
Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
nagrody  
dla prymusów 

Nagrodzono 9 gimnazja-
listów i  13 uczniów szkół 
podstawowych. Do kogo 
powędrowały nagrody i dy-
plomy? 

 str.2

StrzeGom
remonty dróg

Trwa przebudowa dróg 
gminnych w  Strzegomiu: 
ul. Kościuszki, ul. Ofiar Ka-
tynia oraz ul. Promenada. Są 
opóźnienia i utrudnienia dla 
kierowców 

 str.3

StrzeGom
Konkurs!!!

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

 str. 8

W sKrócie:

nowe słupki 

W  Rynku zamontowano 
nowe słupki drogowe w po-
bliżu figury Jana Nepomu-
cena. Było to konieczne, 
ponieważ poprzednie zo-
stały uszkodzone w wyniku 
kolizji drogowej. 

Bez ubytków 

Na ul ic y  Kośc iuszki 
w  Strzegomiu dokonano 
miałowania nawierzchni, 
czyli uzupełnienia ubytków 
w kostce piaskiem.

 Będzie otwarcie

Restauracja McDonal-
d's w  Strzegomiu zostanie 
otwarta w najbliższą sobotę, 
25 czerwca, o godz. 11.00. 
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Jedna z  mieszkanek naszej gminy 
wystąpiła do sądu i wygrała z właści-
cielem w pierwszej i drugiej instancji 
sądowej. W chwili obecnej właściciel 
przedsiębiorstwa wystąpił o  kasację 
wyroku do odpowiedniego organu 
sądowego. 

- Nie powinno tak być. Konieczna 
jest ustawa odorowa, która ustalałaby 
normy i  wskaźniki dla całej Polski – 
mówi burmistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. - Jest to możliwe, gdyż takie 
unormowania prawne zostały już 
wprowadzone w wielu krajach Europy, 
w tym m. in. w sąsiednich Czechach. 
Dlatego też zwróciłem się do wszyst-
kich posłów regionu wałbrzyskiego 
o  podjęcie inicjatywy ustawodawczej 
w  tym temacie. Projekt ustawy odo-
rowej w poprzedniej kadencji był już 
procedowany w Sejmie, ale został wy-
cofany i nie trafił pod obrady. W czasie 
kampanii kandydaci na posłów zapew-
niali, że podejmą taką inicjatywę i stąd 
mój apel o przyspieszenie tych działań. 
W gminie Strzegom taka ustawa jest 
szczególnie potrzebna, bo na naszym 
terenie istnieje kilka zakładów, w któ-
rych efektem ubocznym produkcji jest 
różnie określany przez mieszkańców – 
zapach, odór czy też smród – podkreśla 
Zbigniew Suchyta.

red

Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
o przedłożonym sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu 
za 2015 r. jest pozytywna. 
Oznacza to, że gminnymi 
finansami gospodarowano 
w  sposób racjonalny. Docho-
dy gminy wyniosły 92 108 
377,32 zł. Natomiast wydatki 
to kwota 84 627 600,29 zł. 
Rok budżetowy zamknął się 
nadwyżką w wysokości 7 480 
777,03 zł przy planowanej 1 
716 480,00 zł. Na inwesty-

cje przeznaczono prawie 16 
mln złotych. Da się to łatwo 
dostrzec poprzez poprawę 
komfortu życia mieszkańców. 
Znaczny rozwój infrastruktury 
oraz bazy kulturalnej i oświa-
towej – to wszystko sprawia, 
że w Strzegomiu żyje się coraz 
lepiej. – W  Strzegomiu bez 
przerwy coś się buduje. Mamy 
nowe ulice oraz kino, którego 
nie było do tej pory. Gmina 
pięknieje. Oby tak dalej – mó-
wią mieszkańcy. 
 Więcej na str. 3. 

Burmistrz prosi posłów

na sesji podsumowano rok 2015

Konieczna jest ustawa odorowa, która ustalałaby normy i wskaźniki dla całej Polski

To był naprawdę dobry rok. Gmina zrealizowała wiele inwestycji. Które z nich były dla mieszkańców najważniejsze?

W  Polsce nie obowiązują żadne 
przepisy i wskaźniki, którymi można 
by ustalić, na ile wydobywający się 
zapach z zakładów przemysłowych 
jest szkodliwy, czy też uciążliwy dla 
mieszkańców. Jedynym sposobem 
przeciwstawienia się i udowodnie-
nia, że szkodzi on zdrowiu bądź jest 
bardzo uciążliwy dla codziennego 
życia i funkcjonowania w swoim go-
spodarstwie, jest skierowanie pozwu 
cywilnego do sądu. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła 
się 22 czerwca 2016 r. nie było wątpliwości, że burmistrzowi 
Zbigniewowi Suchycie należy się absolutorium z wykonania 
budżetu za 2015 r. 
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LP NAZWA 2014 2015

1. Dochody ogółem 86 081 772,75 92 108 377,32

2. Wydatki ogółem 86 318 384,65 84 627 600,29

3. Wynik budżetu 
deficyt/ nadwyżka

deficyt 
- 236 611,90

nadwyżka 
+ 7 480 777,03

4. Zaciągnięte kredyty, 
pożyczki, emisja obligacji 5 213 750,28 -

5.
Spłaty kredytów, 
pożyczek, wykup 

obligacji
5 507 498,34 5 406 464,73

6. Zadłużenie 45 164 789,40 39 758 324,67

7. Procentowy udział 
zadłużenia do dochodów 52,47 43,16

8. Wydatki inwestycyjne 20 084 440,30 15 862 751,91

Po cz ęśc i  a r t y s t yczne j , 
bu r mi s t r z  S t r z egomia  - 
Zbigniew Suchyta pogra-
tulował nagrodzonym, ale 
także podziękował ich ro-
dzicom, dyrektorom szkół 
i nauczycielom za pracę dy-
daktyczną i wychowawczą. 

Podkreślił, że tylko jedność 
t r z e c h  ś ro d o w i s k  -  n a -
uczycieli, rodziców i dzieci 
mogła dać tak dobre efek-
ty. Także przewodniczący 
Rady Miejskie j  w  Strze-
gomiu - Tomasz Marczak 
pogratulował  na j lepszym 

uczniom i życzył mądrości 
w wyborach szkół. Uczniom 
wręczono okolicznościowe 
d y p l o m y  i   k a r t y  p o d a -
runkowe. Wspaniały tor t 
i wspólna fotografia dopeł-
niły całości.

tW

najlepsi absolwenci nagrodzeni
Wyróżniającym się uczniom wręczono okolicznościowe dyplomy i karty podarunkowe. Wspaniały tort i wspólna fotografia dopełniły całości

Było to ważne wydarze-
nie, które na stałe pozostanie 
w  pamięci. Zaproszeni go-
ście obejrzeli oryginalny pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
przedszkolaków oraz absolwen-

tów przedszkola. 
Oklaskom nie 

b y ł o 
końca. 

Z okazji jubileuszu burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta 
złożył serdeczne podziękowania 
dyrektor przedszkola - Arlet-
cie Drozdowicz oraz wszyst-
kim pracownikom placówki 
za wieloletni wkład w  pracę 

dydaktyczno-
wychowawczą 
oraz efektyw-
ne działanie 
n a  r z e c z 
przedszko-
laków, ro-
dziców oraz 
społeczności 

lokalnej.
Na dz iec i 

oraz przybyłych gości czeka-
ło moc atrakcji. Tańce, bańki 
mydlane oraz zabawy z  chu-
stą animacyjną, to tylko nie-
które z  nich, które wprawiły 
wszystkich w  dobry nastrój.  
W  ogrodzie dla zaproszonych 
gości przygotowany był piknik, 
gdzie każdy mógł skosztować 
potraw kuchni pałacowej. Jak 

na jubileusz przystało, był także 
tort urodzinowy.

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim przyjaciołom za 
wsparcie i zaangażowanie w ob-
chody jubileuszu. Dziękujemy, 
że państwo byli w  tym dniu 
razem z nami – podsumowują 
organizatorzy jubileuszu. 

red

minęło ćwierć wieku
W ogrodzie dla zaproszonych gości przygotowano piknik. Każdy mógł skosztować potraw kuchni pałacowej

Tegoroczne Święto Gra-
nitu Strzegomskiego było 
doskonałą okazją do tego, 
aby upamiętnić współpracę 
gminy Strzegom z miastami 
Horice (Czechy), Torgau 
(Niemcy), Znojmo (Czechy) 
i Podhajce (Ukraina). 

Na Plantach stanęły cztery 
Kamienie Przyjaźni, które 
wykonywali przedstawiciele 
poszczególnych delegacji we 

współpracy ze strzegomskimi 
kamieniarzami. Każdy z ka-
mieni zawiera nazwę oraz 
herb miasta. Nad kamieniami 
pracowali wicestarosta Horic 
Martin Pour, mer Podhajec 
Tatiana Levkovych, wice-
starosta Znojmo Jan Blaha 
oraz zastępca nadburmistrz 
Torgau Ina Kirchhofer. 

red

Od 3 do 7 czerwca 2016 r.  
członkowie strzegomskie-
go Klubu Miłośników Gór 
wyruszyli na niezapomnianą 
wycieczkę w  szwajcarskie 
i włoskie Alpy. 

- Po 12-sto godzinnej po-
dróży autokarem przez Niem-
cy, Austr ię, Lichtenstein, 
Szwajcar ię dotar l iśmy do 
bazy w Andermatt, alpejskiej 
wioski położonej na wysoko-
ści 1440 m.n.p.m – 
rela-

cjonują uczestnicy wycieczki. 
Strzegomianie wędrowali po 
górskich ścieżkach. Ponadto 
zwiedzili m.in. piękną Lucer-
nę, Hospental, przełęcz Obe-
rpalass oraz włoskie Airolo. 
Podziwiali niesamowite wo-
dospady, diabelskie mosty 
i inne okoliczności alpejskiej 
przyrody. 

Od ponad dwóch tygodni 
amatorzy wodnych kąpieli 
mogą korzystać z kompleksu 
basenów w Strzegomiu. Przy-
pominamy, że w okresie od 

lipca do sierpnia – w każdą 
środę – będzie odbywać się 
nocne pływanie (w godz. od 
21.00 do 23.00). Koszt – 15 zł/ 
osobę. Serdecznie zapraszamy 

Kamienie Przyjaźni

Jedyna taka wyprawa w Alpy Trwa sezon kąpielowy informacja o wykonaniu budżetu za 2014 r. i 2015 r.

W poniedziałek, 20 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
odbyło się spotkanie najlepszych absolwentów gminy Strzegom z  władzami gminy. 
Nagrodzono 9 gimnazjalistów i 13 uczniów szkół podstawowych.

Podczas uroczystości 
nagrodzono 22 uczniów. 
PSP nr 2: Michał Bodnar, 
Wiktoria Grega i Malwina 
Ryż
PSP nr 3: Oliwia Stankie-
wicz
PSP nr 4: Jagoda Kotlicka, 
Ewa Luszawska, Katarzyna 
Szkarłat
PSP Kostrza: Emilia Zą-
bek

PSP Olszany: Wiktor Ję-
drasiak
PSP Jaroszów: Emilia He-
nike
PSP Goczałków: Katarzy-
na Ślemp
PSP Stanowice: Julia Woź-
niak
SP w Rogoźnicy: Radosław 
Cielemęcki
Gimnaz jum nr  1 : Maja 
Czerwiecka, Aneta Kopeć, 

Joanna Sarlej i  Dominika 
Toporowska
Gimnazjum nr 2: Maksy-
milian Pawlica, Zuzanna 
Ur banik i   Maksy milian 
Zabijak 
Gimnazjum w  Jaroszowie: 
Dominika Sabat
Gimnazjum w  Goczałko-
wie: Joanna Klasa

Społeczność Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie 4 czerwca 
br. obchodziła 25-lecie powstania placówki. Z  tej okazji 
odbył się m. in. Festiwal Dnia Dziecka.
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Maj – czerwiec 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

19.06 – 25.06 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

26.06 – 02.07 Vita ul. Witosa 7 74/ 647-98-70

03.07 – 09.07 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 74/ 855-17-75

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z  terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w  dni powszednie, z  wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w   s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i  inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

- Można śmiało powiedzieć, 
że jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyników finansowych i inwe-
stycyjnych w 2015 r. Przekładały 
się one na działania służące na-
szym mieszkańcom. Najważniej-
szym zakończonym działaniem 
było otwarcie Domu Dziennego 
Pobytu Senior-Wigor dla ludzi 
starszych. Drugim ważnym wy-
darzeniem jest fakt, że w naszym 
mieście uruchomiono nowocze-
sne kino 3D, które funkcjonuje 
i ma się dobrze – mówi burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
Duże znaczenie dla strzegomian 
ma budowa nowych dróg i chod-
ników. Pod tym względem rok 
był wyjątkowo dobry i owocny. 
Wyremontowano aż 11 dróg, 
gdzie najważniejszą inwestycją 
była przebudowa ul. Wałbrzy-
skiej, Jeleniogórskiej i Górniczej. 
Przebudowano także drogi w Ol-
szanach, Żółkiewce, Żelazowie 
oraz ul. Milenijną. Szczególnie 

ważna jest inwestycja budowy 
dwóch dróg w Rogoźnicy, w tym 
dojazdowych do cmentarza. 
Przedsięwzięcie to zostało zre-
alizowane w  całości ze środ-
ków finansowych firmy „Colas 
Kruszywa”. Zakończono 
budowę chodnika prowa-
dzącego przez całą wieś 
Tomkowice. Wybudowano 
boisko w Granicznej.

Nie zabrakło też 
środków na bie-
żącą działal-
ność gminy, 
począwszy 
od oświa-
ty, kultury, 
p romoc j i , 
dotacji dla 
organizacji 
p o z a r z ą -
d o w y c h , 
r e m o n t u 
przepustów 
oraz dotacji 

dla Gminnej Spółki Wodnej 
Strzegom. 

- Ważne były zadania duże, ale 
także i te małe, które dokuczają 
ludziom, a można je załatwić nie-
wielkimi nakładami finansowymi 

– wyjaśnia burmistrz. 
Gmina jest rozpoznawalna 

na terenie województwa dol-
nośląskiego i Polski. War-

to przypomnieć, że 
Strzegom otrzymał 
tytuł „Dolnoślą-
ska Gmina Roku 
2015” oraz zajął 
I miejsce w ple-
biscycie Orły 

Polskiego Samo-
rządu. W plebiscy-
cie „Muflony 2015” 
Strzegom został 
uznany najlepszą 
gminą Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. 
To bardzo ważne 
wyróżnienia. 

- Dziękuję za ten dobry rok dla 
naszej gminy mieszkańcom, któ-
rzy coraz częściej uśmiechają się 
i mówią dobrze o naszym rozwoju, 
cieszą się z niego i chwalą się naszą 

Małą Ojczyzną. W  sprawach 
trudnych są wyrozumiali i potrafią 
merytorycznie dyskutować, by 
osiągnąć konsensus w załatwieniu 
sprawy. Dziękuję także wszystkim 

moim współpracownikom z ka-
dry kierowniczej, pracownikom 
urzędu, jednostek organizacyjnych 
UM i instytucji kultury – podsu-
mowuje Zbigniew Suchyta.

Burmistrz dostał absolutorium
- Gmina Strzegom z roku na rok się zmienia. Widać to m.in. w działaniach zrealizowanych w ubiegłym roku – mówił Z. Suchyta, wymieniając inwestycje

- W  chwili obecnej trwają 
prace polegające na wykonaniu 
koryta i zamknięcia go warstwą 
bitumiczną na odcinku od 
ul. Bankowej do ul. Matejki. 
Dopiero wówczas zostanie 
zamknięty drugi odcinek od 
ul. Matejki do ul. Witosa ce-
lem dalszego wykonywania 
koryta. W  ostatnim etapie 
zostanie wykonane oświetlenie 

uliczne, ścieżka rowerowa oraz 
chodniki – wyjaśnia Ewelina 
Kowalska, naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i  Wsi 
w  UM w  Strzegomiu. Za-
kończenie tej części zadania 
przewidywane jest na koniec 
października. 

Na ul. Promenada zostały 
wykonane warstwy konstruk-

cyjne pod jezdnię i  miejsca 
postojowe. Zakończono nato-
miast roboty związane z oświe-
tleniem ulicznym. Trwają jesz-
cze prace dot. wykonania kon-
strukcji pod chodnik i ścieżkę 
rowerową oraz układanie kra-
wężników. Zakończono także 
wykonywanie warstwy desz-

czowej. Na ul. Ofiar Katynia 
wykonano koryto i  częściowo 
pierwszą warstwę konstruk-
cji nawierzchni pod parkingi 
przy garażach. Zakończono 
wykonywanie kanalizacji desz-
czowej. Zakończenie zadania 
nastąpi do końca sierpnia br. 

red

remonty naszych ulic
Jak wygląda przebudowa strzegomskich ulic – Kościuszki, Ofiar Katynia i Promenada? Oto krótki raport

Rozpoczął się długo oczekiwany 
kolejny etap remontu drogi woje-
wódzkiej nr 374 od ul. Bankowej 
do wiaduktu kolejowego przy 
ulicy Szarych Szeregów. 

Remont obejmuje wymianę 
podbudowy oraz ułożenie nowej 
nawierzchni bitumicznej. Do 
chwili obecnej droga wojewódzka 
nr 374 była w bardzo złym stanie 
technicznym i  remonty ograni-
czały się do uzupełniania ubytków 
w jezdni. Po licznych rozmowach 
z DSDiK we Wrocławiu ustalono, 
że na podstawie porozumienia 
gmina Strzegom dokona remontu 
chodników, a DSDiK wykona 
remont nawierzchni drogi. 

W związku z trwającymi pra-
cami wyznaczono następujące 
objazdy: 

- od strony Legnicy w kierunku 
wiaduktu kolejowego możliwy jest 
przejazd prawą stroną z możliwo-
ścią skrętu w prawo (ul. Bankowa, 

wyjazdy na posesje, ul. Św. Anny) 
- od strony Świdnicy w kierun-

ku Legnicy oraz centrum miasta 
należy na rondzie kierować się 
obwodnicą w stronę Wrocławia, 
a następnie w stronę świateł Aleją 
Wojska Polskiego (ul. Legnicka, 
Aleja Wojska Polskiego).

Istnieje możliwość przejaz-
du samochodów osobowych ze 
Świdnicy w kierunku Legnicy 
ulicą Szarych Szeregów, Koszaro-
wą, Dworcową, Mickiewicza oraz 
Niecałą (włączenie przy sklepie 
„Żabka”). Po zakończeniu I etapu 
remontu drogi nr 374 zostanie 
opracowany projekt na II etap. 

Obecnie opracowywany jest 
projekt prawoskrętu z drogi woje-
wódzkiej nr 374 w ul. Świdnicką 
w kierunku centrum. Będzie to 
miało wpływ na upłynnienie 
ruchu na skrzyżowaniu Kaszte-
lańska – Świdnicka. 

uwaga kierowcy! Objazdy!

urząd czynny inaczej
W  okres ie  od  01 .07 .2016 r. do  

31.08.2016 r. Urząd Miejski będzie praco-
wał w zmienionych godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa Urzędu czynna w godzinach - od 1.07. 
do 15.07.: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 12.30
Od 18.07.:
poniedziałek, środa, czwartek
8.30 – 14.00
wtorek 8.30 – 14.45
piątek 8.30 – 12.30 

W  ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa” biblioteka szkolna Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Żeromskiego w Strzegomiu 
otrzymała środki finansowe 
w wysokości 15.000 zł na zakup 
książek. Źródłem finansowania 
są środki z budżetu państwa 
oraz organu prowadzącego 
- Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy. 

Program ma na celu rozwi-
janie zainteresowań uczniów 

poprzez promowanie i wspiera-
nie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych.

- Dzięki pozyska-
nej dotacji będzie 
można wzbogacić 
i  urozmaicić księ-
gozbiór biblioteki. 
O wyborze książek 
zdecydują nauczycie-
le i uczniowie. Z całą 
pewnością, oprócz 
lektur szkolnych, nie 

zabraknie ciekawych pozycji 
literacki, które zaproponuje 
młodzież – dodaje Agnieszka 
Rut, bibliotekarz LO.

Kasa dla biblioteki LO

„Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, ul. Ofiar Katynia 
oraz ul. Promenada łączących się z drogą wojewódzką 374” dofinansowana 
jest w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W związku z licznymi kolizjami sieci gazowej oraz wodo-
ciągowej opóźnia się realizacja zadania dot. przebudowy ul. 
Kościuszki w Strzegomiu. 

Gmina nie brała kredytów i obligacji. Spłacono zadłużenie w kwocie prawie 
5,5 mln zł. W 2015 r. wydano na inwestycje prawie 16 mln zł, z czego ok. 8 
mln zł to pozyskane dotacje. Rok zakończono nadwyżką budżetową.

Radni Rady Miejskiej w  Strzegomiu jednogłośnie zagłosowali za przyznaniem abso-
lutorium burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie z wykonania budżetu za 2015 rok.  Nie 
można się nie zgodzić, że miniony rok był bardzo dobry dla gminy Strzegom, która jest 
rozpoznawalna na terenie województwa dolnośląskiego i Polski. 
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Firma Eko-Mix z Wrocławia 
21 czerwca br. rozpoczęła 
usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu gminy 
Strzegom. Prace potrwają do 
końca lipca br.

Przypomnijmy, że w ramach 
zadania firma zabierze elementy 
pokrycia dachu, oczyści teren 
z  pyłu azbestowego oraz za-
pakuje, załaduje i przekaże do 
unieszkodliwienia wytworzone 
odpady azbestowe. Mieszkaniec 
gminy nie zapłaci za te czynno-
ści. Jedynym kosztem po jego 
stronie pozostanie wykonanie 
nowego pokrycia dachu. 

Gmina Strzegom otrzymała 
dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej na 
usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest. Dotacja została 
przyznana w kwocie 29 600,00 
zł przy całkowitym koszcie 
zadania, które wyszacowano 
na kwotę 34 842,69 zł. 85% 
stanowi dotacja, natomiast  
15 % dołoży gmina.

 red

Sprawa została już zgło-
szona na policję, która miej-
my nadzieję szybko złapie 
sprawców tego czynu i uka-

rze srogim mandatem. Nam 
nie pozostaje nic innego, jak 
tylko kolejny raz zwrócić się 
z gorącym apelem do miesz-

kańców naszej gminy, którzy 
są  świadkami  dewastac j i 
w  przestrzeni publicznej, 
o  natychmiastową reakcję 

i zgłaszanie tych wykroczeń 
na policję.

red

Monument będzie miał 3 
metry wysokości i wagę 4 ton. 
Wykucia pomnika podjął się 
strzegomski rzeźbiarz Jerzy 
Zysk, który wykonał już sty-
ropianowy model popiersia 
pisarza.

- Wykonanie modelu w sty-
ropianie, w  skali 1:1, jest 
niezbędne, ponieważ podczas 
prac w  granicie nie ma już 
miejsca na pomyłki. Każdy 
fałszywy ruch, nieprecyzyjne 
określenie proporcji jest nie-
odwracalne. Na tym polega 
cała trudność pracy w tym ma-
teriale – dodaje Jerzy Zysk.

Granitowy blok ufundo-
wali absolwenci LO: Natalia 
i Tomasza Gromiec oraz Be-
ata Ślempa (Kamieniarstwo 
D.&J. Gromiec). Blok został 
wycięty i przetransportowany 
do pracowni Jerzego Zyska. 
Pierwsze efekty już widać.

- Zamontowanie pomni-
ka przed budynkiem szkoły 
będzie okazją, aby w  sposób 
szczególny uczcić wspaniałe-
go pisarza, a zarazem patrona 
szkoły. Zjazd Absolwentów 
LO jest do tego najlepszą 
okazją. To pierwszy w Polsce 
granitowy pomnik Żerom-

skiego, który będzie zlokali-
zowany przy szkole noszącej 
jego imię i  posiadający tak 
imponu jące  wy-

miary – dodaje dyr. Tomasz 
Marczak.

red

usuwanie azbestu

Kolejne dewastacje w strzegomiu. sprawcy do ukarania 

Granitowy Żeromski nabiera kształtów!

Jedynym kosztem usunięcia azbestu po stronie mieszkańca jest wykonanie nowego pokrycia dachu

Tym razem zniszczono nowe nasadzenia na ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu. Sprawą zajęła się policja

Wykucia pomnika podjął się strzegomski rzeźbiarz Jerzy Zysk, wykonał już styropianowy model popiersia

- Rewitalizacja to naj-
bardziej kompleksowa 
odpowiedź na problemy 
społeczne, gospodarcze, 
przestrzenne, techniczne 
i środowiskowe Jaroszowa 
oraz Grabiny i  Starego 
Miasta. Już dziś dziękuję 
za zaangażowanie spo-
łeczne naszych mieszkańców – 
podkreślił burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta, otwierając 
kolejne spotkanie Zespołu ds. 
Rewitalizacji, które odbyło się 15 
czerwca br. w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu.

Ponad 450 ankiet wypełnio-
nych przez mieszkańców gminy, 
78 propozycji inwestycyjnych 
i  społecznych projektów rewita-
lizacyjnych oraz wyniki dotych-
czasowych prac zespołu pozwoliły 
na opracowanie propozycji wizji 
i celów rewitalizacji, które zostały 
poddane dyskusji. Zapropono-
wane cele dotyczą poprawy ładu 
przestrzennego, komunikacyjnego 
i estetyki przestrzeni publicznej, 
jakości środowiska naturalnego 
oraz wsparcia integracji spo-

łecznej mieszkańców obszarów 
rewitalizacji.

W części warsztatowej spotka-
nia członkowie zespołu, pracując 
w grupach, zaproponowali zmiany 
polegające na doprecyzowaniu 
celów, uszczegółowieniu bądź 
rozszerzeniu ich zakresu. Efektem 
tych prac będzie ostateczna wizja 
i cele rewitalizacji wraz z kierun-
kami działań, które znajdą się 
w programie rewitalizacji. 

magdalena Kuczyńska

Podczas ostatniej 
s e s j i  Rady  Mie j -
skiej w Strzegomiu, 
22 czerwca, 2016 r., 
podjęto uchwałę w 
sprawie przekazania 
środków finansowych 
dla policji. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa 
w Ś wiebodz ic ach 
przekazała gminie 
Strzegom, w formie 
darowizny, środki fi-
nansowe w kwocie 3.800,00 
złotych z przeznaczeniem 
na dodatkowe patrole – po-
nadnormatywne służby funk-
cjonariuszy Komisariatu Poli-
cji w Strzegomiu. Dodatkowe 
patrole pełnione będą na te-
renie gminy Strzegom, w tym 
również na terenie zasobów 
mieszkaniowych, administro-
wanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Świebodzi-
cach. Jak informuje komen-

dant strzegomskiego Ko-
misariatu, Piotr Galicki, od  
1 do 19 czerwca, ze środków 
przekazanych przez gminę 
Strzegom odbyło się 6 służb 
ponadnormatywnych.  Służbę 
pełnili funkcjonariusze policji 
miejscowego komisariatu, ale 
i policjanci Komendy Powia-
towej w Świdnicy. W trakcie 
działań m.in. wylegitymowano 
30 osób, przeprowadzono 16 
kontroli pojazdów, podjęto 4 
interwencje. 

Tr wają  prace  związane 
z  budową przejścia na uli-
cy Klonowej w  Strzegomiu. 
Nowo wybudowany trakt uła-
twi dojście z ulicy Klonowej 
do ogródków działkowych. 

Przejście jest wykonywane 
z  kostki betonowej, która 
została odzyskana z remonto-
wanej obecnie ulicy Promena-
da. Będzie to duża wygoda dla 
wszystkich działkowiczów. 

Jakie kierunki rewitalizacji?

Pomoc dla policji 

Klonowa z przejściem

Usunięcie wyrobów azbestowych nastąpi z Żelazowa, Żółkiewki, Wieśnicy, Strzegomia, Olszan, Modlęcina, Międzyrzecza, 
Kostrzy, Jaroszowa, Goczałkowa i Bartoszówka. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gmi-
ny Strzegom na lata 2015-2025 
powstaje przy współfinansowaniu 
ze środków Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.

Trwają prace nad pomnikiem Stefana Żeromskiego, patrona 
Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu, który zostanie 
zamontowany przed budynkiem szkoły już w  sierpniu. 
Oficjalne odsłonięcie nastąpi 24 września br. podczas VI 
Zjazdu Absolwentów LO.

Aktów wandalizmu w gminie Strzegom ciąg dalszy. Ostatnio informowaliśmy o zniszczeniach placów w Goczałkowie 
u Goczałkowie Górnym, teraz zniszczeniu uległy nowe nasadzenia (na zdj.) na ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu.
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

robert: Panie burmistrzu, dwa 
razy już pisałem, ale cenzura działa 
i tekst mój bardzo szybko był usuwa-
ny. Pisałem o tym, że w urzędzie 
miejskim nikt nie myśli, gdyby 
myślano to ul. Paderewskiego byłaby 
otwarta w obu kierunkach. byłoby 
to ułatwienie dla zmotoryzowa-
nych, a tak tworzą się korki na ul. 
legnickiej. Pozdrawiam.

Temat był poruszany na spotka-
niu z Wydziałem Gospodarki Ko-
munalnej, ale zostałem przekonany, 
że zmiany organizacji ruchu na tak 
krótki czas są bardzo niebezpiecz-
ne, jeśli chodzi o wypadki drogo-
we wynikające z przyzwyczajeń 
kierowców. Z tego co obserwuję, 
mieszkańcy umieli znaleźć się 
w tej sytuacji która jest i korki na 
światłach są porównywalne do 
tych, które były przed remontem 

ul. Al. Wojska Polskiego. Proszę 
o wyrozumiałość, ale remont ten 
bardzo cieszy też wielu mieszkań-
ców, bo jest także szansa na remont 
ostatniego odcinka ul. Kasztelań-
skiej i  tym samym zakończenie 
remontu całej drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez Strzegom. 
Jest to szczególnie ważne dla 
mieszkańców, którzy mieszkają 
przy tej drodze, gdyż nie odczuwa 
się w tak uciążliwy sposób prze-
jazdu samochodów ciężarowych, 
bo nie ma takich drgań, jak do tej 
pory, gdyż zostaje usunięta kostka, 
a wybudowana zostaje nowa pod-
budowa pod asfalt. 

mistrzu: kiedy powstaną miejsca 
pracy dla grafików, informatyków, 
programistów?

Gmina nie jest organem, który 
organizuje takie miejsca pracy. 
Obserwując rynek pracy w chwili 
obecnej, informatycy i programiści 
są bardzo poszukiwani. Proszę 
o większą aktywność.

teresa: Promocja pięknego miejsca 
w strzegomiu - wystawiono tablice 
koło bazyliki mniejszej, ale żeby 
dojść do tych pięknych miejsc można 
sobie nogi połamać. Pisałam już 2 
razy o tym, że skwer (łącznik kolo 
cukierni) przy ul. jana Pawła to ru-
ina i dalej się z tym nic nie robi. jak 
się chwalimy i promujemy miejsca, 
to myślę że najpierw powinno się je 
doprowadzić do porządku. mamy 
właściwie to jedno miejsce najczę-
ściej odwiedzane przez turystów, 
często z zagranicy, ale okolica jest 
nieciekawa. niewyremontowane 
elewacje zabytkowych budynków 

i  wiele nieciekawych zakątków 
w pobliżu bazyliki. może w końcu 
nasze władze coś z tym zrobią.

Też wiem o tym brzydkim miej-
scu, które niedługo, bo jesienią 
tego roku zmieni swój wizerunek 
i będzie pani na pewno zadowo-
lona. Mnie martwi w  centrum 
miasta wielki bałagan śmieciowy 
związany z małą ilością kontene-
rów i brakiem segregacji śmieci. 
Mam nadzieję na szybką poprawę 
tego wizerunku i  zrozumienie 
mieszkańców, co do konieczności 
budowy zamykanych boksów. 

ja z centrum: Witam panie bur-
mistrzu. był taki czas, kiedy na 
jednym ze spotkań z mieszkań-
cami, obiecał pan, że wypro-
wadzi samochody z  podwórek 
przy centrum miasta, niebędących 
własnością mieszkańców. co 
my - mieszkańcy budynku ry-
nek 14/18 mamy zrobić, kiedy ci 
wszyscy „najbiedniejsi” po należną 
im pomoc przyjeżdżają swoimi 
samochodami lub samochodami 
taxi? my mieszkańcy, w czasie 
wydawania pomocy, wracając 
z pracy, nie możemy zaparkować 
swoich samochodów na „własnym” 
podwórku. oczywiście pomijam 
zasadność wydawania darów 
wszystkim jak leci. jak wiadomo, 
nie problem jest teraz kupić auto. 
Problem jest z jego utrzymaniem 
i eksploatacją (to jest jednak koszt, 
coś o  tym wiem). czy niektórzy 
z tych ludzi są aż tak biedni?

Rozpoczęliśmy remont po-
dwórka Rynek-ul. Dąbrowskiego 
i  po jego wykonaniu wjazd na 
to podwórko będzie zamknięty 

bramką (szlabanem) otwieraną na 
pilota. Jeśli sprawdzi się to rozwią-
zanie, kolejne podwórka – także 
państwa – zostaną wyposażone 
w takie bramki.

roma: Przy ul. niepodległości 
w strzegomiu ustawiono słupki 
drogowe, by kierowcy nie parko-
wali na terenach zielonych i nie 
niszczyli ich kołami aut. dlaczego 
nie interweniują żadne służby, bo 
codziennie, nie dosyć że jest par-
kowane zielone Audi, to jeszcze 
jeździ po chodniku, co zagraża 
bezpieczeństwu przechodniów.

Pytanie przekazuję do komen-
danta Komisariatu Policji w Strze-
gomiu, by w ramach dodatkowych 
patroli skontrolował ten fakt.

Andy: Panie burmistrzu. czy 
nauczyciel-emeryt ma szansę na 
pracę w szkole?

Znikomą. Mamy wielkie kłopo-
ty kadrowe w szkołach w związku 
z  coraz mniejszą liczbą dzieci, 
a  tym samym oddziałów szkol-
nych. Dlatego nie ma mowy 
o zatrudnianiu nowych. 

edek: Witam ponownie. tym 
razem mam pytanie dotyczące 
zrywanej kostki z ul. Al. Wojska 
Polskiego. jeśli nie miasto, to kto 
zabiera tę kostkę i na jakiej pod-
stawie? 

Gmina dostała 200 ton kostki, 
jako darowiznę od Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei. Pozostała 
kostka przewożona jest na ma-
gazyn w/w  instytucji (DSDiK), 
bo to ona jest zarządcą drogi 
wojewódzkiej nr 374. 

grant Workout: Witam, czy jeśli 
nie wystartuje w tym roku budżet 
obywatelski, to czy jest możliwość 
przyniesienia osobiście planu jaki 
mam i przedyskutowania go? mam 
na myśli park do street workout’u. 
nawiązałem nawet kontakt z fir-
mą, mam wycenę placów i mam też 
zakres prac, które powinny być zro-
bione i całkowity koszt takiego parku 
wraz z montażem. Pozdrawiam.

Zapraszam. Rozpoczynamy pro-
jekt rewitalizacji parku na odcinku 
ul. Kasztelańska - ul. Dolna i może 
pana propozycja znajdzie uznanie 
mieszkańców. 

michał: dzień dobry panie bur-
mistrzu. mam pytanie, ponieważ 
dowiedziałem się, że międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru ma być na 
rynku, a nie na stadionie. dlaczego 
zostało to zmienione? i jeszcze jedno 
pytanko - czy można by było zaprosić 
w ostatnim dniu, kiedy ma wy-
stąpić zespól enej, zespól disco polo 
np. zenka martyniuka – Akcent. 
zenka wszyscy znają i by świetnie 
rozbawił publiczność przed gwiaz-
dą wieczoru. Pozdrawiam. 

Widzowie ubiegłorocznej edycji 
festiwalu wręcz nalegali, by impreza 
pozostała w Rynku. Ludzie starsi 
podnosili argument bliskości ze 
wszystkich stron miasta, a widzo-
wie – szczególną atmosferę Ryn-
ku dla prezentacji artystycznych, 
która nie zostanie stworzona na 
stadionie. Propozycje zespołów 
przekazuję do SCK, ale chyba 
jest niemożliwe, żeby spełnić pana 
oczekiwania. Dobre zespoły zama-
wiane są z co najmniej rocznym 
wyprzedzeniem. 

kamil: Witam, pisałem jakiś czas 
temu, żeby zrobił pan porządek na 
ul. mickiewicza w postaci zakazu 
stawania na drodze. nie odpisał 
pan na tę prośbę, ani nie zostały 
wszczęte żadne ruchy w tej spra-
wie. Wydaje mi się, że w obecnej 
sytuacji, gdzie któryś z  panów 
zrobił objazd na ul. mickiewicza, 
wypadałoby tam umieścić zakaz 
stawania na drodze, to może skoń-
czyć się jakimś wypadkiem, samo-
chody nie mają się gdzie schować, bo 
kolumnada aut stoi od przedszkola. 
Proszę zareagować w tej sprawie. 

Zareagowałem, ale to potrwa. 
Robiony jest projekt zmiany or-
ganizacji ruchu, który uwzględni 
pana sugestie, ale musi być jesz-
cze zatwierdzony przez powiat. 
Nikt nie zrobił objazdu na ul. 
Mickiewicza, tylko mieszkańcy 
znaleźli sobie szybsza drogę 
i bardzo dobrze! Zwróciłem się 
też pisemnie do rodziców dzieci 
z  przedszkola, szkoły podsta-
wowej i gimnazjum o wysadza-
nie dzieci z  samochodów na 
parkingu OSiR. Zatrudniłem 
dodatkowo panią „STOPKĘ”, 
by przeprowadzała dzieci przez 
ulicę. Najważniejsze – został uru-
chomiony parking na betonowej 
płycie boiska, co da nam ok. 200 
miejsc. Drugi parking zostanie 
otwarty w  przyszłym roku na 
ok. 200 samochodów na terenie 
przyległym do OSiR-u  (wjazd 
od strony ul. Niecałej). Pytania 
mieszkańców to bardzo ważny 
element komunikacji między 
burmistrzem a  mieszkańcami, 
dlatego też taka reakcja na pana 
pytanie. 

Mali kibice z Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Strze-
gomiu przed meczem Pol-
ska – Niemcy postanowili 
wesprzeć duchowo naszą 
reprezentację w piłce noż-
nej podczas tegorocznych 
Mist r z ost w Europ y we 
Francji. 

Biało-czerwone ubranka i 
gadżety kibica świadczyły o 
zapowiadającej się piłkarskiej 
przygodzie. Pod kolorową 
chustą ukryto różne przed-
mioty związane z piłką nożną. 
Przedszkolaki wykazały się 
dużą znajomością tematu, 
odpowiadając na szereg py-
tań. Wydzieranka z papieru 
rozwiązała kolejną zagadkę 
- czarno-białą piłkę. Dużą 
atrakcję dla dzieci sprawiły 
zabawy ruchowe na przed-
szkolnym podwórku. 

Uśmiechnięci mali kibice 
wychodzili z przedszkola z 
okrzykiem na ustach „Pol-
ska gola”, przekazując swój 
entuzjazm i wiarę w zwycię-
stwo naszej drużyny swoim 
rodzicom.

- Nasz piłkarski dzień miał 
na celu przybliżenie malusz-
kom pięknej idei tej dyscypli-
ny sportu, dumę z przynależ-
ności narodowej i radość ze 
wspólnego wspierania naszej 
reprezentacji – mówi Krysty-
na Szałecka, dyrektor PP nr 
4 w Strzegomiu.

red

Przedszkolaki całym sercem kibicują naszym Orłom
Uśmiechnięci mali kibice wychodzili z przedszkola z okrzykiem na ustach „Polska gola”…

Emocje związane z trwa-
jącym Euro 2016 nie mogły 
ominąć przedszkolaków. Jak 
przystało na Optymistyczne 
Przedszkole, w „Misiu Uszat-
ku” odbyło się Optymistyczne 
Euro 2016. 

W rozgrywkach pucharo-
wych uczestniczyły cztery 
optymistyczne drużyny. Do 
rywalizacji o medale stanęły 
drużyny - „Szczęśliwych”, 
„Empatycznych” , „Rado-
snych” i „Uśmiechniętych”. 
Barwami drużyn były kolory 
tęczy, a tłem całego wyda-
rzenia były barwy narodo-
we. Drużynom kibicowali 
burmistrzowie Strzegomia: 
Zbigniew Suchyta i Wiesław 
Witkowski. 

W sportowej rywalizacji 
przedszkolaki rozegrały dwa 
mecze. Ich doping niczym 
nie ustępował atmosferze 

największego stadionu pił-
karskiego. Wszystkie kibicu-
jące przedszkolaki ubrane na 
biało-czerwono, z pomalo-
wanymi twarzami, trąbkami 
i okrzykami zagrzewały do 
gry swoje drużyny. Po zacię-
tych meczach tytuł Mistrza 
Optymistycznego Euro 2016 
wywalczyła drużyna „Szczę-
śliwych”, „Empatycznych”, 
„Radosnych” i „Uśmiechnię-
tych” - przegranych nie było. 
Wygranymi i szczęśliwymi 
były wszystkie przedszkolaki. 

Burmistrz Zbigniew Suchy-
ta udekorował uczestników 
rozgrywek specjalnie przygo-
towanymi medalami. Kibice 
futbolu mogą być spokojni, 
w „Misiu Uszatku” wykluwają 
się nowe talenty piłkarskie. 
POLSKA GOLA!

red

euro 2016 w misiu uszatku
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Wspaniałe „imieniny”     naszego miasta 
W organizację święta zaangażowało się wielu przedstawicieli branży kamieniarskiej, placówki oświatowe i sponsorzy – dzięki nim impreza kolejny raz była bardzo udana

Tegoroczna edycja Święta Granitu Strzegomskiego – nazywanego przez burmistrza Zbigniewa Suchytę „imieninami” miasta 
– przeszła już do historii. Od piątku do niedzieli (17-19 czerwca br.) mieszkańcy i zaproszeni goście mogli podziwiać piękno 
granitu – największego dobra naturalnego Ziemi Strzegomskiej, rywalizować w różnych zawodach sportowych i bawić się w 
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Wspaniałe „imieniny”     naszego miasta 
W organizację święta zaangażowało się wielu przedstawicieli branży kamieniarskiej, placówki oświatowe i sponsorzy – dzięki nim impreza kolejny raz była bardzo udana

najlepsze w trakcie występów dzieci i młodzieży, a także gwiazd muzycznych: Mrozu, O. S. T. R., Małgorzaty Ostrowskiej 
i Wilków. Relację z imprezy w formie pogody wyjazdowej przeprowadzały stacje: TVN 24 i TVN Meteo Active.
Zapraszamy do obejrzenia bogatej fotorelacji ze Święta Granitu Strzegomskiego.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Który z polskich aktorów zagrał główną rolę w filmie 
Jana Jakuba Kolskiego pt. „Jańcio Wodnik”?
Trzy pierwsze osoby które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie 
wybrany film wyświetlany w najbliższy weekend tj. 
25-26 czerwca 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!

Wygraj wejściówki do Kina scK !

kultur A

„WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA – WYJŚCIE Z CIENIA”
25.06, godz. 15.00
26.06, godz. 15.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł + okulary 3D wielokrotnego 
użytku – 4,50 zł

„JAK URZĄDZIĆ ORGIĘ W MAŁYM MIEŚCIE”
25.06, godz. 18.00
26.06, godz. 18.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł

„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”
28.06, godz. 10.00
bilety: normalny 18 zł/ ulgowy 15 zł

co w kinie scK (25.06 – 28.06)

Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

Dwujęzyczny album, autorstwa 
dr. Marka Żubryda i Grzegorza 
Sulimy, zawiera 257 starannie 
wyselekcjonowanych pocztówek 
ukazujących najważniejsze miejsca 
w naszym mieście sprzed kilku-
dziesięciu lat. - Nad albumem 
pracowało wiele osób – m. in. po-
lonistka Małgorzata Kucharska, 
która redagowała podpisy pod 
zdjęciami i germanistka – Monika 
Rydel, które przetłumaczyła je na 
język niemiecki. W sumie mieli-
śmy ok. 800 starych widokówek. 
Na początku wybraliśmy 350 
szt., jednak później okazało się, 
że musimy jeszcze część odrzucić. 
Nie było to wcale łatwe zadanie – 
wyjaśniał Grzegorz Sulima.

Widokówki zawarte w albumie 
w zdecydowanej większości po-

chodzą z kolekcji strzegomia-
nina – Jacka Kałuży. Część 
swojej kolekcji – 7 szt. – prze-
kazał również prof. Stanisław 
Nicieja, który napisał wstęp do 
albumu. Honorowy Obywatel 
Strzegomia nie krył swojego 
zadowolenia z tej pozycji książko-
wej, podkreślając zaangażowanie 
i pasję osób ją tworzących. - To 
jest wielka robota pasjonatów, bo 
nic się nie da zrobić w życiu, jeśli 
się nie ma pasji i pragnienia. Jak 
się jest banalnym, to nic się nie 
zrobi. To, że oni mają pasję, że 
zaczęli zbierać te pocztówki i  je 
porządkować, to jest siła tej książki 
– mówił Stanisław Nicieja. 

W albumie Strzegom jest uka-
zany w  swoim najpiękniejszym 
okresie. Ta książka powinna być 

obowiązkową pozycją w każdym 
strzegomskim domu.

tW

niezwykła perełka o strzegomiu
Widokówki zawarte w albumie w zdecydowanej większości pochodzą z kolekcji strzegomianina – Jacka Kałuży. Warto je zobaczyć!

Edward Forski – Hono-
rowy Obywatel Strzegomia 
– skończył w tym roku 100 
lat . To postać wy jątkowa 
w historii gminy Strzegom, 
jeden z  najdłużej czynnie 
dz i a ł a j ąc yc h  o rgan i s tów 
w   E u ro p i e . Wyd a r z e n i e 
było także doskonałą oka-
zją do świętowania 70-lecia 
istnienia Chóru św. Cecylii 
w   S t r z e g o m i u . Po d c z a s 

koncer tu  zaprezentowal i 
się soliści – Józef Kuźma , 
Marian W iniarski , Aneta 
S y p k o  i   B e a t a  S z a j d a . 
Oprócz Chóru Św. Cecylii 
na  scenie  zaprezentował 
s i ę  C h ó r  D e e s i s  z   P i e -
kar. Dodajmy jeszcze, że 
s t r zegomski  Chór  zosta ł 
uhonorowany tytułem Za-
służony dla Ziemi Strze-
gomskiej. 

Wspaniały Jubileusz e. Forskiego
Podczas koncertu zaprezentowali się soliści – Józef Kuźma, Marian Winiarski, Aneta Sypko i Beata Szajda

Z  powodu złych ocen jest 
wyśmiewana, szturchana, 
p r z ez ywana , p ię tnowana 
na apelach szkolnych przez 
wszystkich. Dziewczynka nie 
zaznała ciepła rodzinnego. 
Matka, która przeżyła obóz 
koncentracyjny, radzi córce, 
żeby była „twarda”. Nic dziw-

nego, że pewnego dnia mała 
bohaterka zaczyna w  szkole 
rzucać w  inne dzieci szcząt-
kami połamanego krzesła. 
Bohaterka „Szumu” jako do-
rosła osoba uczy się dopiero 
przebywać i  współpracować 
z  innymi osobami. Czy jej 
się uda? 

„Szum” to powieść, która 
każe myśleć o  l iteraturze 
jako o lekarstwie, lepszym od 
wszystkich, które kiedyś nam 
kazali łykać. 

 elżbieta Gadula 
Biblioteka Publiczna 

w Jaroszowie

Bolesne rany z przeszłości
Nasi bibliotekarze polecają książki. Tym razem „Szum” Magdaleny Tulli. To powieść, która każe myśleć o literaturze jako o lekarstwie…

Na lokalnym rynku wydawniczym pojawił się pięknie wydany 
album „Strzegom na dawnych widokówkach” (niem. „Strie-
gau in alten Ansichtskarten”). Jego promocja odbyła się 16 
czerwca br. w Strzegomskim Centrum Kultury.

12 czerwca 2016 r. w Strzegomskim Centrum Kultury odbył 
się Koncert Chórów i  Solistów z  okazji wiekowego 
jubileuszu prof. Edwarda Forskiego, długoletniego 
organisty i dyrektora Chóru Św. Cecylii przy parafii 
Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu. 

„Szum” Magdaleny Tulli, to opowieść o dziewczynce z podstawówki, która jest niezrozu-
miana przez rodziców, nauczycieli i koleżanki. 

Album jest dostępny w strze-
gomskiej księgarni i Granitowej 
Galerii (naprzeciwko kościoła 
pw. Zbawiciela Świata). Koszt 
– 60 zł. 
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Dopisała nie tylko pogoda, ale 
przede wszystkim publiczność 
i uczestnicy tej plenerowej im-
prezy. Program artystyczny wy-
pełniły głównie występy uczniów 
– od przedszkola do gimnazjum. 
Pokaz swoich umiejętności przy-
gotowali strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej z  Jaroszowa, 
późnym popołudniem wystąpił 

jaroszowski zespół Coverside, a na 
koniec wystąpiła formacja Ewa 
Zumba Team - Ewy Zapolnej, 
która w polskich barwach narodo-
wych uczciła pierwszy zwycięski 
mecz Polaków na Euro.

Jak zwykle organizatorzy za-
dbali o atrakcje dla uczestników 
imprezy, szczególnie dla dzieci: 
dmuchane ślizgawki, malowanie 

twarzy, stoiska ze słodkościa-
mi, konkurs plastyczny z nagro-
dami w „Galerii Małych Arty-
stów” oraz konkursy sportowe 
prowadzone przez nauczycieli. 
Przedstawiciele świdnickiego 
KRUS-u przygotowali konkurs 
rolniczy dla dorosłych z atrakcyj-
nymi nagrodami.

W trakcie festynu, dzieci od-
wiedziły prawie „żywe” wielkie 
maskotki, które chętnie pozowały 
do zdjęć z najmłodszymi oraz 
dorosłymi.

Szczególne podziękowania 
należą się rodzicom, którzy jak 
zwykle mocno zaangażowali się 
w przygotowania do festynu. Ob-
sługiwali kilka stoisk konsump-
cyjnych, w których można było 
kupić kiełbaski z grilla, tosty, ciepłe 
napoje, pajdę chleba ze smalcem, 
hot-dogi, owocowe sorbety, lody, 
ale przede wszystkim najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko z domowymi wypie-

kami. Swoje stoisko mały również 
członkinie jaroszowskiego Koła 
Gospodyń „Morwa Biała”, które 
pięknie się wyróżniały swoimi 
strojami.

red

Festyn rodzinny w Jaroszowie
Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy jak zwykle mocno zaangażowali się w przygotowania do festynu, który okazał się niesamowity

Już po raz piąty mieszkańcy 
Żółkiewki bawili się w  naj-
lepsze podczas swojego lokal-
nego święta. Organizatorem 
imprezy, która odbyła się 11 
czerwca br., była sołtys tej 
miejscowości - Monika Róg 
i Rada Sołecka. 

Przejażdżka bryczką, wy-
stępy najmłodszych z  miej-
scowego przedszkola i   ze 
świet l icy wiejskie j , mnó-
stwo konkursów z  nagroda-
mi, dmuchany plac zabaw 
– to tylko niektóre z atrakcji 
w Żółkiewce. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się także 
konkurs na najsmaczniejsze 
ciasto, który wygrała Barbara 

Królikowska. Podsumowa-
niem sobotniego święta była 
zabawa taneczna z zespołem 
„Zbig”, trwająca do późnych 
godzin wieczornych. 

- W tym roku nasze święto 
obchodziło mały jubileusz, 
ponieważ była to już piąta 
edycja. Cieszę się, że wszystko 
się udało sprawnie zorganizo-
wać. Dopisała zarówno fre-
kwencja, jak i pogoda. Dodam 
jeszcze, że atrakcją święta 
była degustacja dzika, którego 
ufundował radny Ryszard 
Żmijewski – skomentowała 
Monika Róg. 

tW

V Święto mieszkańca Żółkiewki

Jaroszów
Świetlica czynna 11:00 - 
15:00
01.07 – „Trzy, dwa, jeden... 
START”- powitanie wakacji. 
Zajęcia plastyczne „Moje 
wakacyjne marzenie”, godz. 
11:00. 
07.07 - Letnia wyprawa 
przyrodnicza po okolicy, 
godz.11:00.
13.07 – „Zdrowe jedzon-
ko - co powinniśmy jeść?”, 
robienie owocowych sałatek, 
godz. 11:00.
26.07 - Origami - tech-
nika składania papieru, 
godz.13:00.
28.07 - Wyjazd dzieci na 
baseny do Strzegomia, godz. 
10:00.

Tomkowice
Świetlica czynna 11.00 - 
15.00
01.07 - Powitanie wakacji 
przy ognisku, muzyce, śpie-
wanie.
04-05.07 - Konkurs taneczny 

„Mini taniec z gwiazdami”.
11.07 - „Sport to zdrowie”- 
zajęcia w plenerze (gry z piłką 
badmintonową, gra w klasy).
12-13.07 - Piknik w  plene-
rze.
14.07 - „Ramka na wakacyjne 
zdjęcie” - zajęcia plastyczne.
15.07 - Rowerowa
od 18.07 do 29.07 - urlop

Graby 
01-08.07 - Zajęcia na pół-
koloniach organizowanych 
przez SCK. 
13.07 - Zajęcia na świeżym 
powietrzu.
14.07 - Turniej w siatkówkę.
15.07 - Gry planszowe.
16.07 - Zajęcia sportowe.
20-31.07 – wolne.

Kostrza
04.07 – WAKACJE. Bez-
pieczeństwo podczas zabaw, 
zasady bezpieczeństwa pod-
czas przebywania na plaży, 
w wodzie.
08.07 - Zajęcia plastyczne 

- malowanie swoich odczuć 
z pobytu nad wodą różnymi 
technikami.
12.07 - Wspólne dbanie o po-
rządek w świetlicy, zwracanie 
sobie wzajemnie uwagi w celu 
czystego, przyjemnego spę-
dzania czasu.
18-19.07 - Zabawy na świe-
żym powietrzu (gra w  siat-
kówkę, piłkę itp.).
22.07 - Moje marzenie co do 
wakacji. Malowanie miejsc, 
w których dzieci chciałyby się 
znaleźć. Technika dowolna.
Wycieczki plenerowe (w za-
leżności od pogody).
Zajęcia stałe:
Wtorek - zajęcia grupy ta-
necznej
Czw. – pt. – próba ZF „Ko-
strzanie”
Zajęcia na sali gimnastycz-
nej.
Zajęcia komputerowe.

Granica
01-15.07 - Urlop
18.07 - Wycieczka do lasu 

i nad rzekę
20.07 - Rozgrywki teni-
sowe
25.07 - Zajęcia plastyczne 
„Moje wakacje”
27.07 - Zajęcia kulinarne - 
pieczemy ciasteczka
29.07 - Zajęcia ruchowe na 
świeżym powietrzu z wyko-
rzystaniem piłki

Międzyrzecze
02.07 - Piknik rodzinny 
o godz. 17.00
05.07 – „Wyobraźnia” moje 
wakacje na rysunku
08.07 - Malujemy na ka-
mieniach
12.07 - Zabawy na po-
dwórku
14.07 - Lody domowe - za-
jęcia kulinarne
19.07 - Uczymy się tańczyć
22.07 - Skakanka na różne 
sposoby
26.07 - Dyskoteka o  godz. 
19.00
29.07 – „Pan od muzyki” - 
film o godz. 16.00

W  niedzielne popołudnie – 12 czerwca br. - już po raz dziewiąty nauczyciele, rodzice 
i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, we współpracy z Rada Sołecką 
i Strzegomskim Centrum Kultury zorganizowali IX Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”. 

W organizację festynu włączyło się wielu sponsorów, of iaro-
dawców i darczyńców. Wśród licznych atrakcji  największą popular-
nością cieszyła się Loteria Fantowa „Każdy los wygrywa”, w której 
przygotowano ponad tysiąc losów, a nagrodą główną był telewizor  
i atrakcyjny sprzęt AGD.

co oferują świetlice wiejskie w lipcu?
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Ostatnie mecze: 
Pogoń Oleśnica - AKS 4:1, AKS – Orzeł Ząbkowice Śl. 1:1, AKS - 
GKS Kobierzyce 2:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Olimpia Kowary  30  80

2. Sokół Wielka Lipa  30  76

3. Orkan Szczedrzykowice  30  62

4. Pogoń Oleśnica  30  52

5. GKS Kobierzyce  30  50

6. Orzeł Ząbkowice Śl.  30  49

7. Chrobry II Głogów  30  44

8. Bielawianka Bielawa  30  42

9. Granica Bogatynia  30  41

10. AKS Granit Strzegom S. A.  30  36

11. Piast Nowa Ruda  30  36

12. Lotnik Jeżów Sudecki  30  32

13. Zjednoczeni Żarów  30  28

14. Polonia Trzebnica  30  26

15. Włókniarz Mirsk  30  25

16. BKS Bobrzanie Bolesławiec  30  1

•  W y n i k i  p i ł k a r s k i e  •  W y n i k i  p i ł k a r s k i e  •  W y n i k i  p i ł k a r s k i e  •

Ź
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Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol Stano-
wice):

Ostatnie mecze: 
Unia – Biały Orzeł Mieroszów 1:2, Cukrownik Pszenno – Unia 0:2, 
Unia – Czarni Wałbrzych 5:4, Górnik Boguszów–Gorce – Unia 1:0
Herbapol - Kalenica Jugów 3:1, Zieloni Mrowiny – Herbapol 1:3, Iskra 
Witków Śląski – Herbapol 5:5, Herbapol – Joker Jaczków 2:3

Poz. Klub Mecze Punkty

1. MKS Szczawno Zdrój  30  83

2. Górnik Boguszów-Gorce  30  63

3. Granit Roztoka  30  61

4. Biały Orzeł Mieroszów  30  57

5. Włókniarz Głuszyca  30  56

6. Iskra Witków Śląski  30  56

7. Wenus Nowice  30  44

8. LKS Wiśniowa  30  43

9. Czarni Wałbrzych  30  42

10. Unia Jaroszów  30  34

11. Cukrownik Pszenno  30  33

12. KS Walim  30  30

13. Zieloni Mrowiny  30  26

14. Joker Jaczków  30  23

15. Kalenica Jugów  30  19

16. Herbapol Stanowice  30  17

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

Ostatnie mecze: 
Huragan – Darbor Bolesławice 1:7, Błyskawica Kalno – Huragan 1:2, 
Huragan – LKS Marcinowice 3:6, Płomień Dobromierz – Huragan 
Sokół Kostrza – Nysa Kłaczyna 2:2, Orzeł Witoszów – Sokół 1:3, 
Sokół – Zjednoczeni Gościsław 3:0 walkower, Darbor Bolesławice 
– Sokół 2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Darbor Bolesławice  30  67

2. Błękitni Słotwina  30  65

3. Zryw Łażany  30  65

4. Wierzbianka  30  58

5. LKS Piotrowice  30  56

6. Sokół Kostrza  30  53

7. Tęcza Bolesławice  30  53

8. Zjednoczeni Gościsław  30  43

9. Nysa Kłaczyna  30  41

10. LKS Marcinowice  30  39

11. Gryf Burkatów  30  38

12. Grom Panków  30  35

13. Orzeł Witoszów  30  28

14. Błyskawica Kalno  30  25

15. Płomień Dobromierz  30  22

16. Huragan Olszany  30  6

Pięknie rozwija się kariera 
Krystiana Perchuna – judoki 
reprezentującego klub Start 
Strzegom. 4 czerwca br. w Ło-
dzi zwyciężył w  Otwartym 
Pucharze Polski - VI Między-
narodowych Mistrzostwach 
Młodziczek i Młodzików.

W  zawodach wystartowa-
ło 350 zawodników 
z  ponad 80 klubów 
z  całej Polski oraz 
wielu krajów Eu-
ropy.

K r y s t i a n  Pe r -
chun kolejny już 
r a z  w   t y m 
roku poka-
zał wysoką 
klasę i nie-
przeciętne 
możliwo-
śc i . Nasz 
zawodnik 
n i e  d a ł 
s w o i m 
przeciwni-
kom żad-
nych szans 
i  udowod-
nił  swoją 
suprema-
c ję  w  te j 
ka tegor i i 

wiekowej i wagowej. Wszyst-
kie pięć walk zakończył przed 
czasem i  tym samym zajął 
pierwsze miejsce w Pucharze 
Polski, a  także umocnił się 
na pierwszym miejscu w ran-
kingu Młodzików PZJudo 
w wadze 66 kg. 

Wielkie podziękowania dla 
naszego judoki za piękne poje-
dynki i dla jego trenera - An-
drzeja Rozwałki za świetne 
wyszkolenie zawodnika.

red

Już po raz trzeci odbyła 
się w  hali sportowej OSIR 
w Strzegomiu Olimpiada Spor-
towa „Ćwiczyć każdy może”. 
10 czerwca br. o godzinie 9.30 
- przy akompaniamencie pio-
senki „We are the champions” 
po uroczystym ślubowaniu 
- ruszył barwny korowód 7 
drużyn sportowych z  powiatu 
świdnickiego.

W  rozgrywkach typu „pię-
ciobój” wzięły udział, oprócz 
drużyny gospodarzy z Zespołu 
Szkół Specjalnych w  Strze-
gomiu, następujące druży-

ny: z  ZSS w  Świebodzicach, 
z  SP Nr 10 i  Gimnazjum Nr 
10 w  Wałbrzychu, z  SOSW 
w  Dzierżoniowie, z  DPS 
w  Świebodzicach oraz z  DPS 
w  Jaskulinie. Uczestnicy mieli 
do pokonania różnego rodzaju 
zadania ruchowe i  tory prze-
szkód - liczyła się nie tylko 
zwinność, ale też celność.

Tak jak w  utworze zespołu 
„Queen”, wszyscy zostali zwy-
cięzcami i walczyli dzielnie do 
końca, ciesząc się z  wyników 
i sukcesów.

red

złoty chłopak ze strzegomia

Jak co roku, Danuta Brze-
gowy, która jest honorowym 
gościem zawodów, otworzy-
ła najważniejszy i  największy 
turniej judo w naszym mieście 
poświęcony jej zmarłemu mężo-

wi - Edwardowi, założycielowi 
sekcji judo AKS-u  Strzegom, 
trenerowi i wychowawcy wielu 
judoków.

Turniej zgromadził blisko 250 
zawodników z 27 klubów z kraju 

i z zagranicy. Wśród tych ostat-
nich były 3 kluby z Niemiec, 2 
kluby z Czech oraz 1 z Austrii. 
Poziom zawodów od 
strony technicznej 
był bardzo dobry, 
co przełożyło się 
na dobrą orga-
nizację całego 
turnieju. War-
to podkreślić, 
że w kuluarach 
wyrażano wie-
l e  poc h l eb -
nych opinii nt. 
logistyki całego 
przedsięwzięcia.

Turnie jowe po-
jedynki na tatami były 
pełne emocji i  poświęcenia. 
W  barwach naszego klubu 
wystartowało 15 zawodni-
ków w rocznikach: 2004-2005, 
2006-2007 i 2008-2009. Strze-

gomscy judocy, mimo ogromnej 
presji i tremy, ambitnie stawiali 
czoła rywalom, prezentując 

świetne przygotowanie do 
turnieju.

Judocy AKS-u zaję-
li następujące miej-

sca:
złoto: Aleksan-

dra Sypko i  Mi-
chał Molis

srebro: Martyna 
Janaszek, Marcin 

Wojtków i Michał 
Koguciuk
brąz: Brygida Gry-

szan, Katarzyna Góra, 
Dariusz Kuś, Nataniel 

Gębala, Miłosz Pietkiewicz 
i Jakub Mulka, miejsca tuż za 
podium zajęli: Amelia Pietkie-
wicz, Kornelia Jeziorska, Kamil 
Jeziorski i Mateusz Pakla

red

To były zawody!
Strzegomscy judocy ambitnie stawiali czoła rywalom, prezentując świetne przygotowanie do turnieju

W olimpiadzie wzięło udział 7 drużyn sportowych z powiatu świdnickiego. Wszyscy walczyli dzielnie do końca, ciesząc się z wyników i sukcesów

Olimpiada bez przegranych

W sobotę, 11 czerwca br. odbył się XVIII Memoriał Judo im. 
E. Brzegowego. Turniej zgromadził blisko 250 zawodników 
z  27 klubów z  kraju i  z  zagranicy. Atrakcją turnieju była 
obecność Rafała Kubackiego - wybitnego i  legendarnego 
judoki. 

Memoriał nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
i Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
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Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr: 162/B/2016, 
163/B/2016, 164/B/2016, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 17 czerwca 2016 
roku. 

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
piąty przetarg ustny nieograni-
czony 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 doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r.  o godz. 11 00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 15.10.2015 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
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.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 05.05.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
10/13 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 stycznia 2013 
r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem E.19.MW/MN – tere-
ny pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną.
Nieruchomość podlega wyłącze-
niu z produkcji rolnej w trybie 
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 11.07.2016 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 zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, 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 notar ialnego. 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 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 
okreś la jący s ta tus  prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę f izyczną, wymagane 

jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje 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 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 komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowana 
budynkiem niemieszkalnym 
działka nr 1503/1, AM – 14, 
obr. 3, o powierzchni 0,0189 ha 
położona w Strzegomiu, przy 
ulicy Kościelnej 14a Dla nieru-
chomości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00019535/1. 
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 116/2001 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 21 listopa-
da 2001 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części 
miasta Strzegom, obejmującej 
obszar staromiejski, w gra-
nicach strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej przedmioto-
wa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 32 MW – teren 

zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 276.900,00 zł
Wadium - 27.700,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 900 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Dla osób zainteresowanych 
nieruchomość udostępniona 
będzie do oglądania w dniu 
07.07.2016 r. w godzinach od 
1100 do 1115.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści oraz koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.
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 termi-
nie do dnia 11.07.2016 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 wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia 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 uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny 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 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 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu Miej-

skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 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 zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 1 o pow. 
129,75 m² położony w budynku 
przy ul. Mikołaja Kopernika 
8 w Kostrzy wraz z udzia-
łem 3218/10000 w częściach 
wspólnych budynku i prawie 
własności 
działki nr 244, AM - 1, Obr. 
Kostrza  o powierzchni 0,0700 
ha.
Lokal użytkowy nr 1 składa 
się z:
- sala sprzedaży o pow. 59,53 
m2

- 5 wc o łącznej pow. 6,62 m2 
- wejście o łącznej pow. 5,63 
m2

- biuro o pow. 12,98 m2

 -magazyn o łącznej pow. 26,21 
m2 

- hol o pow. 15,04 m2

- pokój socjalny o pow. 3,74 
m2
C e n a  w y w o ł a w c z a 
-        84.700,00 zł Wadium  - 
8.500,00 zł Postąpienie – nie 
mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej
Przetarg odbędzie się w dniu 
14.07.2016 r. o godz. 930 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Dla  budynku  u rządzo -
na jest księga wieczysta 
SW1S/00020712/6, Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 

części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 5 MN/RM 
2 – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i zagrodowa.
Dla osób zainteresowanych, 
lokal udostępniony będzie do 
oglądania w dniu 07.07.2016 r. 
w godzinach od 1030 do 1045.
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  11.07.2016 r. 
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom). Dowód 
wpłaty wadium należy przedło-

żyć Komisji Przetargowej w dniu 
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zali-
cza sie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpła-
cone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, 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 for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 

sprzedaży.
Osoby przystępujące do przetar-
gu powinny posiadać dokument 
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 pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu. Umowa notarialna 
może być zawarta 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.

Budynek niemieszkalny - strzegom, ul. Kościelna 14 a

Lokal użytkowy - Kostrza, ul. mikołaja Kopernika 8
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HIPODROM MORAWA

k. Strzegomia

PROMOTION

22-26
czerwca 2016

Najlepsi jeźdźcy
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Wejście dla wszystkich mieszkańców gminy strzegom za darmo.


