
Prace termomodernizacyjne 
mają przejść: Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2, Publiczne 
Przedszkole nr 2, Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 2, budynek 
szkolno-przedszkolny w  Jaro-
szowie i Publiczne Przedszkole 
w Stanowicach.

W ramach projektu ocieplo-
ne zostaną ściany zewnętrz-

ne, stropodachy, wymienio-
ne zostaną okna i   drzwi, 
powstaną nowe instalacje 
grzewcze albo modernizacji 
i  regulacji ulegną istnieją-
ce. W  Jaroszowie zostanie 
zamontowany ekologiczny 
kocioł CO spalający biomasę, 
a  w  Stanowicach – pompa 
ciepła.

Realizacja projektu rozwiąże 
kompleksowo problem ni-
skiej efektywności energetycz-
nej budynków oświatowych 
w gminie. - Widzimy korzyści, 
jakie przyniosła termomo-
dernizacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Jaroszowie 
oraz sali gimnastycznej w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
nr 4. W budynkach jest ciepło, 
a pogoda nie zaburza organiza-
cji zajęć, tak jak bywało to daw-
niej, kiedy z  powodu chłodu 
trzeba było odwoływać zajęcia 
wf-u i dogrzewać sale lekcyjne 
elektrycznymi grzejnikami - 
mówi burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta.

Na realizacji projektów sko-
rzystają wszyscy. Uczniowie 

będą mieli zapewnione odpo-
wiednie warunki nauki, gmina 
zaoszczędzi cześć pieniędzy 
przeznaczonych na ogrzewanie 
szkół i  przedszkoli, a  dodat-
kowo znacznie poprawi się 
estetyka obiektów poddanych 
termomodernizacji – dzięki 
nowym elewacjom. Poprawi się 
jakość powietrza, dzięki mniej-
szemu zużyciu paliw kopalnych 
do ogrzewania szkół.

Gminne Wiadomości
StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
Po i przed sesją

Za nami jedna z grudnio-
wych sesji, a przed nami sesja 
budżetowa. Jakie uchwały 
zostaną ustalone i jakie za-
dania zaplanowano na rok 
2017? 

 str. 3

StrzeGom
Lepsza woda

Zakończono długo ocze-
kiwaną przez mieszkań-
ców inwestycję dotyczącą 
modernizacji technologii 
uzdatniania wody na stacji 
w Żelazowie 

 str.4

StrzeGom
Jak minął rok?

Specjalnie dla naszych 
Czytelników podsumowuje-
my rok 2016 i przypomina-
my najważniejsze wydarze-
nia z każdego miesiąca. 

 str. 6-9

W skrócie:

Odblaski 

Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców, aby po zmro-
ku nosili odblaski. Pozwoli 
to być widocznym dla kie-
rujących pojazdami! 

inne godziny 

Na stronie www.osir.
strzegom.pl podane zostały 
godziny otwarcia obiektów 
sportowych w okresie świą-
teczno-noworocznym. 

zjazd 

Znana jest data Zjaz-
du Absolwentów Zespołu 
Szkół w Strzegomiu. Został 
on zaplanowany na 23 wrze-
śnia 2017 r. 

Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 106; 23.12.2016 r. Następne wydanie: 20.01.2017 r. Rok V ISSN 2299 – 579X. 

Planowane zakończenie robót: 
31.05.2018 r.
Wartość projektu: ok. 5,09 mln 
zł
Wartość dotacji: ok. 3,36 mln zł 

Projekt ma strategiczne znaczenie dla gminy Strzegom, ponieważ jest 
elementem „Planu Gospodarki Emisyjnej dla Gminy Strzegom”, a ponadto 
stanowi realizację projektów rewitalizacyjnych wskazanych w „Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025”:
B08 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie 
Strzegom – budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu 
B19 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie 
Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 

Docieplą szkoły
Po zakończeniu inwestycji w strzegomskich placówkach oświatowych będzie o wiele cieplej i przyjemniej

Wyremontowany budynek PSP Jaroszów

Już niebawem docieplonych zostanie sześć placówek oświatowych w  gminie Strzegom. Wniosek o  dofinansowanie 
„Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom” znalazł się na ósmym miejscu (wśród 28 
złożonych). 7 grudnia br. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła wyniki naboru. Prace rozpoczną 
się w przyszłym roku i zakończą 31.05.2018 r. Koszt inwestycji to 5,09 mln zł, z czego dotacja to ok. 3,36 mln zł.
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- Gimnastyka jest ważna dla 
człowieka w  każdym wieku, 
ale dla seniora jest warunkiem 
utrzymania sprawności fizycz-
nej na kolejne lata. Aktywni 
seniorzy składają serdeczne 
podziękowania osobom, dzięki 
którym gimnastyka dla senio-
rów jest realizowana w naszej 
gminie już od 3 lat. - Dzięku-
jemy burmistrzowi Zbignie-
wowi Suchycie, dyrektorowi 
OSiR Grzegorzowi Luszaw-

skiemu oraz prowadzącym 
ćwiczenia Dorocie Sas i Ma-
ciejowi Romanowskiemu – 
mówią strzegomianie. 

- Seniorzy rozpoczynają 
teraz przerwę świąteczną, 
ale już od 16 stycznia 2017r. 
zapraszamy na gimnastykę, 
która będzie real izowana 
do końca maja 2017 r. – 
dodaje Katarzyna Wójcik, 
pełnomocnik burmistrza ds. 
seniorów. 

seniorzy w ruchu
Ponad 180 seniorów z gminy Strzegom wzięło udział w zajęciach fizycznych w ośrodku sportu

W  Mieroszowie 11 grudnia 
br. odbył się przegląd grup 
wokalnych seniorów pt. „Se-
nior kolęduje”. W  przeglądzie 
zaprezentował się strzegomski 
zespół „Retro”.

W sumie uczestniczyło osiem 
zespołów. Założeniem prze-
glądu było promowanie i pro-
pagowanie kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych, inspi-
rowanie środowiska seniorów 
do szukania nowych form pracy 
artystycznej oraz stworzenie 
amatorskim zespołom seniorów 
i instruktorom możliwości kon-
frontacji artystycznej. 

- Każdy zespół przygotował 3 
utwory o charakterze świątecz-
nym. Repertuar prezentowany 
przez uczestników oceniany był 
przez jury. Miło nam poinfor-
mować, że 1. miejsce zajął nasz 
zespół „Retro”. Oprócz nagrody 
każdy uczestnik otrzymał lam-
pion na świeczkę. Wszystkich 
ugoszczono ciepłym i słodkim 
posiłkiem. Było bardzo miło. 
Oczywiście na zakończenie 
wszystkie zespoły zaśpiewały 
zbiorowo nasze piękne kolędy 
– podkreśla Barbara Śmiatacz, 
kierownik zespołu „Retro”.

red

Cykl 4 książek Ele-
ny Ferrante: „Genialna 
przyjaciółka”, „Historia 
nowego nazwiska”, „Hi-
storia ucieczki” i „Historia zagi-
nionej dziewczynki” to literatura 
przez duże „L”. 

Historia, którą pisarka opowia-
da, rozpoczyna się we Włoszech 
w  latach 50. ubiegłego wieku, 
a więc w kraju zdominowanym 
przez kulturę patriarchalną, gdzie 
kobiety odgrywały rolę służebną. 
I dokładnie tak jest u Ferrante, 
zwłaszcza w pierwszym tomie. 
Bieda, przemoc, męski szowinizm 
niemal zerowe szanse na poprawę 
swojego statusu. W takich warun-
kach dwie zaprzyjaźnione dziew-
czynki - Elena i Lila rozpoczynają 
wspinaczkę w  górę społecznej 
drabiny. Jedna robi to w sposób 
konwencjonalny: sukcesy szkolne, 
studia, korzystne zamążpójście, 

kariera pisarska, dru-
ga – inteligentna, ale 
krnąbrna wcześnie koń-
czy edukację. Zostaje 

wydana za mąż, rodzi dziecko. 
Główny wątek tej czterotomowej 
opowieści to walka dwóch przyja-
ciółek o niezależność i wyrwanie 
się z ograniczeń, jakie stawia im 
patriarchalna kultura. Symbolem 
niszczącej męskiej siły jest ich 
szkolny kolega, później uczony, 
wreszcie polityk, z którym obie 
miały płomienne romanse. Pod 
wieloma względami to odpo-
wiednik Greya: skupiony na sobie, 
egoistyczny, maczystowski, traktu-
jący kobiety instrumentalnie. Ale 
obie w różnym czasie szczęśliwie 
wyzwalają się spod jego duchowej 
dominacji.

Halina Duch 
Biblioteka Publiczna miasta 

i Gminy strzegom

strzegomianie kolędowali

Jedna opowieść, cztery tomy me w wkkw 
Mistrzostwa Europy we 

wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego coraz bliżej. Do 
imprezy pozostało niecałe 250 
dni. Trwa już otwarta sprzedaż 
biletów dla publiczności, nabór 
wolontariuszy oraz proces przy-
znawania akredytacji prasowych.

Mistrzostwa Europy w wkkw 
odbędą się po raz pierwszy 
w Polsce. Rozgrywane są w la-
tach nieparzystych w  cyklu 
olimpijskim - naprzemiennie 
z mistrzostwami świata i igrzy-
skami olimpijskim. Poprzednie 
mistrzostwa odbyły się w 2015 
roku w  szkockim Blair Ca-
stel i  transmitowane były do 
96 krajów świata, a  transmisje 
z  zawodów obejrzało w  sumie 
przeszło 35 mln widzów.

Szczegółowe informacje o ka-
tegoriach dostępnych biletów, 
rekrutacji wolontariuszy oraz 
procesie akredytacji dzienni-
karzy dostępne są na oficjalnej 
stronie mistrzostw - www.Strze-
gom2017.pl

O mistrzostwach Europy bę-
dziemy informować na bieżąco 
na łamach „Gminnych Wiado-
mości Strzegom”. 

red

Strzegomski Warsztat Te-
rapii Zajęciowej ma już 3 
lata. Urodziny były pełne 
niespodzianek.

- Dzień rozpoczęliśmy bar-
dzo czarodziejsko - pokazem 
magii i  iluzji. Dwoje uczest-
ników warsztatu spróbowało 
swoich sił na miejscu magika, 
co nie było łatwym zadaniem. 
Wielu wrażeń dostarczyły 
nam wyczarowane prawdziwe 
zwierzęta: królik i gołębie. Na-
stępnie po krótkiej przerwie, 
w czasie której odsłuchaliśmy 
reportażu z  Radia Sudety na 
temat pracy w  WTZ 
w  Strzegomiu, 
k t ó r y  p r z e -
p r o w a d z i ł 
z  nami prze-
sympatyczny 
Leonard Ja-
kuszczonek, 
p r z y s t ą p i -
l i ś m y  d o 
k o n k u r s u 
„Strzegom 
moje mia-
s to, mo j a 
g m i n a ” . 
Uczestnicy 
zostali po-
dzieleni na 
trzy drużyny i  przystąpili do 
działania. Do ułożenia była 
rozsypanka wyrazowa, puzzle, 

krzyżówki, wykreślanka, kolo-
rowanie herbu naszego miasta 
z użyciem odpowiednich kolo-

rów. Każdy uczestnik był 
zaangażowany w  kon-
kurs, któremu towa-
rzyszyło wiele emocji. 
Wszyscy zawodnicy 
otrzymali granitowe 
serduszka, wykonane 
przez Jerzego Zyska. 
Na zakończenie od-
śpiewaliśmy sobie „Sto 
lat ” i  posmakowali-
śmy pysznego tortu 
malinowo-śmietan-
kowego. To były nie-

zwykłe urodziny… 
- informuje Sabina 

Kubacka, kierownik 
warsztatu.

red

Trzecie urodziny WTz-u
Były konkursy, pokaz magii i iluzji oraz pyszny tort malinowo-śmietankowy

Zakończył się kolejny semestr gimnastyki dla seniorów 
w ramach programu „Aktywny senior”. W zajęciach uczest-
niczyło aż 7 grup ćwiczeniowych. 
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grudzień 2016 r. 

Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

18.12 – 24.12 Centrum ul. Witosa 5 74/ 857-19-64

25.12 – 31.12 Przy 
Fontannie

Al.  
Woj. Polskiego 
37E/31

74/ 661-46-98

kiedy dyżury naszych aptek? zapowiedź sesji budżetowej 
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

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII/16 

sesji Rady Miejskiej w Strzego-
miu odbytej w dniu 14 grudnia  
2016 r.

5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2016-2025,

b) zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2016 rok,

c) wykazu wydatków budże-
towych, które nie wygasają 
z upływem 2016 roku.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2017 – 2026.

8. Projekt budżetu gminy Strzegom 
na 2017 rok,
a) Odczytanie projektu uchwa-

ły w  sprawie budżetu gminy 

Strzegom na 2017 rok,
b) Odczytanie opinii Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o  projekcie 
uchwały w sprawie budżetu,

c) Odczytanie opinii Komisji 
Budżetu, Finansów, Planowa-
nia i Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przez Prze-
wodniczącego Komisji,

d) Odczytanie stanowiska bur-
mistrza Strzegomia do opinii 
i wniosków Komisji Budżetu, 
Finansów, Planowania i Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej,

e) Dyskusja nad projektem 

uchwały budżetowej,
f ) Podjęcie uchwały w  sprawie 

budżetu gminy Strzegom na 
2017 rok. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) dopłaty do taryfowej grupy 

odbiorców w zakresie zbioro-
wego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Strzegom,

b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Strzegom.

10. Zapytania, oświadczenia, inter-
pelacje, wolne wnioski.

11. Zamknięcie sesji. 

W  związku ze złożeniem 
rezygnacji z  pełnienia funkcji 
członka Rady Sołeckiej wsi 
Jaroszów przez Krzysztofa Ko-
walczyka i Wojciecha Bardonia 
podjęto uchwałę o zarządzeniu 
wyborów uzupełniających na 
wymienione funkcje. Przepro-
wadzenie wyborów nastąpi 17 
stycznia 2017 r. o godz. 17.00 
w  świetlicy wiejskiej w  Jaro-
szowie. 

Rondo położone na skrzy-
żowaniu drogi krajowej nr 5 
i drogi wojewódzkiej 374 (obok 
Lidla) zmieni swoją nazwę. 
Pełna nazwa brzmi „Rondo 
Błogosławionego Księdza Je-
rzego Popiełuszki”. Dodajmy, 

że sylwetkę zamordowanego 
w październiku 1984 r. kapłana 
przypomniał radny Roman 
Asynger.

Podjęto również uchwa-
łę w  sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym oraz publicz-
nym szkołom, przedszkolom 
i  innym formom wychowania 
przedszkolnego prowadzonym 
przez osoby fizyczne i prawne 
oraz trybu i  zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania oraz uchwałę 
związaną z  określeniem wy-
sokości opłat za korzystanie 
z  wychowania przedszkol-
nego dzieci w  wieku do lat 5 

w  przedszkolach i  oddziałach 
przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych prowadzonych 
przez gminę Strzegom. Ze 
szczegółami można zapoznać 
się w  Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu. 

Radni przegłosowali także 
zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy Strzegom na lata 
2016-2025 oraz zmiany budżetu 
gminy Strzegom na 2016 rok. 

Następna sesja odbędzie się 
29 grudnia br., na której strze-
gomscy radni będą podejmować 
m. in. uchwałę dot. uchwalenia 
budżetu na 2017 r.

tW

W Bazylice Mniej-
szej odbyła się msza 
św. w  intencji 
ofiar stanu wo-
jennego, osób 
pokrzywdzo-
nych i  repre-
sjonowanych 
oraz naszej 
O j c z y z n y . 
W nabożeństwie 
o d p r a w i o n y m 
przez ks. prałata Mar-
ka Babuśkę i ks. Łukasza 
Trzeciaka uczestniczyły władze 
samorządowe Strzegomia, rad-

ni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele 

NSZZ „Soli-
darność” oraz 
NSZZ RI 
„ S o l i d a r -
ność” wraz 
z  pocztami 
sztandaro-

wymi oraz 
strzegomska 

społeczność.
Następnie uczest-

nicy uroczystości udali 
się pod pomnik Jana Pawła 
II, gdzie wspólnie odśpiewano 

hymn państwowy, odmówiono 
modlitwę i odczytano przesła-
nie, które wystosował poseł na 
Sejm RP – Michał Dworczyk. 
Ostatnim akcentem było złoże-
nie wiązanek kwiatów i zapale-
nie zniczy u stóp największego 
z Polaków.

Z  12 na 13 grudnia 1981 r. 
o północy został wprowadzony 
na terenie całej Polski stan 
wojenny. To jedna z najbardziej 
wstydliwych kart historii nasze-
go kraju. Stan wojenny został 
odwołany 22 lipca 1983 r. 

tW

strzegomscy radni obradowali 

Pamiętali o rocznicy stanu wojennego

29 grudnia br. strzegomscy radni będą podejmować uchwałę dot. uchwalenia budżetu na 2017 r. To będzie jedna z najważniejszych sesji 

Z 12 na 13 grudnia 1981 r. o północy został wprowadzony stan wojenny w Polsce. To jedna z najbardziej wstydliwych kart historii kraju

Strzegomscy radni spotkali się na przedostatniej tegorocznej sesji, by przegłosować kolejne 
uchwały. Obrady odbyły się w środę, 14 grudnia br. 

13 grudnia br. minęło 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Mieszkańcy 
naszego miasta nie zapomnieli o tej niezwykle ważnej rocznicy. Organizatorami lokalnych 
uroczystości byli Roman Asynger i Ryszard Rossa – byli burmistrzowie Strzegomia.

29 grudnia br. o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu 
w kadencji 2014 – 2018.
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- W dość krótkim terminie 
realizacji, tj. od 30 marca 
2016 r. do 15 października 
2016 r. dokonano moderni-
zacji nie tylko ciągu tech-
nologicznego, ale również 
przebudowano budynek sta-
cji wraz z  pomieszczeniami 
dozowania reagentów, które 
obecnie spełniają obowiązu-
jące przepisy bezpieczeństwa 
i  higieny pracy – wyjaśnia 
Dorota Borkowska, prezes 
spółki WiK. Prace rozpoczęły 
się od zamontowania i  uru-
chomienia filtra zastępczego 
wraz z dozownikami środków 
chemicznych na zewnątrz 
budynku stacji.

Wykonanie tymczasowej 
instalacji technologicznej po-
zwoliło na rozpoczęcie robót 
wewnątrz budynku, a  także 
zapewniało ciągłość dostawy 
wody odbiorcom w  Żela-
zowie, Żółkiewce, Kostrzy, 
Godzieszówku, Goczałkowie, 
Rogoźnicy i  Goczałkowie 
Górnym. Z  problemem nie-
odpowiedniej jakości wody, 
pod względem wizualnym, ok. 
3600 mieszkańców tych miej-
scowości zmagało się prawie 
od początku powstania stacji, 
czyli od 1997 r., dlatego też 
zapadła decyzja o konieczno-

ści jej modernizacji.
Oprócz szeregu prac ar-

chitektoniczno–konstrukcyj-
nych (m.in. rozbiórka stro-
pu i  montaż nowego sufitu, 
rozbiórki ścian działowych 
i  budowa nowych) i  elek-
trycznych wykonano również 
prace sanitarno-technolo-
giczne (m.in. zdemontowano 
istniejącą technologię uzdat-
niania wody i  wybudowa-
no nową, wyremontowano 
obudowę studni głębinowej 
nr I, wybudowano zbiornik 
wody surowej wraz z  wieżą 
napowietrzającą, a także wy-
remontowano trzy zbiorniki 
wody czystej).

- Dzięki napowietrzaniu 
wody surowej oraz poprzez 
zastosowanie dwustopnio-
wej, zamiast jednostopniowej 
filtracji wody, znacznej po-
prawie uległy właściwości or-
ganoleptyczne wody – mówi 
Dorota Borkowska. 

Wykonawcą robót  było 
konsorcjum firm: Funam sp. 
z  o.o. z  Wrocławia i  Krevox 
Europejskie Centrum Ekolo-
giczne sp. z o.o. z Warszawy. 

Będzie lepsza woda 
W wyniku inwestycji powstał nowoczesny, w pełni zautomatyzowany i monitorowany obiekt 

Gmina Strzegom otrzy-
mała  dof inansowanie  na 
zakup średniego samochodu 
ratowniczo –  gaśniczego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020. Nowy pojazd 
przeznaczony będzie  d la 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goczałkowie, należącej do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego.

Wniosek, który wybrano 
w trybie konkursowym, został 
najwyżej oceniony i otrzymał 
72 punkty. Szacuje się, że koszt 
nowego pojazdu wyniesie 800 
tys. zł, w tym dofinansowanie 
w  ramach projektu wyniesie 
509.440,00 zł, a wkład własny 
gminy Strzegom - 290.560,00 
zł. Przewiduje się, że nowy 
pojazd trafi do OSP w  Go-

czałkowie w  IV kwartale 
2017 roku.

- Z czterech jednostek OSP 
gminy Strzegom należących 
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego tyl-
ko w  Goczałkowie nie było 
nowego samochodu. Cieszę 
się, że dzięki czynnościom 
podjętym przez nasze władze 
samorządowe i  radnych Rady 
Miejskiej udało się zrealizo-
wać to zadanie. Przypomnę, 
że w  tamtej kadencji (OSP 
Strzegom, OSP Rogoźnica) 
i  obecnej (OSP Goczałków) 
to już 3 nowy samochód dla 
naszych strażaków. Dziękuje-
my serdecznie za nieocenioną 
pomoc - podkreśla Urszula 
Olszewska, prezes Zarząd 
Oddziału Miejsko - Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Strzegomiu.

red

Barokowy, drewniany, bogato 
zdobiony, złocony i  srebrzony 
konfesjonał z roku 1700 z Kościoła 
Parafialnego pw. Trójcy Świętej 
w  Olszanach został poddany 
gruntownej konserwacji. Prace 
wykonywali Andrzej Król i Ewa 
Głodek z pracowni konserwa-
torskiej w Ząbkowicach Śląskich. 
Obejmowały one odsłonięcie 
pierwotnej polichromii, srebrzeń 
i  złoceń, zabezpieczenie odpo-
wiednim preparatem przeciwko 
szkodnikom, impregnację części 
elementów snycerki, wykonanie 
uzupełnień i rekonstrukcji pier-
wotnej polichromii. Konfesjonał 
musiał być zdemontowany, a na-
stępnie ponownie złożony.

 - Na pokrycie kosztów reno-

wacji w kwocie 29.920 zł parafia 
otrzymała dotację w wysokości 
12.000 zł od gminy Strzegom i 
7.000 zł z Urzędu Marszałkow-
skiego we Wrocławiu. Pozostała 
kwota pochodziła ze zbiórki wśród 
mieszkańców Olszan i Modlęcina 
– mówi radna i sołtys Olszan, Sta-
nisława Górska, która była zaan-
gażowana w całe przedsięwzięcie. 
- Cieszę się, że udało się przywrócić 
świetność cennemu zabytkowi, 
mocno nadwyrężonemu zębem 
czasu. Dziękuję wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili. Wspólnymi 
siłami udało się przywrócić świet-
ność ważnego elementu wystroju 
naszego Kościoła, chroniąc jedno-
cześnie dziedzictwo kulturowe dla 
potomnych – dodaje radna. 

samochód dla strażaków

konfesjonał odrestaurowany Policja w szkołach 
Policjanci z Komisariatu Po-

licji w Strzegomiu wzięli udział 
w spotkaniach z uczniami Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jaroszowie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w  Strzego-
miu oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Olszanach, 
żeby uświadomić ich, jak na-
leży postępować w  sytuacjach 
zagrożenia. 

Mł. asp. Krzysztof Nabiałek 
oraz mł. asp. Rafał Gmyrek 
przeprowadzili wśród uczniów 
szkolenie z  zakresu Koncepcji 
Wojewódzkich działań Pre-
wencyjnych ukierunkowanych 
na aktywność profilaktyczną 
w  zakresie podnoszenia świa-
domości i  kształtowania po-
żądanych postaw i  zachowań 
w  sytuacji zagrożeń o  cha-
rakterze terrorystycznym pn. 
„ALFA”. Uczniowie wysłuchali 
pogadanki i  obejrzeli ciekawe 
filmy edukacyjne oraz usłyszeli 
odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania. Prelekcje zakończył 
pokaz samochodu policyjnego, 
do którego dzieci mogły wsia-
dać w towarzystwie policjantów. 
– Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy – mówią 
uczniowie. 

W  niedzielę, 18 grudnia 
br. w  Świetlicy Wiejskiej 
w  Stanowicach odbył się 
kolejny Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Główną atrakcją 
był występ przedszkolaków 
i uczniów miejscowej szko-
ły podstawowej. 

Jako pierwsze wystąpiły 
maluszki w  programie pt. 
„Świąteczne zamieszanie”. 
Małych aktorów przygo-
towały Ewa Chmielińska 
i Monika Rzeszut. Starszaki, 
pod kierunkiem Kazimie-
r y Szmidt, zaprezentowały 
z  kolei bardzo wesoły pro-
gram pt. „Między niebem 
a  piekłem”. Dzieci zagrały 
dumnie i  odważnie, za co 
publiczność nagrodziła je 
brawami. Aby podsumować 
historyczne wydarzenie z Be-
tlejem i w sposób żartobliwy 
pokazać jak „Oszaleli anieli”, 
najstarsze dzieci pod kierun-
kiem Małgorzaty Mądrzak 
zaprezentowały bardzo cie-
kawy program. Te niezwykłe 
przedstawienia zgromadziły 
pełną salę zaproszonych go-
ści, rodziny oraz przyjaciół. 
Podczas występów uśmiech 
nie znikał z twarzy dumnych 
rodziców i gości. Swoją obec-
nością wspierali oni występu-
jące pociechy.

- Na wielkie uznanie za-
sługuje także kiermasz bo-
żonarodzeniowych wypie-
ków i  ozdób. Wszystko to 
przygotowali nasi wyjątkowo 

kreatywni i  zaangażowani 
rodzice. Dziękujemy im za 
to bardzo serdecznie! Jarmark 
Bożonarodzeniowy wprowa-

dził wszystkich w świąteczny 
nastrój – informuje Kazimiera 
Szmidt.

red

„cicha noc, święta noc”
Podczas występów uśmiech nie znikał z twarzy dumnych rodziców i gości

W przyszłym roku strażacy z Goczałkowa 
będą mogli się pochwalić podobnej klasy 
samochodem, co ich koledzy z Rogoźnicy

Spółka Wodociągi i  Kanalizacja w  Strzegomiu zakoń-
czyła długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję 
dotyczącą modernizacji technologii uzdatniania wody na 
stacji w Żelazowie. Koszt inwestycji to prawie 2 mln zł.
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Spełniając wolę dawnych więź-
niów obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen, radni Komisji 
Kultury, z inicjatywy Krzysz-
tofa Kaszuba, doprowa-
dzili do posadowienia 
tablicy upamiętniającej 
70. rocznicę wyzwolenia 
obozu. Krzysztof Kaszub 
był także inicjatorem 
powstania tablicy z oka-
zji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski 
na skwerze 
p r z y  u l . 
Świdnic-
kiej i Kasz-
telańskiej 
w Strzego-
miu oraz 
odsłonięcia 
o b e l i s k u 
z   t a b l i c ą 
upamiętnia-
jącą 760. rocz-
nicę istnienia 
Grabów. Strze-
gomski radny 
sprawił rów-
nież, że miejsce 
upamiętniające 
bitwę na polach 
pomiędzy Strzego-
miem a Dobromie-

rzem w końcu nabrało należnego 
mu szacunku i powagi. Tym bar-
dziej, że minęła 270. rocznica od 

tego wydarzenia. – Udało się 
m. in. wyczyścić okoliczny 

teren, obudować płytami 
granitowymi dotychcza-
sowy obelisk, powiesić 
na nim nową tablicę 
i ustawić obok efektowną, 

dwujęzyczną tablicę 
(polsko-nie-

miecką) in-
formującą 
o   b i twie 
– wylicza 
Krzysztof 
K a s z u b. 
W i e l e 
r ado ś c i 
s p r a -
wi ł  mu 
również 

r e m o n t 
niezbyt es-

tetycznych 
schodów na 

u l . K o ś c i e l -
nej. – Schody 
zdecydowanie 
w y p i ę k n i a ł y, 
ale warto wspo-
mnieć, że to był 
dopiero I etap tej 

modernizacji. Liczę, że już nie-
długo zostanie wyremontowana 
również ścieżka prowadząca od 
ul. Kościelnej do parkingu na 
ul. Świdnickiej i teren wokół – 
dodaje radny. 

Warto przypomnieć, że po 
wielu latach starań i działań ze 
strony Krzysztofa Kaszuba udało 
się w  końcu odtworzyć smak 
strzegomskiego, pszenicznego 
piwa. Pasjonat historii Strzego-
mia nieodpłatnie oprowadzał 
mieszkańców naszej gminy 
i  turystów po Bazylice Mniej-
szej w  ramach akcji „Gotyk 
na dotyk” oraz „Nocy Kościo-
łów”. Będąc gościem „Festiwa-
lu Tajemnic” w  Zamku Książ 
w  2016 r., promował Ziemię 
Strzegomską, a na jego wykłady 
przychodziły tłumy (500 osób). 
Dużym sukcesem zakończyły 
się także badania georadarowe, 
jakie przeprowadzono w 2016 
r. w  Strzegomiu z  inicjatywy 
Krzysztofa Kaszuba. – Udało 
się odkryć wiele fascynujących 
rzeczy, a o szczegółach niedługo 
poinformuję opinię publiczną – 
podkreśla radny. 

Krzysztof Kaszub systema-
tycznie odkrywa kolejne karty 
związane z niezwykle fascynu-

jącą historią Strzegomia i oko-
lic. - Wiele działań nie byłoby 
możliwych bez wsparcia władz 
samorządowych, którym w tym 
miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować za owocną współ-
pracę. Dziękuję również moim 
koleżankom i kolegom z Rady 
Miejskiej za wspieranie moich 
pomysłów i działań. W te wy-
jątkowe dni chciałbym życzyć 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Strzegom pięknych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
spełnienia wszelkich planów 
i zamierzeń w Nowym Roku.

tW

Okiem radnego krzysztofa kaszuba
W kolejnych numerach „Gminnych Wiadomości Strzegom” prezentujemy strzegomskich radnych. W świątecznym wydaniu Krzysztof Kaszub

Krzysztof Kaszub na co dzień pracuje w dwóch komisjach: Komisji Oświaty i Wychowania 
oraz Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji. W sferze jego zainteresowań są sprawy związane 
z pielęgnowaniem historii Polski i naszej „Małej Ojczyzny”, czyli Ziemi Strzegomskiej, 
ale nie są mu obce także sprawy zwykłych ludzi, którzy mogą przyjść do niego dosłownie 
z każdym problemem.

Zastępca burmistrza Strze-
gomia przedstawił młodzieżo-
wym radnym plan najbliższych 
działań władz samorządowych 
oraz zapoznał z  najnowszy-
mi inwestycjami w  naszym 
mieście. 

Podczas obrad powołano dwie 
nowe komisje: ds. organizacji 
konferencji młodzieży oraz ds. 
stworzenia projektu nowego sta-
tutu MRM. - Na podstawie spo-
tkań z młodzieżą w placówkach 
oświatowych można wyciągnąć 

wniosek, że świadomość młodych 
dotycząca istnienia Młodzieżo-
wej Rady jest znikoma, stąd po-
mysł zorganizowania Konferencji 
Młodzieży w  Strzegomskim 
Centrum Kultury. W jej trakcie 
chcemy uświadomić młodym 

ludziom, ile mogą za naszym 
pośrednictwem zmienić w gmi-
nie – wyjaśnia Paweł Wroński, 
przewodniczący MRM. Pro-
jekt nowego statutu wiąże się 
z  reformą oświaty w  Polsce. 
- Likwidacja gimnazjów niesie 
ze sobą poważne konsekwencje 
w kontekście naszych kolejnych 
wyborów. Zmienią się liczby 
mandatów, okręgi wyborcze oraz 
długość trwania kadencji. Nowo 

powołana komisja ma rozwiązać 
wszelkie niedogodności mogące 
nastąpić w przyszłych latach oraz 
stworzyć nowy statut, tak aby 
kolejna kadencja mogła sprawnie 
funkcjonować – dodaje Paweł 
Wroński.

- W  imieniu Młodzieżowej 
Rady Miejskiej życzę całej mło-
dzieżowej społeczności spokoj-
nych, zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Święta to 

czas radości, pojednania i wspól-
nie spędzonego czasu z przyja-
ciółmi i rodziną. Zbliża się także 
Nowy Rok, co oznacza nowe 
postanowienia i nowe wyzwania, 
również dla nas. Nowy rok to 
nowy plan działań MRM. Więcej 
informacji można znaleźć na na-
szym fanpage’u na facebook’u – 
podsumowuje przewodniczący 
MRM.

red

O czym obradowali nasi młodzi radni? 
Młodzieżowa Rada życzy spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

12 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbyła się ostatnia tegoroczna sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na sesji obecny był zastępca burmistrz Strzegomia - 
Wiesław Witkowski oraz naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i  Promocji - Wioletta 
Urban-Smagłowska. 



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom6 23 grudnia 2016rok 2016 zA nAmi! 

Orszak Trzech Króli 
6 stycznia odbył się Orszak 
Trzech Króli. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą w  Ko-
ściele p.w. Zbawiciela Świata 
i Matki boskiej Szkaplerznej 
w  Strzegomiu,  a   następ-
nie został uformowany or-

szak, który wyruszył 
w  k ier unku Rynku. 
Przebrane dzieci wraz 
z  Ojcami Rycerzami 
trzykrotnie okrążyły 
Ry ne k ,  pr z y pro wa -
dzając kolejnych Kró-
lów - Kacpra z  Euro-

py,  Melchiora 
z  Azji  i   Balta-
zara z  Afr yki. 
Był to pierwszy 
Orszak Trzech 
Króli, jaki odbył 
się w  Strzego-
miu. 

2 4 .  F i n a ł 
WOŚP
Rekordową kwotę - 27 
tys. 822 zł i 35 groszy 
udało się zebrać pod-
czas strzegomskiego 
24.  Finału Wielkie j 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbył 
się 10 stycznia. Wo-
lontariusze pukali do 

serc mieszkańców już od 
samego rana. Rekordzistką 
wśród wolontariuszy okaza-
ła się Karolina Mrozik, któ-
ra zebrała kwotę 2706,80. 
Wspierała ją mama, która 
częstowała darczyńców cu-
kierkami. Paweł Płaszewski, 
jeden z  najmłodszych wo-
lontariuszy kwestował po 

raz pierwszy i zebrał kwotę 
1341,79 zł. Tego dnia na sce-
nie SCK odbyły się licytacje 
przedmiotów przekazanych 
przez strzegomian oraz wy-
stępy artystyczne. 

Studniówki 
Uczniowie strzegomskich 
szkół średnich bawili  się 

na  swoich studniów -
kach. To były nieza-
pomniane przeżycia! 
Studniówka Liceum 
Ogólnokształcącego 
odbyła się 16 stycz-
nia ,  natomiast  im-
preza Zespołu Szkół 
niemalże tydzień po-
tem – 22 stycznia. 

K o n g re s  O d -
nowy Wsi 
B ardzo dużym 
z a i n t e r e s o w a -
niem cieszył się 
p ie r w sz y  K on -
g r e s  O d n o w y 
Wsi, który odbył 
s ię  27 stycznia 
w  Strzegomskim Cen-
trum Kultury II. Wzięły 
w  nim udział  Gr upy 
Odnowy Wsi wraz ze 
swoimi liderami z  te-
r e n u  n a s z e j  g m i n y 
oraz zaproszeni goście. 
W trakcie spotkania od-

były się wykłady i prelekcje, 
a   w  przer wach pomiędzy 
nimi uczestnicy Kongresu 
mogli degustować niezwykle 
efektowne i   smaczne po-
trawy przygotowane przez 
poszczególne wsie.

25 lat Związku Sybiraków 
Uroczystość 25. rocznicy po-
wstania Koła Związku Sybira-
ków w  Strzegomiu połączona 
z  76. Rocznicą Pierwszej Wy-
wózki Polaków na Sybir, której 
organizatorami byli członkowie 

Koła Sybiraków w Strze-
gomiu oraz Zbigniew 
Suchyta ,  burmistrz 
Strzegomia, odbyła się 
5 lutego w Strzegomiu. 
Zgromadzeni podkre-
ślali wielką wagę prze-

kazu historycznego 
i  prawdę przeżyć 
ludzkich tych, którzy 
przeszli syberyjski 
szlak martyrologii. 

Odprawa straży 
Omówienie spra-
wozdania z  prze-
p r o w a d z o n y c h 
w ostatnim okresie inspek-
cji gotowości operacyjnej 
w  jednostkach Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
gminy Strzegom oraz za-
opatrzenia wodnego do ce-
lów pożarniczych wypeł-
niły odprawę burmistrza 
Strzegomia z  prezesami 

i naczelnikami OSP naszej gmi-
ny, która odbyła się 12 lutego. 

Odnów i wygraj 
15 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu „Odnów 
i wygraj”. W kategorii budyn-
ki wielorodzinne do udziału 

w  konkursie zgłosiło się 10 
wspólnot. I miejsce i nagroda 
w kwocie 40 tys. zł powędrowa-
ła do wspólnoty mieszkaniowej 
przy ul. Ks. Stanisława Siwca. 
W kategorii budynków jedno-
rodzinnych wystartowały 4 
rodziny. I miejsce równorzędnie 

i nagrody w wysokości po 
5 tys. zł otrzymali pań-
stwo Agnieszka i Artur Zym 
z Goczałkowa oraz Gabriela 
i Przemysław Różańscy z Ja-
roszowa. 

Odnowili współpracę 
24 lutego Strzegom 
odnowił współpracę 
partnerską z włoskim 
miastem Pavullo Nel 
Frignano. Do Pavullo 
Nel Frignano pojecha-
ła delegacja w składzie: 
burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta, wi-
ceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Mosór 
oraz dyrektor Strzegom-
skiego Centrum Kultury 
Bożena Bojanowska-Czuk. 
Przypomnijmy, że umo-
wę partnerską z włoskim 
miastem Strzegom podpi-
sał w  październiku 2005 

r. Burmistrzem Pavullo Nel 
Frignano był wówczas Vito 
Tedeschini, a przewodniczącym 
Rady Miejskiej, nieżyjący już 
Antonio Parenti. Szefowie obu 
miast – Zbigniew Suchyta oraz 
Romano Canovi - zadecydowali 
o przedłużeniu umowy do 2021 
roku.

Dzień Sołtysa 
Koncert zespołu Olszaniacy, 
wystawa porcelany z  dawnej 
manufaktury, okolicznościo-
we przemówienia, żarty, kawa-
ły o sołtysach i nie tylko, wpi-
sały się w program obchodów 
Dnia Sołtysa w gminie Strze-
gom, który został zorganizo-
wany 11 marca w Olszanach. 

W  kierunku sołtysów 
padły podziękowania za 
codzienną, trudną pracę 
na rzecz swoich społecz-
ności. 

Jarmark Wielkanocny 
20 mar-
ca w  hali 
Ośrodka 
S p o r t u 
i  Rekre-
acji odby-
ła się 18. 
e d y c j a 
Jarmar-
ku Wiel-
kanocne-
g o .  Ja k 

co roku było 
pysznie i  ko-
lorowo! Barw-
ne  sto isk a 
wypełnione 
wyśmienitym 
j e d z e n i e m 
przyciągnęły 
strzegomian.

Muzealny pociąg 
zrobił furorę! 
Blisko 70 turystów 
(w  tym sporo dzie-
ci) z Polski i zagranicy 
zwiedziło 20 marca  
„Granitowe Serce Pol-

ski”. Głównym magnesem do 
odwiedzin naszego miasta 
był przejazd zabytkowym pa-
rowozem TKt48-18 i  dwoma 
poniemieckimi wagonami oso-
bowymi serii Ci28 z 1928 r. 

Amanda Różańska-Ba-
ranowicz Honorowym 
Obywatelem Strzego-
mia 
Podczas sesji Rady Miej-
skiej w  Strzegomiu 30 
marca nadano tytuł Ho-
norowego Oby-
watela Strzego-
mia Amandzie 
Jadwidze Ro-
żańskiej - Ba-
ranowicz, wiel-
kiej miłośniczce 
S t r z e g o m i a , 
jego zabytków 
i  historii. Ak-
tywna członki-
ni i założycielka 
Towar z ystwa 
M i ł o ś n i k ó w 

Ziemi Strzegomskiej, 
inicjatorka nawiązania 
współpracy z organiza-
cją byłych mieszkań-
ców niemieckich Strze-
gomia, promotorka 
granitu, występująca 

w  obronie zabytków kultury 
materialnej – to tylko nieliczne 
z jej zasług dla gminy, za które 
został uhonorowana tym za-
szczytnym tytułem. 

P O D S U M O W A N I E
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Poszerzona strefa 
Od 4 kwietnia została po-
szerzona strefa płatnego 
parkowania w  Strzegomiu. 
Opłaty za postój są pobiera-
ne od kierowców na ulicach: 
Świdnickie j  od Rynku do 
budynku nr 33 przy Świd-
nickiej, Bohaterów Getta, 
Krótkiej od Rynku od Ka-
miennej, Paderewskie-

go od Rynku do Bankowej. 
Dwa dodatkowe parkomaty 
zostały ustawione przy uli-
cach Paderewskiego i Boha-
terów Getta.

Sprzątanie gminy 
Już po raz drugi z  rzędu 
mieszkańcy naszego miasta 
i  okolicznych sołectw włą-
czyli się w „Wiosenną akcję 
sprzątania gminy Strzegom” 
zorganizowaną przez burmi-
strza Strzegomia. Akcja mia-

ła miejsce w dniach od 4 do 
9 kwietnia. Swoje otoczenie 
sprzątały szkoły, instytucje 
ora z  z a k ł ady 
prac y.  Dzięki 
t e m u  z r o b i -
ło się ładniej 
i czyściej. 

Konferencja 
na temat re-
witalizacji 
7  k w i e t n i a 
w   S t r z e -

g o m s k i m 
C e n t r u m 
K u l t u r y 
odbyła się 
uroczysta 
konferen-
cja  otwiera jąca proces 
t w o r z e n i a  L o k a l n e g o 
Programu Rewitalizacji 
Gminy Strzegom na lata 
2015-2025.
 Rewitalizacja to bardzo 
ważne przedsięwzięcie dla 
gminy Strzegom wpływa-

jące na poprawę warunków 
życia mieszkańców. Obej-
muje nie tylko wymiar prze-

strzenny i gospodarczy, ale 
ma szeroki 
w y m i a r 
społeczny. 

S i ł o w n i a 
doposażo-
na 
W  kwietniu 
siłownia zlo-
kal izowana 
m i ę -
d z y 
u l i -
c a m i 
D o l n ą 
i  Krót-

ką w Strzegomiu dopo-
sażona została o  dwa 
nowe urządzenia do 
ć w i c z e ń .  Ś ro d k i  n a 
ten zakup pochodziły 
z funduszu sołeckiego 
sołectwa Strzegom. 

Nowy prezes ZPBK
Głównym celem XIX Wal-
n e g o  Z j a z d u  Z w i ą z k u 
Pracodawców Branży K a-
mieniarskiej, któr y odbył 
się 15 kwietnia w  zamku 
Książ w  Wałbrzychu, było 
omówienie  zagadnień 
związanych z  działalno-
ścią i  funkcjonowaniem 
związku oraz dokonanie 
wyboru nowych władz. 
W   w y n i k u  w y b o r ó w 
n o w y m  p r e z e s e m 

ZPBK został Krzysztof Sko-
lak, a wiceprezesami - Alfred 
Marian Sroka i Jan Ziętek. 
Wolą wyborców członkami 
nowego zarządu związku 
zostali - Michał Firlej i Jan 
Łobodziec. 

Piknik Majowy
Piknik Majowy „Moja Ojczy-
zno”, który odbył się 3 maja 
2016 r. na strzegomskich Plan-
tach wzbudził spore zaintere-
sowanie wśród strzegomian. 
Mimo, że pogoda była tego 
dnia kapryśna, to wszystko 
udało się doskonale, a  miesz-
kańcy nie zawiedli i stawili się 
tłumnie. 

Każdy mógł tu znaleźć coś dla 
siebie. Było grillowanie kiełba-
sek oraz występy artystyczne. 
Dla dzieci przygotowano kon-
kursy i zabawy. 

Nowy komendant 
Z  dniem 4 maja obowiązki 
komendanta Komisariatu 
Policji w  Strzegomiu powie-

rzono nadkomi-
sarzowi Piotro-
wi Galickiemu, 
który wcześniej 
pełnił funkcję 
k o m e n d a n t a 
KP w  Świebo-
dzicach. 

Bieg Pamięci
Już po raz 
30. w Ro-
g o ź n i c y 
o d b y ł y 
O twar te 
Biegi przełajowe pn. „Bieg 
Pamięci”. W sumie wystar-
towało ponad 400 osób 
w  różnych kategoriach 
wiekowych. W ramach im-
prezy, która miała miejsce 
7 maja odbyło się kilkana-
ście biegów na dystansach 
od 100 m do 10 km. Naj-
lepsza szóstka w każdej ka-
tegorii otrzymała statuet-

kę, dyplom, 
k o s z u l k ę , 
książki oraz 
nagrody rze-
czowe (kije 
d o  N o r d i c 
Walking lub 
piłki).

Tablice pro-
mocyjne 
W pobliżu 
B a z y l i k i 
Mniejszej 
w Strzego-

miu stanęły trzy atrak-
cyjne tablice promujące 
nasze miasto. Tablice te 
w  ubiegłym roku były czę-
ścią wrocławskiej wystawy 
„Niesamowity Dolny Śląsk”, 
dzięki której o  atrakcjach 
turystycznych i  zabytkach 
Strzegomia mogli dowie-
dzieć się turyści odwiedza-
jący stolicę Dolnego Śląska. 

Teraz zostały posadowione na 
Pl. Jana Pawła II, przy pomniku 
Ojca Świętego.

Niezwykły jubileusz 
12 maja w Strzegomskim Cen-
trum Kultury odbył się Koncert 
Chórów i  Solistów z  okazji 
wiekowego jubileuszu prof. 
Edwarda Forskiego, długolet-
niego organisty 

i  dyrektora Chóru Św. Cecylii 
przy parafii Św. App Piotra 
i Pawła w Strzegomiu. Wyda-
rzenie było także doskonałą 
okazją do świętowania 70-lecia 
istnienia Chóru św. Cecylii 
w Strzegomiu.

25 lat minęło 
Społeczność Przedszkola Św. 
Jadwigi w Morawie 4 czerwca 
obchodziła 25-lecie powstania 
placówki. Z tej okazji odbył się 
m. in. Festiwal Dnia Dziecka. 
Zaproszeni goście obejrze-
li oryginalny program arty-
styczny w  wykonaniu przed-
szkolaków oraz absolwentów 
przedszkola. 

Wielkie otwarcie stadionów 
W  dniach od 3 do 5 czerwca 
w Strzegomiu z pompą oficjalnie 
otworzono wyremontowane 
stadiony. Wśród gości ceremonii 
otwarcia byli m. in.: wicewojewo-
da dolnośląski – Kamil Krzysztof 
Zieliński, dwukrotny mistrz 
świata w rzucie młotem – Paweł 
Fajdek, były zawodnik i obecnie 
trener siatkówki – Krzysztof 
Stelmach oraz dziennikarz 
TVP Sport – Jacek Kurowski. 

Odbyły się m.in. liczne mecze 
piłkarskie i siatkarskie, „Mityng 
Lekkoatletyczny” dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, „Turniej Przedszkolaka”, 
biegi i test Coopera, pokazy judo 
i  łucznictwa, gminne zawody 
sportowo-pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych gminy 
Strzegom i wiele, wiele innych. 

Święto Granitu Strzegom-
skiego 
Od piątku do 
niedzieli, 17-19 
czerwca, miesz-
kańcy i  zapro-
sz eni  gośc ie 
mogli podziwiać 
piękno granitu 
– największego 
dobra  n atu -
ralnego Ziemi 
Strzegomskiej, 
r y wal izować 
w  różnych za-
wodach spor-
towych i bawić 

się w najlepsze w trakcie wy-
stępów 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.

Kamienie Przyjaźni 
Tegoroczne Święto Granitu 
Strzegomskiego było dosko-

nałą okazją 
do tego, aby 
upamiętnić 
współpracę 
gminy Strze-
gom z  mia-
stami Horice 
(Czechy), Tor-
gau (Niemcy), 
Znojmo (Cze-
chy) i Podhaj-
ce (Ukraina). 
Na Plantach 
stanęły czte-
ry Kamienie 

Przyjaźni, które wykonywali 
przedstawiciele poszczególnych 
delegacji we współpracy ze strze-
gomskimi kamieniarzami. 

Absolutorium dla burmistrza 
Podczas sesji Rady Miejskiej 
w Strzegomiu, która odbyła się 
22 czerwca nie było wątpliwości, 
że burmistrzowi Zbigniewowi 
Suchycie należy się absoluto-
rium z wykonania budżetu za 
2015 r. Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 
o przedłożonym sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu za 
2015 r. była pozytywna potwier-
dzając, że gminnymi finansami 
gospodarowano w sposób racjo-
nalny. Dochody 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.

R O K U  2 0 1 6
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Letni wypoczynek
Rozpoczęły się tak długo 
oczekiwane wakacje. Gmina 
Strzegom wsparła finanso-
wo organizację wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzie-
ży, przekazując blisko 100 
tys. zł na realizację zadań 
publicznych z obszaru prze-
ciwdziałania uzależnieniom 
i  patologiom społecznym. 
Środki finansowe przekazane 
były na organizację kolonii 
lub obozów lub na organi-
zacje półkolonii na terenie 
naszej gminy. 

Kasa dla Jaroszowa 
Mieszkańcy Jaroszowa cze-
kali  na to już od dawna. 
Gmina Strzegom otrzymała 
środki na realizację obiektu 
pełniącego funkcję społecz-
no-kulturalną w  tym sołec-
twie w  ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 
15 lipca br. w Urzędzie Miej-

skim w  Strzegomiu umowę 
na przyznanie kwoty 30 tys. 
zł podpisali burmistrz Strze-
gomia Zbigniew Suchyta oraz 
wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego Ewa Mań-
kowska. Nowo wyremon-
towany obiekt mieści się 
pod adresem 95.

S t r z e g o m i a n i e  n a 
Ukrainie
Po raz kolejny strzego-
mianie przyłączyli się do 
akcji „Mogiłę Pradziada 
Ocal od Zapomnienia”. 
Strzegomska delega-
cja, złożona głównie ze 
strażaków ochotników, 
którym towarzyszyła 
prezes zarządu Oddzia-
łu Miejsko - Gminnego 
ZOSP RP w Strzegomiu 
Urszula Olszewska oraz 
zastępca burmistrza 
Strzegomia Wiesław 
Witkowski ,  porząd-

kowała cmentarze w  miej-
s c o w o ś c i a c h  K o v a l i v k a , 
Jampol i  Monasterzyce na 
Ukrainie. Wyjazd miał miej-
sce w  dniach 2-15 lipca br.  

Remonty w szkołach
W   k a ż d e  w a k a c j e 
w  gminnych szkołach 
przeprowadzane są re-
monty.  Dzięki  temu 
po zakończeniu let-
n i e g o  w y p o c z y n k u 

uczniowie wracają 
do estetycznych 
i   o d ś w i e ż o nyc h 
o b i e k t ó w .  T a k 
było i w tym roku. 
Prace remontowe 
odbywały się m. 
in. PSP Jaroszów, 
PP Jaroszów, PSP 
2, PSP 3, PSP Ol-
szany, PSP Goczał-
ków, PSP Kostrza, 
Gimnazjum nr 1 i Gimna-
zjum nr 2.

Pozbyli się azbestu
Z  końcem lipca br. ode-
brano azbest z  ostatnich 
posesji, których właści-
ciele zadeklarowali chęć 

pozbycia się go. W  sumie 
odebrano ok. 73 ton wyro-
bów zawierających azbest 
na łączną kwotę 35 135,21 
zł, z  czego ok. 29 600,00 zł 
było dofinansowane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. 
Resztę kwoty dołożyła 
gmina Strzegom.

R e m o n t  d r o g i  d o 
studni
W  lipcu br. Spółka Wo-
d o c i ą g i  i   K a n a l i z ac j a 
w  Strzegomiu dokonała, 
z materiału otrzymanego 
od gminy Strzegom, czę-
ściowego remontu drogi 
gruntowej w Olszanach.
Konieczność przeprowa-
dzenia tych prac wynikła 
z  faktu poruszania się 
po tej drodze ciężkiego 
transportu związanego 
z odwiertem nowej studni 
awar yjnej  11B, będącej 

dodatkowym źródłem wody 
na ujęciu w Olszanach, z któ-
rego zaopatrywanych jest 
łącznie 13 mie jscowości , 
w tym Strzegom.

Konferencja
Konferencja otwierająca kon-
sultacje społeczne projektu 
Lokalnego Programu Rewitali-

zacji Gminy Strze-
gom na lata 2015-
2025 odbyła się 3 
sierpnia br. w  sali 
w i d o w i s k o w e j 
Strzegomskiego 
Centrum Kultury. 
Konsultacje spo-
łeczne trwały do 
18 sierpnia br. Lo-
kalny Program Re-
witalizacji Gminy 
Strzegom na lata 
2015-2025 po-
wstaje przy współ-
finansowaniu ze 
środków Progra-
mu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 
2014-2020.

S t r z e g o m s c y 
policjanci nagrodzeni
W  sali narad Urzędu Stanu 
Cywilnego w  Świdnicy odby-
ła się uroczystość związana 

z  obchodami Święta Policji. 
Pierwszy zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji we Wro-
cławiu insp. Krzysztof Niziołek 
oraz komendant powiatowy 
policji w Świdnicy nadkom. An-
drzej Dobies 4 sierpnia 2016 r. 
wręczyli funkcjonariuszom akty 
mianowania na wyższe stopnie 
policyjne, nagrody oraz odzna-
czenia. Wśród nagrodzonych 
i  awansowanych znaleźli się 
funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Strzegomiu.

AKS Granit S. A. rozpoczął 
sezon
Strzegomianie przystąpili do 
nowego sezonu w IV lidze z du-
żymi nadziejami. Klub dokonał 
wielu znaczących wzmocnień, 
więc była nadzieja na dobre wy-
stępy. Na półmetku rozgrywek 
zawodnicy Jarosława Krzyża-
nowskiego zajmują dobre, piąte 
miejsce w tabeli.

Jung dominatorem
Wielokrotny zwycięzca zawodów 
jeździeckich w  Morawie Nie-
miec Michael Jung potwierdził 
swoją dominację i na igrzyskach 
olimpijskich w Rio de Janeiro 
zdobył dwa medale w  konku-
rencji wkkw. Słynnego Niemca 
zapewne zobaczymy podczas 
przyszłorocznych ME w wkkw, 
które odbędą się w Morawie. 

Radio Sudety już nadaje
Od 15 sierpnia br. można słuchać 
w Internecie lokalną rozgłośnię 
Radio Sudety 24, która m. in. 
promuje wydarzenia z  gminy 
Strzegom. Radio nadaje swój 
sygnał w Internecie pod adresa-
mi www.radiosudety24.pl oraz 
www.radiostrzegom.pl.

Srebrne Gody MFF
25. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru w  Strze-
gomiu była wielkim świętem 

kultury ludowej. W trakcie kilku 
dni odbyło się wiele koncertów, 
nieformalnych spotkań i  roz-
mów, można było tradycyjnie 
spróbować różnych specjałów 
kulinarnych 
z  wielu za-
kątków świa-
ta i zatańczyć 
w s p ó l n i e 
Poloneza na 
strzegomskim 
Rynku. Tym 
razem do na-
szego miasta 
przyjechały 
zespoły z Taj-
wanu, Włoch 
( z   m i a s t a 
partnerskie-
g o  Pa v u l l o 
ne l  Fr ig na-
no), Rumunii, 
Słowacji oraz 
ZF z Przodko-
wa (Kaszuby) 

i Wałbrzycha. Gościnnie wystą-
piły grupy z Chorwacji i Serbii 
z  zaprzyjaźnionego festiwalu 
w Nowej Rudzie.

Schody wyremontowane
Zakończył się remont niezbyt 
estetycznych schodów na ul. 
Kościelnej w Strzegomiu. Na 
ten moment czekało wielu 
mieszkańców – w wielu ape-
lach podkreślali, że poruszanie 
po tych schodach zagrażało 
bezpieczeństwu i były po 
prostu brzydkie. Dodatkowo 
argumentowali, że wstyd im 
przed turystami, którzy od-
wiedzają Bazylikę Mniejszą.

Uroczystości w Gross-
-Rosen
4 września br. odbyły się 
uroczystości upamiętniające 
77. rocznicę agresji Niemiec 
na Polskę na terenie Mu-
zeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Tradycyjnie zgromadziły one 
przedstawicieli duchowieństwa, 
władze samorządowe, byłych 
więźniów, członków różnych 
organizacji i stowarzyszeń oraz 
młodzież szkolną. Obchodom 
towarzyszyła Orkiestra Repre-

zentacyjna Wojsk Lądowych z 
Wrocławia.

Dożynki Gminne 
11 września br. w Strzegomiu 
odbyły się Dożynki Gminne. 
Było to jedyne w swoim rodzaju 
wydarzenie, podczas które-

go mieszkańcy i 
zaproszeni goście 
dziękowali za te-
goroczne plony. 
Strzegomianie 
mogli podziwiać 
wspaniałe, kolo-
rowe wieńce oraz 
okazałe bochny 
chleba. Dożynki 
zainaugurował tra-
dycyjny ceremoniał 
żniwno-dożynkowy 
z udziałem zespołu 
folklorystycznego 
„Kostrzanie”. Potem 
już przyszedł czas 
na wspólne święto-
wanie. Starostami 
dożynek byli Iwona 
Sozańska z Wieśnicy 

oraz Henryk Kudyba ze Strze-
gomia.

Aktywne dni dla strzego-
mian
Od 19 do 26 września br. 
mieszkańcy Strzegomia mogli 

skorzystać z licznych atrakcji 
przygotowanych przez Strze-
gomskie Centrum Kultury oraz 
organizacje pozarządowe sku-
pione w Centrum Aktywności 
Społecznej. Pełen 
ciekawych propo-
zycji program zo-
stał opracowany w 
ramach VI Tygodnia 
Aktywności Miesz-
kańca Strzegomia.

Zatoka w Olsza-
nach gotowa
Na początku wrze-
śnia br. we wsi Ol-
szany, przy drodze 
powiatowej nr 2915 
D, zakończyły się 
prace związane z bu-
dową zatoki autobu-
sowej. Prace swoim 
zakresem obejmo-
wały wykonanie za-
toki o nawierzchni 
z kostki betonowej. 
Koszt realizacji za-

dania wyniósł ok. 20 tys. zł, z 
czego 82% wydatków pokryto 
z budżetu gminy, natomiast 
pozostałą cześć dofinansował 
powiat świdnicki.

Spotkanie religijno-patrio-
tyczne
W Jaroszowie (16.09) i Rusku 
(18.09) odbyły się dwudniowe 

obchody związane z „XIII 
Spotkaniem Religijno-
-Patriotycznym w Rusku”. 
Honorowy patronat nad 
uroczystością objęli: ks. 
bp Ignacy Dec - biskup 
świdnicki oraz Zbigniew 
Suchyta -  burmistrz 
Strzegomia. Po niedziel-
nym nabożeństwie nastą-
piło procesyjne przejście 
przed obelisk z tablicą 
pamiątkową, upamięt-
niającą katorżniczą pracę 
więźniów. Po modlitwie 
za Ojczyznę i więźniów 
poległych w stalinow-
skich i nazistowskich 
łagrach i obozach pracy 
oraz po przemówieniach 
zaproszonych gości, zło-
żono okolicznościowe 
wieńce i kwiaty.

P O D S U M O W A N I E
LiPiec
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Strzegom gminą roku
Nagroda w  Ogólnopolskim 
Plebiscycie Orły Polskiego Sa-
morządu, tytuł „Gmina Roku 
2016”, jak również 
Złota Perła Jako-
ści QI to kolejne, 
zaszczytne wyróż-
nienia dla gminy 
Strzegom. Podczas 
uroczystych gal i 
w  Warszawie ode-
brali je burmistrz 
S tr z e gomi a  Zbi -
g n i e w  S u c h y t a , 
sekretar z  g miny 
Iwona Zabawa oraz 
p r z e w o d n i c z ą c y 
Rady Miejskiej To-
masz Marczak.

Papieskie relikwie 
w Strzegomiu
Do Bazyliki Mniejszej 
w  Strzegomiu trafiły 
relikwie papieża Jana 
Pawła II. To bardzo 

ważne wydarzenie nie tyl-
ko w  życiu parafii, ale i  całej 
strzegomskiej społeczności. 6 
października 2016 r. 

w  Krakowie, z  rąk kardynała 
Stanisław Dziwisza, relikwie 
odebrali ksiądz prałat Marek 

Babuśka, zastępca bur-
mistrza Strzegomia 
Wiesław Witkowski 
oraz członkowie Rady 
Parafialnej.

Budżet Obywatelski
Od 21 do 23 paździer-
nika br. trwało głoso-
wanie mieszkańców 
Strzegomia w  tego-
rocznej edycji Budże-
tu Obywatelskiego. 
Niestety, frekwencja 
była niższa w porów-
naniu do 2015 r. No-
wością było, że w tym 
roku, po raz pierw-
szy, strzegomianie 
mogli głosować na 
projekty małe i duże 
w dwóch obszarach- 
społecznym i eduka-
cyjnym.

V Zjazd Strzegomian
15 października br. w kanadyj-
skim Brampton odbył się V Ju-
bileuszowy Zjazd Strzegomian. 
Jego gościem był w  tym roku 
burmistrz Strzegomia 
Zbigniew Suchyta. Plan 
spotkania jak co roku 
był bardzo bogaty. Nie 
zabrakło występów ar-
tystycznych i konkursów 
z  nagrodami, a  przede 
wszystkim wspomnień 
o  malutkim mieście na 
Dolnym Śląsku, jakim 
jest Strzegom, a  o  któ-
rym pamięć pozostaje 
niezatarta. – To dla mnie 
ogromny zaszczyt, że mo-
głem wziąć udział w tym 
spotkaniu – powiedział 
Zbigniew Suchyta.

Budowa Delfinka roz-
poczęta
Ruszyły prace związane 
z  budową przyszkolnej 

pływalni „Dolnośląski Del-
finek” w  Strzegomiu. Wyko-
nawcą inwestycji jest Przed-
siębiorstwo Budowlano-Kon-
serwatorskie CASTELLUM 

Sp. z  o.o. z  Wrocławia. Koszt 
wykonania wynosi blisko 8,1 
mln zł. Obiekt będzie gotowy 
do końca 2017 r.

Nowa siłownia na 
Bema 
W  październiku br. 
oddano do użytku 
kolejną siłownię pod 
chmurką w Strzego-
miu. Tym razem na 
ul. Bema w dzielni-
cy Domki. Całko-
wity koszt budowy 
obiektu wyniósł ok. 
29 tys. zł. Miesz-
kańcy Domków od 
wielu lat czekali na 
takie miejsce rekre-
acji. Do Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji 
przy ul. Mickiewi-
cza mieli za daleko, 
teraz w  końcu si-
łownię mają blisko 
siebie. 

Ostatnie pożegnanie Edwar-
da Forskiego
1 listopada br., w wieku 100 lat, 
odszedł do wieczności Edward 
Forski, „Honorowy Obywatel 
Strzegomia”, a także wieloletni 
organista w parafii pw. Św. APP 
Piotra i Pawła w Strzegomiu i 
chórmistrz chóru Św. Cecylii. 
To wyjątkowa i charyzmatyczna 
postać w historii naszej gminy. 
Zmarłego 4 listopada br. żegna-
li: najbliższa rodzina, kapłani, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz mieszkańcy 
Strzegomia, dla których był 
nieprzeciętną osobowością i 
autorytetem.

Wiadukty do remontu
Ruszyły prace remontowe na 
kilku wiaduktach na terenie 
Strzegomia. To dobra wiado-
mość dla mieszkańców Strze-
gomia, którzy często narzekali 
na stan techniczny obiektów 

kolejowych. Przy okazji popra-
wiła się również estetyka 
tych miejsc oraz bezpie-
czeństwo.

Konkurs rozstrzygnię-
ty
W świetlicy wiejskiej w 
Granicy odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie 
25. edycji konkursu „Es-
tetyka zagrody wiejskiej 
i ogródków przydomo-
wych położonych na 
terenach sołectw gmi-
ny Strzegom”. Oprócz 
uczestników konkursu, 
w spotkaniu (9 listopada 
2016 r.) udział wzięły 
władze Strzegomia, rad-
ni i sołtysi.

Strzegomianie pa-
miętali (foto 01)
11 listopada br. w 
Strzegomiu odbyły się 

uroczystości upamiętniające 
98. rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Mimo 
mroźnej aury, strzegomianie 

stawili się tłumnie.

Jubileusz PZERiI 
w Strzegomiu
Polski Związek 
Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów 
– Odział Rejonowy 
w Strzegomiu ob-
chodził 13 listopa-
da br. 60-lecie swo-
jego powstania. 
Diamentowe Gody 
były znakomitą 
okazją do podzię-
kowań za szczegól-
ne zasługi i pracę na 
rzecz strzegomskiej 
organizacji. Na za-
kończenie pięknej 
uroczystości zaśpie-
wał znany i lubiany 
Andrzej Rybiński. 

K o l e j n e 
p r z e d s t a -
wienie w LO
19 listopada, 
na deskach Li-
ceum Ogólno-
k sz ta łcące go 
w Strzegomiu, 
zostało wysta-
wione kolejne 
pr z e d staw ie-
n i e  a n d r z e j -
k o w e .  T y m 
razem poznali-
śmy niezwykłe 
emocje  towa-
r z y s z ą c e  b o -
haterom szek-
s p i r o w s k i e g o 
„ P o s k r o m i e -
nia  złośnic y ”. 
Przedsięwzięcie 
jak zwykle obej-
rzało mnóstwo 
widzów, którzy wysoko oce-
nili umiejętności aktorskie 

uczniów, nauczycieli 
i zaproszonych VIP-ów.

Wielka meta-
morfoza
Zakończyła się 
na jwiększa  te-
goroczna inwe-
stycja  drogowa 
związana z  prze-
b udową tr z e ch 
s t r z e g o m s k i c h 
ulic: Kościuszki, 
Ofiar Katynia oraz 
Promenada, łączą-
cych się z  drogą 
wo j e wó d z k ą  n r 
374. Dzięki tej in-
westycji północna 
część Strzegomia 
całkowicie zmie-
niła swoje oblicze. 
Swojej radości nie 
kryje radny Rady 
Miejskiej w  Strze-
g o m i u ,  R o b e r t 
Ślązak (na zdj.) – 
W  końcu doczeka-
liśmy się pięknych, równych 
i nowoczesnych dróg. Od 30 
lat nie było dużego remontu 

ul. Kościuszki. Teraz jest to 
najładniejsza ulica w naszym 
mieście. Ledowe oświetlenie, 
miejsca parkingowe, brak za-

stoisk wody, pojemni-
ki na psie odchody – to 
kolejne udogodnie-
nia dla mieszkańców. 
Warto było czekać na 
te wszystkie zmiany. 
Przydałoby się jeszcze 
miejsce parkingowe 
dla niepełnosprawne-
go kierowcy. Dziękuję 
władzom Strzegomia 
i  radnym za dobrą 
współpracę i  popar-
cie tej inwestycji – 
podsumowuje Ro-
bert Ślązak. 

U ro c z y s t o ś ć  n a 
Grabach
Mieszkańcy strze-
gomskiej dzielnicy 
Graby nie zapomnie-
l i  o   70.  rocznic y 
umieszczenia pa-

miątkowej tablicy na pomni-
ku przy ul. Dolnej związanej 
z  osiedleniem się na tych 
ziemiach. Uroczystość zło-

żenia wieńców i kwiatów od-
była się 4 grudnia br., w dniu 
w którym
przypada liturgiczne 
wspomnienie św. Bar-
bary. Inicjatorem tej 
uroczystości był Piotr 
Maciejewski.

Remiza jak nowa
Zakończyły się prace 
związane z remontem 
i dociepleniem Remi-
zy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Strzego-
miu. Dodatkowo wy-
remontowano schody 
prowadzące do remi-
zy od strony podwór-
ka. Koszt moderniza-
cji obiektu wyniósł 
ok. 133 tys. zł.

M i k o ł a j k o w o 
w Strzegomiu
6 grudnia to bar-
dzo ważna data dla 
wszystkich dzieci, 

które w tym dniu otrzymują 
wiele prezentów. Św. Mikołaj 
oczywiście nie zapomniał 

o   małych 

strzegomianach, odwiedzając 
ich na lodowisku i pod Urzę-
dem Miejskim w Strzegomiu. 
Na zakończenie tego rado-

snego dnia dzieci 
obejrzały bajkę 
„Wilk w  owczej 
skórze” w  kinie 
SCK.

Ś w i ą t e c z n y 
Strzegom
C a ł y  S t r z e g o m 
w ystroił  s ię  na 
Święta Bożego Na-
rodzenia. Piękne 
dekoracje można 
dostrzec nie tylko 
na terenie miasta, 
ale i  w  Urzędzie 
M i e j s k i m .  N a j -
w i ę k s z ą  j e d n a k 
atrakcją jest pięk-
nie oświetlona ka-
reta zaprzęgnięta 
w renifera na strze-
gomskim Rynku. 

R O K U  2 0 1 6
PAŹDziernik
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Burmistrz Strzegomia ogła-
sza drugi przetarg ustny 
ograniczony.
Działając na podstawie art. 
38, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 
2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 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 sposo-
bu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości rolnej stano-
wiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest 
nieruchomość niezabu-
dowana oznaczona jako 
działka nr 45, AM – 1, Obr. 
Goczałków położona w Go-
czałkowie, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru 
ewidencji gruntów wynosi 
0,3001 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wie-
czysta SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trze-
cich, klasa gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ob-
szarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 1 
R3 – uprawy rone.
1. Uzasadnienie do wyboru 
formy przetargu: 
Wybór formy przetargu jako 
przetargu ustnego ograni-
czonego jest konsekwencją 
zmiany przepisów związanej 
z wejściem w życie, z dniem 
30 kwietnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 
r. o wstrzymaniu sprzeda-

ży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.). Warunki prze-
targowe mogą być spełnione 
tylko przez ograniczoną licz-
bę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do 
nabycia nieruchomości rolnej 
w rozumieniu przepisów art. 
2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.).
 
2. Osoby, które chcą przy-
stąpić do przetargu i zde-
cydują się na złożenie pi-
semnego oświadczenia, 
o którym mowa w punkcie 
3 (oświadczenie dotyczące 
uczestnictwa w przetar-
gu) zobowiązują się do 
załączenia do zgłoszenia 
uczestnictwa niżej wymie-
nionych dokumentów i do-
datkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający 
osobiste prowadzenie przez 
okres co najmniej 5 lat gospo-
darstwa rolnego położonego 
na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne 
oświadczenie prowadzą-
cego to gospodarstwo, po-
świadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldo-
waniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na 
terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, 
że jest właścicielem, użyt-
kownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomo-
ści rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rol-
nych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy 
podać łączną powierzchnię 
i miejsce położenia nieru-
chomości rolnych, których 
oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomości 
rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 

łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomo-
ści rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), 
użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym 
posiadaczem. Oświadczenie 
powinno być poświadczone 
przez burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje rolnicze oferenta 
zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 
pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 
ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 803 z późn. zm.) 
w związku z treścią § 6 i § 7 
Rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 109 z późn. 
zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działal-
ność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent 
zapoznał się ze stanem fak-
tycznym i formalno-prawnym 
przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie 
wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent 
wyraża zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
w związku z przetargiem 
na sprzedaż nieruchomo-
ści – 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 pozosta-
jące w związku małżeńskim 
i posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej – powinny 
dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżon-
ka, iż wyraża on zgodę na 
nabycie nieruchomości bę-
dącej przedmiotem przetargu 
po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłosze-
niu uczestnictwa w prze-
targu wraz z dokumentami 
i oświadczeniami wskaza-
nymi w punkcie 2 w zakle-

jonej kopercie z dopiskiem 
„Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym 
w dniu 26.01.2017 r. – dz. nr 
45, AM- 1, Obr. Goczałków” 
należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 16.01.2017 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale 
Obsługi Interesantów pokój 
nr 15, parter; Rynek 38, 58-
150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostały-
mi oświadczeniami i doku-
mentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób 
zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
18.01.2017 r. w siedzibie tut. 
urzędu, 58-150 Strzegom, 
Rynek 38 na tablicy ogłoszeń 
mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieru-
chomości 
Cena wywoławcza nierucho-
mości wynosi 17.105,70 zł 
(słownie: siedemnaście tysię-
cy sto pięć złotych 70/100). 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 
ustawy o podatku od towarów 
i usług transakcja zwolniona 
jest z podatku VAT (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z późn. 
zm.). 
 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu, w wy-
sokości 1.720,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc siedemset dwa-
dzieścia złotych 00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 23.01.2017 r. na konto 

GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
. Na dowodzie wpłaty należy 
wpisać: „wadium – dz. nr 45, 
AM-1, Obr. Goczałków”. 
3) Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy 
Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieru-
chomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni 
funkcję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały 
przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od 
dnia odpowiednio: odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia 
przetargu lub jego zakończe-
nia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na 
rzecz gminy Strzegom w ra-
zie uchylenia się uczestni-
ka przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy 
sprzedaży w terminie poda-
nym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala kon-
ferencyjna, nr 29 - I piętro.
8. Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty 
wadium. Jeżeli uczestnik 
jest reprezentowany przez 
pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału 
notarialnego pełnomocnic-
twa upoważniającego do 
działania na każdym etapie 
postępowania przetargo-
wego.
Przetarg jest ważny bez 
względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden 
z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno po-
stąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 

1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2)  O termin ie  zawarc ia 
umowy notarialnej przy-
szły nabywca nieruchomo-
ści zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w prze-
targu podlega zapłacie w ca-
łości i powinna być odno-
towana na koncie GMINA 
STRZEGOM – Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia za-
warcia umowy przenoszącej 
własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg 
pokrywa koszty notarialne 
i sądowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje 
związane z przetargiem 
można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38, pokój nr 34 - II 
piętro lub telefonicznie pod 
nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o prze-
targu umieszczona jest na 
stronie internetowej www.
bip.strzegom.pl

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka położona na terenie 
gminy Strzegom
Działka niezabudowana nr 43, 
AM – 1, Obr. Goczałków, 
położona w Goczałkowie , 
o powierzchni 0,2001 ha, 
użytek RIIIb
Dla n ieruchomości  urzą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4. 
Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
104/04 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszarów 

wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, 
Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, 
Kostrza, Żelazów, przedmiotowa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem 1 R 3 uprawy rolne 
Cena wywoławcza nierucho-
mości 14.000,00 zł
Wadium - 1.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
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 nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
23.01.2017 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 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 sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności ponosi 
nabywca nieruchomości.

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W 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 85-60-543, 
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.

Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom, przeznaczonych 
do:
- oddania w najem (dzierża-
wę) zgodnie z Zarządzeniem 
Nr: 314/B/2016, 315/B/2016, 
316/B/2016, 317/B/2016, 
318/B/2016, 319/B/2016 Bur-
mistrza Strzegomia, z dnia 
16 grudnia 2016 roku.

10 ogłoszeniA

Działka rolna w Goczałkowie

Działka rolna w GoczałkowieBurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom

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 Strzegomiu – Rynek 38, 
zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nie-
ruchomości stanowiących 
własność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 309/
B/2016, Nr 310/B/2016, 
Nr 311/B/2016, Nr 312/
B/2016, Burmistrza Strze-
gomia z dnia 15 grudnia 
2016 r.

11ogłoszeniA

Działki pod zabudowę garażową w Jaroszowie Działki pod zabudowę garażową w Jaroszowie

BurmisTrz 
sTrzeGOmiA 
inFOrmuJe

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
1. Działka niezabudowana nr 
138/10, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
1.785,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1230 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana nr 
138/21, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
1.870,00 zł
Wadium - 190,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1250 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana nr 
138/22, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
1.785,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 

26.01.2017 r. o godz. 1310 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
4. Działka niezabudowana nr 
138/23, AM – 2, Obr. Jaroszów, 
położona w Jaroszowie, gmi-
na Strzegom o powierzchni 
0,0029 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00043297/7 Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
1.870,00 zł
Wadium - 190,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1330 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w gminie Strzegom uchwalonego 
uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 
2016 r. powyższe nieruchomości 
oznaczone są symbolem 6 MW – 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższych nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabywca ponosi 
koszty wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własno-
ści nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego lub 
na konto Gminy Strzegom - Bank 
Zachodni WBK S.A O/Strzegom 
nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 23.01.2017 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 za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawa-
nej w drodze przetargu podlega 
zapłacie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie aktu no-
tarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
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 Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom- www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zasto-
sowano do ogłoszenia o prze-
targu.

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza czwarty przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne gminy 
Strzegom.
1. Działka niezabudowana 
nr 138/7, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.785,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
2. Działka niezabudowana 
nr 138/8, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.785,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1150 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
3. Działka niezabudowana 
nr 138/9, AM – 2, Obr. Jaro-
szów, położona w Jaroszowie, 
gmina Strzegom o powierzchni 
0,0027 ha Dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00043297/7 Nieru-
chomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 1.785,00 zł
Wadium - 180,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 

podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.01.2017 r. o godz. 1210 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obrębu wsi Jaroszów 
oraz obrębu wsi Bartoszówek 
w gminie Strzegom uchwalo-
nego uchwałą Nr 84/16 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
24 sierpnia 2016 r. powyższe 
nieruchomości oznaczone są 
symbolem 6 MW – tereny za-
budowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 14.07.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 06.10.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 01.12.2016 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Nieruchomość podlega wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w try-
bie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kasie Urzędu Miejskiego 
lub na konto Gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 23.01.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 

3 dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia 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 do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny ofe-
renta, sposób reprezentacji, 
a także imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezenta-
cji. W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie 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 przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 34, II 
p. lub telefonicznie pod nr 74 
8560-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej 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.

Okres zimowy i niskie tem-
peratury stwarzają zagroże-
nie dla życia i  zdrowia osób 
bezdomnych, w  podeszłym 
wieku i  samotnych. Zagro-
żenie utraty życia dotyczy 
w tym okresie także osób nie-
trzeźwych, przebywających 
na wolnym powietrzu, bądź 
w pomieszczeniach opuszczo-
nych i nieogrzewanych.

- Policjanci codziennie pa-
trolują miejsca, gdzie prze-

bywają osoby bezdomne, ale 
o wielu z nich po prostu nie 
wiemy – mówi Piotr Galic-
ki. – Poza tym co ponad 20 
tysięcy mieszkańców, to nie 
kilkunastu policjantów, więc 
apelujemy o  to by strzego-
mianie mieli oczy szeroko 
otwarte i  reagowali na po-
trzebujących. Miejsca, gdzie 
przebywają osoby bezdomne, 
można zgłaszać telefonicznie 
dzwoniąc na nasz komisariat 

pod nr tel. 74 8551991 oraz 
do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej: 74 8518190, a  także 
numery alarmowe 997 i  112 
– dodaje komendant.

Strzegomski komendant 
przypomina również o zwró-
ceniu uwagi na samotnych, 
starszych lub chorych są-
siadów. Często przez swoją 

niezaradność mieszkają oni 
w zimnych mieszkaniach, co 
również może być zagroże-
niem dla ich życia.

nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!
Każdego roku w zimie odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu osób bezdomnych i samotnych

Strzegomscy policjanci  prowadzą akcję „Zima” i kolejny raz 
apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, gdzie przeby-
wają osoby bezdomne. Niskie temperatury mogą się dla nich 
okazać zabójcze. – Chodzi o pustostany, altanki działkowe, 
piwnice, śmietniki i zsypy, a także miejsca, w których pod 
„gołym niebem” śpią osoby bezdomne lub nietrzeźwe – 
wymienia Piotr Galicki, komendant Komisariatu Policji 
w Strzegomiu.  

Policjanci podejmują działania mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom, a przede wszystkim:
- kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazują informacje w tym 

zakresie służbom pomocy społecznej i władzom samorządowym,
- zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ich   

życia lub zdrowia, podejmują wobec nich interwencje mające na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania 
lub Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy,

- kontrolują w trakcie służby - zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opusz-
czone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponują im noclegi 
oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach pomocowych.

W ramach akcji prowadzona jest także współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placów-
kami społecznymi, które zobligowane są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Działania te mają charakter 
„pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek bezdomnym 
oraz innym osobom wymagającym opieki.
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Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia (18.12) odbyła się w Strzegomiu Wieczerza Wigilijna dla mieszkańców naszej gminy. Uroczystość była wspaniałym przeżyciem, 
dostarczyła wszystkim wielu wzruszeń, znakomicie odzwierciedliła atmosferę zbliżających się świąt. Jej organizatorem byli: burmistrz Strzegomia, Strzegomskie Centrum Kultury 
oraz organizacje pozarządowe gminy Strzegom. Uczestnicy tego wyjątkowego spotkania - jak to jest w zwyczaju - przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia, zaśpiewali kolędy, 
a także skosztowali tradycyjnych potraw wigilijnych. Po raz kolejny ludzie udowodnili, że można się zjednoczyć i razem przeżywać przygotowania do Bożego Narodzenia.

nasza Wieczerza Wigilijna 


