
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
Łatają dziury 

Na terenie gminy Strze-
gom trwają pozimowe re-
monty dróg, które wykonuje 
Zakład Usług Komunal-
nych 

 str. 3

StrzeGom
Po sesji 

Jakie uchwały podjęli 
strzegomscy radni podczas 
ostatniej sesji rady miej-
skiej, jakie mieli pytania i 
co zmieni się po ostatnim 
posiedzeniu rajców? 

 Str.6

StrzeGom
Konkurs!!!

Wygraj wejściówki do kina 
Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie 
i przesłać je do organizatora 

 str.8

W sKrócie:

Koryta 

W  Żółkiewce zamonto-
wano koryta odwadniające 
drogę gminną. Wykonanie 
tych prac wyeliminuje za-
lewanie posesji przyległych 
wodami opadowymi pocho-
dzącymi z drogi wewnętrz-
nej gminnej.

Lampa solarna 

Na terenie rekreacyjnym 
w Granicznej stanęła lampa 
solarna. Zakupu dokonano 
ze środków funduszu so-
łeckiego. 

Już po awarii

Pracownicy Wodociągów 
i  Kanalizacji usunęli awa-
rię magistrali wodnej przy 
ulicy Świdnickiej w Strze-
gomiu w  pobliżu wejścia 
do parku. 
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Droga gminna w  Goczał-
kowie Górnym przechodzi 
właśnie gruntowny remont. 
To bardzo potrzebna i dłu-
go oczekiwania inwestycja 
w tej wsi. Po budowie kana-
lizacji sanitarnej przyszedł 
czas na poprawę infrastruk-
tury drogowej w  miejsco-
wości. Przebudowie zosta-
nie poddane 170 m drogi. 
Obecnie prace są bardzo 
zaawansowane. Mieszkań-
cy z  niecierpliwością wy-
czekują ich zakończenia. 

Liczą na to, że w  najbliż-
szym czasie droga stanie się 
jedną z  wizytówek ich miej-
scowości. Wspominają, że od 
dawna jej stan był wręcz opła-
kany i wymagał zdecydowanej 
poprawy. 

- Droga jest bardzo potrzeb-
na, bo od czasów wojny nie 
była robiona. Były tu tylko 
kocie łby, na których można 
było połamać nogi. Brakowało 
chodnika. Jestem przekonany, 
że realizacja tej inwestycji 
podniesienie wartość wizualną 
wsi oraz, położonych przy dro-
dze, posesji – mówi Andrzej 
Kowszyn, sołtys Goczałkowa 
Górnego. 

Efekty przebudowy widać 
już teraz. - Trwają prace zwią-
zane z ustawianiem krawężni-
ków betonowych, układaniem 
nawierzchni drogi z  kostki 
kamiennej oraz nawierzchni 
zjazdów z  kostki betonowej 
– mówi Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. Ta 

części Goczałkowa Górnego 
zmieni się nie do poznania. 
Nawierzchnia jezdni zostanie 
wykonana z kostki kamiennej. 
Powstanie także, tak bardzo 
oczekiwany, chodnik oraz 
zjazdy. Ponadto wykonane 
zostaną ławy betonowe, obrze-
ża i  ściek. Na zakończenie 
zostaną obsiane skarpy i droga 
zyska niezbędne oznakowanie 
pionowe. 

- Już się nie mogę doczekać, 
jak będzie wyglądała ta droga 
po remoncie. Myślę, że bę-
dzie to doskonałe miejsce do 
spacerów z dziećmi, a przede 
wszystkim wreszcie droga, 
którą kierowcy będą mogli 
przejeżdżać bez obaw o  stan 
swoich samochodów – mówi 
pani Aneta z  Goczałkowa 
Górnego. 

Przypomnijmy, że prace wyko-
nuje, wyłoniona w drodze prze-
targu, firma „Steinbudex-J.M” 
ze Świdnicy. Koszt inwestycji to 

ponad 210 tys. złotych. Zgodnie 
z umową, inwestycja zostanie zre-
alizowana do 30 czerwca 2016 r. 
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Jej społeczne zaangażowa-
nie na rzecz promocji Zie-
mi Strzegomskiej, trwające 
prawie 50 lat, jest wyrazem 
głębokiego umiłowania na-
szej małej ojczyzny. Jak sama 
wielokrotnie podkreślała, 
„chociaż urodziłam się na 
dalekich Kresach, to moją 
prawdziwą ojczyzną jest Zie-
mia Strzegomska, przypomi-
nająca krajobrazem, utracony 
kraj dzieciństwa”. Amanda 
Jadwiga Rożańska - Bara-
nowicz przez wszystkie lata 
swojej społecznej działalno-

ści troszczyła się i  nadal się 
troszczy o  odkrywanie na 
nowo historii  Strzegomia 
oraz jego zabytków. Aktywna 
członkini i  założycielka To-
warzystwa Miłośników Ziemi 
Strzegomskiej, inicjatorka 
nawiązania współpracy z or-
ganizacją byłych mieszkań-
ców niemieckich Strzegomia 
(Bundesheimatgruppe Strie-
gau), promotorka granitu, 
występująca w obronie zabyt-
ków kultury materialnej – to 
tylko nieliczne z  jej zasług 
dla gminy. 

Droga w budowie 

miłośniczka strzegomia uhonorowana

Na strzegomskich wsiach dużo się dzieje. Obecnie remontowana jest droga, na co czekano wiele lat 

Amanda Jadwiga Rożańska - Baranowicz decyzją radnych została Honorowym Obywatelem Strzegomia

Podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu 30 marca 
2016 r. nadano tytuł Honorowego Obywatela Strze-
gomia Amandzie Jadwidze Rożańskiej - Baranowicz, 
wielkiej miłośniczce Strzegomia, jego zabytków i hi-
storii. 
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Marzec – kwiecień 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

27.03 – 02.04 Królewska ul. Legnicka 14W 74/ 649-12-00

03.04 – 09.04 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

10.04 – 16.04 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

Kiedy dyżury naszych aptek? Wspólnie posprzątajmy gminę
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

Przypominamy wszystkim miesz-
kańcom, że w dniach od 4 do 9 
kwietnia br. odbędzie się „Wiosenna 
akcja sprzątania gminy Strzegom” 
zorganizowana przez burmistrza 
Strzegomia. 

- Każdy, komu leży na sercu 
czystość w gminie, może wziąć 
w niej udział. Zapraszamy jednostki 
budżetowe gminy, przedszkola, 
szkoły, zakłady pracy, stowarzy-
szenia, fundacje i osoby prywatne 

do włączenia się do akcji – infor-
muje Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

Koordynatorem działań jest Wy-
dział Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – tel. 74 
8560 531. Prosimy o zgłaszanie 
się do Urzędu Miejskiego, pokój nr 
26, celem odbioru worków i rękawic 
oraz ustalenia miejsca sprzątania.

 red

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.) informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały wywieszone 
na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność gminy Strzegom, 
przeznaczonych do:

- oddania w dzierżawę zgodnie z 
Zarządzeniem nr: 75/B/2016, 76/B/2016, 
77/B/2016, 78/B/2016, 79/B/2016, 80/
B/2016, 81/B/2016, 82/B/2016, burmistrza 
Strzegomia, z dnia 25 marca 2016 roku. 

Na podstawie art.35, ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom przezna-
czonych do:

- oddania w najem zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 1/2016, dyrektora 
OSiR, z dnia 25 marca 2016 r. 

Burmistrz strzegomia informujeDyrektor Osir informuje

16 marca br. Apteka Strzegomska (Rynek 38) została zlikwidowana.

Blisko 70 turystów (w  tym 
sporo dzieci) z Polski i zagra-
nicy zwiedziło 20 marca br. 
„Granitowe Serce Polski”. 

Głównym magnesem do od-
wiedzin naszego miasta był prze-
jazd zabytkowym parowozem 
TKt48-18 i dwoma poniemiec-
kimi wagonami osobowymi se-
rii Ci28 z 1928 r. przez ponad 
stuletnią strzegomską estakadę, 
na trasie Strzegom - Grabina Śl. 
i z powrotem.

Dla miłośników kolei, a  tych 
przecież nie brakuje, była to nie 
lada gratka. – Specjalnie przy-
jechałem do Strzegomia, by 
zobaczyć zabytkową estakadę. 
Naprawdę piękny obiekt, robi nie-
samowite wrażenie – mówił pan 
Tomasz z Bartnicy koło Nowej 
Rudy. Pozytywnych opinii było 
wiele, każdy z turystów żałował, że 
podróż estakadą trwała tak krótko. 
Wszystkich zasmucił jednak wy-
gląd zaniedbanych strzegomskich 
stacji kolejowych, w tym szczegól-
nie stacji Grabina Śl.

Przyjezdni zwiedzili także za-
bytki, które przypadły im do 
gustu. Nasze miasto szczególnie 
spodobało się państwu Annie 
i Januszowi Sokołowskim z Le-
gnicy, którzy przyjechali wraz 
z wnuczkiem Alexem z  kana-
dyjskiego Vancouver. – Piękne 
zabytki, wspaniale odrestauro-
wane. Szczególnie spodobało 
nam się Centrum Aktywności 

Społecznej „Karmel”. Na pew-
no przyjedziemy jeszcze raz do 
Strzegomia, tym razem z drugim 

wnukiem – stwierdzili. Dodajmy, 
że turyści zwiedzili m. in. Wieżę 
Targową, Strzegomskie Planty 

wraz z murami miejskimi oraz 
Bazylikę Mniejszą w Strzegomiu.

Na zakończenie wszyscy posilili 

się kiełbaskami z rożna i piwem na 
dziedzińcu CAS Karmel. 

tW

niezapomniana podróż
Turystów zasmuciły zaniedbane strzegomskie stacje, w tym szczególnie stacja Grabina Śl. Czy jest szansa na zmiany? Powiatowy Lekarz 

Weterynarii informuje 

W  związku z   wejśc iem 
w  życie przepisów decyzji 
wykonawczej Komisji (UE) 
w odniesieniu do gospodarstw 
hodujących jedną świnię, od 
25 lutego 2016 r. zmieniły 
się przepisy dotyczące zgła-
szania przemieszczeń trzody 
chlewnej.

Zgodnie z nimi, każdy rolnik 
zamierzający hodować świnie, 
nawet jedną sztukę na własne 
potrzeby, musi zarejestro-
wać w  Biurze Powiatowym 
ARiMR siedzibę stada.

W  przypadku przemiesz-
czenia świni, dotychczasowy 
posiadacz (zbywający) oraz 
nowy posiadacz (nabywający) 
musi zgłosić to zdarzenie 
w ciągu 30 dni od jego zaist-
nienia, do biura powiatowego 
ARiMR, podając m.in. nume-
ry obu siedzib stad.

Zarejestrowanie siedziby 
stada oraz zgłoszenie prze-
mieszczenia świń, należy do-
konać w biurze powiatowym 
ARiMR na odpowiednim 
druku. Przemieszczenie moż-
na również zgłosić listownie 
lub za pomocą Internetu po 
założeniu konta użytkownika 
i uzyskaniu hasła dostępu.

Świąteczne spotkanie odbyło 
się w Wielki Czwartek, 24 marca 
br. w Domu Parafialnym przy 
Bazylice Mniejszej. Uczestniczyły 
w nim władze naszego miasta, 
księża z parafii pw. Św. App Piotra 
i Pawła w Strzegomiu, pracownicy 
OPS i mieszkańcy naszej gminy. 

Burmistrz Strzegomia, Zbi-
gniew Suchyta podziękował 
za przybycie i złożył wszystkim 
ciepłe życzenia świąteczne. – 
Życzę państwu przede wszystkim 
zdrowia, odpoczynku przy świą-
tecznym stole, radości i mnóstwa 
wiosennego optymizmu na co 

dzień. Wszystkiego dobrego – 
podkreślał burmistrz. Do życzeń 
przyłączyli się również: ks. prałat 
Marek Babuśka, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Strzegomiu 
– Tomasz Marczak i kierownik 
OPS-u - Bożena Brańka. 

tW

Pamiętali o ubogich
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu przygotował 430 paczek świątecznych dla swoich podopiecznych

Organizatorem tego niezwykłego 
przedsięwzięcia było Muzeum Ko-
lejnictwa w Jaworzynie Śl., gmina 
Strzegom oraz Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel”. W czerwcu 
i we wrześniu planowane są kolejne 
przejazdy strzegomską estakadą.

W czwartkowym śniadaniu uczestni-
czyło ok. 70 osób. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Strzegomiu przygotował 
ponadto 430 paczek świątecznych dla 
swoich podopiecznych.
W imieniu podopiecznych ośrodka 
głos zabrała Urszula Gołaszewska. - 
Chcielibyśmy wszystkich podziękować 
za wszelką pomoc i przede wszystkim 
pamięć. Takie spotkania są bardzo 
istotne, bo czujemy się potrzebni 
i ważni. Mimo wielu przeciwności losu, 
staramy się myśleć pozytywnie i iść 
przez życie z podniesionym czołem.

Tradycyjnie, tuż przed Świętami Wielkanocnymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu zorganizował dla swoich podopiecznych „Śniadanie Wielkanocne”. 

Fot. A
rkadiusz Łojek
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Aktualnie trwają roboty remon-
towo-renowacyjne mające na celu 
odtworzenie pierwotnego stanu 
i wyglądu muru ogrodzeniowego 
cmentarza, pochodzącego z po-
czątków XX wieku. Wykonuje 
je firma Diamond Propertis Sp. 
z  o.o. z  Bielan Wrocławskich, 
wyłoniona w wyniku przetargu 
nieograniczonego. Koszt remontu 
wynosi 148 tys. zł.

- Prace obejmują m. in. skucie 
oraz wykonanie nowych tynków, 
oczyszczenie i uzupełnienie spoin 
muru, wykonanie nowych czap 
ceglanych i betonowych, wymianę 
i przemurowanie uszkodzonych 
i  brakujących cegieł, renowa-
cję bramy stalowej wejściowej, 
przemurowanie spękań muru 
i uzupełnienie ubytków, malowa-
nie nowo wykonanych tynków 
farbą elewacyjną oraz maskowanie 
przebarwień i  scalanie kolory-
styczne napraw poprzez malo-

wanie farbami laserunkowymi 
– informuje Katarzyna Cioruń, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Zamówień Publicznych w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu.

Fakt renowacji muru jest dobrą 
wiadomością dla strzegomian. - 
Niezmiernie się cieszymy wraz 
z  mężem, że ten mur będzie 
odremontowany. To jest wizy-
tówka tego cmentarza. Trochę 
było wstyd przed osobami spoza 
naszej gminy, które przejeżdżały 
ul. Świdnicką i  fragmentem ob-
wodnicy w Strzegomiu. Teraz bę-
dzie już znacznie lepiej i bardziej 
estetycznie – podkreśla Alicja 
Muszyńska. 

- Doczekaliśmy się w końcu 
tego remontu. Mur będzie jak 
nowy, godny naszej strzegomskiej 
nekropolii. Cmentarz nabierze 
nowego blasku – skomentował 
Marek Padukiewicz. 

tW

Odnawiają mur cmentarza
Zakończenie prac remontowych planowane jest na 10 czerwca br. Na efekt końcowy czeka wielu mieszkańców. Koszt prac to 148 tys. zł

7 kwietnia br. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali 
widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury 

przy ul. Paderewskiego 36 w Strzegomiu odbędzie 
się konferencja otwierająca proces przygotowania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom 
na lata 2015-2025.

Szczegółowe informacje o programie konferencji 
znajdziecie Państwo na plakatach oraz na stronie 

internetowej www.rewitalizacja.strzegom.pl.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzegom  

na lata 2015-2025 powstaje przy  
współfinansowaniu ze środków Programu Operacyj-

nego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

Konferencja o rewitalizacji

J a k  i n f o r m u j e  P a w e ł 
M a r c h l e w s k i  z   Wydz i a -
łu Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska 
i  Wsi Urzędu Miejskiego 
w  S trzegomiu, kole jność 

prac  jes t  uza leżniona od 
natężenia ruchu pojazdów, 
a  ich tempo od warunków 
atmosferycznych. Obecnie 
załatano dziur y w  nastę-
pujących ulicach Strzego-

mia: Skalnej, Alei Wojska 
Polskiego, Armii Krajowej, 
Św. Jadwigi, Wałowej, Brze-
gowej, Olszowej, Mickie-
wicza, Parkowej, Krótkiej 
oraz na osiedlach Domki za 

cmentarzem, Kamionka I, 
Kamionka II. Prace napraw-
cze nie ominą z pewnością 
żadnej z  dróg, która tego 
wymaga. 
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Pozimowe porządki na naszych drogach
Na terenie gminy Strzegom trwają remonty cząstkowe dróg, które wykonuje Zakład Usług Komunalnych

Gmina Strzegom otrzymała 
dotację z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w  kwocie 29 
6000,00 zł na realizację za-
dania „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest zloka-
lizowanych na terenie gminy 
Strzegom”. Całkowity koszt 
zadania to 34 842,69 zł. 

Obecnie trwa wyłanianie wy-
konawcy, który będzie usuwał 
azbest z terenu gospodarstw. Jak 
informuje Ewelina Kowalska, 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki, Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, planowa-
na ilość odpadów unieszkodli-
wionych to 55,88 mg. Azbest 
zniknie z  44 gospodarstw, bo 
właściciele takiej liczby posesji 

złożyli do Urzędu niezbędne 
wnioski. – To bardzo ważne, 
aby pozbyć się wreszcie azbestu. 

Mamy w końcu XXI wiek i nie 
powinno być już go nigdzie być 
– mówi pani Małgorzata, która 

czeka na usunięcie odpadów 
z terenu swojego podwórza. 
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Gmina usunie szkodliwy azbest z budynków
Azbest zniknie z 44 gospodarstw, bo właściciele takiej liczby posesji złożyli do Urzędu wnioski

Wychodząc naprzeciw mieszkań-

com gminy Strzegom, uruchamiamy 

rubrykę „Przyjmę. Oddam za darmo.” 

Jeśli więc masz coś, co z chęcią 

byś oddał w dobre ręce lub jest 

coś, czego potrzebujesz, napisz na 

adres mailowy: biuletyn@strzegom.

pl. W celu ułatwienia kontaktu zain-

teresowanym konkretnym ogłosze-

niem, koniecznie podaj swój numer 

telefonu. Zapraszamy!

nowa rubryka!

Mur okalający cmentarz przy ul. Świdnickiej w Strzego-
miu doczekał się w końcu remontu z prawdziwego zdarze-
nia. Już niedługo będzie odnowiony i nie będzie straszył 
przechodniów i kierowców przejeżdżających tą ulicą.

Fot. Internet 
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Młodzieżowa Rada Miejska 
w  Strzegomiu oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Strzego-

miu już po raz dziesiąty zorga-
nizowali Strzegomską Zbiórkę 
Krwi. W sumie zgłosiły się 22 

osoby, z których 14 oddało krew. 
Udało się pobrać 7 litrów życio-
dajnego płynu. Następna – 11. 

edycja – odbędzie się 17 maja br. 
Serdecznie zapraszamy.

red

„ H o n o r o w y  O b y w a t e l 
Strzegomia” do tej pory ukoń-
czył 5 maratonów na róż-
nych kontynentach. Następny 
w kolejności był właśnie bieg 
na Antarktydzie. Jan Chmura 
musiał przebyć 17 tys. km, 
by dotrzeć na miejsce roz-
grywania zawodów, z  czego 
15,5 tys. pokonał samolotem 
(lądowanie w  argentyńskim 
mieście Ushuaia – najda-
lej wysuniętym na południe 
mieście świata) i   1,5 tys. 
lodołamaczem. W  sumie 34 
tys. km!

W maratonie na Antarkty-
dzie wystartowało 200 śmiał-
ków z  całego świata, m. in. 
z  Australii, Nowej Zelandii, 
USA, Republiki Południowej 
Afryki i  z  Europy. Odbywał 
się on w  rejonie baz nauko-
wych Rosji, Urugwaju, Chin 
i Polskiej Stacji Antarktycz-
nej im. Henryka Arctowskie-
go. W  biegu mogło wziąć 
udział jednorazowo 100 bie-
gaczy, więc zawody rozegrano 
dwukrotnie, dzień po dniu. 
Nasz reprezentant wystąpił 
drugiego dnia, w  niedzielę. 
– Miałem pecha, bo warunki 

były wtedy dużo gorsze. Raz 
biegłem po śniegu, innym 
razem po lodowcu, po zmar-
zlinie, po błocie i po wodzie 
z lodowca. Dodatkowo padał 
non stop śnieg, który przy 
wiejącym wietrze (w  końco-
wej fazie biegu nawet do 100 
km/h) sprawiał wrażenie jak-
by szpilki wbijały się w twarz 
– opowiada obrazowo Jan 
Chmura. – W  trakcie biegu 
dopadła mnie hipotermia, 
czyli wychłodzenie organi-
zmu. Kilka razy upadłem na 
trasie z  wycieńczenia, silny 
wiatr powodował, że nie-
jednokrotnie stałem w miej-
scu, bo nie dało się posuwać 
naprzód. Ratując się przed 
głębokim wyziębieniem, bie-
głem także bokiem. Na szczę-
ście, dzięki Bogu i ogromnej 
sile woli dotarłem do mety 
w doskonałym czasie 4:06,42 
s. Dało mi to drugie miej-
sce w  klasyfikacji generalnej 
w kategorii wiekowej od 60. 
do 70. roku życia. Wygrał 
Irlandczyk, który wystartował 
w sobotę w znacznie lepszych 
warunkach. Żaden z Polaków 
w  tej kategorii wiekowej ni-

gdy nie pobiegł szybciej na 
Antarktydzie – dodaje Jan 
Chmura. 

Nasz biegacz podkreśla, 
że po morderczym wysiłku 
czuł się wręcz fenomenalnie, 
a jego organizm bardzo szyb-
ko się zregenerował, do tego 
stopnia, że następnego dnia 
mógł pobiec jeszcze raz. 

Cała wyprawa na Antarkty-
dę i z powrotem trwała ponad 
dwa tygodnie, od 5 do 21 

marca br. – Było to dla mnie 
wielkie, wręcz niesamowite 
przeżycie. Z  sześciu dotych-
czasowych startów, ten był 
zdecydowanie najtrudniejszy. 
Dodam tylko, że krajobraz 
Antarktydy zrobił na mnie 
niesamowite wrażenie, z wszę-
dobylskimi pingwinami i  fo-
kami na czele. Wspomnienia 
pozostaną mi jeszcze na długo 
– kończy Jan Chmura. 

tW

Po jubileuszowej zbiórce krwi. Oddano 7 litrów

ekstremalny wysiłek na krańcu świata

Zbiórka odbyła się 15 marca br. – w godz. 9.00-13.00 – na terenie Strzegomskiego OSiR-u

Żaden z Polaków w tej kategorii wiekowej nigdy nie pobiegł szybciej na Antarktydzie. To wielki wyczyn!

W  każdym kolejnym numerze „Gminnych Wiadomości 
Strzegom” będziemy przedstawiać Lokalnych Partnerów 
Strzegomskiej Karty Dużej Rodziny.

01 – INOX SKLEP ART. 
BUDOWLANYCH,  
ul. Al. Wojska Polskiego 37B, 
58-150 Strzegom
10% zniżki na: 1.emulsja 
biała Eko-10l, 2.emulsja biała 
malarz-10l, 3.zaprawa, kleje 
do płytek ZK, 4.COLOREX 
pigment

03 – P.P.H.U. ,, 
DOMOWE CIACHO” , 
ul. Boh. Getta 28/1, 58-150 
Strzegom
10 % zniżki na ciasta: 
Sernik, Królewiec, 
Truskawka 

05 – P.H.U. – KOBA 
ul. Brzegowa 1, 58-150 
Strzegom
5% zniżki na catering 
dojazdowy, 15% na obiad 
dnia

02 – Restauracja Szafir,  
ul. Rynek 39, 58-150 
Strzegom
10 % zniżki na catering 
dojazdowy, 5% zniżki na 
danie dnia

04 – „STRAGONA”,  
ul. Aleja Wojska Polskiego 
47, 58-150 Strzegom
10% zniżki na obiad - danie 
dnia

Wspierają duże rodziny

Antarktyda – dziewiczy, najsuchszy, najbardziej wietrzny 
i najzimniejszy kontynent na świecie. Występuje tam duża 
częstotliwość zmian pogody. W tak wyczerpujących warun-
kach atmosferycznych odbył się w dniach 12-13 marca br. 
maraton na dystansie 42 km 195 m, w którym uczestniczył 
prof. Jan Chmura.

Do zdobycia „Korony maratonów świata” przez prof. Jana Chmurę brakuje tylko 
ukończenia maratonu na kontynencie australijskim, który odbędzie się w połowie 
września br. Upragniony cel jest już na wyciągnięcie ręki! 
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Burmistrz Zbigniew Su-
chyta słucha mieszkań-
ców i   ich problemów. 
Ceni  sobie  dialog z e 
społeczeństwem, d la-
tego na stronie urzędu 
www.strzegom.pl stwo-
rzył możliwość zadania 
do siebie py tań przez 
mieszkańców, na które 
na bieżąco odpowiada. 
Poniżej publikujemy ko-
lejne z nich: 

wędkarz: Panie burmi-
strzu, czy jest możliwość 
p r z e n i e s i e n i a  s i e d z i by 
związku wędkarskiego do 
cAs karmel? stara siedzi-
ba jest obskurna, brudna 
i  mała. nas wędkarzy jest 
bardzo dużo i jest wstyd mieć 
taką siedzibę. bardzo proszę 
o  przemyślenie tej sprawy 
i z góry dziękuje w imieniu 
moim i kolegów. z poważa-
niem ryszard.

W chwili obecnej wszystkie 
pomieszczenia w  Centrum 
Aktywności Społecznej „Kar-
mel” są zajęte przez organiza-
cje pozarządowe. Mamy dwie 
organizacje, które oczekują 
na pomieszczenia i  dlatego 
w  chwili obecnej nie wi-

dzę możliwości zapewnienia 
związkowi wędkarskiemu 
miejsca w  CAS Karmel. 
Z drugiej strony, na żadnym 
z  bezpośrednich spotkań 
z  członkami związku temat 
ten nie był nigdy poruszany. 

rodowity Polak: kiedy 
rusza projekt „budŻet 
obywAtelski 2017”? 
mam mega pomysł!

W  cz er wcu  z os tan ie 
ogłoszony konkurs Budże-
tu Obywatelskiego 2017. 
W  czasie wakacji będzie 
można składać wnioski, 
a  głosowanie odbędzie się 
we wrześniu. Dokładne daty 
zostaną podane w zarządze-
niu w maju.

ktoś: kiedy powstanie 
w  końcu u  nas jakiekolwiek 
centrum dla informatyków?

A  proszę podać mi przy-
kład takiego centrum w oko-
licznych miastach, bo ja 
z  takim przedsięwzięciem 
się nie spotkałem.

Anna: witam! mam dwa 
pytania. czy na ul. Armii kra-
jowej jest planowane rozmiesz-
czenie pojemników na odchody 
zwierząt? droga oraz chodniki 
są po remoncie, ale niestety na-
dal na każdym kroku leżą psie 
odchody. czy żywopłot rów-
nież na ul. Armii krajowej jest 
potrzebny? bardzo utrudnia 
on widoczność podczas wyjaz-
du z posesji na ulice.

Gmina kupiła kosze na 
psie odchody – w kwietniu 
planowane jest umieszczenie 
1 kosza na ul. Armii Krajo-
wej. Na ul. Armii Krajowej 
żywopłot jest prowadzo-
ny jako niskie nasadzenie 
i w chwili obecnej nie utrud-
nia wyjazdu.

jan: Prosimy o interwencję 
w  sprawie remontu drogi 
powiatowej (potrzebna jest 
pilna wymiana nawierzch-
ni) na odcinku od wyjazdu 
z  goczałkowa do strze-
gomia, przez graniczną. 
ta droga jest w  tragicznym 
stanie, a  w  kilku miejscach, 
w  każdej chwili, z  powodu 
stanu nawierzchni może 

dojść do wypadku. spękany 
asfalt z  dziurami na więk-
szości drogi lub wykruszony 
asfalt na brzegach, powoduje 
niebezpieczne sytuacje m. in. 
z  wyprzedzaniem (szcze-
gólnie ok. 100 m odcinek 
między graniczną i  strze-
gomiem). czy ta sprawa 
była już gdzieś poruszana? 
Pozdrawiam. 

Również widzę zły stan 
techniczny drogi powiato-
wej między Goczałkowem 
a Graniczną. Gmina wysto-
suje pismo do Służby Dro-
gowej Powiatu Świdnickie-
go o  wykonanie remontów 
bieżących. Nie mogę jednak 
zagwarantować wykonania 
kompleksowego remontu.

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Strzegomscy przedsiębior-
cy odpowiedziel i  na apel 
i przygotowali makulaturę do 
odbioru przez pracowników 
ZUK-u. 

- Dziękujemy za wsparcie 
inicjatywy dotyczącej odbie-
rania przez Zakład Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
prawidłowo przygotowanej 
makulatur y przez przed-
siębiorców. Apel „Przedsię-
biorco, oddaj makulaturę” 
przyniósł bardzo pozytywny 
odzew. Przedsiębiorcy sko-
rzystali z  akcji prowadzonej 

przez Zakład Usług Komu-
nalnych, co było widać w każ-
dą sobotę podczas przepro-
wadzonej zbiórki makulatury 
opakowaniowej. Właściciele 
przedsiębiorstw zadbali o to, 
aby w wyznaczonym terminie 
odpowiednio przygotowana 
makulatura opakowaniowa 
znalazła się w  odpowiednim 
miejscu gotowa do odbioru 
– mówi Jolanta Dryja, na-
czelnik Wydziału Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu. 

Przedsiębiorco, oddaj makulaturę!

Nazywam się Lidia Kocój, 
urodziłam się w 1929 r. w Do-
rohusku, na pograniczu z Ukra-
iną, w  rodzinie wielodzietnej. 
Moi rodzice mieli swój dom. 
Wychowali czwórkę dzieci 
- mieli dwóch synów i  dwie 
córki. Mama pracowała w domu 
i opiekowała się dziećmi, a tato 
pracował dorywczo, gdzie tylko 
mógł.

Syberia - piętno na całe życie
Dzieciństwo miałam cięż-

kie. W  lutym 1940 r. przeży-
łam koszmar. W  nocy przy-
jechali Rosjanie z  karabinami 
i  wywieźli całą naszą rodzinę 
wagonami na Sybir. Jechali-
śmy tygodniami, aż w  końcu 
dotarliśmy do Kazachstanu. 
Byliśmy tam 6 lat i  4 miesią-
ce. Rodzice ciężko pracowali, 
żeby utrzymać rodzinę. Póź-
niej ojciec poszedł na wojnę 
z  wojskiem Andersa, a  mama 
została sama z  dziećmi. Żeby 
nas utrzymać, chodziła doić 
krowy. Pewnej nocy, wracając 
do domu, zamarzła po drodze. 
Po śmierci mamy zabrali nas, 
dwoje najmłodszych dzieci, do 
domu dziecka, a dwójka dzieci 
starszych pozostała w  domu. 
Moja siostra była dzielna, utrzy-

mywała siebie i brata. Rodzeń-
stwo trzymało się zawsze razem, 
żeby sobie pomagać. Parę lat 
później brat zaczął pracować 
w  lesie. W  domu dziecka za-
chorowałam na tyfus, później 
na malarię, byłam w szpitalu… 
Bałam się i  stale płakałam. 
Teraz też nie mogę mówić, bo 
serce mnie boli….(szloch). Gdy 
mówię o Syberii, to płaczę. Tam 
był głód, chłód, nędza, pchły, 
wszy i wielki strach, ale ludzie 
byli dobrzy, pomagali sobie. 
To właśnie Syberia sprawiła, 
że tu, w  swoim domu, zawsze 
dbałam o to, żeby nie zabrakło 
chleba, ziemniaków, żeby było 
co jeść, i żeby rodzina trzymała 
się razem. Szanowałam każdy 
okruch chleba.

W poszukiwaniu rodziny
Po wyzwoleniu w  1945 r. 

dzieci z domu dziecka wywieźli 
do Morąga. Nas też. Pewnego 
dnia przyszła jakaś pani i chcia-
ła mnie zabrać do siebie, ale 
ja nie chciałam, bo musiałam 
się opiekować bratem. My 
byliśmy w  Morągu, a  dwójka 
mojego starszego rodzeństwa 
została w Rosji i pracowała tam. 
Dopiero później zostali prze-
wiezieni do Chełma. Po wojnie 

poszukiwaliśmy się nawzajem. 
Pierwsze spotkanie mojego ro-
dzeństwa odbyło w Dorohusku. 
Spotkanie czwórki dzieci, bez 
rodziców, bo matka umarła, 
a ojciec zaginął na wojnie.

W drodze do Strzegomia
W 1947 r. wyjechałam z Do-

rohuska do Strzegomia. Dla-
czego właśnie tutaj? Bo tu 
była moja ciocia i  mówiła, że 
w  Strzegomiu potrzeba rąk 
do pracy. Pojechaliśmy całą 
czwórką. Razem było nam bez-
pieczniej i  raźniej. Na począt-
ku pracowałam w  rolnictwie, 
w  PGRze, gdzie poznałam 
męża. Mój mąż - Tadeusz po-
chodził z rzeszowskiego i nigdy 
nie był na Syberii. Bardzo mu 
się spodobałam. Cały czas mu 
mówiłam, żeby poszukał sobie 
innej dziewczyny, ale on był 
uparty i  chodził za mną. Ale 

kiedyś zdarzyło się coś dziwne-
go. Byliśmy właśnie w kościele 
i  ksiądz mówił, żeby zawierać 
związki małżeńskie, żeby brać 
ślub i zakładać rodziny i wtedy 
mój przyszły mąż powiedział: 
- Weźmiemy ślub! Weźmiemy 
ślub! A ja mówię do niego: -Ty 
nic nie masz i ja nic nie mam, co 
z nami będzie? A ponieważ on 
był uparty, to w końcu w 1951 r. 
wzięliśmy ślub kościelny, a póź-
niej - cywilny. Żyliśmy zgodnie, 
wychowaliśmy pięcioro dzieci 
- 3 córki i 2 synów. Powodziło 
nam się nieźle. Mieliśmy krowę, 
świnie, kury, kaczki, wszystko 
mieliśmy, ale trzeba było się 
napracować. Dzieci w między-
czasie dorastały. 

Pełny tekst na www.strzegom.pl. 

Wspomnienia pani Lidii Kocój 
spisała Grażyna Kuczer

To nie ja płaczę, to serce płacze
Przeżyła piekło na Syberii, dzisiaj opowiada o drodze do Strzegomia i poszukiwaniu szczęścia…

Komendant woje-
wódzki Policji we Wro-
cławiu insp. Arkadiusz 
Golanowski gratu-
lując insp. Krzysz-
tofowi Niziołkowi 

objęcia stanowiska 
podkreślił, że jego 

doświadczenie, nabyte przez lata 
służby, niewątpliwe przełoży 
się na dalszy wzrost poprawy 
bezpieczeństwa na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego. 

Warto dodać, że insp. Krzysz-
tof Niziołek do służby w Policji 
wstąpił w 1990 roku. Jest absol-

wentem Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie oraz Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Ukończył Pody-
plomowe Studia Menadżerskie 
na Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. Po ukończeniu 
WSPol w Szczytnie pełnił służ-

bę w Wydziale ds. Zwalczania 
Przestępczości Gospodarczej. 
Następnie pełnił obowiązki na 
wielu stanowiskach kierow-
niczych, a  ostatnie 9 lat był 
komendantem powiatowym 
Policji w Świdnicy.

W  piśmie skierowanym 
przez insp. Krzysztofa Nizioł-
ka do burmistrza Strzegomia 
czytamy m. in.: - Pragnę po-
dziękować za dotychczasową 

współpracę i  wsparcie, które 
znacząco wpływało na sku-
teczność naszych wspólnych 
działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i  porządku 
publicznego w powiecie świd-
nickim. (…). Pragnę zapew-
nić, że zachowam w  pamięci 
doskonałą atmosferę naszych 
kontaktów i okazywaną życz-
liwość. 

red

zaszczytny awans strzegomianina
Pasja oraz pokora - te słowa towarzyszą ins. Krzysztofowi Niziołkowi w wykonywaniu obowiązków służbowych

Jednocześnie przypominamy, że w każdą sobotę do godziny 10.30 
należy wystawić przed swoją firmą, sklepem, przedsiębiorstwem 
przygotowaną odpowiednio makulaturę (bez folii), którą odbierze 
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu.

Czuje się samotna i bezbronna wobec nękających ją cho-
rób i przeżyć z przeszłości. Przeżyła okropne chwile… i te 
piękne, z  mężem i  swoją rodziną. Choć minęło już tyle 
czasu od odejścia męża, do dziś pielęgnuje bukiety kwiatów 
z jubileuszu 50 i 60- lecia pożycia małżeńskiego. Poznajmy 
panią Lidię Kocój, sybiraczkę, matkę piątki dzieci.

Jak już wcześniej informowaliśmy, ins. Krzysztof Niziołek, który pełnił do niedawna funkcję 
komendanta powiatowego Policji w Świdnicy, został powołany na stanowisko I zastępcy ko-

mendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Uroczystości odbyły się 21 marca br. 

Fot. www.dolnoslaska.policja.gov.pl
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Pomoc dla powiatu 
świdnickiego

Gmina Strzegom kolejny 
raz udzieliła powiatowi świd-
nickiemu pomocy finanso-
wej w  wysokości 180 tys. zł. 
Kwota zostanie przeznaczona 
na realizację zadań związa-
nych z  budową chodników 
przy drogach powiatowych 
na terenie gminy Strzegom 
w  miejscowościach: Między-
rzecze, Skarżyce, Goczałków. 
Aktualnie przy odcinkach 
dróg powiatowych w  miej-
scowościach Międzyrzecze, 
Skarżyce, Goczałków jest 
brak chodników. Stanowi to 
duże utrudnienie dla ruchu 
pieszych i zagrożenie bezpie-
czeństwa użytkowników dróg. 

Pomoc rzeczowa 
Komendzie Powiatowej 
Policji w Świdnicy

Zgodnie z  powiedzeniem 
- lepszy sprzęt, szybsza akcja 
- gmina Strzegom aktywnie 
uczestniczy w  dofinansowa-
niu wydatków inwestycyj-
nych, modernizacyjnych lub 
remontowych oraz kosztów 
utrzymania i funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych 
policji. Wspiera także zakup 
niezbędnych dla ich potrzeb 
towarów i  usług. W  2016 r. 
z  budżetu gminy Strzegom 
udzielono pomocy rzeczowej 
Komendzie Powiatowej Policji 
w Świdnicy w formie zakupu 
sprzętu informatycznego na 
kwotę 5 tys. zł. Komisariat 
Policji w Strzegomiu otrzymał 
laptopy i drukarki, zaś komen-
da Powiatowa Policji w Świd-
nicy otrzymała drukarki. 

Pomoc finansowa dla Policji
Gmina strzegom przekazała 

z dochodów własnych środki 

finansowe dla Komendy Po-
wiatowej Policji w  Świdnicy 
w wysokości 25 tys. zł, z cze-
go - 20 tys. zł przeznaczono 
na rekompensatę pieniężną 
dla policjantów Komisariatu 
Policji w Strzegomiu za czas 
służby przekraczający normę 
oraz kwotę 5 tys. zł na nagro-
dy za osiągnięcia w  służbie 
dla policjantów Komisariatu 
Policji w  Strzegomiu, reali-
zujących zadania z  zakresu 
służby prewencyjnej. Środki 
pozwolą zapewnić dodatko-
we patrole funkcjonariuszy 
policji na terenie gminy, jak 
również dodatkowo zmoty-
wować funkcjonariuszy pionu 
prewencyjnego do osiągania 
wyższych wyników w  służbie 
i  wzmocnić bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy Strzegom.

Udzielenie pomocy 
finansowej Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu

R adn i  R ady  Mie j sk i e j 
w  Strzegomiu udzielili z  bu-
dżetu gminy pomocy finan-
sowej w  wysokości 52,5 tys. 
zł Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu z prze-
znaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu kombi – 
van, w wersji oznakowanej, dla 
Komisariatu Policji w Strzego-
miu. Jest to umotywowane tym, 
że Komenda Główna Policji 
planuje w 2016 roku urucho-
mić procedurę wspólnego za-
kupu nowego sprzętu trans-
portowego, za połączone środki 
finansowe budżetu państwa 
i  samorządu terytorialnego. 
Dofinansowanie ze środków 
budżetu gminy w kwocie 52,5 
tys. zł stanowi 50% kwoty za-
kupu, który pozwoli wyposażyć 
Komisariat Policji w Strzego-

miu w nowy środek transportu. 
Gmina Strzegom obejmuje 
swym zasięgiem miasto i  22 
wsie, do których często patro-
le policyjne muszą dojechać. 
Podstawowym wyposażeniem 
jednostek interwencyjnych 
są pojazdy, które umożliwiają 
szybkie i  skuteczne podjęcie 
interwencji. Wyposażenie Ko-
misariatu Policji w  Strzego-
miu w nowy pojazd umożliwi 
jeszcze sprawniejsze reagowa-
nie, a w efekcie eliminowanie 
zagrożeń, które zgłaszane są 
przez lokalną społeczność.

Wyższy ekwiwalent 
pieniężny dla członków 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Mając na uwadze duże za-
angażowanie, dyspozycyjność 
oraz poświęcenie członków 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych działających w  gminie 
Strzegom w niesieniu pomocy 
potrzebującym przy pożarach, 
czy w czasie miejscowych za-
grożeń, burmistrz Strzego-
mia Zbigniew Suchyta wniósł 
o podwyższenie do 20 zł ekwi-
walentu pieniężnego za każdą 
godzinę udziału członka OSP 
w działaniu ratowniczym. Na-
tomiast wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego za udział członka 
OSP w szkoleniu pożarniczym 
pozostaje na tym samym po-
ziomie tj. 10 zł.

Rezygnacja z funkcji 
inkasenta 

Uchwałę w  sprawie poboru 
w  drodze inkasa podatku od 
nieruchomości, rolnego i  le-
śnego podjęto ze względu na 
złożenie rezygnacji z pełnienia 
funkcji inkasenta przez Urszu-
lę Łatę, w sołectwie Rusko oraz 
przez Sebastiana Czerniaw-
skiego, w sołectwie Żelazów. 

Projekty, programy, statuty 
R adn i  R ady  Mie j sk i e j 

w Strzegomiu podjęli uchwały 
w sprawie przyjęcia Wielolet-
niego programu współpracy 
gminy Strzegom z  organiza-

cjami pozarządowymi i  pod-
miotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego 
na lata 2016-2017, Programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Strzegom w 2016 
roku oraz Gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
na rok 2016. Uchwalono także 
aktualizację „Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Moderniza-
cji Urządzeń Wodociągowych 
i  Urządzeń Kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu spół-
ki Wodociągi i  Kanalizacja 
Spółka z  o.o. w  Strzegomiu 
na lata 2014-2018”. Zmiany 
nastąpiły w  zakresie uaktu-
alnienia terminów realizacji 
zadań inwestycyjnych wraz 
z wysokością nakładów inwe-
stycyjnych w poszczególnych 
latach, a także wprowadzenia 
nowych zadań do wykonania.

Uchwałą zatwierdzono tak-
że zmiany w Statucie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strze-
gomiu oraz zatwierdzili zmia-
ny statutu sołectwa Rogoź-
nica, w  którym znalazła się 
informacja o  powiadamianiu 
mieszkańców co najmniej na 
5 dni przed wyznaczoną datą 
Zebrania Wiejskiego.

Wybory uzupełniające 
na członka rady sołeckiej 
w Bartoszówku i Żelazowie

W  związku ze złożeniem 
rezygnacji z pełnienia funkcji 
członka rady sołeckiej wsi 
Bartoszówek przez Janu-
sza Drożdża, Rada Miej-
ska w  Strzegomiu zarządza 
wybory uzupełniające na tę 
funkcję.  Podobna sytuacja 
zaistniała we wsi Żelazów. 
W  związku ze złożeniem 
rezygnacji z  pełnienia funk-
cji sołtysa i  członków rady 
sołeckiej wsi Żelazów przez 
Sebastiana Czerniawskie-
go, Małgorzatę Czerniaw-
ską, Joannę Łomacz, Anetę 
Wiklińską – Cieplik oraz 
Wiesławę Kosowską, Rada 

Miejska w Strzegomiu zarzą-
dza wybory uzupełniające na 
wymienione funkcje. 

Na „Szlaku Kamienia” 
W  związku  z   naborem 

wniosków o  dofinansowanie 
projektów w  ramach Progra-
mu Interreg V-A  Republika 
Czeska-Polska, w  terminie 
do 10 maja 2016 roku, gmina 
Strzegom wyraziła wolę przy-
stąpienia do realizacji projek-
tu partnerskiego pod nazwą 
„Szlak Kamienia”. Projekt 
„Szlak Kamienia” obejmuje 
obszar od Hořic (miasta ka-
miennego piękna) poprzez 
okolice Zvičiny, Dobromierz, 
Świdnicę, aż do Strzegomia 
(Granitowego Serca Polski). 
Punktem wyjścia będzie mu-
zeum hořickie oraz Cen-
trum Aktywności Społecznej 
Karmel w  Strzegomiu, które 
prezentują kamienne atrakcje 
Hořic i Strzegomia. Tam też 
powstaną czesko – polskie 
sale multimedialne. W ramach 
projektu miasto Strzegom 
będzie realizowało aleję wy-
stawową dużych rzeźb ka-
miennych - Aleję Rzeźb, która 
będzie służyła do ekspozycji 
rzeźb. 

Dzięki realizacji projektu 
powstanie unikalna ścieżka 
edukacyjna na polsko-cze-
skim pograniczu, prezentująca 
kulturę kamienia i  zabytków 
kamiennych od ich początków 
do współczesności. Zgod-

nie z  wytycznymi projektu 
Partnerzy Projektu podpisują 
Porozumienie o  współpracy, 
którego celem jest wspólna 
realizacja projektu ze środków 
Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej w ramach Progra-
mu Interreg V-A  Republika 
Czeska – Polska pn. „Szlak 
Kamienia”. Zgodnie z  zasa-
dami ujętymi w  Podręczni-
ku Beneficjenta Programu 
Współpracy Interreg V-A Re-
publika Czeska - Polska, do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego wynosi do 85 % wartości 
wydatków kwalifikowanych 
projektu. Wkład własny sta-
nowić będzie 15 % wydatków 
kwalifikowanych projektu. 
Wstępnie szacowany budżet 
zadań zaplanowanych dla 
gminy Strzegom to 668.060 
euro, tj. 2,7 mln zł. Wymagany 
wkład własny w  wysokości 
100.209 euro, tj.418.362 zł. 
Realizacja projektu będzie od-
bywać się na zasadzie refunda-
cji wydatków kwalifikowanych 
po weryfikacji i zatwierdzeniu 
wniosku o  płatność za dany 
okres sprawozdawczy. Odpo-
wiedni wniosek o wprowadze-
nie zmian w budżecie gminy 
Strzegom oraz wieloletniej 
prognozie finansowej gmi-
ny Strzegom, dotyczących 
realizacji projektu, zostanie 
złożony po pozytywnej ocenie 
wniosku o dofinansowanie.
 GK

Rozmawiano o  planach 
inwestycyjnych i  remontach 
bieżących dróg powiatowych, 
chodników i rowów przydroż-
nych na terenach wiejskich 
gminy Strzegom. – 80% dróg 
powiatowych znajduje się na 
terenie sołectw, dlatego dla 
nas tak ważna jest współpraca 
z  powiatem. Zaznaczam, że 
ta współpraca jest na dobrym 
poziomie. Razem z powiatem 
– przy dofinansowaniu ze 
środków unijnych i z budżetu 
państwa - będziemy chcieli 
remontować kolejne drogi 

i chodniki powiatowe. W tym 
roku wyremontujemy chod-
niki w  Międzyrzeczu i  Mo-
rawie, fragment drogi w Mo-
rawie, ze względu na przy-
szłoroczne ME w  WKKW, 
oraz drogę w  Goczałkowie. 
Może uda się także częściowo 
wyremontować odcinek drogi 
w  Stanowicach prowadzący 
do Świdnicy. Dodam jeszcze, 
że po zimie udało się załatać 
wiele dziur na drogach po-
wiatowych – mówi Andrzej 
Szczepanik, przewodniczący 
Komisji ds. Wsi.

Z  przedstawicielami Dol-
nośląskiego Zarządu Melio-
racji i  Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu rozmawiano 
o  zabezpieczeniu Potoku Ol-
szańskiego (przepływa przez 
Olszany), by ten nie zalewał 
w trakcie powodzi okolicznych 
gospodarstw. Radni przedsta-
wili także problemy związane 
z potokiem Wierzbiak (na od-
cinku Wieśnica – Żółkiewka) 
oraz Potokiem Szymanowskim 
(na odcinku Modlęcin – Ol-
szany). – Potok Szymanowski 
jest w  bardzo złym stanie po 

ostatniej powodzi i  wymaga 
ogromnych nakładów finan-
sowych ze strony naszego pań-
stwa – podkreśla radny Andrzej 
Szczepanik.

Dyskutowano również o bie-
żącym stanie dróg gminnych, 
dróg transportu rolnego, mostów 
i chodników, a także o przyłą-
czach mieszkań komunalnych 
i  socjalnych do kanalizacji na 
terenach wiejskich i  ostatnich 
inwestycjach zrealizowanych 
przez strzegomską spółkę WIK 
w Olszanach i Żelazowie.

tW

Dużo uchwał, wiele działań

Ważny rozwój strzegomskich wsi

Jakie uchwały podjęli strzegomscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, jakie mieli pytania i co zmieni się po ostatnim posiedzeniu rajców?

Rozmawiano m.in. o planach inwestycyjnych i remontach bieżących dróg. - To są bardzo trudne, ale jakże ważne tematy – mówił Andrzej Szczepanik

Komisja ds. Wsi Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyła przed Świętami Wielkanocnymi, 24 marca br., posiedzenie, w trakcie 
którego poruszono wiele ważnych tematów dla mieszkańców naszej gminy. Gośćmi strzegomskich radnych byli m. in.: 
starosta świdnicki – Piotr Fedorowicz oraz dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego – Marek Olesiński.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na 
lata 2016 – 2025, zmiana budżetu gminy Strzegom za rok 2016, 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom, 
w obrębie wsi Rogoźnica oraz wiele innych, ważnych uchwał 
podjęli radni Rady Miejskiej w Strzegomiu podczas sesji w dn. 
30 marca 2016 r. 
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Debata odbyła się 14 marca 
br. we Wrocławiu. W jej trakcie 
odbyły się panele dyskusyjne 
o finansowaniu oświaty samo-
rządowej i  niesamorządowej, 
a  także dot. wynagrodzenia 

nauczycieli. Na koniec zapre-
zentowano efekty pracy grup 
panelowych, a wnioski i postu-
laty skierowano do MEN.

-  Było  to  bardzo  waż-
ne i  niezbędne spotkanie. 

Mamy nadzieję, że przed-
stawione problemy wpłyną 
na poprawę funkcjonowania 
systemu oświaty w  Polsce. 
Żałuję tylko, że w  debacie 
wzięło udział tylko trzech 

przedstawicieli naszej gminy, 
a nie cała kadra kierownicza 
strzegomskiej oświaty – pod-
sumowała Urszula Podsia-
dły-Szubert. 

tW 

Uczniowie musieli zapoznać 
się z wiedzą z zakresu: histo-
rii, tradycji OSP i  Związku 
OSP RP, organizacji i  zadań 
ochrony przeciwpożarowej, 
rodzaju sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego, zasad ewakuacji 
ludzi i  mienia z  pomieszczeń 
na wypadek pożaru, zasad 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Pomimo tak trudnej i  ob-
szernej tematyki, wszyscy byli 
znakomicie przygotowani. 
W  wyniku rozgrywek finało-

wych, kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco: 

Szkoły podstawowe:
I miejsce Michał Czekatowski – 
PSP w Stanowicach
II miejsce Robert Jeziorski – PSP 
w Kostrzy
III miejsce Jakub Krupień – PSP 
nr 3 w Strzegomiu

Gimnazja:
I  miejsce Karol Żmijewski – 
Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu
II miejsce Maja Czerwiecka – 

Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
III miejsce Aleksandra Rybka – 
Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce Jakub Pawełek – Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu
II miejsce Natalia Dolecka – Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu 
III miejsce Daniel Treter – Ze-
spół Szkół w Strzegomiu

Na eliminacjach gminnych nie 
zakończyła się jednak tegorocz-

na edycja turnieju. Następnym 
etapem zmagań były eliminacje 
szczebla powiatowego w Świd-
nicy, które odbyły się 22 marca 
w  Nadleśnictwie w  Świdnicy. 
III miejsce wśród uczniów szkół 
podstawowych zdobył Robert 
Jeziorski. Gimnazjaliści Alek-
sandra Rybka i  Karol Żmi-
jewski uplasowali się kolejno 
na V i  VIII miejscach. Jakub 
Pawełek i  Natalia Dolecka, 
pośród licealistów, zdobyli III 
i  IV miejsca. Wszystkim gra-
tulujemy! 

Debata o edukacji

młodzi zmagali się na Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Nowym kuratorem oświaty został Roman Kowalczyk, który zastąpił na tym stanowisku Beatę Pawłowicz

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu m.in.: historii OSP czy zasad ewakuacji ludzi

Początek wiosny astrono-
micznej zbiega się z równonocą 
wiosenną, która wypada 20 lub 
21 marca. Dzień i noc trwają 
tyle samo - po 12 godzin, od 
tego momentu dzień będzie 
coraz dłuższy. Przyjęło się 
jednak, że pierwszy dzień 
wiosny świętujemy 21 marca, 
gdy zaczyna się kalendarzowa 
wiosna. Z tej okazji młodzież 
Zespołu Szkół uczestniczyła 
w  „V Marszu Patrolowym po 
Strzegomiu”. Dwie klasy: 1 
TEG oraz 2 TEG wraz z opie-
kunami: Elżbietą Milańczyk 
i Jackiem Sozańskim, zostały 
oddelegowane, aby pożegnać 
zimę i przywitać wiosnę. 

Każda grupa otrzymała 
karty pracy oraz mapy Strze-
gomia z wyznaczonymi trasa-
mi. Zadaniem uczniów było 
odszukanie zaznaczonych 
obiektów i opisanie ich. Na-
tomiast na punktach patrolo-
wych, na których stacjonowali 

starsi koledzy z klasy 4 TGO, 
wykonywane były zadania 
kojarzące się przede wszyst-
kim z  wiosną, jak również 
zadania związane z geografią 
i geologią obszaru. - Była to 
bardzo dobra lekcja w terenie. 
Nie zabrakło także wywiadów 
z  mieszkańcami Strzegomia 
na temat „Dnia Wagarowicza” 
– mówi Renta Dziurla, która 
czuwała nad przebiegiem 
całej gry. 

Finałem całej imprezy było 
wyłonienie zwycięzców i wrę-
czenie im dyplomów. Na ko-
niec młodzież Zespołu Szkół 
pożegnała zimę, paląc symbo-
licznie przygotowane kukły - 
marzanny. Stary polski zwyczaj 
został podtrzymany. Wpraw-
dzie pierwsze dni wiosny nie 
zachwycają ciepłą i  słoneczną 
pogodą, ale wszystko podobno 
zmieni się już w tym tygodniu. 
Możemy zatem oficjalnie ogło-
sić: jest już wiosna! 

„V marsz Patrolowy 2016”

W Publicznej Szkole Pod-
stawowej w  Rogoźnicy wy-
remontowano toalety. Koszt 
prac to prawie 60 tys. złotych. 

Remont został przeprowa-
dzono podczas tegorocznych 
zimowych ferii. 

 mK 

Po remontach w rogoźnicy

W sanitariatach wybudowano kabiny z nową glazurą 
podłogową i ścienną. Armatura została wymieniona na 
nową. Ponadto pomalowano ściany i zadbano o wypo-
sażenie obiektu w centralne ogrzewanie. Toalety zosta-
ły także wyposażone w pomieszczenie gospodarcze. 
Całości dopełnia zupełnie nowe oświetlenie.
- Czekaliśmy na ten remont już od dawna. Bardzo 
jesteśmy wdzięczni za przeprowadzone prace – mówi 
Danuta Dzikowska, dyrektor placówki. 

„Jak powinna być finansowana oświata w Polsce?” – to temat dolnośląskiej debaty o edukacji, którą zorganizował wo-
jewoda dolnośląski, Paweł Hreniak we współpracy z minister edukacji narodowej – Anną Zalewska. Gminę Strzegom 
reprezentowali: burmistrz Strzegomia – Zbigniew Suchyta, naczelnik Wydziału Oświaty – Urszula Podsiadły–Szubert 
i dyrektor PSP nr 4 w Strzegomiu – Janina Klonowska. 

Młodzież zapobiega pożarom - pod takim hasłem 16 marca br. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu odbyły się 
eliminacje gminne XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do eliminacji gminnych przystąpiła młodzież 
ze szkół podstawowych nr 2, 3 w Strzegomiu, Jaroszowa, Kostrzy, Goczałkowa, Stanowic, Gimnazjów nr 1 i 2 w Strzegomiu, 
Goczałkowa, Jaroszowa oraz szkół ponadgimnazjalnych w Strzegomiu (Zespół Szkół, Zespół Szkół Ogólnokształcących). 
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Była to pierwsza z cyklu 16 wojewódzkich debat oświatowych o zmianach w systemie oświaty. – Przyjęto bardzo ciekawą formułę tych spotkań. Dodam, że minister 
Anna Zalewska przedstawiła wszystkim nowego dolnośląskiego kuratora oświaty, którym został Roman Kowalczyk, dotychczasowy dyrektor XVII LO we Wrocławiu. 
Zastąpił on na tym stanowisku Beatę Pawłowicz – poinformował burmistrz Zbigniew Suchyta.
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Strzegomski Jarmark Wiel-
kanocy jest już pełnoletni. 20 
marca 2016 r. w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbyła się 
jego 18. edycja. Jak co roku 
było pysznie i kolorowo! 

Barwne stoiska wypełnione 
wyśmienitym jedzeniem przy-
ciągnęły strzegomian. – Bar-
dzo lubię tu przychodzić. Za-
wsze jest wspaniała atmosfera, 
a  liczne atrakcje pozwalają na 
miłe spędzenie czasu – mówi 
Bartłomiej Pasławski z  Mię-
dzyrzecza. 

Nie tylko stragany z wyszu-
kanymi potrawami intereso-
wały mieszkańców, ale rów-
nież występy artystyczne dzieci 
i dorosłych. Integralną częścią 
Jarmarków są również konkursy 

na najpiękniejszą palmę wielka-
nocną, na najładniejsze stoisko 
oraz na najsmaczniejszą potra-
wę. W I z wymienionych kate-
gorii zwyciężyło sołectwo Go-
czałków, na II miejscu znalazł 
się Jaroszów, a na III Kostrza. 
Najładniejsze stoisko przygoto-
wała Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Olszanach. II miejsce 
należało do połączonego stoiska 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 oraz sołec-
twa Strzegom. Na III miejscu 
uplasowało się Międzyrzecze. 
W kategorii na najsmaczniejszą 

potrawę triumfowała Żółkiew-
ka. Drugi był Modlęcin, a trze-
cia Wieśnica. – Cieszymy się 
bardzo z  naszego zwycięstwa. 
Obiecujemy zaskoczyć również 
w przyszłym roku. Wielki ukłon 
w stronę rady sołeckiej oraz jej 
pomocników. Bardzo dziękuję 
za pracę i  wysiłek – mówi 
Krzysztof Grondowski, sołtys 
Goczałkowa. 

Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy i zapraszamy, w imieniu 
organizatorów, w  2017 r. Oj, 
będzie się działo! 

mK 

Tłumy na jarmarku
Nie tylko stragany z wyszukanymi potrawami interesowały mieszkańców. Więc co jeszcze?

Jeden z najwybitniejszych i naj-
poczytniejszych współczesnych 
pisarzy polskich, o  równie iro-
nicznym, co czułym spojrzeniu 
na niedoskonałości tego świata, 
ujawnia pełny zapis swojego 
dziennika, który prowadził przez 
ostatnie lata.

Znany z oryginalnych skoja-
rzeń i ciętego pióra, tym razem 
pokazuje się nam jako diarysta 
w  sensie ścisłym, uważny ob-
serwator i  krytyczny komen-
tator rodzimej rzeczywistości, 
przedstawianej z  perspektywy 
inteligenckich rozczarowań czy 
kompleksów. 

To nie zapiski z  błahej co-
dzienności, nie spis chorób i do-
legliwość. Nie ma tu męczących 
i wydumanych autoanaliz i nie-
ustającego narzekania na świat 
i bliźnich, co często można spo-
tkać w ostatnio publikowanych 
dziennikach znanych pisarzy.

„Dziennik“ Pilcha czyta się jak 
jego powieści. To narracja, w któ-

rej znajdziemy Adama Małysza 
i lekturę Biblii, temat Smoleńska, 
„Avatara“ i Joyce‘a, matkę i ojca, 
Kraków i Warszawę, katolików 
i  ewangelików, w końcu, rzecz 
jasna, piłkę nożną, jest lektura ga-
zet, zapisy spotkań z czytelnikami 
czy przyjaciółmi.

Oryginalność Pilcha, świeże, 
zadziorne i odważne spojrzenie 
na świat, ironia, dystans, ale 
i  gorące, bezkompromisowe 
zaangażowanie, kwestie dnia 
dzisiejszego i kwestie ostateczne, 
to więcej niż obcowanie z wielką 
literaturą. Lektura „Dzienników” 
to prawdziwa, choć ze względu 
na tematykę, często smutna, in-
telektualno-literacka uczta. I jak 
zwykle u Pilcha – zniewalająca 
przyjemność czytania. Bo Pilch 
– to Pilch.

K s i ą ż k a 
nominowa-
na do Na-
grody Nike 
za 2013 rok.

Bibliotekarze polecają…

„Cierń Boga”
01.04, godz. 18.00
02.04, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgo-
wy 15 zł 

„Robinson Crusoe 3D”
02.04, godz. 15.00
09.04, godz. 15.00
10.04, godz. 15.00

bilety: normalny 18 zł/ ulgo-
wy 15 zł + okulary 3D wielo-
krotnego użytku – 4,50 zł

„Londyn w ogniu”
09.04, godz. 18.00
10.04, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgo-
wy 15 zł 

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto zagrał rolę Rafała Wilczura w filmie pt. „Zna-
chor”?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 
1-2 kwietnia br.
Odpowiedzi należy kierować na adres mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby 
zgłaszającej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W ty-
tule e-maila należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. 
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Powodzenia!

co w kinie scK w kwietniu?

Wygraj wejściówki do Kina scK !

Silne emocje, mocne przeży-
cia, ale także głębokie reflek-
sje towarzyszyły wszystkim, 
którzy 18 marca br. przy-
szli pod Bazylikę pw. Pio-
tra i  Pawła w  Strzegomiu, 
aby towarzyszyć Jezusowi 
w  ostatnich chwilach jego 
życia, tak jak przed wieka-
mi śledząc bieg wypadków 
i  żywo reagując na rozgry-
wające się wydarzenia.

Mistyczną atmosferę Pasji 
podkreślała starannie przygo-
towana muzyka, profesjonalne 
efekty świetlne, realistyczne 
kostiumy oraz przekonująca 
gra aktorska osób zaangażo-
wanych w przedstawienie. Sce-
nerią Misterium było otoczenie 
Bazyliki. W  bieżącym roku 

widowisko rozpoczęła scena 
modlitwy Jezusa w  Ogrójcu 
odegrana w ogrodach na tyłach 
plebanii, pojmanie, a  następ-
nie sąd przed Sanchedrynem 
i Piłatem. Łzy z oczu widzów 
popłynęły podczas niezwykle 
realistycznie odegranego bi-
czowania oraz ukrzyżowania. 

Swojego zadowolenia z wy-
stawienia Misterium nie krył 
ks. prałat Marek Babuśka, 
który na zakończenie podzię-
kował widzom za niezawodne 

przybycie, a aktorom i osobom 
zaangażowanym w  przygo-
towanie Pasji za wspaniałe 
widowisko, które przeniosło 
wszystkich w świat ponadcza-
sowych, chrześcijańskich war-
tości, ale także pozytywnych 
doznań estetycznych.

Współorganizatorami Mi-
sterium Męki Pańskiej była 
parafia pw. św. App. Piotra 
i  Pawła oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury.

GK

misterium męki Pańskiej pod Bazyliką mniejszą
Widowisko przeniosło wszystkich w świat ponadczasowych, chrześcijańskich wartości. Wielu popłynęły łzy…

Międzyrzecze: Mieszkańcy Międzyrzecza 
w dobrych nastrojach oferowali przygotowane 
przez siebie smakołyki

Goczałków: Stoisko Goczałkowa prezentowało się na oryginalnym 
drewnianym straganie 

Zachęcam do lektury, Renata Dworak – Biblioteka 
Publiczna w Goczałkowie

Premierowe misterium odbyło się w 2014 r.

repertuar na 01.04 – 10.04
Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl
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Podczas kongresu zaprezento-
wane zostały działania i rezultaty 
projektu „Wioski tematyczne”. 
Uczestnicy mieli okazję prezento-
wać swoje produkty na stoiskach 
wystawowych, które cieszyły oczy 
każdego przechodnia.

Pierwszego dnia odbyły się 
również trzy sesje poświęcone 
tematowi wiosek tematycznych. 
Pierwsza sesja dotyczyła kreowa-
nia innowacyjnych, sieciowych 
produktów wiosek tematycznych, 
druga - wiosek tematycznych 
będących przestrzenią tworze-
nia nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców wsi, ostatnia zaś 
poruszała kwestię marketingu 
wiosek tematycznych. Drugiego 
dnia uczestnicy kongresu mieli 
okazję podpatrzeć dobre praktyki 
funkcjonowania wiosek tema-
tycznych z  zagranicy. Gośćmi 
byli przedstawiciele z Mohndorf 
Armschlag z  Austrii (Wioska 
Makowa), z  Erlebnisdoerfer 

z Niemiec (Wioski doświadczeń) 
oraz  z Grossschnau. Przedsta-
wiono również innowacyjne 
produkty wiosek tematycznych 
uczestniczących w  projekcie 
oraz przybliżone zostały oferty 
wiosek tematycznych z Borów 
Tucholskich.

Sołtys Stanowic, Zdzisława 
Dmytrarz jest niezwykle zado-
wolona z wizyty w Warszawie.  
– Atmosfera w  trakcie kon-
gresu była bardzo przyjazna. 
Dowiedziałam się wielu nowych 
rzeczy o  funkcjonowaniu wio-
sek tematycznych w Polsce i za 
granicą. Stanowice z zamiarem 
utworzenia wioski tematycznej 
noszą się już od dłuższego czasu. 
Chcielibyśmy to zrobić na bazie 

naszych lokalnych ziół. Będziemy 
o tym mocno myśleć. Chęci na 
pewno nie zabraknie! – podkreśla 
sołtys Stanowic. Z kolei Mirosła-
wa Chmieliczek, sołtys Granicy, 
zaznacza, że w najbliższym czasie 
spotka się z  radą sołecką, by 
we wspólnym gronie przedys-
kutować temat ewentualnego 
utworzenia wioski tematycznej. – 
Widzę szansę, by nasza wieś była 
taką wioską. Moglibyśmy być 

albo wioską kwiatową, albo wio-
ską ogórkową, gdyż mamy małe 
gospodarstwo, gdzie uprawia się 
właśnie ogórki. Zobaczymy, co 
z  tego wyjdzie – mówi sołtys 
Granicy. Godzieszówek jest sto-
sunkowo małą wsią, mimo tego 
sołtys Grażyna Dawidowska po-
ważnie myśli o utworzeniu wioski 
tematycznej. – Chcielibyśmy coś 
w tym kierunku zrobić. Będziemy 
rozważać utworzenie bocianiej 

wioski, w związku z tym, że re-
gularnie od wielu lat przylatują do 
nas bociany. W Godzieszówku 
mają swoje gniazda - informuje 
sołtys.

O konkretnych efektach w po-
staci utworzenia wiosek tema-
tycznych na terenie gminy Strze-
gom będziemy informować na 
łamach „Gminnych Wiadomości 
Strzegom”

tW

Kongres Wiosek Tematycznych
Nasi sołtysi i członkowie rad sołeckich będą rozważać utworzenie wiosek tematycznych. Czekamy na efekty, o których z przyjemnością będziemy informować

Z inicjatywy radnego Tade-
usza Zarzyckiego z  Goczał-
kowa został odnowiony miej-
scowy krzyż oraz wykonane 
ogrodzenie wokół niego. Prace 
były uzgodnione z  właścicie-
lem terenu. 

Oprócz radnego w wyko-
nanie tych prac zaangażowali 
się również: sołtys Krzysz-
tof Grondowski, Mariusz 
Branicki, Zdzisław Panok, 
Sylwester Dyksiński, Wacław 

Marciniak i Piotr Hołówka. 
– Na te osoby mogę zawsze 
liczyć. Razem będziemy też 
wykonywać inne prace w czy-
nie społecznym na terenie 
naszej miejscowości – podkre-
śla Tadeusz Zarzycki, który 
sfinansował materiał potrzebny 
do odnowienia krzyża. 

Mieszkańcy Goczałkowa już 
wkrótce planują posadowienie 
nowego, pięknego krzyża.

red

Krzyż został odnowiony Wielkanocnie 

Mieszkańcy Stanowic mają 
swój Jarmark Wielkanocy, na 
którym, od kilku już lat miło 
spędzają czas. 

- Naszą tradycją stało się, że 
co roku w Niedzielę Palmową 
odbywa się u  nas Jarmark 
Wielkanocny. W  tym roku 
przygotowało go Publiczne 
Przedszkole w  Stanowicach 
– mówi Monika Rzeszut 
ze szkoły w  Stanowicach. 
W  części artystycznej zapre-
zentowały się dzieci znako-
micie przygotowane przez 
Ewę Chmielińską, Kazimie-
rę Szmidt oraz Agnieszkę  
Adamczyk. Wychowanko-
wie przedszkola oraz szkoły 
z pełnym zaangażowaniem 
przedstawili program w prze-
pięknych strojach, który za-
chwycił publiczność. Świą-
tecznie, kolorowo i wiosennie 
było podczas tegorocznego 
Jarmarku, stoiska oferowały 
przede wszystkim bogactwo 
wielkanocnych ozdób, stro-
ików i robótek, a także świą-
teczne potrawy i wypieki, co 
wprawiło wszystkich licznie 
zebranych w klimat Świąt 
Wielkanocnych.

W   k a ż d y m  z   n u m e ró w 
„Gminnych Wiadomości 
Strzegom” będziemy pre-
z entować zmiany, jakie 
zachodzą na strzegomskich 
wsiach. W  tym wydaniu 
o tym, co dzieje się w Go-
czałkowie, opowiada sołtys 
Krzysztof Grondowski. 

W ostatnich latach Goczał-
ków rozkwitł. Szereg inwe-
stycji takich jak budowa hali 
sportowej, kanalizacji sanitar-
nej, remont świetlicy wiejskiej, 
remonty chodników przy dro-
gach powiatowych i gminnych 
sprawiają, że w  miejscowości 
żyje się lepiej. Rada sołecka 
na czele z sołtysem podejmuje 
kolejne działania i  zachęca 
mieszkańców do wspólnej 
pracy na rzecz Goczałkowa. 
– W  tym roku planujemy 
doposażyć świetlicę wiejską 
w  niezbędny sprzęt. Chcemy 
również wyłożyć deptak przy 
świetlicy oraz dokończyć re-
mont chodnika przy cmenta-
rzu. Mam nadzieję, że uda się 

to zrealizować dzięki środkom 
z funduszu sołeckiego – mówi 
Krzysztof Grondowski. Jak 
zapewnia sołtys, goczałko-
wianie na pewno nie będą się 
nudzić, ponieważ odbędą się 
takie wydarzenia jak Święto 
Goczałkowa, dożynki wiejskie, 
Dzień Dziecka, Mecz Kawale-
rowie – Żonaci, Zakończenie 
Lata, Wakacyjny Turniej Ping 
Ponga, czy Turniej Szacho-

wy oraz Sprzątanie Gminy. 
Trzeba także podkreślić, że 
we wsi funkcjonuje placówka 
oświatowa – Zespół Szkół, 
w  skład której wchodzi Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
oraz Gimnazjum. Dodajmy 
jeszcze, że we wsi aktywnie 
działa zespół Goczałkowianie, 
który w zeszłym roku obcho-
dził swoje 40-lecie. 
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Tak zmieniają się nasze wsie – Goczałków
W ostatnich latach w Goczałkowie zaszły bardzo duże zmiany 

Po n a d  2 3 0  o s ó b  z   c a -
łej Polski, w  tym blisko  
20-osobowa reprezentacja 
gminy Strzegom, wzięło 
udział w  I  Ogólnopolskim 
Kongresie Wiosek Tema-
tycznych, który odbył się 
w  dniach 21-22 marca br. 
w Warszawie. W gronie osób 
z  naszej gminy byli sołtysi 
i członkowie Rad Sołeckich. 

Fot. stanow
ice.pl 

Fot. w
w

w
.w

ioskitem
atyczne.pl
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Władze gminy Strzegom, 
propagując osiągnięcia spor-
towe młodych ludzi oraz in-
spirując ich do dalszej pracy 
nad poprawą kondycji i umie-
jętności, rokrocznie nagradza-
ją najlepszych sportowców. 
Utalentowani i  zaangażowani 
sportowcy, nieprzeciętnie wy-
szkoleni technicznie, z  pasją 
trenują i osiągają coraz bardziej 

spektakularne sukcesy, co jest 
dostrzegane i nagradzane.

W 2016 roku nagrody sporto-
we w formie pieniężnej w wy-
sokości 1300 zł otrzymali: 
Mariusz Kleniuk - jeździec-
two, Jakub Miszkiewicz – judo 
i Bartosz Duszak - judo.

Motywacją do działania są 
stypendia sportowe, kształtujące 
się w przedziale 500 - 700 zł, 

które w 2016 r. otrzymali: Jakub 
Gaboń - taekwondo, Dawid 
Hypta - judo, Krystian Krzyw-
da - karate, Karolina Mrozik 
- karate, Marcin Dobrowolski 
- piłka nożna, Maciej Nitarski - 
piłka nożna, Rafał Kretkowski 
- piłka nożna, Damian Sobczak 
- piłka nożna, Mariusz Krup-
nik - piłka nożna.

- Uprawianie sportu na wyso-
kim poziomie wymaga dużego 
zaangażowania, ale również 
niezbędnych środków finan-
sowych. Przekazane kwoty po-
służą zapewne na zakup sprzętu 

sportowego, opłat startowych 
i innych. Są przede wszystkim 
motywacją do dalszej, wytężo-
nej pracy. Wszystkim gratuluję 
i  życzę wielu sukcesów spor-
towych - komentuje Wiesław 
Witkowski, zastępca burmi-
strza Strzegomia.

Judo, karate, taekwondo, jeź-
dziectwo i piłka nożna cieszą się 
dużym zainteresowaniem dzieci 
i  młodzieży, bowiem gmina 
Strzegom w tych dyscyplinach 
posiada bogate zaplecze i wie-
loletnią tradycję.
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stypendia wręczone
Uprawianie sportu na wysokim poziomie wymaga dużego zaangażowania, ale również pieniędzy

Zawody zorganizowało Sto-
warzyszenie Sport 7 Mariusza 
Czerkawskiego. W  turnieju 
uczestniczyło aż 20 drużyn 
z  całej Polski. Byli to repre-
zentanci m. in.: Wodzisławia 
Śląskiego, Wrocławia, Elblą-
ga, Mikołowa, Strzegomia, 
Opola, Oleśnicy, Mińska 
Mazowieckiego, Lublina, Sie-
dlec oraz Zgorzelca. Zawody 
polegały na jak najszybszym 
pokonaniu testu sprawno-
ściowego rozmieszczonego 
na lodowisku. Test zawierał 
podstawowe elementy jazdy 
na łyżwach: jazda w  przód, 
jazda po łuku, zatrzymanie, 
balans ciałem oraz utrzyma-
nie równowagi.

- Ogólnopolskie zawody 
wygrał zespół z  Oleśnicy. 
Strzegomskiej drużynie nie 
udało się awansować 

do czołowej czwórki, jednak 
zaprezentowała się ambitnie 
i na miarę swoich aktualnych 
możliwości – informuje Ewa 
Kotowicz, opiekun reprezen-
tacji z PSP nr 2.

Turniej sędziowali znako-
mici hokeiści, olimpijczycy 
sprzed lat: Andrzej Tkacz, 
Wojciech Tkacz oraz Ma-
riusz Czerkawski. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe medale oraz pu-
chary, które wręczył im Ma-
riusz Czerkawski - najlepszy 
zawodnik w historii hokeja na 
lodzie w Polsce.

Głównym celem imprezy 
była aktywizacja dzieci do 
uprawiania sportów zimo-
wych oraz promocja wśród 
najmłodszych adeptów ak-
tywnego spędzania czasu. 

red

Powalczyli na lodowisku

W  ostatnich tygodniach 
członkowie sekcji wspinaczki 
AKS-u  Strzegom startowali 
na zawodach w  Tarnowskich 
Górach i we Wrocławiu.

Pod koniec lutego w Tarnow-
skich Górach odbyły się zawody 
dla dzieci „Klif Kids Miting 
2016” we wspinaniu na trudność. 
Michał Ostrowski wywalczył 
brązowy medal, Oliwia Roma-
nowska zajęła 4. miejsce, a Ewa 
Luszawska - 7. lokatę.

W  niedzielę, 20 marca br. 
s t rzegomianie  s tar towal i 
w  Otwartych Mistrzostwach 
Wrocławia. I  tu także nasi 

zawodnicy spisali się bardzo 
dobrze. Ewa Luszawska wy-
walczyła 3. miejsce, Michał 
Ostrowski i Natalia Klag zajęli 
4. miejsca, a Oliwia Romanow-
ska była piąta.

- Przypomnijmy, że zawodni-
cy na co dzień trenują na ścianie 
AKS-u Strzegom zlokalizo-
wanej w hali strzegomskiego 
LO, przy ul. Św. Jana. Więcej 
informacji o wynikach naszych 
podopiecznych można znaleźć 
na stronie internetowej www.
swalpika.pl – informuje Ro-
bert Grabowicz, trener sekcji 
wspinaczki.

sukcesy naszych wspinaczy Osir zaprasza 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Strzegomiu będzie orga-
nizował zajęcia sportowe dla 
dzieci i  młodzieży z  gminy 
Strzegom na terenach wiej-
skich. Z oferty będzie można 
skorzystać w  okresie od 1 
kwietnia do 31 lipca i  od 1 
września do 30 października 
br. (z wyłączeniem sierpnia). 

Rogoźnica – animator Gra-
cjan Perełka 

Spotkanie organizacyjne 
– 01.04.2016 r. w  budynku 
szkoły o godz. 14.30

Zajęcia odbywać się będą 
w dniach: poniedziałek 15.30 
– 17.00, czwartek 17.30 – 
19.00

Olszany – animator Paweł 
Durlik 

Spotkanie organizacyjne 
– 01.04.2016 r. w budynku 
szkoły o godz. 16.00

Zajęcia odbywać się będą w 
dniach: poniedziałek 16.00 – 
17.30, piątek 16.00 – 17.30

Tomkowice - animator Pa-
weł Durlik 

Spotkanie organizacyjne 
– 01.04.2016 r. na boisku o 
godz. 17.40

Zajęcia odbywać się będą w 
dniach: poniedziałek 17.40 – 
19.10, piątek 17.40 – 19.10.

red

Rok 2015 był w Strzegomiu 
rokiem kobiet. W  konkursie 
pucharowym w  Strzegomiu 
triumfowała belgijka - Karin 
Donkers, drużynowo najlepsze 
były Brytyjki w  składzie: Izzy 
Taylor, Emily Llewellyn, Sa-
rah Bullimore i  Jodie Amos. 
Ciekawe, kto będzie najlepszy 
w tym roku?

Strzegom Horse Trials to naj-
większa impreza jeździecka w tej 
części Europy. Co roku gościmy 
najlepszych jeźdźców naszego 
globu - mistrzów olimpijskich, 
mistrzów świata i  Europy. Na 
Hipodromie w Morawie będzie-
my mogli zobaczyć zmagania 
najlepszych zawodników wkkw 

reprezentujących kraje z  całego 
świata.

Rozegranych zostanie siedem 
konkursów międzynarodowych 
o zróżnicowanym poziomie trud-
ności, w  tym konkurs Pucharu 
Narodów - FEI Nations Cup™ 
Eventing - najbardziej prestiżowy 
cykl w kalendarzu Międzynaro-
dowej Federacji Jeździeckiej.

Widzowie będą mieli okazję 
podziwiać grację jeźdźców i 
piękne ruchy koni w konkursach 
ujeżdżenia, odwagę i wytrzy-
małość w widowiskowej próbie 
terenowej - cross oraz precyzję 
w bardzo emocjonującej próbie 
skoków.

Na Hipodromie w Morawie 
w 2016 roku będzie się bardzo 
dużo działo. Dodatkowych 
emocji dostarczy z pewnością 
gruntownie przebudowana 
stara przeszkoda wodna. Jest 
ona obecnie prawie trzykrot-
nie większa niż dotychczas 
i w tym roku będzie po raz 
pierwszy oddana w całości do 
użytku.

Internetowa sprzedaż bile-
tów rusza już niebawem - 15 
kwietnia. Tylko w przedsprze-
daży będzie można nabyć 
bilety w bardzo atrakcyjnych 
cenach - 15 zł za bilet na 
sobotę lub niedzielę.

Wielkie wydarzenie
Strzegom Horse Trials już niebawem! To największa impreza jeździecka w Europie

3 nagrody sportowe, 9 stypendiów, w sumie 12 nagrodzo-
nych talentów sportowych w 2016 r. - to efekty promowania 
sportu wśród młodzieży w gminie Strzegom. Strzegomski 
sport stawia na młodych.

Niespełna trzy miesiące po-
zostały do tegorocznej edy-
cji Strzegom Horse Trials. 
W dniach 22-26 czerwca br. 
Strzegom już po raz czter-
nasty stanie się światową 
stolicą jeździecką. W  ciągu 
pięciu dni na Hipodromie 
w Morawie wystartuje ponad 
350 koni i ponad 250 zawod-
ników z ponad 20 krajów.

6-osobowy zespół łyżwiarzy-amatorów z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu w składzie: Alicja Baranow-
ska, Julia Arendarczyk, Jakub Piątek, Kacper Spychalski, Filip 
Wielgus, Aleks Manulik 12 marca br. wystartował na Lodowisku 
Miejskim w Mińsku Mazowieckim w finale IV Ogólnopolskiego 
Turnieju „Mistrzowie Białego Orlika”. 
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strzegom, u. Kalcytowa – zabudowa garażowa

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni wy-
kazy nieruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom prze-
znaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 71/B/2016 burmistrza 
Strzegomia z dnia 16 marca 
2016 r.

Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządze-
niem Nr 72/B/2016, Nr 73/B/2016, 
Nr 74/B/2016 burmistrza Strzego-
mia z dnia 21 marca 2016 r. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
czwarty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej stano-
wiącej mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 
1028, AM – 25, Obr. 3, położona 
w Strzegomiu przy ulicy Sza-
rych Szeregów o powierzchni 
0,6921 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00019547/8. 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 330.000,00 zł
Wadium - 33.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
05.05.2016 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogłoszo-
ny na dzień 15.10.2015 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na zbycie powyż-
szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 17.12.2015 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg na zbycie powyż-

szej nieruchomości ogłoszony 
na dzień 25.02.2016 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom za-
twierdzonym Uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 30 stycznia 2013 r. nieru-
chomość oznaczona jest symbo-
lem E.19.MW/MN – tereny pod 
zabudowę mieszkaniową wielo-
rodzinną i jednorodzinną.
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 
02.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg za-
licza 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 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 prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
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 przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-

kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady 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 zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/3, AM – 5, Obr.1, poło-
żona w Strzegomiu, przy 
ulicy Kalcytowej gmina 
Strzegom o powierzchni 20 
m² (działka pod zabudowę 
garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu Parku Ob-
sługi Komunikacyjnej położo-
nego pomiędzy ul. Kalcytową, 
a ul. Sikorskiego w Strzego-
miu obejmującego działki nr 
2/9, 2/3, 2/7, 2/8, 5/22, 5/30 
oraz część działek nr 5/34 
i 5/36, AM-5, Obr. 1 zatwier-
dzonego uchwałą Nr 71/98 
Rady Miejskiej Gminy Strze-
gom z dnia 26 listopada 1998 
r. przeznaczone są pod tereny 
lokalizacji garaży samocho-
dowych – symbol 9 KS.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 3.800,00 zł
Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 21.04.2016 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-

gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia  
18.04.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 

dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Działka niezabudowana nr 
498/4, AM – 5, Obr.1, poło-
żona w Strzegomiu, przy 
ulicy Kalcytowej gmina 
Strzegom o powierzchni 20 
m² (działka pod zabudowę 
garażową)
 Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020715/7. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego terenu Parku Ob-
sługi Komunikacyjnej położo-
nego pomiędzy ul. Kalcytową, 
a ul. Sikorskiego w Strzego-
miu obejmującego działki nr 
2/9, 2/3, 2/7, 2/8, 5/22, 5/30 
oraz część działek nr 5/34 
i 5/36, AM-5, Obr. 1 zatwier-
dzonego uchwałą Nr 71/98 
Rady Miejskiej Gminy Strze-
gom z dnia 26 listopada 1998 
r. przeznaczone są pod tereny 
lokalizacji garaży samocho-
dowych – symbol 9 KS.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 3.800,00 zł

Wadium - 380,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązują-
cy podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 05.05.2016 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 02.05.2016 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 

aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest ak-
tualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okaza-
ne Komisji Przetargowej bez-
pośrednio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe
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Bogactwo wianków oraz koszyczki wypełnione świątecznymi ozdobami 
można było zobaczyć na stoisku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Strzegomiu

Goczałków Górny zapraszał wszystkich na smaczne ciasta i ciasteczka

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” miał swój debiut na tegorocznym 
Jarmarku 

Modlęcin zapraszał na domowe pyszności

Pyszne pierogi oferowały mieszkanki Rogoźnicy

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzegomiu prezentowali 
własnoręcznie wykonane ozdoby

Nie mogło zabraknąć sołectwa Tomkowice, które miało bardzo liczną 
reprezentację

Feliksa Krawiec pokazała swoje prace, które zachwycały starannością 
wykonania

Tegoroczny strzegomski Jarmark Wielkanocny przeszedł już do historii. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Urokliwe stoiska zachęcały odwiedzających do spróbowania pysznych 
smakołyków, a wielkanocne ozdoby, kolorowe palmy i z artyzmem wykonane pisanki przyciągały wzrok uczestników Jarmarku. Zapraszamy na fotoreportaż z tego wydarzenia.

Po Jarmarku Wielkanocnym 


