwagę także wysokie 
wyniki w nauce, aktywność na 

rzecz lokalnego środowiska, jak 
i inne specyficzne okoliczności 
istotne dla oceny kandydata do 
wyróżnienia finansowego. 

Celem stypendiów jest wspiera-
nie rozwoju młodych talentów, po-
moc finansowa i promocja najzdol-
niejszych uczniów i studentów. 

zmagania oSP 
Goczałków był gospodarzem 

zawodów sportowo-pożarni-
czych Ochotniczych Straży Po-
żarnych gminy Strzegom, które 
odbyły się w sobotę (23 maja 
br.).W rywalizacji uczestniczyło 
7 jednostek OSP. Kto wygrał? 

Obsługę sędziowska zapewniła 
jednostka ratowniczo-gaśnicza 
PSP w Świebodzicach na czele 
z zastępcą dowódcy jednostki - 
Zygmuntem Lisem.

W rywalizacji mieszanych 
drużyn (w kategorii 12-15 lat) 
najlepsza okazała się OSP Ja-
roszów, z kolei w rywalizacji 
chłopców (w kategorii 12-15 
lat) zwyciężyli młodzi straża-
cy z OSP Goczałków. Wśród 
dziewcząt (16-18 lat) wygra-
ła drużyna z OSP Rogoźni-
ca, a wśród chłopców (16-18 
lat) bezkonkurencyjni okazali 
się strażacy z OSP Stanowice. 
W pokonanym polu zostawili 
rówieśników z OSP Goczałków 
i OSP Jaroszów. W rywalizacji 
seniorów najlepsi okazali się 
również strażacy ze Stanowic, 
wyprzedzając swoich kolegów 
z Granicy oraz Tomkowic. Poza 
podium znalazły się drużyny 
Olszan (4. miejsce), Rogoźnicy 
(5), Jaroszowa (6) i Goczałkowa 
(7). Wszyscy z rąk zaproszonych 
gości otrzymali pamiątkowe 
puchary, dyplomy i nagrody 
pieniężne z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu, umundurowania 
i niezbędnego wyposażenia dla 
OSP.

Po zakończonych zmaganiach 
sportowych odbył się okolicz-
nościowy piknik z okazji „Dnia 
Strażaka.

TW

Do tej pory w ramach zadania 
1 wykonano drenaż górnej płyty 
boiska i kanalizację deszczową, 
rozebrano część skarp po obu 
stronach trybuny, wykonano 
odwodnienie liniowe bieżni lek-
koatletycznej. Została wykonana 
także podbudowa pod boisko 
projektowane z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy i bieżnię projek-
towaną z nawierzchnią poliureta-
nową. Obecnie na terenie górnej 
płyty wykonywane są place do-
jazdowe i ciągi komunikacyjne.

W ramach zadania 2 zostało 
wykonane do tej pory odwod-
nienie płyty boiska, wybudowano 
podziemny zbiornik do retencji 
wody deszczowej, która będzie 
wykorzystywana do podlewania 
nawierzchni z trawy naturalnej, 
wykonano zasilanie elektryczne 
urządzeń i oświetlenia, zamon-
towano słupy oświetlenia boiska 

oraz słupy piłkochwytów, wy-
konano podbudowę boiska oraz 
betonową trybunę dla kibiców 
i schody terenowe. W ramach 
przebudowy dolnej płyty została 
wykonana do tej pory podziemna 
część instalacji automatycznego 
sytemu nawadniającego. 

- Na dolnej płycie obiektu 
układana jest aktualnie na-
wierzchnia z trawy naturalnej 
oraz prowadzona jest dalsza 
część prac związanych z syste-
mem nawodnienia. Na chwilę 
obecną wykonywane jest rów-
nież przyłącze wodociągowe 

przeznaczone do uzupełniania 
wody gromadzonej w zbiorniku 
retencyjnym w celu wykorzy-
stywania jej do podlewania 
trawy oraz przyłącze kanalizacji 
deszczowej jako odprowadzenie 
ewentualnego nadmiaru wody 
z tego zbiornika. Do końca 
lipca zostanie wykonane zada-
szenie trybuny boiska z trawy 
naturalnej. – wyjaśnia Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

red

Stadion zmienia wygląd
Na dolnej płycie obiektu układana jest nawierzchnia z trawy naturalnej oraz trwają prace dot. systemu nawadniania

Dzięki wspólnej inicjatyw-
nie strzegomskiego samorzą-
du oraz firm transportowych 
z terenu naszej gminy, został 
uruchomiony w Strzegomiu 
leasing środków transpor-
towych. Od 8 czerwca br. 
prowadzi go Bank Millenium 
Leasing Sp. z o. o. w War-
szawie. 

Dobrą wiadomością jest 
również fakt, że radni Rady 
Mie j sk ie j  w  S t r z egomiu 
w wyniku odbytych konsulta-
cji podjęli intencyjne decyzje, 
że od 2016 r. zostaną zasto-
sowane stawki minimalne po-
datku od środków transportu 
dla ciągników siodłowych 
i naczep/ przyczep oraz sa-

mochodów ciężarowych.
- Jak motywują strzegom-

scy transportowcy, potrzeba 
obniżenia stawki podatku od 
środków transportu wynika 
z faktu, że jest to jedyny 
podatek ruchomy, na którego 
wysokość ma wpływ liczba 
pojazdów zarejestrowanych 
w gminie Strzegom. Im jest 
ich więcej, tym wpływy z tego 
podatku będą większe. Tak 
więc obniżka stawki może 
zachęcić przedsiębiorców 
do rejestracji pojazdów na 
terenie naszej gminy, a to 
zwiększy wpływy do budżetu 
– wyjaśnia burmistrz Strzego-
mia, Zbigniew Suchyta.

red

Korzystniej dla transportu 

Takim odpowiedzialnym 
działaniem, godnym pochwały, 
było zachowanie mieszkańca 
Strzegomia, który powiadomił 
pracowników Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu o fakcie 
zniszczenia siatki ogrodzenio-
wej na boisku przy ul. Kosza-
rowej w Strzegomiu. Ten, kto 
zniszczył ogrodzenie naraził 
miasto na dodatkowe koszty. 
A przecież jest to nasze wspólne 
mienie - moje i twoje - i to są 
nasze wspólne pieniądze, które 
będą wydane ponownie, tym 

razem na naprawę tego, co już 
zostało zrobione. 

- Dziękujemy mieszkań-
com za aktywność i reakcję na 
zniszczenia. Dewastację zdecy-
dowanie potępiamy i apelujemy 
do wszystkich mieszkańców 
gminy i przyjezdnych gości - 
o poszanowanie naszego wspól-
nego mienia. Jeżeli jesteście 
Państwo świadkami niszczenia 
mienia społecznego, proszę 
niezwłocznie o reakcję – mówi 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia. 

Władze gminy Strzegom: reagujmy na wandalizm!
Jeden z mieszkańców zgłosił zniszczenie siatki ogrodzeniowej boiska przy ul. Koszarowej w Strzegomiu

Zakończenie robót budowlanych na 
dolnej płycie przewidziane  jest do 
końca lipca br. Po tym okresie roz-
poczną się czynności odbiorowe tej 
części obiektu. Zakończenie  robót 
związanych  z przebudową boiska 
górnego  i obiektów  lekkoatletycz-
nych przewidziane  jest w połowie 
lipca 2016.

Trwa przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Równolegle prowadzone są 
prace na górnej płycie boiska do piłki nożnej wraz z obiektami lekkoatletycznymi (zadanie 
nr 1) oraz na dolnej płycie boiska z trawy naturalnej (zadanie nr 2).

Siatka boiska przy ul. Koszarowej, obiektu sportowego 
jeszcze nie oddanego do użytku, została zniszczona. Ta-
kie działania denerwują nie tylko właścicieli niszczonych 
obiektów, ale i mieszkańców, którzy coraz częściej włączają 
się w działania gminy, czują odpowiedzialność za mienie 
społeczne, dlatego powiadamiają gminę o niszczycielskich 
aktach. 

15 czerwca 2015 r. mija termin składania wniosków o sty-
pendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów 
gminy Strzegom na okres od lipca do grudnia 2015 r. 

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej www.bip.strzegom.
pl oraz w Wydziale Obsługi Interesantów. 

Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom 
Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74/8560-587

Dodajmy, że w celu obsługi pojazdów będących w leasingu powstanie wy-
dzielone stanowisko w strzegomskim Zamiejscowym Referacie Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
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Na estradzie prezentowały się 
kolejno zespoły wokalne, muzycz-
ne i taneczne ze strzegomskich 
przedszkoli nr 2, 3 i 4, PSP nr 
2, PSP nr 4 i Gimnazjum nr 2 
oraz zespołu tańca towarzyskiego 
„Bans”. Niezwykłym punktem 
programu był koncert Narodo-
wego Zespołu Tańca z Ukrainy 
– Barwinok, który zachwycił 
widzów choreografią i wokalną 
harmonią, bogactwem kostiu-
mów i energią płynącą ze sceny. 
Wieczornym gościem festiwalu 
był folkowy zespół Redlin, który 
zabrał słuchaczy w muzyczną 
podróż dookoła świata. Gorąca 
atmosfera utrzymywała się jesz-
cze przez kilkadziesiąt minut 
w związku z losowaniem nagród 
ufundowanych przez sponsorów. 

Estradowym występom to-
warzyszyło wiele festynowych 
atrakcji: przejażdżka kucykiem, 
prezentacja wozu bojowego 
i policyjnych motocykli. Swoje 
umiejętności zaprezentowali 
także strażacy, młodzi sportowcy 
ze strzegomskiej sekcji taekwon-
do, a harcerze ze strzegomskiego 
ZHP urządzili biwak. Można 
także było poddać się badaniu 
ciśnienia prowadzonym przez 
Centrum Medyczno-Diagno-
styczne, skorzystać z darmowych 

porad dietetycznych i kosme-
tycznych.

Niesłabnąca popularnością od 
wielu lat na festynie cieszą się 
konkursy dla dzieci i ich rodzin. 
W tym roku można było spraw-
dzić swoich sił w rywalizacjach 
plastycznych i profilaktycznych, 
turnieju rodzinnym, turnieju 
tenisa stołowego i piłki siatkowej, 
rozgrywkach szachowych i warca-
bowych, a także grach i zabawach 
sportowych. Zorganizowano też 
warsztaty malarskie w plenerze, 
malowanie kredą na asfalcie, le-
pienie z plasteliny czy niezwykle 
popularne malowanie twarzy. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się układanie mozaiki ze strze-
gomskiego granitu przygotowane 
przez Fundację Bazalt. Wielką 
atrakcją dla najmłodszych było 
niewątpliwie wesołe miasteczko 
ze zjeżdżalnią, dmuchanym zam-
kiem i trampoliną, a także balony, 
wata i popcorn.

Oprócz uczty duchowej było 
także coś dla ciała. Tradycyjnie 
Rada Parafialna oferowała sma-

kołyki z grila, domowy smalec 
i grochówkę. Siostry Elżbietanki 
przygotowały wspaniałe domowe 
ciasta. Rodzice uczniów PSP nr 2 
i Gimnazjum nr 2 z niesłabnącym 
zaangażowaniem sprzedawali losy 
do wieczornej loterii fantowej. 
Dzięki hojności sponsorów wielu 
szczęśliwcom udało się wygrać m. 
in. rowery, kuchenki mikrofalowe, 
tablety, sprzęt sportowy, bony na 
towary i usługi. 

Festyn Dziecięcy
Atmosfera festynu jak co roku była wspaniała. Organizatorzy zapewnili uczestnikom mnóstwo wrażeń

„Ludzie nauczcie się śpie-
wać i tańczyć, bo Aniołowie 
w Niebie nie będą wiedzie-
li, co z Wami zrobić” . Ta 
myśl św. Augustyna przy-
świeca mieszkańcom Olszan, 
co udowodnili podczas VII 
Przeglądu Pieśni Religijnej, 
który odbył się 17 maja br. 
w Kościele pod wezwaniem 
Św. Trójcy.

W tym dniu kościół w Ol-
szanach wypełnił się po brzegi 
także i z tego powodu, że kon-
cert był dedykowany Ojcu Św. 
Janowi Pawłowi II. Dedykacja 
naszemu świętemu nie dziwi, 
bowiem w 2015 r. minął rok 
od Jego kanonizacji i 10 lat od 
Jego śmierci. Zaproszenie na 
koncert przyjęło 13 zespołów 
folklorystycznych z Dolnego 
Śląska, które zaprezentowały 

pieśni religijne, w tym pieśni 
maryjne, o głębokim przesłaniu 
duchowym. Najbardziej po-
rwała widownię do wspólnego 
śpiewu „Barka”, umiłowana 
pieśń Św. Jana Pawła II. 

Niespodzianką przeglą-
du był  koncer t  Stanisła-
wa Górki, zasponsorowany 
przez burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchytę, miło-
śnika folkloru i promotora 
zespołu. 

Gospodarzem spotkania 
i jednocześnie wizytówką wsi 
był zespół folklorystyczny 
Olszaniacy, który od 7 lat 
jest organizatorem przeglądu 
pieśni religijnej. Inicjatorami 
powstania tej idei były człon-
kinie zespołu - Zofia Chole-
wa i Helena Sołowij. 

gk

Przegląd Pieśni Religijnej

W związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 28 listopada 2014 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, burmistrz 
Strzegomia informuje, że od 1 
września 2015 r. obowiązki właści-
ciela nieruchomości w budynkach 

wielolokalowych w zakresie opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi przejmują wspólnoty 
mieszkaniowe i spółdzielnie miesz-
kaniowe. Będzie to oznaczać, że 
obowiązek składania deklaracji za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz uiszczania opłat ciąży 

na spółdzielni mieszkaniowej lub 
wspólnocie mieszkaniowej za każdą 
nieruchomość osobno. Dotyczy to 
budynków liczących powyżej 7 lokali 
mieszkalnych.

W związku z tym opłatę od wrze-
śnia należy wnosić wraz z innymi 
opłatami do spółdzielni mieszkanio-

wej, wspólnot mieszkaniowych lub 
zarządców nieruchomości.

Spółdzielnia mieszkaniowa oraz 
zarządcy wspólnot mieszkaniowych 
należności te przekażą na konto 
gminy Strzegom.

Opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za sierpień 
z terminem płatności do 20 września 
2015 r. należy dokonać jak dotych-
czas na indywidualne konta gminy 
Strzegom.

W związku z tym należy:
- opłatę za wrzesień 2015 r. wnosić 

na konto spółdzielni mieszkanio-
wej oraz wspólnoty mieszkanio-
wej;

- w przypadku posiadanej nadpłaty 
w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi tzn. do-
konanej opłaty powyżej miesiąca 
sierpnia 2015 r. należy zwrócić się 
do gminy Strzegom z wnioskiem 
o jej zwrot. We wniosku należy 

wskazać sposób zwrotu posiadanej 
nadpłaty.
W budynkach liczących poniżej 

7 lokali mieszkalnych opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi należy wnosić na starych 
zasadach, tj. na obowiązujące indy-
widualne konta gminy Strzegom. 
Wszelkie zmiany mające wpływ 
na jej wysokość należy zgłaszać 
bezpośrednio burmistrzowi Strze-
gomia.

Właścicielu nieruchomości!
Obowiązki właściciela nieruchomości w budynkach wielolokalowych w zakresie opłaty za śmieci przejmują wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Już po raz osiemnasty mieszkańcy gminy Strzegom mieli okazję do wspólnej zabawy podczas corocznego Festynu Ro-
dzinnego, który odbył się z okazji Dnia Dziecka w niedzielę 31 maja br. na parkingu OSiR-u. Świetną zabawę nie tylko 
dla najmłodszych, ale dla całych rodzin, zapewnili organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu, 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, Parafia Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Siostry 
Elżbietanki ze Strzegomia. Tegoroczne hasło przewodnie festynu brzmiało „Wspólnie przeciw uzależnieniom”.

Jak co roku rozegrano mecz piłki nożnej. Tym razem na murawie spotkali się 
najmłodsi futboliści: „Smurfy” z AKS-u Strzegom i „Orlik” z Ząbkowic Śląskich. 
W zaciętym pojedynku zwyciężyli gospodarze 2:1.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego 
na stronie urzędu www.strze-
gom.pl stworzył możliwość 
zadania do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poniżej 
publikujemy kolejne z nich: 

Ania: witam panie burmistrzu. 
chciałabym uzyskać odpo-
wiedź na moje pytanie, dlaczego 
w strzegomiu nie ma żłobka? Po 
macierzyńskim trzeba wrócić do 
pracy, a co z dzieckiem? utrzy-
mując sama dziecko, nie jestem 
w stanie pokryć kosztów niani, 
a najbliższy żłobek jest w świe-
bodzicach. 

Mamy gotowy projekt żłobka 
dwuoddziałowego i nowego 
przedszkola (nr 4) w obecnej lo-
kalizacji. Będzie to nowoczesna 
placówka budowana w systemie 
pasywnym. A co za tym idzie, 
dość droga. Pasywna budowla to 
taka, która podczas eksploatacji 
ma niskie koszty utrzymania ze 
względu na zastosowanie szcze-
gólnych ociepleń pomp ciepła, 
solarów i wielu jeszcze innych 
elementów energooszczędnych. 
W chwili obecnej oczekujemy 
na uruchomienie programu do-
tacyjnego i wtedy rozpoczniemy 
inwestycje. To jeszcze potrwa. 
Trudno mi się odnieść do pyta-
nia – dlaczego nie ma żłobka? 
Po objęciu funkcji burmistrza 
ponad 4 lata temu podjęliśmy 
decyzję o jego powstaniu, ale 

projektowanie i oczekiwanie na 
środki zewnętrzne przedłuża 
czas realizacji. 

Beesbe: Panie burmistrzu, kto jest 
władny spowodować usuwanie 
„odpadów zielonych” z punktów 
postawionych kontenerów zbior-
czych? dobrze by było usuwać je 
nie wg grafiku, którego nikt nie 
zna, tylko wtedy, gdy brakuje 
miejsca. Póki co, to jest to straszne. 
zapraszam na ul. kwarcową. 
zdjęcia nie muszę chyba załączać 
- jak by była taka potrzeba, jestem 
do usług. Poza tym jest na osiedlu 
jest czysto, ale... Pozdrawiam.

Szanowny Beesbe. Nie odpo-
wiadam na pytania, jeśli nie stać 
Cię nawet na podanie choćby 
fikcyjnego imienia. Jest to lekce-
ważenie relacji burmistrz-miesz-
kaniec naszej Małej Ojczyzny, 
jaką jest gmina Strzegom.

jan: szanowny Panie Burmi-
strzu. gratuluję kolejnej ka-
dencji. jak do tej pory nadal nie 
otrzymałem odpowiedzi, czyżby 
ignorancja z pana strony? zwra-
cam się do pana ponownie o wyja-
śnienie, bo w tej kwestii nic sie nie 
zmieniło. dalej zamówienia na 
sprzęt komputerowy, wszelkiego 
rodzaju naprawy i techniczną 
obsługę związaną z kompute-
ryzacją urzędu miejskiego oraz 
podległych jednostek realizowane 
przez jedną firmę. nadal kwitnie 
układ kolesiowy między działem 
informatycznym a tą firmą? czy 
rzeczywiście oferta tej firmy jest 
najtańszą ofertą na rynku? czy 
nikt tego nie nadzoruje, w jaki 
sposób są wydawane pieniądze 
podatników i dlaczego tak jest? 
liczę na rzetelną weryf ikację 
z pana strony panie burmistrzu. 
z poważaniem jan.

Była udzielona odpowiedź. 
Ma pan prawo w ramach za-
pytań o udzielenie informacji 
publicznej zapytać, jakie były 

oferty danych firm i która była 
najtańsza. Taka konkretna odpo-
wiedź zostanie panu udzielona, 
ale musi pan wystąpić oficjalnie 
z imieniem i nazwiskiem. 

mieszkaniec: dzień dobr y! 
w stanowicach wybudowany 
został piękny obiekt zwany or-
likiem, gdzie dorośli, młodzież 
oraz dzieci mogą spędzać wolny 
czas, uprawiając sport bądź po 
prostu bawiąc się na placu zabaw. 
tylko dojście tam i przebywanie 
grozi utratą zdrowia - mało tego, 
odważę się powiedzieć utratą 
życia. chodzi tu o wjeżdżające 
i wyjeżdżające z pełną prędkością 
samochody pełne rozwrzesz-
czanej, przeklinającej i pijanej 
młodzieży. ruch na tej dróżce 
jest większy niż na ulicy. my 
rodzice chcemy w pełni korzy-
stać z uroków orlika (jak już 
tam bezpiecznie dotrzemy), bez 
wysłuchiwania ku…, ja pier…, 
spier… i dużo, dużo, innych słów 
zwanych przecinkami. A nasze 
dzieci słuchają i uczą się składania 
zdań z samych przecinków. jak to 
robią ich dużo starsi koledzy.

Jest to pierwszy sygnał w tej 
sprawie. Sprawę przekazałem 
do Komisariatu Policji z prośbą 
o dodatkowe patrole w weeken-
dy. Dobrze by było, by wskazano 
nam godziny, kiedy takie zdarze-
nia się nasilają. Trochę smutno, 
że są osoby, które nie doceniają 
obiektów wybudowanych za 
prawie 2 mln zł i nie zauważają, 
że jest to miejsce publiczne. I tu 
pytanie. Może warto odkryć 
karty i zgłosić na Policję osoby, 
które nie przestrzegają norm 
społecznych w miejscach pu-
blicznych? Anonimowość nie 
pomaga w tych sprawach. 

krzysztof: witam, mam pytanie. 
jeśli przyjmę spadek po zmarłej 
osobie, która wykupiła mieszka-
nie za 5% wartości od gminy, nie 

spłacając jej do końca z przyczyny 
śmierci, czy po przyjęciu spadku 
będę mógł to mieszkanie spłacić do 
końca za te 5% wartości? z góry 
dziękuję.

Osoba przejmująca spadek 
wchodzi w prawa i obowiązki 
poprzedniego właściciela lokalu 
mieszkalnego – nabywa spadek 
z dobrodziejstwem inwentarza 
tj. zobowiązana jest do spłaty 
zobowiązań wynikających z na-
bycia spadku - mieszkania. Po 
przeprowadzeniu postępowania 
spadkowego proszę się zgłosić 
do Wydziału Podatkowego 
w UM w Strzegomiu z postano-
wieniem sądu celem dokonania 
zmian – złożenia deklaracji 
podatkowej dot. nabytego lokalu 
mieszkalnego.

edek: A na drodze między ko-
strzą a skalimexem nadal krzaki 
nie wycięte! Panie burmistrzu, 
zrobicie z tym porządek czy nie?

Krzewy śnieguliczki oraz mi-
rabelki, które porastają jedną 
stronę pobocza w pasie drogi 
pomiędzy Kostrzą a Skalime-
xem stanowią naturalną ochronę 
przed zapyleniem gospodarstw, 
które znajdują się za krzewami. 
Brak takiej ochrony mógłby być 
bardzo uciążliwy dla miesz-
kańców tych domów. Z uwagi 
na bezpieczeństwo na drodze, 
krzewy wchodzące w pas drogi 
zostaną skorygowane jesienią 
bieżącego roku.

marzena: dlaczego w kranach 
mamy tak brudną wodę, a w so-
boty w goczałkowie górnym nie 
ma jej wcale!

Wody brakowało w jedną 
sobotę i to przez kilka godzin ze 
znanych nam przyczyn. W roz-
mowach z mieszkańcami wiem, 
że są bardzo zadowoleni z wy-
budowanej przepompowni, bo 
długimi latami wody faktycznie 
nie było. Problem dotyczący 

budowy nowych filtrów wody 
w Żelazowie jest rozwiązywany. 
Podjęte zostało projektowanie 
i staranie się o pozwolenie na 
budowę. Jak informuje mnie 
pani prezes spółki WIK sp. z o. 
o. w Strzegomiu, planuje się, że 
problem będzie rozwiązany do 
końca 2016 r. Jest to problem 
bardzo poważny, bo dotyczy 
aż 7 wsi.

Piotr: Panie burmistrzu, zwra-
cam się z prośbą o zlecenie demon-
tażu/remontu poszycia dachowe-
go wieżyczki usytuowanej przy 
ul. wesołej obok wiaduktu kolejo-
wego - przyległej do wik strze-
gom. Podczas wczesnowiosennych 
wichur poszycie zostało częściowo 
oderwane i wylądowało na nowo 
wybudowanych schodach prowa-
dzących do przejścia dla pieszych, 
niestety pozostały tam jeszcze 
elementy (dachówki i gąsiory), 
które zagrażają bezpieczeństwu 
przechodniów. Proszę o pilne 
rozpatrzenie sprawy. 

Niestety, nie mogę zlecić de-
montażu pozostałych elementów 
poszycia dachowego z wieżyczki 
przy ul. Wesołej, ponieważ nie 
należy ona do gminy Strzegom. 
Zostanie wystosowane pismo 
do właściciela posesji o pilną 
interwencję w tej sprawie.

jark: Panie burmistrzu, pona-
wiam sprawę pasów dla pieszych 
na ul. Al. wojska Polskiego. otóż 
nie wiem, skąd czerpał pan infor-
mację odnośnie braku wskazań 
na stworzenie takich przejść 
w kierunku dworca PkP, jednak 
jako reprezentant społeczeństwa 
powinien pan osobiście wysłuchać 
potrzeb i pozytywnie je rozwią-
zać. Pasy te nie tylko ułatwią 
przedostanie się przez ulicę, ale 
także wpłyną na zmniejszenie 
przez pojazdy prędkości na tym 
odcinku. niekiedy chcąc przekro-
czyć ulicę, trzeba czekać (nawet 

kilkanaście minut) na zmiłowa-
nie się kierowcy. liczę że postara 
się pan wysłuchać tutejszego 
społeczeństwa i zaopiniuje wyko-
nanie takich przejść, nie patrząc 
na pseudostatystyki. 

Widzę, że sprawa pasów dla 
pieszych na ul. Al. Wojska Pol-
skiego powraca i jest bardzo 
ważna dla pana. W związku 
z tym po raz kolejny infor-
muję, że wg przepisów prze-
chodzenie przez jezdnię poza 
przejściem dla pieszych jest 
dozwolone, gdy odległość od 
przejścia przekracza 100 m. 
Pieszy jest obowiązany ustąpić 
pierwszeństwa pojazdom i do 
przeciwległej krawędzi jezdni iść 
drogą najkrótszą, prostopadle do 
osi jezdni. Ruch pieszych na tej 
ulicy jest bardzo niski, a odsetek 
przechodzących przez jezdnię 
jeszcze niższy i naprawdę – pro-
szę mi wierzyć – nie mam żad-
nych podstaw do wyznaczenia 
przejścia dla pieszych. Czytając 
pańskie spostrzeżenia, zauważy-
łem, że być może wprowadzenie 
ograniczenia prędkości byłoby 
rozwiązaniem problemu. I to jest 
sprawa otwarta, która zostanie 
przeanalizowana. Należy jed-
nak pamiętać, że wprowadzenie 
ograniczeń prędkości podykto-
wane jest pewnymi warunkami 
i nie zawsze jest to możliwe. 
Kierowcy, którzy poruszają się 
z nadmierną prędkością (powy-
żej 50 km/h), powinni zwolnić 
i jest to sprawa bezsporna mam 
nadzieję, że ostatnie zmiany 
w kodeksie drogowym zahamują 
zapędy niektórych kierowców. 
Jako zarządca tej drogi, nie 
mam wpływu na natężenie 
przejeżdżających pojazdów ul. 
Al. Wojska Polskiego, jak na 
razie jest to główna ulica relacji 
Legnica – Wrocław, więc ruch 
jest dość spory, ale zapewne nie 
tak duży, aby czekać kilkanaście 
minut, by przejść przez drogę. 

O edukacyjnej roli sportu, 
bazie sportowej, ofercie dla 
młodych i starszych oraz 
duż ym zainteresowaniu 
nowymi formami r uchu 
wśród mieszkańców gminy 
Strzegom rozmawiamy z dy-
rektorem Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu, 
Grzegorzem Luszawskim.
Panie dyrektorze, sport od za-
wsze był oczkiem w głowie 
włodarzy naszej gminy na 
przestrzeni ostatnich 25 lat. 
dlaczego sport jest taki ważny 
w naszym życiu? 

Niezmiernie trudno wy-
obrazić sobie nasze codzienne 
życie bez sportu. Niezależnie 
od wieku każdy może – na tyle 
ile potrafi – uprawiać różne 
dyscypliny sportowe. Ważne 
jest, by już od najmłodszych 
lat wpajać dzieciom najważ-
niejsze idee sportowe, a więc 
poczucie wspólnoty, współza-
wodnictwa, ducha „fair play” 
i tolerancji. Sport to znakomite 
narzędzie wychowawcze i edu-
kacyjne. 

nasza gmina dysponuje w chwili 
obecnej bardzo dobrze rozwiniętą 
bazą sportową. mieszkańcy nie 
mają prawa narzekać… 

Zgadzam się z tym stwier-
dzeniem. Na przestrzeni wielu 
lat gmina Strzegom doczekała 
się bazy na bardzo wysokim 
poziomie. Wielkie oblężenie 
w okresie letnim przeżywa 
kompleks basenów odkrytych 
w Strzegomiu, hala sportowa 
również cieszy się niesłabnącą 
popularnością, podobnie jak 
lodowisko w okresie zimowym. 
Szczególnie w ostatnich 4 la-

tach przybyło wiele obiektów 
na terenie sołectw. Przykładem 
są Orliki w Jaroszowie i Sta-
nowicach, sala gimnastyczna 
w Goczałkowie, a także boisko 
do koszykówki w Grochotowie. 
W Strzegomiu także powstał 
Orlik przy Gimnazjum nr 1 i – 
ostatnio - boisko sportowe na ul. 
Koszarowej. 

jaką ofertę dla użytkowników 
tych obiektów ma strzegomski 
osir? 

Staramy się, by na każdym 
obiekcie każdy znalazł coś dla 
siebie. Na Orlikach działają 
zatrudnieni przez OSiR anima-
torzy, których zadaniem jest or-
ganizowanie dla wszystkich (od 
przedszkolaka do seniora) czasu 
związanego ze sportem. Podobnie 
jest na sali gimnastycznej w Go-
czałkowie. Muszę w tym miejscu 
także dodać, że już drugi rok 
zatrudniamy animatorów, którzy 
prowadzą zajęcia na terenach 
wiejskich, gdzie nie ma obecnie 
klubów sportowych, a młodzież 
chce uczestniczyć w zajęciach 
związanych ze sportem. 

sport nie jest przeznaczony tyl-
ko dla młodych. co proponujecie 
seniorom? 

Dla seniorów prowadzimy 
zajęcia na basenie kąpielowym 
w okresie letnim, proponujemy 
zajęcia z Nordic Walking oraz 
zajęcia na sali fitness. W ostat-
nim okresie zatrudniliśmy 
fizjoterapeutę, który prowadzi 
zajęcia „Aktywny senior” - za-
jęcia skierowane dla seniorów 
z naszej gminy. 

wielką furorę – oprócz trady-
cyjnych dyscyplin sportowych, 
takich jak piłka nożna, siat-
kówka czy judo – robi w na-
szej gminie bieganie, nordic 
walking i zumba. skąd aż tak 
zainteresowanie tymi formami 
ruchu? 

Rzeczywiście w naszej gminie 
te formy ruchu zyskały ostatnio 
ogromną popularność. Ludzie 
zorientowali się, że nie trzeba 
zbyt wiele, by móc zadbać 
o swoje zdrowie i kondycję. 
Dużą rolę odgrywają media, 
w tym nasze lokalne, które 
zachęcają do ruchu na świe-

żym powietrzu. Ja ogromnie 
się cieszę, gdy widzę tyle osób 
biegających na co dzień, masze-
rujących z kijkami, czy tańczą-
cych w rytm muzyki. Kapitalna 
sprawa! Świetną pracę wykonu-
ją trenerzy i instruktorzy tych 
dyscyplin sportowych. 

już wkrótce zmodernizowany 
zostanie ośrodek sportu i re-
kreacji w strzegomiu, m. in. po-
jawi się bieżnia lekkoatletyczna 
z prawdziwego zdarzenia. spo-
dziewa się pan jeszcze większego 
zainteresowania sportem? 

Oczywiście. Wyremonto-
wany OSiR, przeznaczony do 
uprawiania ogromnej gamy 
sportów, zdecydowanie wpły-
nie na zwiększenie aktywności 
sportowej naszych mieszkańców. 
Już teraz codziennie wiele osób 
pyta, jak będzie wyglądał cały 
kompleks po remoncie. Po tak 
gruntownej modernizacji OSi-
R-u będziemy mogli pochwalić 
się jedną z najlepszych baz 
sportowych w regionie. 

dziękujemy za rozmowę. 

Gmina Strzegom sportem stoi
Dla seniorów prowadzone są zajęcia na basenie kąpielowym w okresie letnim, zajęcia z Nordic Walking oraz zajęcia na sali fitness Nowości na 

antenie tIS

Tym razem zapraszamy do 
obejrzenia relacji z obchodów 
25-lecia samorządu terytorial-
nego w gminie Strzegom. Uro-
czystość, która odbyła się 22 
maja br. w SCK, zgromadziła 
wiele osób kreujących historię 
Ziemi Strzegomskiej w ostat-
nim ćwierćwieczu. Ponadto po-
lecamy relację z VII Przeglądu 
pieśni religijnej w Olszanach 
oraz film dokumentalny dot. 
VI Strzegomskiego Biennale 
Rzeźby w Granicie z 2014.

TW

Telewizję  Internetową  Strzegom 
można oglądać za pośrednictwem 
serwisu www.strzegom.pl  (kanał 
YOUTUBE znajduje  się na  stronie 
głównej, pod banerem WAŻNE).
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Organizatorzy festiwalu 
podkreślali rangę znajomości 
języków obcych w dzisiejszej 
Europie, dlatego też nową 
edycję otworzyli zmienioną 
formułą festiwalu, mającą na 
celu doskonalenie kompetencji 
językowych młodzieży, pogłę-
bianie wiedzy i propagowanie 
umiejętności funkcjonowania 
w różnych kulturach języko-
wych. Celem konkursu jest 
także kształtowanie zdolności 
artystycznych i wokalnych, 
rozwijanie umiejętności za-
chowania się przed publicz-
nością, nauka i stosowanie 
zasad zdrowej rywalizacji oraz 
integracja młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Szkoły uczestniczące 
w festiwalu wyłoniły jednego 
reprezentanta, który wykonał 
dwa utwory w dwóch róż-
nych językach europejskich. 
Poprzeczka postawiona była 
w tym roku wysoko. Uczestni-
cy połączyli Europę, śpiewając 
w językach – angielskim, nie-
mieckim, włoskim, hiszpań-
skim, francuskim, rosyjskim 
i bułgarskim, popisując się 
umiejętnościami lingwistycz-
nymi. Dodatkową atrakcją 
było zaprezentowanie przez 
trzy szkoły teledysku do jed-

nego z utworów. Pomysł ten 
wzbudził duże zainteresowa-
nie publiczności, która mogła 
podziwiać nie tylko walory 
głosowe, ale też estetyczne 
słuchanego utworu. 

Przygotowane przez uczest-
ników utwory oceniło profe-
sjonalne jury w składzie: Wio-
letta Urban – przewodnicząca 
jury - naczelnik Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu, Piotr Szmidt – radny 
Rady Miejskiej Strzegomia 
i nauczyciel języka angiel-
skiego z Zespołu Szkolno 
–Przedszkolnego w Stanowi-
cach, ks. Łukasz Kopczyń-
ski – założyciel i dyrygent 
chóru parafialnego w Bazylice 

Mniejszej w Strzegomiu oraz 
Tomasz Sochacki – certyfiko-
wany trener wokalny ze stu-
dia Artystycznego Katharsis 
w Świdnicy.

Nie zabrakło też mocniej-
szego uderzenia. Przerwę na 
obrady jury uatrakcyjnił pu-

bliczności strzegomski zespół 
rockowy Quardia . Młodzież 
bawiła się wyśmienicie!

Cieszymy się, że nowa for-
muła festiwalu uzyskała apro-
batę ze strony uczestników 
i zaproszonych gości. Do zo-
baczenia w przyszłym roku! 

Była to czwarta edycja konkursu 
towarzyszącego Wrocławskim 
Promocjom Dobrych Książek. 
Wpłynęło na nią 6,5 tysiąca prac 
z całej Polski. Ewa napisała baśń 
pt. „Baśnioholiczka”, w której 
tradycyjne motywy baśniowe 
w dowcipny sposób połączyła 
ze swoimi pasjami - wspinaczką 

i tańcem towarzyskim. Swoją pra-
cę stworzyła pod opieką Doroty 
Bielawskiej. Nagrodzone baśnie 
zostaną opublikowane w specjal-
nej antologii. 

Uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu odbyło się 30 maja 2015 
r. we Wrocławiu w Hali Stulecia 
podczas 6. Targów Książki dla 

Dzieci i Młodzieży „Dobre Stro-
ny”. Nagrody laureatom wręczyli: 
Anna Morawiecka, dyrektor 
Targów Książki oraz Jarosław 
Broda, dyrektor Wydziału Kultu-
ry Urzędu Miasta Wrocław. Ewa 
skorzystała również z możliwości 
wzięcia udziału w warsztatach 
udzielania pierwszej pomocy 
przeprowadzonych przez Grupę 
Ratownictwa Medycznego PCK 
Wrocław, bo ratownictwo me-
dyczne to kolejna z jej pasji. 

2 czer wca 2015 r. w Pu-
blicznej Szkole Podsta-
wowej nr 3 im. H. Sien-
kiewicza odbył się finał 
VII Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „Mistrz 
ortografii” pod honoro-
wym patronatem burmi-
strza Strzegomia.

Do konkursu zgłosiło się 
sześciu przedstawicieli klas 
IV-VI - szkolnych mistrzów 
ortografii szkół podstawo-
wych z gminy Strzegom, 
którzy rozwiązywali test orto-
graficzny. W skład jury weszły 
polonistki, które przygotowa-
ły swoich podopiecznych do 
konkursu. 

Połączyli Europę! 

Ewa Luszawska wyróżniona

Kto wygrał z bykami? 

Śpiewano po angielsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, francusku, rosyjsku i bułgarsku…

Ewa napisała baśń, w której motywy baśniowe w dowcipny sposób połączyła ze swoimi pasjami

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchytę

Jak co roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. J. Brze-
chwy w Stanowicach odbył się 
Gminny Konkurs Matematycz-
ny „Mały Matematyk”. Wzięli 
w nim udział uczniowie klas 
trzecich z sześciu szkół na-
szej gminy. Konkurs otworzył 
dyrektor Marek Wiśniowski. 
Celem potyczek było rozbudze-
nie i rozwijanie zainteresowań 
samodzielnego pogłębiania 

wiedzy i umiejętności mate-
matycznych oraz integracja 
środowiska uczniowskiego. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
gotowe zestawy zadań do roz-
wiązania. Z wielkim zaangażo-
waniem podchodzili do pracy 
i z niecierpliwością czekali na 
ogłoszenie wyników. Czas ten 
umilił im poczęstunek przy-
gotowany przez niezastąpioną 
Radę Rodziców. 

Od dziesięciu lat, jesienią lub 
wiosną, społeczność LO wyrusza 
na szkolny rajd. Jest to świetna 
okazja do propagowania aktyw-
nego stylu życia oraz wspólne-
go spędzania czasu. W piątek 
(29.05.2015 r.) klasy pierwsze 
i drugie LO, wraz z nauczyciela-
mi, udały się do Myśliborza.

Trasa rajdu nie była trudna, 
a piękne widoki i wspaniała 
pogoda dopełniały wrażenia 
sielankowości. Po kilkudziesięciu 
minutach marszruty licealiści do-
tarli do Słonecznej Łąki, na której 
czekały pani Bożenka i pani Ula, 
które przygotowały na grillu 
smakowite kiełbasy. 
Licealiści zajęli całą 
przestrzeń łąki. Jedni 
siedzieli przy stołach, 
drudzy nad brzegiem 
strumyka, a jeszcze 
inni zajęli miejsca 
pośród kwiatów 
i traw. Błogość 

zawładnęła uczniami LO. Po 
sytym posiłku część drzemała, 
ale byli i tacy, którzy oddali się 
biwakowej atmosferze śpiewając 
przy dźwiękach gitary, na której 
grała niezastąpiona Ania. Rajd 
szkolny był również udanym 
debiutem klasy dziennikarskiej, 
ponieważ licealiści wykorzystali 
swój nowy sprzęt reporterski do 
nagrania pierwszych relacji z tego 
szkolnego wydarzenia. Radiową 
relację można już odsłuchać na 
stronie LO w zakładce „Głos 
Liceum”.

red

Klasa dziennikarska LO zo-
stała wyposażana w kolejny 
sprzęt, tym razem radiowy. 
Młodzi dziennikarze mają już 
kamerę cyfrową, a teraz pro-
fesjonalny zestaw reporterski 
z mikrofonem pojemnościo-
wym, wiatrochronem z pianki, 
kostką z logo oraz rejestratorem 
cyfrowym. Cały sprzęt lice-
aliści będą wykorzystywali do 
tworzenia radia internetowego 
oraz telewizyjnych zapowie-
dzi zamieszczonych na kanale 
YouTube. Ten nowy projekt 
dziennikarski został nazwany 

przez licealistów „Głos Liceum”, 
a jego pierwsze efekty będą za-
mieszczone już niebawem na 
stronie internetowej LO (www.
lo.strzegom.pl). Podczas Świę-
ta Granitu Strzegomskiego 
uczniowie LO, wraz ze swoim 
opiekunem merytorycznym 
Mirosławem Oczkosiem, wy-
ruszą na strzegomski rynek, aby 
zarejestrować to niezwykłe wy-
darzenie. Będą wywiady, relacje, 
opinie i refleksje mieszkańców. 
Licealiści przejdą prawdziwy 
chrzest dziennikarski. Pierwsze 
efekty już niebawem!

Młodzi zdolni matematycy

Po rajdzie szkolnym LO

LO ma sprzęt reporterski

28 maja 2015 r. w Strzegomskim Centrum Kultury odbył się XI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka łączy Europę”. 
Tegoroczny festiwal odbył się pod honorowym patronatem Lidii Geringer de Oedenberg, poseł do Parlamentu Europej-
skiego i Zbigniewa Suchyty, burmistrza Strzegomia. Oboje byli jednocześnie fundatorami nagród dla laureatów.

Laureaci XI Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej to:
I miejsce – Basia Rudnicka z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy
II miejsce – Emilia Stempin z Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu
III miejsce – Monika Kołdacha z LO w Strzegomiu
Laureaci festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zwycięzca 
zaproszenie na wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Wyróżnienia za przygotowanie teledysków otrzymała Angelika Krynicka 
z Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach, Szymon Wiraszka z III LO w Świdnicy 
oraz Barbara Rudnicka z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy. Gratulujemy!

Najlepszymi matematykami okazali się: Janusz Hołówka PSP Goczałków, 
który zajął I miejsce. Drugą lokatę zdobyła Ksenia Kuszyńska z PSP nr 4 
w Strzegomiu, zaś na najniższym stopniu podium stanęli Bernard Bodnar 
z PSP nr 4 w Strzegomiu i Martyna Naróg z PSP nr 2 w Strzegomiu. Pierw-
sze trzy miejsca zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi i dyplomami 
ufundowanymi  przez  gminę  Strzegom.  Dla  pozostałych  uczestników 
konkursu były dyplomy podziękowań za udział. PSP w Stanowicach godnie 
reprezentowali  Kacper  Kieler  i  Szymon  Zając.  Laureatom  i  pozostałym 
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W kategorii klas IV:
I miejsce- Zofia Piekielny- PSP nr 
4 w Strzegomiu
II miejsce- Katarzyna Postawska- 
PSP Kostrza
III miejsce- Karol Jaszowski- PSP 
Goczałków

W kategorii klas V:
I  miejsce-  Julia Woźniak-  PSP 
Stanowice
II  miejsce-  Emilia Henike-  PSP 
Jaroszów
III miejsce- Emilia Kisielewska- PSP 
nr 4 w Strzegomiu

W kategorii klas VI:
I miejsce- Martyna Sobolewska- 
PSP nr 4 w Strzegomiu
II  miejsce- Kamil Hasiak -  PSP 
Kostrza
II miejsce- Zuzanna Kawiak  - PSP 
Jaroszów
Gratulujemy! 

Ewa Luszawska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 
w Strzegomiu, zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie 
literackim „A to moja bajka właśnie!”. 
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Tatiana Brzozowska przy-
gotowała pianistów, Katarzy-
na Borys – skrzypaczki, a Ma-
rek Rydwański – wokalistki.

Pianiści oraz pianistki pre-
zentowali piękne piosenki dla 
dzieci, nie zabrakło również 
trudniejszych, klasycznych 
utworów. Młode skrzypaczki 
zachwyciły piękną grą oraz 
wspaniałymi strojami i pre-
zencją na scenie. Grają dopiero 
od kilku miesięcy, a już potra-
fią wzruszyć do łez. Wokalistki 

z grupy „In live” zaśpiewały 
utwory m. in. z repertuaru 
Kasi Popowskiej oraz pio-
senki specjalnie dedykowane 
swoim mamom.

Dzieci  i młodzież nagra-
dzane były gromkimi bra-
wami. Mamy były naprawdę 
wzruszone. Na koniec Ka-
tarzyna Borys zagrała utwór 
pt.: „Humoreska” Dvoraka na 
skrzypcach. Było to zakończe-
nie pięknego popisu młodych 
talentów. 

Muzyczny prezent dla mam
Dzieci za niezwykły koncert na skrzypce i pianino zostały nagrodzone czekoladami, a na rodziców, krewnych i znajomych czekał słodki poczęstunek

- W naszej bibliotece świę-
towaliśmy dzień mamy, taty 
i dziecka – czyli święto rodziny. 
Dzieci przygotowały portret 
rodziców i odziały w piękne ko-
lorowe ubrania, przystroiły tort, 

kolorowały 

kwiatki dla 
mamy i taty. Była zabawa przy 
muzyce, konkursy i poczęstunek 
– mówi Katarzyna Wójcik, 
dyrektor BPMiGS. 

Mama i ja, czyli projekt w strzegomskiej bibliotece
Dzieci przygotowały portret rodziców i odziały w piękne kolorowe ubrania, przystroiły tort i …

Goście, którzy 16 maja br. 
w czasie Europejskiej Nocy 
Muzeów przybyli na teren by-
łego obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen, mogli poznać 
tragiczną historię tego miejsca. 
W kilku grupach, po projek-
cjach filmu, uczestnicy wraz 
z muzealnym przewodnikiem 
przeszli dawną ulicą obozową. 

Wzdłuż całej trasy zwiedza-
nia zapalono znicze - symbol 
pamięci o ofiarach. W zre-
konstruowanym baraku nr 
7 przygotowano prezentację 
ekspozycji zatytułowanej „Ka-
mienne Świadectwo”. Wystawa, 

udokumentowana relacjami 
świadków, opowiada o wstrzą-
sających losach mieszkańców 
Tykocina, z których znaczną 
część w czasie drugiej wojny 
światowej wywieziono do obo-
zów koncentracyjnych, w tym 
także do KL Gross-Rosen. 
Oprócz poruszającej ekspozy-
cji, w zrekonstruowanej izbie 
więźniarskiej dawnego baraku 
nr 7, zwiedzający mogli poznać 
warunki życia więźniów. Pobyt 
w tym miejscu o tak nietypowej 
porze, pozostawił w ich pamięci 
niezatarte wrażenie.

red

Noc Muzeów w Gross-Rosen

W ramach XII Dolnoślą-
skich Spotkań Pisarzy z Mło-
dymi Czytelnikami „Z książką 
na walizkach” do Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy 
Strzegom przyjedzie pisarka 
Ałbena Grabowska – Grzyb.

Z zawodu lekarz neurolog- 
epileptolog, pracuje w Szpitalu 

Dziecięcym w Dziekanowie 
Leśnym. Jest autorką sześciu 
książek, skierowanych zarów-
no do czytelnika młodszego, 
jak i starszego. Spotkanie 
autorskie odbędzie się w dniu 
11 czerwca br. o godz. 13.00 
w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 4.

Na tropach tajemnic

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Strzegomiu „Czytelnik” przez trzy miesiące realizowało projekt 
edukacyjny „Mama i ja w bibliotece”, na który pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Całkowity koszt zadania wynosi 4310,78 zł.

26 maja 2015 r. w Strzegomskim Centrum Kultury odbył się 
koncert „Na skrzypce i pianino”. Dzieci i młodzież z sekcji 
działających przy SCK zaprezentowały swoje talenty i umie-
jętności dla wszystkich mam. 

- W tym roku szczególnie licznie odwiedzili nas mieszkańcy 

Wałbrzycha.  Na  wizytę  zdecydowali  się między  innymi 

mieszkańcy Świdnicy, Bielawy, Poznania, Wrocławia i po-

bliskich  Świebodzic.  Dziękujemy wszystkim,  którzy  nie 

wahali  się,  by  Europejską  Noc Muzeów  spędzić  w  tym 

szczególnym miejscu, miejscu  pamięci.  Zapraszamy  za 

rok – mówią pracownicy muzeum.

Dolnośląska  Biblioteka Wojewódzka we Wrocławiu 

oraz Wydawnictwo Literatura i Akapit Press są również 

organizatorami konkursu plastyczno-literackiego „A to 

historia!”, czyli opowieść nawiązująca do tajemniczych, 

legendarnych  lub  prawdziwych wydarzeń  z  dziejów 

rodziny, miejscowości bądź regionu. Typ pracy-komiks 

lub obrazkowa historyjka.

W konkursie wzięli udział uczniowie z Publicznej Szkoły 

Podstawowej  nr  4 w  Strzegomiu. Wyniki  konkursu 

ogłoszone zostaną w dniu 13 czerwca podczas imprezy 

finałowej w Polkowicach, która odbędzie się w Rynku 

o godz. 10.00.
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W sobotnie popołudnie 
mieszkańcy dwóch sołectw 
Tomkowic i Strzegomia oraz 
zaproszeni goście spotkali się 
na boisku sportowym w Tom-
kowicach, aby wspólnie spę-
dzić czas, biorąc udział w po-
tyczkach rekreacyjno-sporto-
wych, konkursach i wspólnej 
zabawie z zespołem instru-
mentalno-wokalnym „Im-
prez”. Spotkanie plenerowe 

poprowadziła nieoceniona 
Elżbieta Pienio, instruktor 
SCK. 

Punktem centralnym tur-
nie ju  wsi  był  mecz pi łki 
nożnej drużyn z zaprzyjaź-
nionych sołectw. Emocje 
towarzyszyły także prezen-
tacjom artystycznym dzieci 
ze świetlicy wiejskiej w Tom-
kowicach oraz uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 

nr 3 i 4. Był także czas na 
wspólną zabawę. Do radosnej 
zumby zaprosiła grupa Ewy 
Zapolnej. Wielkie emocje 
były podczas przeciągania 
liny, przy wyrabianiu ciasta na 
makaron oraz podczas zabawy 
ze spadochronem.

Tradycyjnie już odbył się 
pokaz ratownictwa medycz-
nego w wykonaniu strażaków 
z OSP w Tomkowicach, prze-
prowadzono i rozstrzygnięto 
konkurs na pyszne ciasto 
wiejskie, a potem nastąpiła 
wspólna degustacja smakowi-
tych wypieków. W podzięko-
waniu za trud organizacyjny 
sołectwa otrzymały pamiąt-
kowe puchary.

Wesoło w Tomkowicach 
Punktem centralnym turnieju wsi był mecz piłki nożnej drużyn z zaprzyjaźnionych sołectw oraz występy młodych artystów Nowa sieć 

Spółka Wodociągi i Kanali-
zacja w Strzegomiu podpisała 
umowę na zadanie „Rozbudowa 
sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Osiedle 
w Goczałkowie”. 

W ramach tego zadania wy-
budowany zostanie odcinek sieci 
wodociągowej o długości 219,20 
mb oraz odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długości 
255,10 mb. Wykonawcą inwe-
stycji jest, wyłoniona w drodze 
przetargu, firma Wodrol z Kie-
łoczowa. Wartość zadania to 
115 tys. złotych. – Inwestycja 
w tej części Goczałkowa zapew-
ni m.in. dostawę wody pitnej 
mieszkańcom, którzy borykają 
się z problemem braku wody 
w studniach kopanych – wyja-
śnia Dorota Borkowska, prezes 
WiK. 

Planowany termin zakończe-
nia robót to połowa lipca tego 
roku. 

Już niebawem rozpocznie 
się budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w miej-
scowości Żołkiewka. Gmina 
Strzegom ogłosiła przetarg na 
realizację tego zadania. 

Po przebudowie trakt zyska 
nową nawierzchnię oraz kra-
wężniki. Wykonana zostanie 

także kanalizacja deszczowa. 
Prace zakończą się do połowy 
września tego roku. Realizacja 
tego przedsięwzięcia ułatwi 
rolnikom dojazd do pól. 

– Taka droga była potrzebna 
od dawna, dlatego dobrze, że 
wreszcie uda się to zrobić – 
mówią mieszkańcy. 

Z myślą o rolnikach

Atrakcji było wiele. Występy 
dzieci, tańce, śpiewy, konkuren-
cje sportowe, aktywizujące dzie-
ci oraz mecze chłopców w piłkę 
nożną. Podniebienie cieszyły 
lokalne przysmaki - kiełbaska 
z grilla, pierogi ruskie, kaszanka, 
smalec z ogórkiem, przygoto-
wane przez radę sołecką oraz 

smaczne ciasta upieczone przez 
rodziców uczniów. 

Wielkie zainteresowanie 
wzbudził pokaz skoków spa-
dochronowych w wykonaniu 
trzech profesjonalistów na 
czele z Jackiem Brzezińskim, 
mistrzem świata w skokach 
ze spadochronem do celu. 

Główną atrakcją zafundowa-
ną przez miejscowego pilota 
był lot samolotem nad gminą 
Strzegom i gminą Świebo-
dzice. Wśród osób, które 
doświadczyły podniebnych 
wrażeń była Zofia Cholewa, 
kierownik zespołu Olszaniacy. 
Po godzinie 18.00 rozpoczęła 

się zabawa taneczna w takt 
muzyki w wykonaniu zespołu 
Axel. Wszystkim sponsorom, 
którzy przyczynil i  s ię do 
uświetnienia imprezy - a było 
ich wielu i wszystkich nie 
sposób wymienić - organi-
zatorzy składają serdeczne 
podziękowania.

Tak się bawili w Olszanach
W organizację imprezy włączyli się: rada sołecka, dyrekcja PSP, rada rodziców i mieszkańcy wsi

- Nic tak nie integruje jak 
wspólne spędzanie czasu – 
stwierdzili międzyrzeczanie i po 
raz pierwszy wyszli z inicjatywą 

organizacji festynu, do udziału 
w którym zaprosili wszystkich 
mieszkańców. Nie było plakatów 
infomujących o tym wydarzeniu, 
ani papierowych zaproszeń, było 
za to spontaniczne chodzenie od 
domu do domu i zachęcanie do 
udziału w zabawie. Chętnych nie 
brakowało. Pierwszym punktem 
wydarzenia było przedstawienie 
„Rzepka” w budynku świetlicy 
wiejskiej. Pokaz swoich zdol-
nosci aktorskich dali zarówno 
najmłodsi, jak i najstarsi miesz-
kańcy miejscowości. Występ 
wzbudzil spory entuzjazm wśród 
publiczności, która nagrodziła 
aktorów gromkimi brawami. 
Następnie wszyscy spotkali się 

na placu przed świetlicą, gdzie 
na uczestników festynu czekał 
poczęstunek. Organizatorzy nie 
zapomnieli o dzieciach, z myślą 
o których przygotowano takie 
atrakcje, jak malowanie twarzy, 
występ maskotki, czy pokaz 
baniek mydlanych. Nie zabrakło 
także konkursów z nagrodami 
oraz zmagań sportowych. Miesz-
kańcy Międzyrzecza zapewniają, 
że w sprawie organizacji festynów 
nie powiedzili ostatniego słowa. 
Już planują kolejny. - Zaprasza-
my wszystkich na festyn, który 
odbędzie się 25 lipca 2015 r. Za-
pewniamy, że będzie znakomita 
zabawa. Nikt nie będzie się nudził 
– mówią międzyrzeczanie.

Niezwykła integracja mieszkańców Międzyrzecza!
Przedstawienie w wykonaniu mieszkańców wsi wprawiło wszystkich w doskonale humory. Liczne atrakcje i niespodzianki zostaną w pamięci na długo

Bawmy się razem - pod takim tytułem po raz pierwszy zorganizowano w Olszanach festyn rodzinny. Inicjatorem i pomysłodawcą 
była sołtys wsi Stanisława Górska. W organizację imprezy włączyli się wszyscy: rada sołecka, dyrekcja PSP, rada rodziców i - co 
najważniejsze – mieszkańcy wsi. – Wszystko dla rodziny to idea festynu. Moim celem była integracja społeczności wiejskiej, 
integracja rodziny i tym samym stworzenie naszej olszańskiej rodziny – komentuje Stanisława Górska, sołtys wsi.

Wypełnione po brzegi stoł y, wyśmienite potrawy, 
a wśród nich przepyszny bigos, rozgrywki sportowe, 
pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków miejscowej 
straży pożarnej, gry i zabawy do godziny trzeciej nad 
ranem, to tylko niektóre atrakcje turnieju Tomkowi-
ce – Strzegom, rozegranego 31 maja 2015 r. na boisku 
sportowym w Tomkowicach.

Mieszkańcy Międzyrzecza spotkali się 6 czerwca 2015 r. na pierwszym, wspólnie zorga-
nizowanym, festynie wiejskim. Atrakcji było co niemiara.
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W piątek, 29 maja br. w hali 
OSiR w Strzegomiu odbył 
się turniej judo dla najmłod-
szych z okazji „Dnia Dziecka”. 
W zawodach wzięły udział 
dzieci z grupy naborowej AKS
-u Strzegom.

Maluszki pokazały, że mają 
w sobie sportowego ducha 
samuraja i pazur wojownika. 
Emocji nie brakowało podczas 
walk ze strony zarówno dzieci, 
jak i rodziców. Podczas turnieju 
dzieci były pasowane na adep-
tów judo, otrzymując białe pasy 
po zdanym wcześniejszym eg-
zaminie. W swoich kategoriach 
wagowych strzegomscy adepci 
zajęli następujące miejsca:
1. miejsca - Feliks Szyrner, 

Kornelia Jeziorska, Mi-

chał Wójcik, Dariusz Kuś, 
Michał Koguciuk, Robert 
Jeziorski oraz Olga Rudnic-
ka

2. miejsca - Amelia Pietkie-
wicz, Michał Molis, Kasper 
Zarzycki, Mateusz Pakla, 
Marcin Wojtków, Dorotka 
Rogińska oraz Hanna Szy-
ner

3. miejsca - Brygida Gryszan, 
Katarzyna Góra i Michał 
Hałajec

Po zakończonym turnieju 
dzieci wraz z trenerami i ro-
dzicami udały się na zasłużoną 
pizzę i pyszne kiełbaski z grilla. 
Gratulujemy najmłodszym 
zawodnikom tak dużej odwagi 
i udanego startu w zawodach!

Pracowity weekend judoków

W rywalizacji uczestniczyło 
26 osób. Po ważeniu ryb, wy-
łoniono najlepszych wędkarzy.  
1. miejsce zajął Arkadiusz 
Bar yła , któr y zgromadził 
5240 pkt., drugi był Piotr 
Sz cz epanik  –  4650 pkt . , 
a trzeci - Andrzej Szczer-
ba - 3270 pkt. Puchar za 
największą rybę, leszcza o dł. 
36 cm, otrzymał Arkadiusz 
Baryła. Burmistrza Strze-
gomia - Zbigniew Suchyta 
wręczył zwycięzcom puchary, 

dyplomy oraz nagrody. Na za-
kończenie – by tradycji stało 
się zadość - był poczęstunek 
gorącą kiełbaską.

W  k l a s y f i k a c j i  G r a n d 
Prix Ziemi Strzegomskiej 
prowadzi Arkadiusz Bary-
ła, wyprzedzając Tomasza 
Częstochowskiego i Adama 
Czarneckiego. Do rozegrania 
zostały Zawody o Puchar 
Prezesa Strzegomskiego Koła 
PZW (06.09).

red

Piłkarza ekstraklasy, grającego 
najdłużej w Śląsku Wrocław, i do 
niedawna trenera Polonii-Stali 
Świdnica bardzo entuzjastycznie 
powitała młodzież. Oficjalnie 

Jarosława Lato powitała Beata 
Jankiewicz - dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, która 
podziękowała gościowi za przy-
jazd i poprowadzenie ciekawych 

zajęć z piłki nożnej, przekazując 
na jego ręce dyplom-podzię-
kowanie oraz okolicznościową 
pamiątkę. 

- W treningu wzięło udział 
20 uczniów (4 dziewczęta i 16 
chłopców) z klas I-III gimna-
zjum. Spotkanie było bardzo 

ciekawe i wartościowe, warte 
polecenia innym. Cele zostały 
osiągnięte. Trening różnił się zu-
pełnie od tego z ubiegłego roku. 
Było bardzo dużo dynamicznych 
i indywidualnych ćwiczeń z piłką 
i bez piłki. Były też autografy  
i wspólne zdjęcie.

Łowcy wielkich ryb

Niezapomniany trening z Jarosławem Lato w Jaroszowie

W klasyfikacji Grand Prix prowadzi A. Baryła, wyprzedzając T. Częstochowskiego i A. Czarneckiego

W treningu wzięło udział 20 uczniów (4 dziewczęta i 16 chłopców) z klas I-III gimnazjum. Jak było?

Trwa rekrutacja wolonta-
riuszy na trzynastą edycję 
zawodów Strzegom Horse 
Trials, które w tym roku od-
będą się w terminie 24-28 
czerwca. Udział w programie 
to niezapomniana przygoda, 
nowe znajomości i przyjaźnie, 
kontakt z zawodnikami. Ale 
przede wszystkim satysfakcja 
z uczestnictwa w organizacji 
jednej z najważniejszych im-

prez jeździeckich w Polsce. 
Gwarantujemy ubezpieczenie 
NNW na czas trwania zawo-
dów, zakwaterowanie (pole na-
miotowe z dostępem do węzła 
sanitarnego) oraz dwa posiłki 
dziennie (w tym jeden ciepły). 
Przewidujemy także talony 
zniżkowe do wykorzystania na 
stoiskach wystawowych pod-
czas zawodów. Na zgłoszenia 
czekamy do 15 czerwca. 

13  cz e r wc a  b r. j uż  po 
raz siedemnasty odbędzie 
się Międzynarodowy Me-
moriał Judo im. Edwarda 
Brzegowego. Areną zma-
gań judoków będzie trady-
cyjnie hala strzegomskiego  
OSiR-u.

Edward Brzegowy zało-
żył strzegomską sekcję judo 
w 1971 roku. Był człowiekiem 
niezwykle cenionym i sza-
nowanym, poświęcił wiele 
energii na wychowanie dzieci 
i młodzieży. Judo było jego 
wielką pasją i życiową drogą. 
Niestety, w 1998 r. – w wieku 
51 lat - Edward Brzegowy 
przedwcześnie zmarł, a jego 
wspaniałe dzieło kontynuowa-
li i nadal kontynuują wycho-
wankowie. Obecnie trenerem 
strzegomskiej sekcji jest Józef 
Smoter.

Coroczny memoriał judo 
p r z yc i ąga  w i e l e  k lubów 
z Polski i zagranicy. Edward 
Brzegowy za życia nawiązał 
kontakty z klubami z Czech 
i Niemiec, które do dnia dzi-
siejszego przyjeżdżają na za-
wody do Strzegomia. Miła at-

mosfera i profesjonalny sposób 
przygotowania logistycznego 
sprawiają, że memoriał z roku 
na rok gromadzi coraz więcej 
judoków. 

- Dzięki wsparciu m. in. 
gminy Strzegom i Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego mo-
żemy gościć młodych adeptów 
judo. Zawody te zostały na 
stałe wpisane do kalendarza 
Polskiego Związku Judo. Jest 
to prestiżowy międzynarodo-
wy turniej, w którym uczest-
niczy kilkuset zawodników 
z Czech, Niemiec, Austrii, 
Białorusi oraz Polski. Honoro-
wym gościem memoriału jest 
Danuta Brzegowy, wdowa po 
patronie tytularnym memoria-
łu, która rokrocznie otwiera 
oficjalnie zawody – zaznaczają 
organizatorzy. 

Zapraszamy wszystkich mi-
łośników i kibiców sportu, 
małych i dużych na 17. Mię-
dzynarodowy Memoriał Judo 
im. Edwarda Brzegowego. 
Rozpoczęcie zawodów nastąpi 
o godz. 10:00.

red

Zostań wolontariuszem  
na Strzegom Horse Trials

Memoriał im. E. Brzegowego

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.strzegomhorsetrials.pl 
w zakładce wolontariusze.

W środę – 27 maja br. – już po raz drugi Jaroszów odwiedził 
wspaniały gość, sportowiec i trener - Jarosław Lato. 

24 maja br. na zbiorniku „Rekreacyjny” w Rusku odbyły 
się XXI Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Strzegom. Zawody zaliczane są do Grand Prix 
Ziemi Strzegomskiej. 

Dzień  później,  na Pucharze  Polski  Juniorów Młodszych w Opolu, 
nasza judoczka Patrycja Duszak spisała się bardzo dobrze, zajmując 
3. miejsce. - Walki były bardzo wyczerpujące i stawiały przede mną 
duże wymagania, ale mimo to dałam radę! – mówiła po zawodach 
szczęśliwa zawodniczka. Jest to ogromy sukces Patrycji i dobra pro-
gnoza na kolejny turniej w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy dobrego 
startu w zawodach! Tak trzymać! 
***
Również w  sobotę,  tym  razem w Nowej  Soli,  odbyły  się Otwarte 
Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w kategorii 
dzieci i młodzików. AKS reprezentowało 8 zawodników. Po dobrych 
pojedynkach  z wymagającymi  przeciwnikami  nasi  sportowcy wy-
walczyli 6 złotych medali, 1 medal srebrny i 1 brązowy. Gratulujemy 
naszym judokom sukcesów!
Złote medale: Sandra Baranowska, Aleksandra Sypko, Gracjan 
Poterała, Dawid Hypta, Tomasz Brzegowy i Antoni Wojtasik
Srebrny medal: Hanna Fedyczkowska
Brązowy medal: Miłosz Pietkiewicz
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Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gmi-
ny Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom:
Działka niezabudowana nr 
363, AM – 35, Obr. 5, położo-
na w Strzegomiu przy ulicy 
Wałbrzyskiej o powierzchni 
0,5545 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00079881/9. 
Przedmiotowa nieruchomość 
obciążona jest umową naj-
mu nr WNZ/20/2014 z dnia 24 
marca 2014 r. (reklama dwu-
stronna, powierzchnia 32 m2) 
zgodnie z art. 678§1 Kodeksu 
cywilnego nabywca nieru-
chomości wstępuje w stosu-
nek najmu na miejsce zbyw-
cy nieruchomości.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 245.430,00 zł
Wadium - 25.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

18.06.2015 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.03.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 5 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
65/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 24 września 2014 
r. nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 2 KS – tereny 
obsługi komunikacji na czę-
ści działki znajduje się granica 
strefy ochronnej sanitarnej od 
cmentarza.
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.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
na konto gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 15.06.2015 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu środków na konto gmi-
ny 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 wa-
dium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po zakończe-
niu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-
mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-

mość. W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktualny 
wypis z właściwego dla siedzi-
by oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzo-
ne 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 nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 

p. lub telefonicznie pod nr 74 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.

10 ogłoszeniA / 112

Strzegom, ul. Wałbrzyska - tereny obsługi komunikacji

Rogoźnica, ul. Kolonijna - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca lub bliźniacza

Burmistrz Strzegomia informuje

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej 
mienie komunalne gminy Strze-
gom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
254/11, AM–2, Obr. Rogoźnica, 
położona w Rogoźnicy przy 
ul. Kolonijnej o powierzchni 
0,1024 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości - 37.163,70 zł
Wadium - 3.800,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 05.06.2014 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej gmi-
ny Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, 
Żółkiewka, Kostrza, Żelazów za-
twierdzonym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 03.12.2004 r. nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
6MN15 – zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna wolnostojąca 
lub bliźniacza. 
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.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2015 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 uczestni-
ka, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży ponosi 
nabywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego dla 
siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 

imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia peł-
nomocnika przez osobę fizycz-
ną, wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Przetar-
gowej bezpośrednio przed roz-
poczęciem 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. z 2004 roku, Nr 207, 
poz. 2108 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Zmieniły się przepisy do-
tyczące przewożenia dzieci 
w fotelikach. Niektóre wy-
magania zostały zaostrzone, 
a część z nich uległa złago-
dzeniu. W porównaniu do 
dotychczasowych przepisów 
zniknęło kryterium wieku 
dziecka, a pozostało jedy-
nie kryterium wzrostu, tj. 
poniżej 150 cm. Tak więc 
również dziecko, które ukoń-
czyło 12 lat, a jednocześnie 
nie osiągnęło wymaganego 
wzrostu, powinno być prze-
wożone w foteliku bezpie-
czeństwa lub urządzeniu 
przytrzymującym dla dzieci. 
Wprowadzonych zos ta ło 
również kilka odstępstw od 
ogólnych zasad przewoże-
nia  dziec i . Dopuszczono 
m.in., aby dzieci mieszczące 
s ię  w przedziale  wzrostu 
135–150 cm, podczas prze-
wożenia na tylnym siedzeniu 
były przytrzymywane za po-
mocą pasów bezpieczeństwa 
pojazdu, a więc bez fotelika 
oraz urządzenia przytrzymu-
jącego, jeżeli ze względu na 
masę i wzrost tego dziecka 
nie jest możliwe zapewnienie 
mu odpowiedniego urządze-
nia. W praktyce dotyczy to 
przewożenia dziecka miesz-
czącego się w powyższym 
przedziale wzrostu, które-
go waga ciała przekracza 
36 kg, a więc przewidzianą 
w przepisach maksymalną 
wagę dla urządzenia przy-
trzymującego dla dziecka. 
Powyższe wyłączenie nie do-
tyczy przewożenia dziecka na 
przednim siedzeniu pojazdu, 
co powinno każdorazowo 
odbywać się z wykorzysta-
niem fotelika lub urządzenia 
przytrzymującego. Kolejny 
wyjątek od ogólnych zasad 

przewożenia dzieci samocho-
dem osobowym oraz małym 
samochodem ciężarowym 
dopuszcza przewożenie na 
tylnym siedzeniu trzeciego 
dziecka w wieku co najmniej 
3 lat, przytrzymywanego za 
pomocą pasów bezpieczeń-
stwa pojazdu, w przypadku, 
gdy dwoje dzieci jest prze-
wożonych w urządzeniach 
przytrzymujących zainstalo-
wanych na tylnym siedzeniu 
i nie ma możliwości zainsta-
lowania trzeciego urządze-
nia. W praktyce ten przepis 
ma zastosowanie dla prze-
wozu typowym samochodem 
osobowym, a więc przezna-
czonym d la maksymalnie 
5 osób łącznie z kierowcą. 
W samochodach osobowych 
o liczbie miejsc 6-9 i dwóch 
rzędach tylnych siedzeń, ze 
względu na odpowiednio 
duże wymiary (w tym szero-
kość siedzeń), zainstalowanie 
urządzenia przytrzymującego 
dla każdego przewożonego 
dziecka nie stwarza już żad-
nych problemów. Nowe prze-
pisy zakazują przewożenia 
dziecka w wieku poniżej 3 
lat w pojeździe niewyposażo-
nym w pasy bezpieczeństwa 
i fotelik lub w pasy bezpie-
czeństwa i inne urządzenie 
przytrzymujące. Aktualny 
pozostaje zakaz przewożenia 
dziecka tyłem do kierunku 
jazdy na przednim siedzeniu 
pojazdu, z tą jednak różnicą, 
że przepis ten dostosowano 
do postępu technicznego. 
Nie  jes t  już  i s totny  sam 
fakt wyposażenia pojazdu 
w poduszkę powietrzną dla 
pasażera, co dotychczas wy-
kluczało możliwość przewo-
żenia dziecka w taki sposób, 
lecz to, czy jest ona aktywna. 

Ponadto - w odróżnieniu od 
dotychczasowego brzmie-
nia - przepis ten umożli-
wia przewożenie dziecka na 
przednim siedzeniu pojazdu 
z wykorzystaniem zarówno 
fotelika bezpieczeństwa, jak 
również innego urządzenia 
przytrzymującego. Zacho-
wane zostały dotychczasowe 
wyłączenia dotyczące prze-
wożenia dzieci pojazdami 
takimi jak taksówka, specjali-
styczny środek transportu sa-
nitarnego oraz pojazd Policji, 
Straży Granicznej lub straży 
gminnej (miejskiej). Zniesio-
no natomiast wyłączenie do-
tyczące przewożenie dziecka 
autobusem. W związku z tym 
przewożenie dziecka tego 
rodzaju pojazdem podlega 
tylko wyłączeniu ogólnemu 
(brak pasów bezpieczeństwa 
w autobusie) oraz wyłącze-
niom szczególnym, uregu-
lowanym w art. 39 ust. 2 
pkt 10 – 11 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. Ponadto 
istotną zmianą jest nałożenie, 
obok obowiązku przewo-
żenia dzieci w fotelikach 
bezpieczeństwa lub w innych 
urządzeniach przytrzymu-
jących, obowiązku dostoso-
wania urządzenia do masy 
i wzrostu dziecka, zgodności 
tego urządzenia z właściwy-
mi warunkami technicznymi, 
jak również jego prawidłowe-
go zamontowania - zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
Niespełnienie jednego z po-
wyższych obowiązków zagro-
żone jest karą grzywny. 

z komunikatu 
Komendy Powiatowej 

Policji w Świdnicy 

*  K r o n i k a  p o l i c y j n a  *  11 2  * 

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – Ry-
nek 38, zostały wywieszone na 

okres 21 dni wykazy nierucho-
mości stanowiących własność 
gminy Strzegom przeznaczo-
nych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 193/B/2015 Bur-
mistrza Strzegomia z dnia 25 
maja 2015 r.

Zmiana przepisów dotyczących przewożenia dzieci
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Stanowice - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej

Garaż - ul. ParkowaStrzegom, ul. Bankowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i usługowa

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudo-
wanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu 
jest działka położona na te-
renie gminy Strzegom:
Działka niezabudowana 
nr 147, AM – 1, Obr. Sta-
nowice, położona w Sta-
nowicach o powierzchni 
0,02 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020686/4. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 5.856,00 zł
Wadium - 590,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny do-
liczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 18.06.2015 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zby-

cie powyższej nierucho-
mości ogłoszony na dzień 
22.01.2015 r. zakończył się 
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.03.2015 
r. zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części połu-
dniowo - zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Stanowice, Grochotów, Ol-
szany, Modlęcin, Granica, 
Stawiska, Tomkowice, Go-
dzieszówek zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 80/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 18 października 2004 
r. nieruchomości oznaczone 
są symbolem 8P/U2 tere-
ny zabudowy produkcyjnej 
i usługowej.
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.

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie tut. Urzędu lub na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15.06.2015 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał 
przetarg zalicza sie na po-
czet ceny nabycia nierucho-
mości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwra-
ca sie po zakończeniu prze-
targu, jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 

od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
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 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje 
związane 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 
85-60-543, ponadto infor-
macja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie in-
ternetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny, przy 
czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana poło-
żona na terenie gminy Strzegom 
składająca się z działek nr 231/2, 
nr 230/2, AM – 13, Obr. 3, po-
łożona w Strzegomiu przy ulicy 
Bankowej o łącznej powierzchni 
0,1637 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020747/0. 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 182.000,00 zł
Wadium - 18.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej 
niż 1 % ceny wywoław-
czej
Do wylicytowanej ceny 
doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 18.06.2015 r. 
o godz. 1200 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego ob-
szarów położonych w ob-
rębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. nieru-
chomość oznaczona jest 
symbolem B.9MW/U – 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i usługowa.
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.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto gminy Strzegom – Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strze-
gom nr rachunku: 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
15.06.2015 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 uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe oso-
by zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od dnia 

odwołania lub zamknięcia prze-
targu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchyla-
nia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, 
wpłacone wadium ulega prze-
padkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności oraz 
koszty przygotowania nierucho-

mości do sprzedaży ponosi na-
bywca nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 

ustanowienia pełnomocni-
ka przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie 
z podmiotem, który prze-
targ wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w spra-
wie trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania 

Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
garażem - działka nr 1661, AM 
– 15, Obr. 3, 
o powierzchni 19 m² położona 
w Strzegomiu, przy ulicy Par-
kowej gmina Strzegom Dla nie-
ruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00019512/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 
K22KS – tereny obsługi komuni-
kacji (parkingi, garaże).
Cena wywoławcza nierucho-
mości 11.880,00 zł
Wadium - 1.200,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
18.06.2015 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych, 
garaż udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 10.06.2015 r. 
w godzinach od 1000 do 1015.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 26.03.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, na 
konto gminy Strzegom - Bank Za-
chodni WBK S.A O/Strzegom nr 
rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 15.06.2015 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 upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-

nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (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) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastoso-
wano do ogłoszenia o przetargu.
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Jednym z punktów inscenizacji była „Historia Kostrzan sercem pisana” 

Nie zabrakło podziękowań i wyróżnień

Kapela zf „Kostrzanie” jak zwykle zdała swój egzamin na piątkę

w trakcie niedzielnej mszy polowej modlono się w intencji zf „Kostrzanie”

Historię zespołu tworzą także najmłodsi

w dniu jubileuszowego koncertu SCK pękało w szwach

z gratulacjami m. in. dyrektor Świdnickiego ośrodka Kultury – anna 
rudnicka (po lewej)

Koncert plenerowy z udziałem zaproszonych zespołów pt. „Przyjaciele 
Kostrzan” (07.06)

Dwudniowe uroczystości 40-lecia działalności artystycznej zespołu folklorystycznego Kostrzanie” dobiegły końca. Zespół – będący wizytówką gminy Strzegom - zaprezentował 
piękne tańce, znakomitą choreografię i niepoślednie umiejętności taneczne. Z okazji rubinowych godów życzymy kierownictwu oraz byłym i obecnym członkom „Kostrzan” wszyst-
kiego najlepszego, kolejnych pięknych jubileuszy oraz by w dalszym ciągu rozsławiali Kostrzę, Ziemię Strzegomską, a także region dolnośląski w kraju i za granicą.

Rubinowe gody „Kostrzan”


