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W numerze:

StrzeGom
Schody  
po remoncie

Zakończył się remont 
schodów przy ulicy Kościel-
nej w Strzegomiu. 
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StrzeGom
50 lat razem

Państwo Tadeusz i Maria 
Zofia Leśniccy ze Stanowic 
świętowali  Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego 
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StrzeGom
Konkurs!!!

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

Poszukują 
wolontariuszy 

Rozpoczął się nabór Wo-
lontariuszy na Mistrzostwa 
Europy w wkkw, które odbę-
dą się w 2017 r. w Morawie. 
Nabór do programu potrwa 
do 27 stycznia 2017 r. Regu-
lamin programu wolontariat 
oraz formularz zgłoszenio-
wy dostępne są na stronie 
www.Strzegom2017.pl 

Quick Park 

W  listopadzie 2016 r. 
otwarty zostanie Quick Park 
Strzegom przy Alei Wojska 
Polskiego Jego powierzchnia 
wyniesie około 2 tys. m². 
Obiekt zaoferuje 7 sklepów. 

uwaga! Ważne! 

Z U K  i n f o r mu j e , ż e 
w  okresie od 1.11.2016 r. 
do 31.03.2017 r. zbiórka 
kartonów ze względu na wa-
runki atmosferyczne będzie 
się odbywać bezpośrednio 
ze sklepów. Prosimy nie 
wystawiać makulatury przed 
sklep, gdyż zamoknięty kar-
ton jest bezużyteczny! 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 101; 14.10.2016 r. Następne wydanie: 28.10.2016 r. Rok V ISSN 2299 – 579X. 

Realizowana jest kolejna, 
trzecia już edycja Budże-
tu Obywatelskiego Mia-
sta S tr z egom. O becnie 
trwa promocja wszystkich 
projektów zgłosz onych 
do głosowania. Przypo-
mnijmy, że w tym roku, po 
raz pierwszy strzegomia-
nie, będą mogli głosować 
na zadania małe i   duże 
wyodrębnione w  dwóch 
obszarach – społecznym 
i edukacyjnym. 

W obszarze społecznym do 
głosowania łącznie zakwalifi-
kowano dziewięć projektów, 
natomiast w edukacyjnym dwa 
projekty. Ze szczegółowym 
opisem każdego z  projektów 
można zapoznać się na stronie 
www.strzegom.pl w  zakładce 
„Budżet Obywatelski Miasta 
Strzegom 2017”. 

- W głosowaniu może wziąć 
udział każdy mieszkaniec 
miasta Strzegom, który dnia 
8.08.2016 r. miał ukończony 
szesnasty rok życia. Przed 
głosowaniem należy okazać 
komisji dokument tożsamości 
ze zdjęciem oraz numerem 
PESEL, a  osoby niepełno-
letnie dodatkowo zgodę opie-
kuna prawnego na udział 
w procesie tworzenia budżetu 
obywatelskiego (zawierającą 
nr PESEL). W  przypadku, 
gdy dokument tożsamości 
osoby niepełnoletniej  nie 
zawiera numeru PESEL - za 
dokument zawierający ten 

numer zostanie uznana zgoda 
opiekuna prawnego – wyja-
śnia Anna Hałas, naczelnik 
Wydziału Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

W zeszłym roku swoje głosy 
na projekty oddały 882 oso-
by. – Mam jednak nadzieję, 
że tegoroczna edycja będzie 
cieszyła się większym zainte-
resowaniem. Zachęcam Pań-
stwa do aktywnego udziału 
w  głosowaniu – mówi bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew 
Suchyta. Wyniki głosowania 
zostaną podane na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl oraz na łamach 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom”. 

Warto zagłosować!
Mieszkańcy Strzegomia już za kilka dni będą mogli głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Gmina Strzegom może po-
chwalić się Złota Perłą Jakości QI, 
którą przyznano za udział w kon-
kursie Najwyższa Jakość Quality 
International 2016 w kategorii 
„QI Services Usługi Najwyższej 
Jakości”. Uroczyste wręczenie tego 
wyróżnienia miało miejsce pod-
czas Europejskiego Forum Jakości 
w Warszawie 29 września 2016 r. 

– Program Najwyższa Jakość 
QI od lat wspiera i inicjuje pro-
jakościowe postawy w  firmach 
i  instytucjach w naszym kraju. 
Dlatego bardzo cieszymy się, że 
dostrzeżono nasze starania o dba-
łość usług – mówi Iwona Zabawa. 

W ielka Gala  „Sy lwetki 
i  Marki Polskiego Gospodar-
ki”, podczas której przyznano 

nagrody w  plebiscycie „Orły 
Polskiego Samorządu” odbyła 
się natomiast 30 września 2016 
r. , również w Warszawie. Tytuł 
„Gminy roku 2016” trafił do 
strzegomskiego samorządu. 
- Cieszę się, że nasza gmina 

dołączyła do grona najlepszych 
samorządów w  kraju, że mo-
żemy inspirować innych i  być 
dla nich wzorem. To wielka 
radość, ale i  zobowiązanie do 
jeszcze intensywniejszej pracy 
- komentuje Zbigniew Suchyta.

Strzegom gminą roku!
Gmina dołączyła do samorządów, które są wzorowo zarządzane i dynamicznie się rozwijają

Nagroda w  Ogólnopolskim Plebiscycie Orły Polskiego 
Samorządu, tytuł „Gmina Roku 2016”, jak również Złota 
Perła Jakości QI to kolejne, zaszczytne wyróżnienia dla 
gminy Strzegom. Podczas uroczystych gali w  Warszawie 
odebrali je burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, se-
kretarz gminy Iwona Zabawa oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Tomasz Marczak. 

Otrzymując statuetkę Orła Polskiego Samorządu, gmina Strzegom do-
łączyła do grona samorządów, które są wzorowo zarządzane, rozwijają 
się w dynamiczny sposób, o których mówi się, że są wizytówką polskiej 
gospodarki.

Głosujący otrzyma 4 karty do głosowania: 
• niebieską – obejmująca zadania małe z obszaru społecznego – na której 

należy wybrać jeden projekt i wstawić znak „X” w polu z prawej strony obok 
wybranego projektu,

• białą – obejmująca zadania duże z obszaru społecznego – na której należy 
wybrać jeden projekt i postawić znak „X” w polu z prawej strony obok wy-
branego projektu,

• żółtą – obejmująca zadania małe z obszaru edukacyjnego – na której należy 
wstawić znak „X” przy odpowiedzi „za” albo „przeciw” realizacji projektu,

• zieloną – obejmująca zadania duże z obszaru edukacyjnego – na której należy 
wstawić znak „X” przy odpowiedzi „za” albo „przeciw” realizacji projektu.

Głosowanie odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 
15-17 w Strzegomiu: 
• 21.10.2016 r. (piątek) 15.00-19.00
• 22.10.2016r. (sobota) 9.00-19.00
• 23.10.2016r. (niedziela) 9.00-19.00
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D e l e g a c j a  D z i e n n e g o 
Domu Poby tu „S enior-
Wigor” w  Strzegomiu 29 
września br. wzięła udział 
w  Pikniku Senioralnym 
związ any m z  obc hoda-
mi Międz y narodo wego 
Dnia Osób Starszych oraz  
1. rocznicą działalności 
placówek „Senior-Wigor”.

W  urocz y s tośc i  wz ię ł y 
udział: minister rodziny, pracy 
i  polityki społecznej - Elż-
bieta Rafalska i wiceminister 
Elżbieta Bojanowska. Panie 
złożyły wszystkim osobom 
starszym życzenia. - Aby ten 
czas był na realizację wła-
snych marzeń i  rozwijanie 
zainteresowań - na te sprawy 
nigdy nie jest za późno… - 
podkreślała minister Rafalska. 
- Celem pikniku była przede 
wszystkim wymiana dobrych 
praktyk w zakresie organiza-

cji  Dziennych 

Domów. Uczestnicy spotka-
nia mogli również zasięgnąć 
bezpłatnych, specjalistycz-

nych porad: medycznych, 
prawnych, z zakresu 

bezpieczeństwa finansowego 
oraz organizacji czasu wol-
nego – opowiada kierownik 
Anna Jarosińska. 

3 października br. „Dzień 
Seniora” obchodzono także 
w  strzegomskiej placówce. 
Dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 2 „Miś Uszatek” 
odwiedziły seniorów ze śpie-
wem na ustach, podrywając 
niektórych seniorów do tańca. 
Miłą  niespodzianką były 
życzenia złożone przez za-
stępcę burmistrza Strzegomia 
- Wiesława Witkowskiego 

i  pełnomocnika ds. emery-
tów i rencistów - Katarzynę 
Wójcik.

Niespodzianką dla uczest-
ników była sesja fotogra-
ficzna, tort, własnoręcznie 
przygotowane przez kadrę 
upominki i krótkie przedsta-
wienie. Scenariusz napisała 
Anna Jarosińska.

- Podziękowania za słod-
kości dla radnych z  Komisji 
Zdrowia: Moniki Kozłow-
skiej, Marty Zięby i Sabiny 
Wiktorowicz – mówi Anna 
Jarosińska. 

O  tradycyjnych technikach 
wykuwania mieczy, próbie 
„stosu trupów”, rodzajach 
białej broni używanej od 
starożytności po dzień dzi-
siejszy w  Japonii, a  także 
niezwykłą historię japoń-
skiego żołnierza poległego 
na Pacyfiku, usłyszeli ci, 
którzy w  poniedziałkowy 
wieczór (3 października br.) 
zgromadzili się w Centrum 
Aktywności Społecznej. 

Na zaproszenie Strzegom-
skiego Centrum Kultur y 
do Strzegomia przyjechał 
Mistrz Hiroshi Kojima, jeden 
z najwybitniejszych twórców 
średniowiecznego miecza 
japońskiego, licencjonowany 
kowal Ministerstwa Kultury 
Japonii, Inspektor Rejestra-
cji Mieczy Biura Edukacji 
w  Prefekturze Saitama oraz 
członek „Nippon Bi jutsu 
Token Hozon Kyokai”, eli-
tarnego towarzystwa na rzecz 
zachowania japońskiej sztuki 
wyrobu mieczy. Znany ko-
lekcjonerom japońskiej broni 
na całym świecie jako Keiun 
Naohiro, które jest jego na-
zwiskiem cechowym. Przyjął 
je na początku lat 80., kiedy 

uzyskał licencję tradycyjnego 
miecznika Cesarstwa. 

Podczas spotkania z  miesz-
kańcami Strzegomia zaprezen-
tował wykonane przez siebie 
miecze, ale także fascynujące 
eksponaty pochodzące z  XVI 
i  XVIII w. Wśród prezento-
wanych broni znalazł się rów-
nież miecz japońskiego oficera 
z  czasów II Wojny Światowej 

oraz niezwykły przedmiot: flaga 
Nipponu z  imieniem i nazwi-
skiem żołnierza walczącego 
na Pacyfiku, na której rodzina 
i  przyjaciele wypisali życze-
nia szczęśliwego powrotu do 
domu. Życzenia, jak się okazało 
niespełnione, bowiem żołnierz 
ten zginął podczas bitwy, a fla-
ga, którą tradycyjnie japońscy 
żołnierze, jak niegdyś samuraje, 

opasali się idąc w  bój, trafiła 
przez USA w  ręce Mistrza 
Kojimy. 

Uczestnicy spotkania mogli 
na zakończenie unieść miecze, 
obejrzeć pod światło niesamo-
witą strukturę stali, z której są 
stworzone i  poczuć mistyczny 
klimat świata najbardziej japoń-
skiej tradycji.

Sck

Po Dniu Seniora

Płatnerz samurajów w karmelu

Niespodziankami były: tort, własnoręcznie przygotowane przez kadrę upominki i krótkie przedstawienie

Uczestnicy spotkania mogli wziąć miecz do ręki i poczuć mistyczny klimat świata japońskiej tradycji

Przypominamy, 
że gmina Strzegom 
realizuje inicjatywę 
skierowaną do osób 
starszych, samotnych 
i  chorych. Istnieje 
możliwość zaopa-
trzenia się w  „Ko-
perty życia”, które 
pomogą ratownikom 
medycznym i innym 
placówkom medycz-
nym w szybkiej i sku-
tecznej interwencji. 
Informacja zawarte 
w  „Kopercie życia” 
mogą uratować życie. 
Są niezmiernie waż-
ne przede wszystkim 
dla osób samotnych, 
zmagających się z chorobą. „Ko-
perta życia” to zestaw składający 
się z: plastikowej koperty ozna-
czonej naklejką „Koperta życia”, 
ankiety i naklejki do umieszcze-
nia na drzwiach lodówki.

Na podstawie ankiety pacjent 
przygotowuje informację na 
temat stanu swojego zdrowia: 
chorób na które cierpi, przyj-
mowanych lekarstw, skłonności 
do uczuleń, podaje również 
numery telefonów do najbliż-
szej rodziny lub opiekunów. 
Umieszczenie „Koperty życia” 
w  lodówce, czyli miejscu wi-
docznym i dostępnym umożli-
wia ratownikom szybki dostęp 
do podstawowych informacji 
o pacjencie. Wśród podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej „Koperty życia” będą 
dostarczane przez opiekunki 
i pracowników socjalnych.

O „Kopertach życia” poinfor-
mowani są ratownicy medyczni 

i placówki służby zdrowia ob-
sługujący gminę Strzegom.

Koperty można otrzymać w:
• Urzędzie Miejskim - Wy-

dziale Obsługi Interesanta,
• Strzegomskim Centrum 

Medycznym w  Strzegomiu 
przy ul. Witosa 7,

• Pr z ychodn i  „Z drowie ” 
w  Strzegomiu przy ul. Ko-
ścielnej 4,

• Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu przy ul. Armii 
Czerwonej 23,

• Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Strzegomiu przy ul. 
Armii Krajowej 23.

„Koperty życia” są również 
dostępne u sołtysów wszystkich 
wsi gminy Strzegom.

Bezpłatna „Koperta życia” jest 
dostępna w naszej gminie dzięki 
interpelacji wiceprzewodniczą-
cej Rady Miejskiej w Strzego-
miu - Marty Zięby.

Byli burmistrzowie Strzego-
mia: Roman Asynger i Ryszard 
Rossa uczestniczyli w II „Forum 
Samorządowym”, które odbyło 
się 24 września br. w Kamieńcu 
Ząbkowickim. Przesłaniem 
spotkania były słowa papieża 
Franciszka: „Służba - to praca 
wszystkich dla wszystkich”.

Organizatorami forum byli: 
biskup świdnicki ks. Ignacy 
Dec, wójt gminy Kamieniec 
Ząbkowicki - Marcin Czerniec 
oraz Diecezjalne 
Duszpasterstwo 
Parlamentarzy-
stów i Samorzą-
d o w c ó w. 
Poprzed-
nie takie 
spotkanie 
odbyło się 
wiosną br. 
w  „Starej 
Kopalni” 
w   Wa ł -
brzychu.

Główny-
mi punktami 
II „Forum 
Samorzą-
d o w e g o ” 
były: msza 
ś w.  p o d 
przewod-
nictwem 
bp. Igna-
cego Deca, 
wykład ks. 
M a r i u s z a 
R o s i k a 

o boskim pochodzeniu władzy, 
inż. Mariusza Rosika o  geo-
termii oraz zwiedzanie ze-
społu pałacowego Marianny 
Orańskiej. Nie zabrakło także 
indywidualnych rozmów.

W  spotkaniu wzięło udział 
ponad 120 przedstawicieli 
administracji wojewódzkiej, 
powiatowej, gminnej, wójtów, 
prezydentów, burmistrzów, 
przedstawicieli rad wszystkich 
szczebli, a  także 
parlamentarzy-

ści.

Odbierz kopertę życia

Po „Forum Samorządowym”
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wrzesień – październik 2016 r.
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

09.10 – 15.10 Vademecum ul. Rynek 44 74/ 855-52-06

16.10 – 22.10 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857–19-64

23.10 – 29.10 Przy 
Fontannie

Al. Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

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

Do tego, że monitoring miejski 
jest potrzebny nie trzeba nikogo 
przekonywać, dlatego w Strzego-
miu pojawiły się nowe, dodatkowe 
kamery. W Strzegomiu rozbudo-
wany został miejski monitoring. 
Nowe kamery pozwolą sprawdzić, 
co dzieje się na placu zabaw przy 
ul. Czerwonego Krzyża, na rogu 
Rynku i ulicy Świdnickiej oraz 
na rogu ulic Św. Anny i Paderew-
skiego. Dodatkowo została wy-
mieniona jedna z kamer w Rynku. 
- Kamery pozwalają szybko ustalić 
sprawców przestępstw i wykro-

czeń, co bez wątpienia ułatwia pra-
cę policji. Również strzegomianie 
dostrzegają same pozytywy funk-
cjonowania monitoringu – mówi 
Andrzej Jakubowski z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Do tej pory monitoring miejski 
w Strzegomiu liczył 51 kamer: 
13 znajduje się w parku miejskim, 
19 – w  Centrum Aktywności 
Społecznej Karmel, 7 – na PKSie 
przy ulicy Dworcowej i 4 – na 
przystanku przy ulicy Leśnej, 3 

- na pomniku Żołnierzy Armii 
Radzieckiej. Po jednej kamerze 
umieszczono na ul. Bazaltowej, 
Kochanowskiego, w Rynku na sie-
dzibie Banku PKO i na pomniku 
Nepomucena.

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 ogło-
szeń Urzędu Miejskiego                w 
Strzegomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres  21 dni wy-
kazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
-  oddania  w najem  (dzierża-
wę)    zgodnie  z  Zarządzeniem  nr   
269/B/2016, 270/B/2016, 271/B/2016 
Burmistrza Strzegomia,  z dnia  7 
pażdziernika 2016 roku.

Burmistrz Strzegomia 
informuje

czu jne  oko  mie j sk i ch  kamer 

W ostatnich dniach na terenie 
Strzegomia osiem drzew oraz 
jedna aleja wielogatunkowa zo-
stały poddane ochronie, uznając 
je za Pomniki Przyrody, co jest 
doskonałym sposobem na zacho-
wanie ich walorów przyrodniczo 
– krajobrazowych. 

- Zgodnie z przepisami, Pomni-
kami Przyrody są pojedyncze two-
ry przyrody żywej i nieożywionej 
lub ich skupiska o  szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub kra-
jobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróż-
niającymi je wśród innych tworów, 
okazałych rozmiarów drzewa, 
krzewy gatunków rodzimych 
lub obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy na-
rzutowe oraz jaskinie. W naszym 

przypadku są to drzewa, które 
miano chronionych otrzymały ze 
względu na swoje walory np. takie 
jak obwody, które w niektórych 
przypadkach przekraczają nawet 
4 metry – wyjaśnia Wioletta 
Wnęk-Soczyńska z  Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska i  Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

Na uwagę i szczególne podkre-
ślenie zasługuje fakt, że tabliczki 
informacyjne na dwóch drzewach 
w tak zostały już zniszczone przez 
wandali. 

Sprawa została przekazana 
odpowiednim służbom i nie po-
zostanie to bez konsekwencji dla 
sprawców. Apelujemy o rozsądek 
i  troskę o  nasze wspólne oto-
czenie! 

red

Do Baz y l ik i  Mnie j sze j 
w  Strzegomiu trafiły relikwie 
papieża Jana Pawła II. To bar-
dzo ważne wydarzenie nie tylko 
w życiu parafii, ale i całej strze-
gomskiej społeczności. 

6  października  2016 r. 
w  Krakowie, z  rąk kardynała 
Stanisław Dziwisza, relikwie 
odebrali ksiądz prałat Marek 
Babuśka, zastępca burmistrza 
Strzegomia Wiesław Wit-
kowski oraz członkowie Rady 

Parafialnej. – To ogromny 
zaszczyt i bardzo wzruszająca 
chwila – komentują uczestnicy 
spotkania. 

W niedzielę 16 października 
2016 r. w  Bazylice Mniejszej 
odbędzie się uroczystość wpro-
wadzenia relikwii Świętego Jana 
Pawła II do Bazyliki. Liturgia 
rozpocznie się w  kościele pw. 
Świętej Barbary o godz. 16:30, 
skąd w  procesji z  relikwiami, 
nastąpi przejście do Bazyliki. 

Dbają o Pomniki Przyrody

relikwie w Strzegomiu

Zakończył się remont scho-
dów przy ulicy Kościelnej 
w  Strzegomiu. Ich stan 
przed modernizacją, według 
mieszkańców, zagrażał bez-
pieczeństwu. 

Prace remontowe wykonywa-
ła świdnicka firma „Steinbudex-
-J.M”. Koszt naprawy schodów 
przy Bazylice Mniejszej wy-
niósł około 60 tysięcy złotych. 
Zakres prac objął między in-
nymi utwardzanie istniejących 
chodników przy zastosowaniu 
kostki granitowej oraz płyt 
granitowych. Dodatkowo wy-
mienione zostaną poręcze. 
Przypomnijmy, że pomimo 
krytycznych komentarzy na te-
mat kwoty wydanej na remont 
schodów, mieszkańcy są zado-
woleni z inwestycji. – Obecny 
wizerunek tych schodów to nie 
tylko poprawa estetyki otocze-
nia, ale przede wszystkim na-
szego bezpieczeństwa – mówią 
mieszkańcy. 

Minęło 50 lat od chwili, kiedy 
połączyli swój los. Mimo róż-
nych przeciwności losu, przyrze-
czenia danego sobie dotrzymali. 
Możliwe to było tylko dlatego, 
że darzyli się wzajemnym uczu-
ciem i  poszanowaniem. Z  ich 
życia wynika niejedna nauka dla 

tych, którzy wybrali lub wybiorą 
wspólnotę małżeńską. - Świd-
nicka Fabryka Urządzeń Prze-
mysłowych przysłała do szkoły 
zawiadomienie o  zatrudnieniu 
kilku osób i  tak oto z  trzema 
kolegami znalazłem się w Świd-
nicy. Niedługo jednak mogłem 

pracować, bo w  październiku 
1959 roku zostałem wezwany do 
odbycia dwuletniej służby woj-
skowej. Po powrocie ponownie 
podjąłem pracę w dziale kontroli 
jakości tej fabryki. W  1962 r. 
do wojska odchodził jeden z jego 
kolegów, którego odprowa-

dzaliśmy na dworzec PKP. Na 
dworzec przybyła również jego 
dziewczyna z  koleżanką. Ta 
koleżanka była wysoką, ciem-
nowłosą ładną dziewczyną. Po 
prawie czterech latach została 
moją żoną. Uwierzyłem wtedy 
w przeznaczenie – wspominał 
pan Tadeusz. 

Państwo Leśniccy docze-
kali się dwojga dzieci – syna 
Marka i córki Joanny – oraz 
szcześciorga wnucząt. Dzie-
ci  na co dzień mieszkają 
w  pobliżu, służąc rodzicom 
pomocą. 

W dowód społecznego uzna-
nia dla trwałości małżeństwa 
i  rodziny Jubilaci zostali od-
znaczeni przez prezydenta 
RP medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Medale 
wręczyli obecni na uroczysto-
ściach burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Marczak. Gratulujemy 
i życzymy kolejnych lat w zdro-
wiu i szczęściu! 

Schody po remoncie

Jubileusz Państwa Leśnickich

O wiele bezpieczniejsze są teraz schody przy Bazylice Mniejszej, o naprawę których wnioskowali mieszkańcy

W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez prezydenta RP

1 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomia odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego Państwa Tadeusza i Marii Zofii Leśnickich ze Stanowic. 
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mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Su-
chy ta słucha mieszkań-
ców i ich problemów. Ceni 
sobie dialog ze społeczeń-
stwem, dlatego na stronie 
urzędu www.strzegom.pl 
stworzył możliwość zada-
nia do siebie pytań przez 
mieszkańców, na które na 
bieżąco odpowiada. Poni-
żej publikujemy kolejne 
z nich: 

Paweł:  witam, panie bur-
mistrzu, moje pytanie, dla-
czego maluje się oznakowanie 
poziome dróg w  gminie tak 
słabej jakości farbą, że trzeba 
co roku odnawiać? jest dużo 
droższa farba, technika, którą 
nakłada się raz i  zostaje na 
kilka lat. Proszę zobaczyć, 
że pasów na autostradzie nie 
maluje się co roku. 

Przyzna pan, że  ranga 
d rog i  ek sp re sowe j , c z y 
szybkiego ruchu jest nieco 
wyższa niż naszych dróg 
lokalnych. Pomimo tego, 
gmina budując nowe odcin-
ki dróg w specyfikacji tech-
nicznej, zakłada malowa-
nie farbą grubowarstwową 
i malujemy te drogi „ lepszą 
farbą”  - co nie oznacza, 
że oznakowanie zostanie 
naniesione raz na zawsze, 
bo każde oznakowanie po-
ziome t r zeba  odnawiać . 
Niestety, malowanie ozna-
kowan ia  po z iomego  na 
naw i e r z c hn i ac h  mocno 
zużytych i  z  kostki grani-
towej jest bardzo trudne 
i zastosowanie nawet „lep-
szej  farby ” nie  przynosi 
zamierzonego efektu i  nie 
ma ekonomicznego uza-
sadnienia( na kostce nie 
stosuje się farb grubowar-
stwowych). Przyznaję, że 
gmina nie ma wpływu na 
zastosowaną markę farb, 
wymagamy jedynie , aby 
spełniały wszelkie wymogi 
prawne i były zgodne z PN. 

m a r i o l a : j a k  w i a d o m o 
ul. rybna i 3 maja są nie-
be zpieczne  dla  pieszych, 
w   z w i ą z k u  z   t y m  m a m 
propozycję, aby postawić tu 
znaki „st refa zamieszka-
nia”. kierowcy wtedy będą 
z m u s z e n i  d o  u s tą p i e n i a 
pie r wsz eńst w a pieszym, 
a nie jak teraz, że musimy 
uciekać przed samochodami 
które potraf ią tu pędzić 50 
na godzinę. 

Z a p r o p o n o w a ł a  p a n i 
c a ł k i e m  ro z s ą d n e  ro z -
w i ą z a n i e  o g r a n i c z e n i a 
prędkości  na ul . Rybnej 
i   u l . Maja, obawiam się 
tylko, czy egzekwowanie 
tego znaku będzie  sku-
teczne. Trzeba pamiętać, 
że wiele zależy od kultury 
kierowców i pieszych. Nie 
możemy dopuścić do tego, 
że piesi będą chodzić po 
całej drodze, nie zważając 
na swoje bezpieczeństwo, 
u n i e m o ż l i w i a j ą c  w   t e n 
sposób płynne poruszanie 
s i ę  samochodów ani  na 
p r z e k r a c z a n i e  d o p u s z -
czalnej prędkości  przez 

pojazdy. Wywołana w ten 
sposób frustracja, zarówno 
u  kierowców w  stosunku 
do idących środkiem ulicy 
pieszych, jak i   pieszych 
n a  j a d ą c e  z b y t  s z y b k o 
samochody mogłaby do-
prowadzić do niepotrzeb-
nych sporów i  zatargów. 
Jako zarządca drogi muszę 
przeanalizować wszystkie 
z a  i   p r z e c i w. Na  p e w -
no przemyślę tę sytuację 
i   pode jmę odpowiednie 
decyzje. 

s t e f a n :  m a m  p r o ś b ę . 
Proszę utwardzić pobocza 
na drodze między kostrzą 
a  str zegomiem. jak mają 
się minąć dwie ciężarówki, 
to łapią kołami pobocze. to 
jest bardzo niebezpieczne, 
z w ł a s z c z a  j a k  n a  p a c e 
mam bloka 16-tonowego. 

Panie Stefanie, zarząd-
c ą  d ro g i  r e l a c j i  S t r z e -
gom - Kostrza jest służba 
Drogowa Powiatu Świd-
nickiego z siedzibą w Ja-
worz ynie  Ś ląskie j . Nie-
mniej jednak przekażemy 

pańskie uwagi dotyczące 
tego  pobocza. 

mieszkaniec:  Panie bur-
mistrzu, moje pytanie do-
t yczy be zpiecz eńst wa na 
drogach, a dokładnie dwóch 
t a k i c h  m i e j s c :  1 .  d o t y -
czy pojazdów ciężarowych 
p a r k u j ą c y c h  n a  p o b o c z u 
koło wyjazdu koło nowej 
w y b u d o w a n e j  b i e d r o n k i 
i mcdonalds. wyjeżdżając 
z   p a r k i n g u  w   k i e r u n k u 
dużej stacji, parkujące tam 
ciężarówki zasłaniają cały 
w i d o k  d o  b e z p i e c z n e g o 
w y j a z d u ?  2 .  m i e j s c e  t o 
w y j a z d  z   u l .  Pa d e r e w -
s k i e go  n a  l e g n i c k ą  k o ł o 
i n te r m a r ch e , s a m och od y 
skręcające w  lewo stają po 
3 obok siebie, chociaż prze-
pisy mówią inaczej o ulicy 
jednokierunkowej.  Proszę 
o pomoc. 

Zapewniam, że dostrze-
gliśmy problem parkowa-
nia pojazdów ciężarowych 
w  rejonie nowo powstałej 
B iedronk i  i   Mcdona lds 
na Alei. Ja i  moi pracow-

nicy, kiedy widzimy takie 
zachowanie, zgłaszamy to 
na policję, tym bardziej, 
że przy skrzyżowaniu z ul. 
Ceg laną  j e s t  u s tawiony 
znak B-36 ( zakaz zatrzy-
mywan ia  s i ę  i   pos to ju ) 
i obowiązuje on na odcinku 
od ul. Ceglanej do skrzy-
żowania z  drogą krajową 
nr 5. Jeżeli chodzi o drugą 
część  pytania  dotyczącą 
skr z yż owania  u l . Pade-
rewskiego z  ul. Legnicką, 
to oznakowanie  należy do 
zarządcy drogi wyższego 
rzędu ( DSDiK). My jako 
gmina wielokrotnie zwra-
cal i śmy s ię  do zarządcy 
drogi ul. Legnickiej o bar-
dziej czytelne oznakowa-
nie tego skrzyżowania, ale 
DSDiK stoi na stanowi-
sku, że oznakowanie jest 
prawidłowe i nie wymaga 
żadnej ingerencji. Anali-
zując sposób oznakowa-
nia, rzeczywiście jest on 
prawidłowy, a   k ie rowcy 
po prostu nie stosują się 
do zasad i  na to wpływu 
nie mam. 

Tydzień Aktywności Miesz-
kańca Strzegomia jest projek-
tem społecznym skierowanym 
do mieszkańców naszej gminy. 
Po raz szósty organizatorami 
TAMS było Strzegomskie 
Centrum Kultury oraz orga-
nizacje pozarządowe działa-
jące w  Centrum Aktywności 
Społecznej. 

- Celem projektu jest uak-
tywnienie środowisk społecz-
nych w  różnych sferach ży-
cia, tj. kulturalnej, sportowej, 
zdrowotnej, ekologicznej, itd. 
Program zakłada również po-
moc w  sprawach prawnych 
i  psychologicznych, promuje 
zdrowy styl życia, otwiera 
na problemy innych i  inte-
gruje społeczność gminy. Na 
tegoroczną edycję projektu 
zaprosiliśmy mieszkańców 
Strzegomia od 19 do 26 wrze-
śnia 2016 r. – mówi Krzysztof 
Kalinowski, zastępca dyrekto-
ra Strzegomskiego Centrum 
Kultury. W  ramach Tygo-
dnia Aktywności Mieszkańca 
Strzegomia odbyła się prezen-
tacja projektów stworzonych 
podczas VI Letniej Szkoły 
Projektowania w  Kamieniu, 
której kolejną edycję przepro-
wadził Klaster Kamieniarski 
i stowarzyszenia branżowe. We 

wtorkowy wieczór „Plenerowe 
Kino Konesera” zapropono-
wało miłośnikom filmów am-
bitnych animacje, traktujące 
o  bardzo trudnych tematach 
stosunków międzynarodowych 
i  sytuacji politycznej na Bli-
skim Wschodzie. Dla pasjona-
tów historii miasta Krzysztof 
Kaszub wygłosił wykład pt.: 
”Strzegom pełen tajemnic”. 
Natomiast czwartkowe spotka-
nie w klubie melomana odbyło 
się  w rytmie walca, a spotkanie 
w  klubie górskim miało cha-
rakter wspomnieniowy i  było 
połączone z prezentacją zdjęć 
z krajoznawczych wędrówek. 

- Ogromnym zainteresowa-
niem w  tym roku cieszył się 
„Marsz Kapeluszowy” organi-
zowany przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów, połączony z prezentacja-
mi artystycznymi i wspólnym 
grillowaniem. W  tegoroczną 
edycję Tygodnia pięknie wpi-
sał się VI Zjazd Absolwentów 
naszego Liceum. Wydarzenia 
TAMS zakończył niezwykle 
klimatyczny i refleksyjny kon-
cert poezji śpiewanej Tomasza 
Żółtko – relacjonuje Krzysz-
tof Kalinowski. Zapraszamy 
za rok! 

SCK 

Bardzo aktywni strzegomianie
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Krystyna Lewicka jest rad-
ną 2. kadencji i  mieszkanką 
Jaroszowa. Przewodniczy 
Komisji Inicjatyw Gospodar-
czych i Promocji, jest członki-
nią Komisji ds. Wsi, jak rów-
nież Komisji Przetargowej. 
Aktywnie działa w Stowarzy-
szeniu na Rzecz Rozwoju Wsi 
Jaroszów i  Rusko, którego 
jest współzałożycielką oraz 
w Lokalnej Grupie Działania 
„Szlakiem Granitu”. Krystyna 
Lewicka jest znana ze swoje-
go zaangażowania i pracy na 
rzecz wsi Jaroszów i  Rusko. 
Z jej inicjatywy zrealizowano 
takie działania jak malowanie 
korytarzy na Hotelach w Ja-
roszowie, czy zamontowanie 
dwóch sztywnych zapór na 
drogach dojazdowych do pól 
w pobliżu Hoteli w celu za-
pobieżenia tworzeniu dzikich 
wysypisk. Radna doprowadzi-
ła do niwelacji dróg polnych 
i  podwórek za pomocą rów-

niarki, wyburzenia komórek 
i uporządkowania terenu przy 
posesji nr 23 oraz do remontu 
pomieszczeń pozyskanych 
z  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych na Centrum Spo-
tkań. W  jej gestii była także 
organizacja spotkania z jedną 
z firm przewozowych w spra-
wie organizacji dodatkowych 
kursów. Warto podkreślić 
również, że pilotowała sprawę 
frezowania drogi powiatowej 
na trasie Jaroszów – Miko-
szowa wraz z  wykoszeniem 
poboczy. – Zgłosi łam do 
przekształcenia w planie za-
gospodarowania przestrzen-
nego terenów pod cmentarz 
i  zielone boisko w  funkcji 
sportowo-rekreacyjnej. Bra-
łam ponadto udział w  przy-
gotowaniu projektu rewitali-
zacji Jaroszowa na lata 2015 
– 2025 – opowiada o swoich 
działaniach radna. Nie sposób 
nie wspomnieć o  zaangażo-

waniu Krystyny Lewickiej 
w sprawę likwidacji dzikiego 
składowiska w Rusku z pod-
kładów kolejowych i  wiór 
z  podkładów. – Dziękuję za 
zaangażowanie w  tę sprawę 
panu burmistrzowi Zbignie-
wowi Suchycie i  Stowarzy-
szeniu na Rzecz Rozwoju Wsi 
Jaroszów i Rusko – podkreśla 
radna. 

Krystyna Lewicka bierze 
czynny udział w  organizo-
waniu spotkań i  wydarzeń 
w Jaroszowie i Rusku. Ściśle 
współpracuje z  Zespołem 
Szko lno-Pr z ed szko lny m 
w  Jaroszowie. Jak podkre-
ślają sami mieszkańcy, nie 
pozostaje obojętna na prośby 
o  pomoc. – Zawsze można 
zwrócić się do niej z  każdą 
sprawą. Cieszymy się, że 
dzięki jej pracy zamontowa-
no w  barakach na Hotelach 
oświetlenie na czujnik ruchu 
oraz że udało się załatwić 
sprawę handlu obwoźnego 
na Hotelach po zamknięciu 
sklepu – mówią. Do spraw, 
o których trzeba wspomnieć 
należy również utworzenie 
miejsc parkingowych przy 
budynku nr 5 Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Czynione są 
starania o remont nawierzch-
ni drogi polnej na odcinku 
Jaroszów – Morawa oraz 
budowę budynku wielofunk-

cyjnego, na który z niecierpli-
wością oczekują mieszkańcy 
Jaroszowa. 

Działalność radnej przeja-
wia się także w trosce o spra-
wy bieżące miejscowości , 
takie jak np. pielęgnacja te-
renów zielonych, sprzątanie 
wraz z  dziećmi Hoteli, na-
prawa ogrodzenia na Orliku 
i wiele innych. Zawsze z chę-
cią i  aktywnie uczestniczy 
w  spotkaniach z  władzami 
i  organami gminy, radami 
sołeckimi i   organizacjami 
pozarządowymi. – Warto 
wspomnieć, że w wielu spra-
wach współpracujemy z rad-
nym Zbigniewem Miłkiem, 
za co mu bardzo dziękuję  – 
podkreśla Krystyna Lewicka. 

Okiem radnej krystyny Lewickiej
Likwidacja dzikiego składowiska w Rusku i troska o sprawy bieżące miejscowości – to tylko niektóre działań radnej podejmowane z całą stanowczością

10 października 2016 r. odbyła się 
XXVI sesja Rady Miejskiej w Strze-
gomiu. W trakcie sesji radni zgod-
nie zadecydowali za przekazaniem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strze-
gomiu środków pieniężnych w kwocie 
7.270,00 zł. Jest to dotacja na zakup 
dwóch kompletów nadciśnieniowych 
aparatów ochrony dróg oddechowych 
wraz z czujnikami bezruchu, w które 
musi być wyposażony każdy samo-
chodów ratowniczo-gaśniczy.

Podjęto także uchwały w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Strzegom na lata 2016 
– 2025 oraz zmian w budżecie gminy 
Strzegom na 2016 r. 11.10.2016 r. 
gmina Strzegom złożyła w Instytucji 
Pośredniczącej Aglomeracji Wał-
brzyskiej wniosek o dofinansowanie 
budowy przedszkola z oddziałem 
żłobkowym przy ul. Kościuszki 51 w 
Strzegomiu.

Budynek zaprojektowano z za-
stosowaniem najnowocześniejszych 

technologii,  gwarantujących znacznie 
podwyższone parametry energetyczne, 
w związku z czym będzie to budynek 
pasywny. Dzięki temu możliwe było 
wnioskowanie w ramach konkursu 
dotyczącego budowy budynków 
demonstracyjnych, które po wybudo-
waniu będą stanowić wzór dla innych 
inwestorów, jak wdrażać nowoczesne 
rozwiązania energooszczędne w bu-
downictwie użyteczności publicznej.  
Gmina Strzegom wnioskuje o dotację 
w wysokości blisko 10,5 mln zł. Inwe-
stycja jest planowana do realizacji w 
latach 2017-2018 na terenie obecnego 
Publicznego Przedszkola nr 4 w Strze-
gomiu. Radni zagłosowali również za 
uchwałą w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Jednym z ostatnich punktów obrad 
było przyjęcie raportu z wykonania 
„Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Strzegom na lata 2012 
– 2015”. 

Sesja o ważnych sprawach

- Słowa uznania i wdzięczności należą się wszystkim mieszkańcom za 
pomoc przy organizacji imprez. Dzięki ich pracy te wydarzenia zawsze mają 
zawsze wspaniałą oprawę – mówi Krystyna Lewicka.

W kolejnych numerach „Gminnych 

Wiadomości Strzegom” prezentujemy 

strzegomskich radnych. W tym wyda-

niu Krystyna Lewicka. 
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29 września 2016 r. w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
w Olszanach odbyło się gło-
śne czytanie dla dzieci w ra-
mach „Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania”. 

Uczniowie z dużym zainte-
resowaniem obejrzeli insce-
nizację do bajki „Mrówka”. 
Następnie wysłuchali wier-
szy i  bajek znanych autorów. 
W trakcie akcji głośnego czy-
tania uczniowie czytali frag-
menty książki „Nowe przygo-
dy Mikołajka”. Akcja miała na 
celu promocję literatury i czy-

telnictwa oraz wskazanie roli 
książki w rozwoju dziecka.

- Wspólne czytanie książek 
może być bardzo intere-
sującym doświadczeniem. 
Zwykle czytamy sami dla 
siebie - po cichu lub w ogóle 
nie wypowiadając słów na 
głos , t ymczasem dawniej 
głośne czytanie było czymś 
zupełnie naturalnym, tak 
jak dziś oglądanie telewizji. 
Słowa przeczytane na głos 
mają jeszcze większą moc 
niemal czarodziejską – mówią 
uczestnicy akcji. 

Dzień Głośnego czytania

- Podczas takiego święta nie 
mogło zabraknąć przysma-
ków z  dynią w  roli głównej. 
W  przedszkolnym Kuchci-
kowie dzieci przygotowywały 
już różne smakołyki, ale placki 
z dyni, zupa krem z dyni, sok 

i  owocowa sałatka z  dynią to 
było dla nich prawdziwe wy-
zwanie, z  którym poradziły 
sobie znakomicie. Zapach ciasta 
i  zupy dyniowej roznosił się 
po całym przedszkolu na znak 
dyniowego święta. Pogoda nam 

dopisywała, dlatego dopełnie-
niem wszystkich zajęć z dynią 
w  roli głównej była wspólna 
zabawa w ogrodzie przedszkol-
nym. Pomarańczowo-zielony 
wystrój ogrodu oraz dzieci 
w dyniowych strojach sprawiły, 
że można było poczuć się jak 
na dyniowej grządce – mówi 
Wiesława Górka, dyrektor 
przedszkola. 

W blasku słońca przedszkola-
ki zajadały się kiełbaską z grilla, 

owocami oraz kolorowymi dese-
rami z bitą śmietaną. Dyniowa 
Zumba, konkurencje sportowe, 
wspólne biesiadowanie oraz ra-
dość i uśmiech dzieci malowany 
promieniami jesiennego słońca 
podkreśliły wyjątkowość tego 
święta. Dekoracje i  smakołyki 
pozwoliły odkryć wiele zalet 
tego niedocenionego warzywa, 
a przede wszystkim dały oka-
zję do fantastycznej wspólnej 
zabawy. 

Organizatorami konkursu 
byli: Zarząd Główny Związku 
Polskich Spadochroniarzy, Fun-
dacja im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy Armii Krajowej, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Kul-
tury i Edukacji w Dziwnowie, 
Stowarzyszenie Byłych Żołnie-

rzy 1 Batalionu Szturmowego, 
Miejski Ośrodek Sportu i Kul-
tury w  Dziwnowie, Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 
Rada Miasta w  Dziwnowie, 
Kamieński Dom Kultury oraz 
Muzeum Spadochroniarstwa 
i Wojsk Specjalnych. 

Był Festiwal Dyni

milena Wiśniewska nagrodzona

W blasku słońca przedszkolaki zajadały się kiełbaską z grilla, owocami oraz kolorowymi deserami z bitą śmietaną

Milena w pracy noszącej tytuł „I… nadeszła noc” zaprezentowała postać Henryka Zachmosta

Zadaniem uczestnika konkursu było napisanie takiej pracy poświę-
conej sylwetce jednego z Cichociemnych, by podkreślić w niej: 
jego cechy charakteru, zasługi i te z reprezentowanych przez 
niego wartości, które mogłyby stanowić wzór dla współczesnych. 
Milena w pracy noszącej tytuł „I… nadeszła noc”, a napisanej pod 
czujnym okiem swojej wychowawczyni - Małgorzaty Kucharskiej, 
zaprezentowała postać Henryka Zachmosta. Warto dodać, że 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2016 Rokiem Cicho-
ciemnych, zatem głównym założeniem konkursu było oddanie im 
czci i okazanie szacunku. 

Uczennica klasy II „a” strzegomskiego LO Milena Wi-
śniewska zajęła III miejsce w  ogólnopolskim konkursie 
„Cichociemni… wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy” 
(w kategorii prac pisemnych uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych). 

Jesień roztacza wokół swe uroki, a przedszkolaki z „Misia 
Uszatka” w Strzegomiu, ciesząc się z obfitości jesiennych 
darów urządziły Optymistyczny Festiwal Dyni, podczas 
którego królowała Jej Wysokość Dynia. 

Koordynatorami przedsięwzięcia były: Magdalena 
Ciężki - nauczyciel języka polskiego oraz Ewa Ry-
zner - nauczyciel-bibliotekarz.
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Więcej o kinie: www.sck.strzegom.pl, 
fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: sck@sck.strzegom.pl

PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Kto wyreżyserował film pt. „Osobliwy dom Pani Peregri-
ne”? 
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie 
otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany film 
wyświetlany w dniach 15-16 października br.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strzegom-
skiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgłasza-
jącej, tj. imię, nazwisko i numer telefonu. W tytule e-maila 
należy wpisać „GWS – konkurs kinowy”. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani telefonicznie. Powodzenia!

Wygraj wejściówki do kina Sck !

„SEKRETNE ŻYCIE ZWIE-
RZAKóW DOMOWYCH” 
15 października/ godz. 14.00 
i godz. 16.00
16 października/ godz. 14.00 
i godz. 16.00
Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 
zł + okulary 3D wielokrotnego 
użytku 4,50 zł 

„BRIDGET JONES 3” 
15 października/ godz. 18.00 
i 20.30 
16 października/ godz. 18.00 
i 20.30 
Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„NOWE PRZYGODY ALA-
DYNA” 
21 października/ godz. 17.00 
23 października/ godz. 15.00 

Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 15 zł

„WOłYń” 
21 października/ godz. 20.00
23 października/ godz. 18.00 
Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„DZIELNA SYRENKA I PI-
RACI Z KRABOIDóW” 
29 października/ godz. 15.00
30 października/ godz. 15.00 
Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

„DZIEWCZYNA Z POCIą-
GU” 
29 października/ godz. 18.00
30 października/ godz. 18.00 
Bilety: normalny 18 zł, ulgowy 
15 zł

co w kinie Sck 

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

fb.me/sck.strzegom 
oraz pod adresem: 

sck@sck.strzegom.pl

30 września br. w piątkowy, 
jeszcze ciepły, ale już je-
sienny wieczór, mieszkańcy 
Strzegomia mogli wysłuchać 
utworów religijno – reflek-
syjnych w  wykonaniu Jó-
zefa Kuźmy i  Anety Sypko. 
Koncert odbył się na Patio 
Centrum Aktywności Spo-
łecznej „Karmel”. 

Artyści zaprezentowali m.in. 
utwory Artura Kaszowskiego, 
Piotra Pałki, a także Jacka Cy-
gana do muzyki Piotra Rubika. 
Były oczywiście łzy wzruszenia, 
wielkie brawa i  bisy. - Pieśni 
„Miłość cierpliwa jest”, „Ty 
tylko mnie poprowadź Panie”, 
„Zdumienie. Czy życie ma sens” 
w  wykonaniu tych artystów 
można słuchać bez końca – 
opowiadają uczestnicy koncertu. 

- Patio Centrum Aktywno-
ści Społecznej „Karmel” jest 
jednym z  najpiękniejszych, 
niezwykle klimatycznych miejsc 
w Strzegomiu. Mury Kościoła 
Zbawiciela oraz mury ota-
czające to szczególne miejsce 

z  nastrojowym oświetleniem 
stanowitą niepowtarzalną sce-
nerię koncertów, które odby-

wają się od kilku lat i  cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
– mówi Krzysztof Kalinowski, 

zastępca dyrektora Strzegom-
skiego Centrum Kultury.

Sck 

niezwykły koncert
Artyści wystąpili pod gwiazdami w nastrojowym oświetleniu. Publiczność była oczarowana

W  Bibliotece Publicznej 
Miasta i  Gminy Strzegom 
w piątki organizowane są zaję-
cia, adresowane dla maluchów 
i  ich mam. Tym razem tema-
tem była jesień. 

- 30 września był kolejnym 
piątkiem, kiedy w  Bibliotece 
Publicznej w Strzegomiu od-
były się zajęcia z grupą „Mama 
i  Ja w  bibliotece”. Przygoto-
waliśmy się na nadejście Pani 
Jesieni – mówi Katarzyna 
Wójcik, dyrektor placówki. 

Dzieci rozdmuchiwały koloro-
we piórka, podrzucały barwne 
wstęgi, woale, rzucały do kręgli 
woreczkami, klockami do celu. 
Wykonywały prace plastyczne 
– rozmazywanie barw jesieni 
przez folię i kolorowanie pa-
rasoli. Dzieci bawiły się, wy-
stukując tubą rytmy, układały 
także puzzle kwiatowe, karmiły 
rekina i  brały udział w  kon-
kurencjach zręcznościowych. 
Zapraszamy w  każdy piątek 
o 10.00.

Jesiennie w bibliotece

Wieczorne czytanie to osłoda 
dla rodzica posiadającego kartę 
dużej rodziny. Co prawda trudno 
pogodzić zainteresowania czwórki 
dzieci w  różnym wieku, ale jak 

się trafi dobra lektura, słuchają 
wszyscy. Odkąd najstarsza lato-
rośl wkroczyła w wiek nastoletni, 
staram się, by czytane były też 
książki o nastolatkach. Wybór 

dla dziewczyn jest bogaty, półki 
uginają się od łzawych historii 
miłosnych, gorzej z „chłopackimi 
lekturami”. 

 „Czekając na Gonza” zaczyna 
się kiedy rodzina Oza, Marcusa 
Ozbourne’a, przeprowadza się 
z Londynu do małej, prowincjo-
nalnej miejscowości. Start w nowej 
szkole wygląda na porażkę. Oz zy-
skuje pseudonim Pantalon i staje 
się szkolnym pośmiewiskiem. 
Nie da się jednak nie polubić 
Oza za opowiadanie o tarapatach 

z dystansem, pełnym humoru, 
inteligentnym językiem.

 Chłopiec zdobywa w nowej 
szkole kumpla. Na początku 
wydaje mu się odjechanym dzi-
wakiem, zakręconym na punk-
cie filmów i  literatury fantasy, 
z czasem jednak przekonuje się, 
że warto o przyjaźń powalczyć. 
Najważniejszy wątek to sprawa 
Gonza. Uchylę jeszcze jeden 
rąbek tajemnicy- tak Oz nazywa 
swojego przyszłego siostrzeńca. 
Sam Dave Cusins wydaje się mieć 

ciekawą biografię. Skończył szkołę 
artystyczną, przez długi czas grał 
w zespole muzycznym, pisze- bo 
lubi…

- Dobre recenzje ma też jego 
pierwsza książka „15 dni bez 
głowy”. Już wiem, że będę się 
starać, by Młody ją przeczytał. 
Jeszcze jedno, choć narratorem jest 
chłopak, to „Czekając na Gonza” 
spodoba się też dziewczynom. Bę-
dzie nawet ciut o miłości. Dobrze 
się czyta. Tekst jest podzielony na 
krótkie rozdziały. Poruszone pro-

blemy bliskie 
są młodym 
czytelnikom, 
akcja wart-
ka, a postaci 
budzą sym-
patię dzięki 
z g r a b n i e 
nakreślonym 
charaktery-
stykom – za-
chęca Beata Taraszkiewicz. 

Gorąco polecam! 
Beata Taraszkiewicz

nie przegap na bibliotecznej półce! 
Tym razem książkę poleca Beata Taraszkiewicz, strzegomianka, mama nastolatka. Zachęca do lektury „Czekając na Gonza”, autora Dave Cusins

- Z całym entuzjazmem mogę polecić wyszukaną w biblio-
tece powieść „Czekając na Gonza” – mówi Beata Taraszkie-
wicz. - Rodzina Oza, Marcusa Ozbourne’a, przeprowadza 
się z  Londynu do małej, prowincjonalnej miejscowości. 
Kontakt z dawnymi kumplami zajętymi grami komputero-
wymi szybko się urywa, bo w nowym miejscu są problemy 
z zasięgiem, a internet jest leniwy – dodaje. 
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Stawiska, choć są małą wsią, 
to bardzo aktywną. Po-
dobnie jak 

pozostałe wsie gminy Strze-
gom dysponują fun-

duszem sołeckim. 
- Środki fundu-
szu sołeckiego 

na 2016 r. przeznaczyliśmy 
na doposażenie świetlicy wiej-
skiej w sprzęty AGD oraz na-
mioty ogrodowe, zakup garażu 
blaszanego oraz organizację 
Festynu Rodzinnego – mówi 
Dorota Domaradzka. 

Potrzeb do realizacji jednak 
jest wiele. Należą do nich 
bez wątpienia budowa ka-
nalizacji, czyszczenie koryta 
rzeki Strzegomki, jak również 
budowa chodników oraz pla-
ców zabaw dla dzieci. Obec-
nie w  Stawiskach planowana 
jest budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

- Mieszkańcy byli na pre-
zentacji przydomowych 
oczyszczalni w Pogorzale, 
gdzie przedstawiono mon-
taż i funkcjonowanie takiej 
oczyszczalni, ale wszystko 
jest jeszcze w trakcie roz-
mów – wyjaśnia sołtys. 
Warto dodać, że w ostat-
nich dniach zakończono 
remont nawierzchni naj-
bardziej zniszczonego od-
cinka drogi powiatowej. 

Mieszkańcy Stawisk 
chętnie biorą udział w wy-
darzeniach, jakie rozgry-
wają się na terenie gminy 

Strzegom. Ich piękne i kolo-
rowe stoiska, które prezentują 
przy okazji dożynek, czy jar-
marków, zawsze zachwycają 
i budzą zainteresowanie zwie-
dzających. 

- Chciałabym wraz z miesz-
kańcami Stawisk podziękować 
burmistrzowi oraz władzom 
samorządowym za remont 
drogi. Jesteśmy wdzięczni 
za inwestycje, jakie były wy-

konane w  naszej niewielkiej 
miejscowości. Dziękujemy 
i prosimy o nas pamiętać przy 
realizacji następnych inwe-
stycji – podsumowuje Dorota 
Domaradzka. 

wsie

Tak zmieniają się nasze wsie – Stawiska

To jednak nie koniec robót, 
ponieważ gmina dofinanso-
wuje także prace konserwa-
cyjne rowów, które wyko-
nuje Spółka Wodna. Są to 
rowy w naszych okolicznych 
wsiach, np. w Kostrzy, Mora-
wie, Rusku, czy w  Stanowi-
cach. - Według planu prace 
powinny zakończyć się w po-
łowie listopada br., a wartość 
całego dofinansowania to 110 

tys. zł – informuje Zenon 
Sozański z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska i  Wsi. - Bardzo 
cieszę się, że udaje nam się 
sukcesywnie realizować takie 
zadania. Są one bardzo ważne 
dla mieszkańców – dodaje 
Andrzej Szczepanik, radny 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
oraz członek Spółki Wodnej. 

JAROSZóW
świetlica czynna od godz. 
14:00 - 18:00
20.10.2016 r. - tworzenie 
figurek z masy solnej-zajęcia 
plastyczne, godz.15:00
27.10.2016 r. - tworzenie 
ozdób z  okazj i  Hal lowe-
en  –  z a j ęc i a  p l a s t yczne , 
godz.16:00

KOSTRZA
świetlica czynna od godz. 
15.00 - 19.00
14.10.2016 r. - zajęcia pla-
styczne. Tworzenie  wzo-
rów na kartonie” pieczątką 
z ziemniaka”
17.10.2016 r. - na sportowo. 
Ćwiczenie mięśni brzucha, 
rowerek, nożyce, przysiady.
19.10.2016 - grzybobranie, 
zajęcia plastyczne, malowanie 
grzybów, Zajęcia manualne, 
robienie korali z jarzębiny

24.10.2016 r. - przygotowanie 
do Dnia Wszystkich Świętych, 
porządkowanie grobów
25.10.2016 r. zajęcia z witrażu
Zajęcia Stałe:
- zajęcia komputerowe
- próba grupy wokalno-tanecz-
na-wtorek
- gry i  zabawy na sali gimna-
stycznej

WIEśNICA
18,19,20.10.2016 r. - „Warto 
czytać” wspólne czytanie ba-
jek, czasopism, fragmentów 
książek.
25,26,27.10.2016 r. - gry i za-
bawy na świeżym powietrzu

GOCZAłKóW
24.10.2016 r. - zajęcia ruchowe 
na placu zabaw.
26.10.2016 r. - spacer do parku, 
obserwacja zmian zachodzących 
w przyrodzie. 

„Bukiety z kolorowych liści”.
31.10. 2016 r. - „Strachy i dusz-
ki na Hallowen” – prace z kolo-
rowego papieru.

ROGOźNICA
18.10.2016 r. - ludziki z kasz-
tanów, liści, szyszek- rozwijamy 
naszą wyobraźnię
21.10.2016 r. - wieczór z bajką 
lub filmem
28.10.2016 r. - wycieczka po 
okolicy
31.10.2016 r. – „Śmieszne dy-
nie” – prace kolorowego pa-
pieru
czwartki – Spotkania Klubu 
Seniora.

TOMKOWICE
Świetlica czynna od poniedział-
ku do piątku w  godz. 15.00 
- 19.00
PONIEDZIAłKI - zajęcia 
stolikowe

WTORKI - zajęcia plastyczne 
- jesienne dekoracje
śRODY - zajęcia rytmiczno- 
taneczne
CZWARTKI - tworzenie 
ozdób z okazji Halloween
PIąTKI - gry i zabawy na 
świeżym powietrzu, zabawy 
grupowe

GRABY
17.10.2016 - gry i zabawy
18.10.2016 - prace plastyczne
19.10.2016 - film na DVD
20.10.2016 - zabawy na placu 
zabaw
24.10.2016 - pomoc w lek-
cjach
25.10.2016 - zajęcia informa-
tyczne
26.10.2016 - turniej w siat-
kówkę
27.10.2016 - gry planszowe
31.10.2016 – symbolika Dnia 
Wszystkich Świętych

rowy melioracyjne do konserwacji
Prace powinny zakończyć się w połowie listopada br., a wartość całego dofinansowania to 110 tys. zł

W  nowym roku szkolnym 
najmłodsi uczniowie z  kla-
sy I  SP w  Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jaroszowie na 
lekcjach wychowania fizycznego 
będą brali udział w ministerial-
nym projekcie „Mały Mistrz”.

Ideą przewodnią programu 
jest zdobywanie przez uczniów 
określonych sprawności w  6 
kategoriach: rowerzysta – tu-
rysta, gimnastyk – tancerz, 
saneczkarz, narciarz, łyżwiarz, 
lekkoatleta, piłkarz i pływak – 
wodniak. Zdobywca kompletu 
sprawności otrzyma tytuł „Ma-
łego Mistrza”.

Na jaroszowskim boisku 
Orlik została przepro-
wadzona już lekcja wy-
chowania fizycznego 
„na kółkach” czyli na 
rowerach i hulajnogach. 
Pierwszaki z bardzo du-
żym zaangażowaniem 
podeszły do lekcji. Na 

zajęciach dzieci zapoznały się 
z  budową roweru i  hulajnogi 
oraz potrafiły wskazać różnice 
pomiędzy pojazdami. Dowie-
działy się jak należy bezpiecznie 
korzystać ze sprzętu oraz po-
znały podstawowe zasady ruchu 
drogowego.

Jednak najbardziej czekały 
na tor przeszkód, z  którym 
poradziły sobie znakomicie 
i zdobyły swoją pierwszą spraw-
ność - rowerzysty. Zajęcia pro-
wadziła nauczycielka – Joanna 

Citków.

W  kole jnych numerach 
„Gminnych W iadomośc i 
Strzegom” informujemy, ja-
kie zabytki otrzymały do-
tację na remont. W  drodze 
uchwały, kwotą 18.000,00 zł, 
został wsparty remont dachu 
kościoła p.w. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Rusku. Prace 

były realizowane w  terminie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 
2016 r. Wykonano remont 
dachów nad prezbiterium, 
kuchnią, zakrystią i kruchta-
mi. Położono nową dachówkę 
i  przeprowadzono obróbki 
blacharskie rynien i rur spu-
stowych. 

„mali mistrzowie” z Jaroszowa

Gmina wspiera zabytki

W „Gminnych Wiadomościach 
Strzegom” prezentujemy 
zmiany, jakie zachodzą na 
strzegomskich wsiach. W tym 
wydaniu o tym, co się dzieje 
w Stawiskach opowiada sołtys 
Dorota Domaradzka. 

Gmina Strzegom, w ramach dofinansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wykonuje 
prace konserwacyjne rowu melioracyjnego „Młynówka”, 
który jest głównym odbiornikiem wody deszczowej z tere-
nu całego miasta. Wykonawcą jest firma – Roboty Ziemne 
i  Budowlane Dariusz Żubert z  Zimnej Wody, a  termin 
zakończenia prac planowany jest na połowę października 
tego roku. 

zobacz, co będzie się działo w świetlicach wiejskich! 
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):
Kolejne mecze w sezonie: 
GKS Warta Bolesławiecka - AKS 0:4, AKS – Nysa Zgorzelec 3:1, Stal 
Chocianów – AKS 1:1, AKS – Lotnik Jeżów Sudecki 5:0

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Orkan Szczedrzykowice  6  18

2. Zagłębie II Lubin  6 16

3. Orla Wąsosz  6 13

4. AKS Granit Strzegom S. A.  6 13

5. Stal Chocianów  6 12

6. Włókniarz Mirsk  6 11

7. Apis Jędrzychowice  6 10

8. Karkonosze Jelenia Góra  6 8

9. Sparta Grębocice  6 8

10. Chrobry II Głogów  6 6

11. Granica Bogatynia  6 6

12. Nysa Zgorzelec  6 5

13. Zamet Przemków  6 5

14. Piast Wykroty  6 3

15. GKS Warta Bolesławiecka  6 1

16. Lotnik Jeżów Sudecki  6 0

Wyniki piłkarskie
Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol  
Stanowice):
Kolejne mecze w sezonie: 
Unia – Cukrownik/ Polonia Pszenno 1:4, Darbor Bolesławice – Unia 
1:3, Unia - Ślężanka Tąpadła 2:1, Wenus Nowice – Unia 2:3
Herbapol – Zryw Łażany 3:0 walkower (na boisku 2:0), Płomień Ma-
kowice – Herbapol 2:1, Herbapol – Czarni Sieniawka 3:4, Cukrownik/ 
Polonia Pszenno – Herbapol 0:0
Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 6 16

2. LKS Wiśniowa 6 15

3. Unia Jaroszów 6 12

4. Czarni Sieniawka 6 10

5. Płomień Makowice 6 9

6. Delta Słupice 6 9

7. Cukrownik/ Polonia Pszenno 5 8

8. Błękitni Słotwina 6 8

9. Darbor Bolesławice 6 6

10. Wenus Nowice 6 6

11. Ślężanka Tąpadła 5 5

12. Zieloni Mrowiny 6 5

13. Herbapol Stanowice 6 4

14. Zryw Łażany 6 1

Klasa B – grupa Świdnica I (Sokół Kostrza, Huragan Olszany):
Kolejne mecze w sezonie: 
Nysa Kłaczyna – Sokół 5:0, Sokół – LKS Piotrowice Świdnickie 5:2, 
Wierzbianka Wierzbna – Sokół 2:0, Sokół - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 2:6
Huragan – Błyskawice Kalno 1:3, Orzeł Witoszów – Huragan 7:0, 
Podgórze Wałbrzych – Huragan 7:0, Huragan – Nysa Kłaczyna 0:3 

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto W-ch 5 15

2. Wierzbianka Wierzbna 5 15

3. Podgórze Wałbrzych 5 12

4. Orzeł Witoszów 5 12

5. Nysa Kłaczyna 5 12

6. MKS II Szczawno Zdrój 5 9

7. Sokół Kostrza 5 6

8. Tęcza Bolesławice 5 6

9. Zagłębie Wałbrzych 5 6

10. LKS Piotrowice Świdnickie 5 6

11. Błyskawica Kalno 5 3

12. Grom Panków 5 3

13. Płomień Dobromierz 5 0

14. Huragan Olszany 5 0

Ź
ródło: w

w
w

.90 m
inut.pl

Otwarcia marszobiegu do-
konała dyrektor ZSP w Jaro-
szowie - Beata Jankiewicz. 
Dokładnie o godzinie 11:00 
wystartował pierwszy bieg 
dziecięcy. W sumie przepro-
wadzono 8 biegów na różnych 

dystansach dla przedszkolaków, 
uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum. W samo południe 
na trasę wyruszyli uczestnicy 
biegu głównego, a kilka minut 
po nich chodziarze Nordic 
Walking.

Podczas marszobiegu funk-
cjonowała loteria fantowa, gdzie 
można było nabyć losy za jedyne 
5 zł. Każdy los był nagradzany, 
a wszystkie dzieci uczestniczące 
w loterii otrzymały pastę do 
zębów. Zbierane były środki 

finansowe na zakup sprzętu 
sportowego do uatrakcyjnienia 
lekcji wychowania fizycznego. 
Sprzedano wszystkie losy.

Każdy uczestnik sobotnich 
zawodów otrzymał medal lub 
dyplom i miał szansę na wy-

losowanie nagrody. 190 to 
nowy rekord frekwencji w 
marszobiegu, 115 - tylu było 
uczestników w biegach dzieci 
i młodzieży oraz 75 - tyle 
osób wystartowało w biegu 
głównym i marszu Nordic 
Walking. Z każdym kolejnym 
rokiem powiększa się ilość 
uczestników, co bardzo cieszy 
organizatorów i motywuje do 
podejmowania coraz większych 

wysiłków w przygotowaniach 
do kolejnej edycji Marszobie-
gu. - W sobotę odbywało się 
kilka innych imprez biegowych 
na terenie województwa i tak 
liczna frekwencja świadczy o 
coraz wyższej randze zawodów. 
Do Jaroszowa przyjeżdżają nie 
tylko mieszkańcy gminy czy 
powiatu, lecz również całego 
Dolnego Śląska – mówią or-
ganizatorzy. 

iV Jaroszowski marszobieg Przełajowy
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań w przygotowaniach marszobiegu, a uczestnicy je docenili, tworząc wspaniałe widowisko sportowe i rekreacyjne

1 października br. - wspaniałe święto Sportu w Jaroszowie zorganizowali: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszo-
wie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie, Państwowa Inspekcja Sanitarna Oddział w świdnicy, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Strzegomiu oraz Społeczność Biegowa „Strzegomska Dwunastka” .

z A S A D Y  S e G r e G O W A n i A  Ś m i e c i
Każdy miesz-
kaniec zobo-
wiązany jest 
do segrego -
wania odpa -
dów na dwie 
frakcje:
- o d p a d y 

zmieszane
- odpady su-

che

Odpady mogą być 
zb ierane  także 
w workach, które są 
do nabycia w ZUK-
-u lub też w innych 
miejscach. Pamię-
tać należy jednak, 
żeby została zacho-
wana ich ustawowa 
kolorystyka.

Pojemniki na-
leży wystawić 
przed posesją 
na chodniku 
w dniu odbio-
ru, chyba że 
jest do nich 
swobodny do-
jazd pojazdem 
odbierającym 
odpady.

Odpady wielkogabaryto-
we, AGD, RTV itp. należy 
wystawiać tylko w dniu 
ich odbioru zgodnie z har-
monogramem jeden raz 
w kwartale. W pozosta-
łych terminach odpady te, 
jak i inne odpady uciążli-
we można dostarczać do 
PSZOK w Strzegomiu, ul. 
Al. Wojska Polskiego 75. 
Będą przyjęte za darmo.
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REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ZBIÓRKA Z GNIAZD GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski

REJON I REJON II REJON III REJON IV

Agatowa, Al. Wojska Polskiego, 
Ametystowa, Bankowa, Bazaltowa, 
Bukowa, Ceglana, Chopina, Cicha, 
Czerwonego Krzyża, Dębowa, 
Dworcowa, Fiołkowa, Granitowa, 
Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Kochanowskiego, Kolejo-
wa, Kościuszki, Kwarcowa, Legnic-
ka, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, 
Niecała, Niepodległości, Ofiar Ka-
tynia, Paderewskiego, Promenady, 
Puławskiego, Reja, Różana, Rzeźni-
cza, Sikorskiego, Skalna, Sosnowa, 
Staffa, Św. Anny, Św. Jana, Wałowa, 
Witosa, Wyspiańskiego,

3-go Maja, Agrestowa, Andersa, Anielewicza, 
Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Getta, Bracka, 
Brzegowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarna, 
Dąbrowskiego, Dembińskiego, Dolna, Górnicza, 
Gronowska, Jagodowa, Jeleniogórska, Kamienna, 
Kasztelańska, Konopnickiej, Kopalniana, Koszaro-
wa, Kościelna, Krótka, Ks. Prałata St. Siwca, Kwia-
towa, Leśna, Limanowskiego, Lipowa, Malinowa, 
Milenijna, Miodowa, Morska, Ogrodowa, Olszowa, 
Parkowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, Polna, 
Porzeczkowa, Rybna, Rynek, Słoneczna, Starzyń-
skiego, Strzelnicza, Szarych Szeregów, Szkolna, 
Św. Jadwigi, Św. Tomasza, Świdnicka, Wałbrzyska, 
Wesoła, Widokowa, Winogronowa, Wodna, Wolska, 
Wrzosowa, Wspólna, Wydobywcza, Zielona,

Bartoszówek, Gro-
chotów, Jaroszów 
, Międzyrzecze, 
Modlęcin, Morawa, 
Olszany, Rusko, 
Skarżyce, Stanowi-
ce, Stawiska,

Goczałków , 
Goczałków Górny, 
Godzieszówek, 
Granica, Graniczna, 
Kostrza, Rogoź-
nica, Tomkowice, 
Wieśnica , Żelazów, 
Żółkiewka,

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH SAMOCHODAMI KONTENEROWYMI
Cykl tygodniowy – rok 2016

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

1. Kościelna
(NOVA DENT)
2. Szkolna
3. Za Bogunem
4. Św. Tomasza
5. Al. Wojska Polskiego
38-40-42
6. BAR
7. Za Rossmanem
8. Św. Jana
9. Matejki
10. URZĄD MIEJSKI
11. Granitowa
12. Ogrodowa 9
13. Krótka
14. Boh. Getta 15

1. Za Rossmanem
2. Boh. Getta 15
3. Szkolna
4. Kościelna
(NOVA DENT)
5. Dolna 3
6. Kwiatowa
7. Wrzosowa
8. Bankowa
9. Al. Woj. Pol. 31
10. URZĄD MIEJSKI
11. KAMIENNA
SPÓŁDZIELNIA
12. Witosa
13. KOŚCIELNA
GARAŻE

1. Szkolna
2. Kościelna
(NOVA DENT)
3. Dolna 2
4. Dolna 44
5. Za Rossmanem
6. BAR
7. Kościelna
Jutrzenka
8. Al. Wojska
Polskiego 43abc
9. URZĄD MIEJSKI
10. Ogrodowa 9
11. Za Bohunem

1. Szkolna
2. Kościelna
(NOVA DENT)
3. Witosa
4. Św. Tomasza
5. Św. Jana
6. Za Rossmanem
7. Boh. Getta 15
8. Bankowa
9. URZĄD MIEJSKI
10. Matejki
11. Ogrodowa 9
12. BAR
13. KRÓTKA

1. Szkolna
2. Kościelna
(NOVA DENT)
3. Dolna 3
4. Za Bohunem
5. BAR
6. Za Rossmanem
8. GRANITOWA
9. Al. Wojska
Polskiego 38-40-42
10. KOŚCIELNA
GARAŻE
11. AL. WOJ.
POLSKIEGO 31
12. URZĄD MIEJSKI
13. OGRODOWA 9
14. KAMIENNA
SPÓŁDZIELNIA

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy – odbiór zostanie przesunięty o dzień.

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ZMIESZANYCH Rok 2016 r. (CYKL TYGODNIOWY)

Poniedziałek

Jaroszów + Osiedle + Hotele, Skarżyce

Miasto punktowo: Al. Wojska Polskiego - punktowo, Kościuszki punktowo, Mostowa, Sikorskiego, Parkowa 2-7, Pade-
rewskiego - punktowo, Wolska, Kasztelańska 2, 6-10, Legnicka punktowo, Czerwonego Krzyża przy Policji, Ogrodowa 
1, Of. Katynia, Św. Anny 1-9, Św. Tomasza, Świdnicka 15-17, Armii Krajowej 2-12 + punktowo, Wspólna, Bracka, Leśna, 
Armii Krajowej za przejazdem do ul. Ceglanej, Chopina, Niecała, Mickiewicza, Różana, Fiołkowa, Kalcytowa, Skalna, 
Kwarcowa, Ametystowa, Bazaltowa, Granitowa, Agatowa, Jaśminowa, Szarych Szeregów do nr 20 - obie strony, 
Morska, Św. Jadwigi, Koszarowa, Armii Krajowej 7, 10, 16 i 25, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, Al. Woj. Polskiego 9 i 
48-48a, Legnicka 3 i 4, Dolna 28, Dworcowa, Wyspiańskiego, Staffa, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Krótka 9A-9B

Wtorek

Goczałków Dolny, Międzyrzecze, Grochotów, Graniczna

Miasto: Bankowa punktowo, Paderewskiego 29 za restauracją DALI, Niepodległości + Kamieniarze, Boh. Getta 4A

Środa

Jaroszów + Osiedle, Modlęcin Duży, Tomkowice, Granica, Modlęcin Mały, Olszany

Miasto: Legnicka - od 22 do nr 62, Kościuszki - punktowo, J. Matejki, Ofiar Katynia, Parkowa, Widokowa, Św. Anny - 
punktowo, Paderewskiego, Niepodległości, Świdnicka od nr 1 do parkingu, Al. Wojska Polskiego 1, Kolejowa, Wałowa, 
Al. Woj. Polskiego 9, Kamienna, Cicha, Oś. Piast, Chopina, Kasztelańska, Kasztelańska 2, 6-8, Wolska, Rybna 2-4 
od strony Kasztelańskiej, Ceglana, Al. Wojska Polskiego 2-6, 44, 51, 61-63, Legnicka 40

Czwartek

Żelazów, Kostrza, Żółkiewka + Wiatrak (62-62a, 64, 65, 66)

Miasto: Niepodległości (BARCZ pojemniki), Puławskiego, Parkowa - punktowo, Al. Wojska Polskiego od ZUK do CPN 
ORLEN, Wałowa, Wesoła, Leśna, Rzeźnicza, Reja, Legnicka punktowo od 10 do Placu targowego + parking INTER-
MARCHE, Kamienna, Rynek ROSSMAN, Klonowa, Kasztanowa, Dębowa, Bukowa + Sosnowa (2 pojemniki), Św. 
Jadwigi, Brzegowa od nr 9 do nr 71, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bukowa 1-5, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dębowa 
1-5, M. Konopnickiej, Miodowa, Św. Tomasza, Ogrodowa 1, Świdnicka - punktowo, Armii Krajowej - punktowo, Św. 
Anny 2, Rybna, Wodna, 3-go Maja, Szarych Szeregów od Sklepu Motoryzacyjnego do Morskiej, Zielona, Czarna, 
Świdnicka od 39 do 54, Polna, Wrzosowa, Lipowa, Piłsudskiego, Dembińskiego, Olszowa, Bema, Słoneczna, Brzozowa, 
Limanowskiego, Starzyńskiego, Andersa, Malinowa, Brzegowa do nr 9, Prałata Siwca, Kościuszki 33

Piątek

Rusko, Jaroszów punktowo + Osiedle, Bartoszówek, Morawa, Jaroszów 71, 103

Miasto: Osiedle Graby: Dolna, Górnicza, Kopalniana, Wydobywcza, Jeleniogórska, Wałbrzyska, Szarych Szeregów: 
budynki wojskowe, Kamienna, Kasztelańska 2, 20, Koszarowa, Armii Krajowej 22, 25 oraz 2 budynki wojskowe z 
pojemnikami V-110, Bohaterów Getta od nr 12, Chopina punktowo, Legnicka 3 i 4, Wesoła, Świdnicka 31-33, 37, 38, 
Al. Woj. Polskiego 9, Kościuszki 20-20a, Parkowa - punktowo, Kościuszki punktowo, Ofiar Katynia, Witosa, Pade-
rewskiego punktowo, Bankowa cała, Al. Wojska Polskiego 1, 52, 60, 78 + za obwodnicą, Parkowa - 2-7, Gronowska, 
Winogronowa, Strzelnicza, Anielewicza, Agrestowa, Jagodowa, Porzeczkowa, Brzoskwiniowa, Kamienna, Cicha, 
Osiedle Piast, Św. Anny - punktowo, Oś. Piast, Cicha

Jeżeli termin odbioru wypada w święto, dniu wolnym od pracy - odbiór zostanie przesunięty o dzień.

REJONY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH SUCHYCH  
I BIODEGRADOWALNYCH GMINA STRZEGOM

Miasto Wioski + Osiedle Wschód

REJON I REJON II REJON III REJON IV REJON V

Agatowa, Al. Wojska 

Polskiego, Ametystowa, 

Bankowa, Bazaltowa, 

Bukowa, Ceglana, Cho-

pina, Cicha, Czerwo-

nego Krzyża, Dębowa, 

Dworcowa, Fiołkowa, 

Granitowa, Jaśminowa, 

Kalcytowa, Kasztano-

wa, Klonowa, Kocha-

nowskiego, Kolejowa, 

Kościuszki, Kwarcowa, 

Legnicka, Matejki, 

Mickiewicza, Mostowa, 

Niecała, Niepodległości, 

Ofiar Katynia, Pade-

rewskiego, Promenady, 

Puławskiego, Reja, 

Różana, Rzeźnicza, 

Sikorskiego, Skalna, 

Sosnowa, Staffa, Św. 

Anny, Św. Jana, Wało-

wa, Witosa, Wyspiań-

skiego,

3-go Maja, Andersa, Armii 

Krajowej, Bema, Bohaterów 

Getta, Bracka, Brzegowa, 

Brzozowa, Czarna, Dąbrow-

skiego, Dembińskiego, Dolna, 

Górnicza, Jeleniogórska, 

Kamienna, Kasztelańska, 

Konopnickiej, Kopalniana, 

Koszarowa, Kościelna, Krótka, 

Ks. Prałata St. Siwca, Kwia-

towa, Leśna, Limanowskiego, 

Lipowa, Malinowa, Milenijna, 

Miodowa, Morska, Ogrodowa, 

Olszowa, Parkowa, Piłsudskie-

go, Plac Jana Pawła II, Polna, 

Rybna, Rynek, Słoneczna, 

Starzyńskiego, Szarych Sze-

regów, Szkolna, Św. Jadwigi, 

Św. Tomasza, Świdnicka, 

Wałbrzyska, Wesoła, Widoko-

wa, Wodna, Wolska, Wrzoso-

wa, Wspólna, Wydobywcza, 

Zielona,

Agrestowa, 

Al. Woj. 

Polskiego 

od nr 78 do 

końca, ,  

Anielewicza, 

Bartoszówek, 

Brzoskwinio-

wa, 

Graniczna, 

Gronowska, 

Jagodowa, 

Jaroszów , 

Międzyrze-

cze,  

Morawa, Po-

rzeczkowa,  

Rusko, 

Skarżyce, 

Strzelnicza, 

Winogrono-

wa,

Godzieszó-
wek, 

Granica, 

Grochotów,

Modlęcin, 

Olszany, 

Stanowice, 

Stawiska, 

Tomkowice,

Goczałków, 

Goczałków 

Górny,  

Kostrza,  

Żelazów, 

Żółkiewka, 

Wieśnica, 

Rogoźnica,
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Przetarg ograniczony - grunty rolne

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony.
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nierucho-
mość niezabudowana oznaczona 
jako działka nr 45, AM – 1, Obr. 
Goczałków położona w Goczałko-
wie, gmina Strzegom powierzchnia 
wg rejestru ewidencji gruntów 
wynosi 0,3001 ha Dla nieruchomo-
ści urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich, klasa 
gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 10 listopada 
2004 r. nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1R3 uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów zwią-
zanej z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. 
zm.). Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 
6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązują 

się do załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co najmniej 
5 lat gospodarstwa rolnego położo-
nego na terenie gminy Strzegom – 
dowodem jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej 5 
lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 
proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą lub 
samoistnym posiadaczem. Oświad-
czenie powinno być poświadczone 
przez Burmistrza lub osobę upo-
ważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 803 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) 
w sprawie kwalifikacji rolniczych po-
siadanych przez osoby wykonujące 
działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycznym 
i formalno-prawnym przedmiotu 
przetargu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – podstawa 
prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 
24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadające 
ustrój wspólności majątkowej – po-
winny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż 
wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazanymi 
w punkcie 2 w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 10.11.2016 r. – dz. nr 45, AM- 
1, Obr. Goczałków” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 28.10.2016 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi 
Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą 
wymaganych dokumentów nie zo-
staną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami 
i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 03.11.2016 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nierucho-
mości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia tysięcy złotych 00/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w pieniądzu, w wysokości 2.000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100). 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 07.11.2016 r. na 
konto GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpłaty 
należy wpisać: „wadium – dz. nr 45, 
AM-1, Obr. Goczałków”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na konto 
gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy sprze-
daży w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
10.11.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – 
sala konferencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany 
przez pełnomocnika, konieczne jest 
przedłożenie oryginału notarialnego 
pełnomocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie po-
stępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej przynajmniej 
o jedno postąpienie. Postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu. Umowa nota-
rialna może być zawarta wyłącznie 
z osobą, która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. 
zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny, 
przy czym informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony w 
terminie do 21 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i powinna 
być odnotowana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachodni WBK 

S.A. O/Strzegom, nr rachunku 81 
1090 2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związane z 
przetargiem można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II piętro lub 
telefonicznie pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
18/7, AM – 1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,1878 ha Cena wywoławcza 
nieruchomości 75.000,00 zł
Wadium - 7.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2016 r. o godz. 1130 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
18/9, AM –1, Obr. Żółkiewka, 
położona w Żółkiewce, gmina 
Strzegom powierzchnia wg 
rejestru ewidencji gruntów 
0,2425 ha Cena wywoławcza 
nieruchomości 96.000,00 zł
Wadium - 9.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
03.11.2016 r. o godz. 1200 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.

Dla powyższych nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00042259/2.
Nieruchomości są wolne od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 29 października 
2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
obrębu wsi Żółkiewka w gminie 
Strzegom działka:
- nr 18/7 oznaczona jest symbo-
lem 10 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- nr 18/9 oznaczona jest sym-
bolem 9 MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przyszły nabywca nieruchomo-
ści uzyska techniczne warunki 
przyłączenia do sieci wodno-ka-
nalizacyjnej dla nieruchomości, 
w których to warunkach zobowią-
zany zostanie do:
Uzyskania i dostarczenia do WiK 
Sp. z o.o. w Strzegomiu pisemnej 
zgody właściciela nieruchomości 
dz. nr 18/8 na którego terenie 
znajduje się sieć kanalizacji sa-
nitarnej, na wejście na teren jego 
nieruchomości w celu włączenia 
do sieci ks, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłączy 
kanalizacji sanitarnej.

Uzyskania i dostarczenia do 
WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
pisemnej zgody właściciela 
nieruchomości (w przypadku 
dz. 18/7 zgoda właściciela dz. 
16 lub 17, w przypadku dz. 18/9 
zgoda właściciela dz. nr 17) na 
którego terenie znajduje się 
sieć wodociągowa, na wejście 
na teren jego nieruchomości 
w celu włączenia do sieci wodo-
ciągowej, ułożenia i późniejszej 
eksploatacji odcinka przyłącza 
wodociągowego. 
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.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w kwocie wymienionej przy od-
powiedniej działce na konto gmi-
ny Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr rachun-
ku: 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31.10.2016 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 sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej do 
dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać 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, wyma-
gane jest notarialnie potwier-

dzone 
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 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 Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-543, 
ponadto informacja o przetargu 
umieszczona 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.
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Wielkimi krokami zbliża się koniec realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką 
nr 374”. Ulice zyskają nowe nawierzchnie, zjazdy, krawężniki, chodniki z kostki granitowej oraz ścieżki rowerowe. Całości dopełni nowe oświetlenie, ławki parkowe, jak również 
kosze na śmieci. Uroku dodadzą nowe nasadzenia krzewów. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 mln złotych z „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Trwa drogowa rewolucja


