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StrzeGom

W numerze:

StrzeGom
mówią o sobie 

Tym razem o swoim sto-
ickim podejściu do życia 
opowiada Paweł Wroń-
ski, przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
w  Strzegomiu, tegoroczny 
maturzysta 
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StrzeGom
Awaria wody

Co było przyczyną usterki, 
przez którą wody w kranach 
nie było w  niemal całym 
Strzegomiu? 
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StrzeGom
Komu kasa  
na wakacje? 

Ile w  tym roku gmina 
Strzegom przeznaczyła na 
organizację kolonii i  pół-
kolonii dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy 
i  jakie organizacje pożytku 
publicznego dostały dofi-
nansowanie na ten cel? 
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W sKrócie:

zmarł Jerzy skiera

Z głębokim żalem zawia-
damiamy, że 20 czerwca br. 
zmarł w  wieku 71 lat Ś. P. 
Jerzy Skiera, przewodniczący 
drugiej kadencji Rady Miej-
skiej w  Strzegomiu (1994-
1998), radny Rady Miejskiej 
Kadencji 1990-1994 i 1998-
2002. Pogrzeb odbędzie się 
w sobotę, 24 czerwca o godz. 
12.00.

Baseny już otwarte

Od 17 czerwca br. otwarty 
jest strzegomski kompleks 
basenów kąpielowych. Ser-
decznie zapraszamy wszyst-
kich do skorzystania z oferty 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu.

nareszcie wakacje!

23 czerwca zabrzmiał ostat-
ni dzwonek w szkołach w ca-
łej Polsce. Uczniom z terenu 
gminy Strzegom życzymy 
wymarzonych wakacji, wspa-
niałego wypoczynku i szczę-
śliwego powrotu z  lipcowo-
-sierpniowych wojaży. 
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Gmina Strzegom postano-
wiła wystąpić o  pożyczkę do 
ogłoszonego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu programu 
priorytetowego pn. 
„Ograniczenie 
niskiej emisji 
na obszarze 
woj. dolnoślą-
skiego”, w któ-
rym docelowo 
można uzyskać 
do 50% umorzenia 
ze strony WFOŚiGW. 
Planuje się, że mieszkańcy na 
wymianę pieców będą mogli 
otrzymać dotację do wys. 4 tys. 
zł, nie więcej jednak niż 50% 
kosztów kwalifikowanych.
KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ 
DLA OSÓB, KTÓRE 
ZAMIERZAJĄ WYMIENIĆ 
PIEC W 2017 r.:

1) Wypełnienie do końca lipca 
2017 r. szczegółowej ankiety, która 
zostanie ogłoszona i przekazana 
mieszkańcom w  najbliższych 
dniach – po akceptacji doradcy 
energetycznego WFOŚiGW. 
W ankiecie będzie także informa-
cja, jakie warunki trzeba spełnić, 
by w przyszłości otrzymać dotację.

2) Złożenie wniosku do WFO-
ŚiGW przez gminę.

3) W chwili otrzymania po-
życzki zawarcie umowy miesz-

kańca z gminą.
4) Wykonanie in-

westycji i  jej od-
biór, zgodnie 

z  regulaminem 
WFOŚiGW 
oraz uchwałą 
Rady Miejskiej 

w Strzegomiu + 
wypłata dotacji.

UWAGA: 
1) Jeśli gmina uzyska 

pożyczkę, dotację mogą otrzymać 
także osoby, które zakończą  lub za-
kończyły wymianę nowego pieca  
i instalacji w 2017 r.

2) Będą obowiązywały krótkie 
terminy złożenia ankiet, ponieważ 
gmina chce jak najszybciej złożyć 
wniosek, by nie zabrakło środków 
finansowych.

3) Osobom, które złożyły 
uprzednio deklarację zmiany 
ogrzewania piecem stałopalnym 
na gazowe lub elektryczne źródło 
ciepła, ankiety zostaną przekazane 
drogą pocztową. Pozostałych 
zainteresowanych mieszkańców 
prosimy o  śledzenie informacji 
na stronie internetowej.

Strzegomscy artyści wraz 
z  15-osobową grupą miesz-
kańców i burmistrzem Strze-
gomia wyjechali do Horic 
w ramach wspólnego, czesko-
polskiego, projektu „Kultura 
i  tradycja łączą sąsiadów”, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
ze środków budżetu państwa 
„Przekraczamy granice”. Pro-
jekt rozpoczął się 1 stycznia 
br. i potrwa do 31 grudnia br. 
Strzegomskie Centrum Kul-
tury jest partnerem wiodącym 
projektu. Jego wartość wynosi 
ok. 51 tys. euro. 

Gminę Strzegom reprezen-
towali: Ewa Solima (grafika, 
torebki), Aleksandra Skolak 
(granitowa biżuteria), Patryk 
Nieczarowski (wyroby arty-
styczne z miedzi), Franciszek 
Gołębiowski (obrazy, śpiew) 
i  Tomasz Kruszelnicki (fo-
tografia). 

- Pobyt w Horicach był bar-
dzo udany. Nasza grupa nie tyl-
ko zwiedziła zabytkowe miasto, 
ale uczestniczyła m. in. w wer-
nisażu wystawy w  miejscowej 
galerii. Atmosfera w  trakcie 
tych kilku dni była bardzo przy-
jazna i  serdeczna. Dziękujemy 
za miłe przyjęcie – podsumowa-

ła Bożena Bojanowska-Czuk, 
dyrektor Strzegomskiego Cen-
trum Kultury. 

Kolejnymi punktami ca-
łorocznego projektu będą: 
„Święto Chleba”, które od-

będzie się w  dniach 19-20 
sierpnia br. w  Morawie oraz 
„Święto Horickich Rurek” – 
w  dniach 8-10 września br. 
w Horicach. 

tW

Wymiana pieców

Promocja strzegomskiej kultury w Horicach

WFOŚiGW ogłosił program pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego”

Nasi lokalni artyści promowali swoją twórczość podczas 
4. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Pięknych, który 
odbył się w dniach 16-18 czerwca br. w mieście partnerskim 
Strzegomia – czeskich Horicach. 

Kolejnymi punktami całorocznego projektu będą: „Święto Chleba” oraz „Święto Horickich Rurek”

W ostatnich miesiącach do Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu wpłynęło ponad 300 deklaracji chęci wymiany pieców 
węglowych, różnego typu, na piece gazowe i elektryczne.

Osoby, które do końca lipca nie złożą ankiety, będą mogły wziąć udział w kolejnej 
edycji programu. Nabór ankiet na 2018 r. będzie trwał do końca października 
2017 r. 
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Zapraszamy do rubryki, w której strzegomianie opowiedzą o sobie 
samych. W tym numerze Paweł Wroński, przewodniczący Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, tegoroczny maturzysta.

Miejsce urodzenia: Świebodzice
Miejsce zamieszkania: Strzegom 
Hobby: Działania społeczne. Czasami skrajny altruista. Ciężka muzyka. 
Poznawania nowych ludzi.
Największy sukces: Sukcesów nie powinno się stopniować. Każdy 
kolejny sukces może być większy od poprzedniego. Jestem dumny ze 
wszystkich swoich sukcesów i nie sądzę, żeby któryś z nich górował 
nad innymi.
Największa porażka: Codziennie zdarzają się jakieś porażki. W moim 
przypadku są to zazwyczaj niedomówienia w relacjach międzyludzkich. 
Nie przypominam sobie mojej największej porażki. Każda porażka uczy 
nas nowych rzeczy.
Największe marzenie: Wyjazd do Petersburga.
Książka czy film: Ewidentnie książka. Pobudza wyobraźnię oraz kształ-
tuje gust.
Gdyby przez jeden dzień wszystko zależało ode mnie, to chciałbym 
żeby: Najlepiej by było, gdyby nic nie zostało zmienione. Mam sto-
ickie poglądy, więc trzeba się godzić z tym co przynosi nam los. Nie 
chciałbym być postawiony w takiej sytuacji.

Co podoba się Panu w Strzegomiu? Wszystko. Atmosfera podczas festiwali. Wspaniali uśmiechnięci mieszkańcy. 
Pomocni pracownicy urzędu, z którymi miałem przyjemność współpracować jako przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Cała gmina Strzegom pod względem infrastruktury jest również pięknym miastem.
Co denerwuje Pana w Strzegomiu? Nie ma takiego miejsca, osoby, instytucji. Strzegom to po prostu miasto 
idealne.

Str zegomian ie o sob ie….. – 26. Jubileuszowy Festyn 
Dziecięcy w Strzegomiu

– „Lot balonem nad Strze-
gomiem”

– „Czesko-polskie zawody 
strażackie” („Česko-pol-
ské hasičské závody”)

– Memoriał Judo im. 
Edwarda Brzegowego

– Mityng Lekkoatletyczny 
z udziałem uczniów szkół 
gimnazjalnych i podsta-
wowych

– 15-lecie zespołu „Retro”
– Festyny w Olszanach i Ja-

roszowie
– Nurkowanie klas mundu-

rowych LO w Strzegomiu

nowości na antenie TV strzegom

Telewizję Internetową Strzegom można oglądać za pośrednictwem serwisu 
www.strzegom.pl (kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, pod 
banerem WAŻNE).

O  tym że strzegomianie 
kochają przyrodę, nie trze-
ba nikogo przekonywać. 
Udowadnia to m. in. pan An-
drzej, mieszkaniec ul. Jana 
Kochanowskiego, którego 
balkon z  barwnymi różami 
należy do najpiękniejszych 
w naszym mieście. 

Piękne okazy są dumą pana 
Andrzeja, który swoją pasją 
zaraził mieszkającą nad nim 
sąsiadkę (oboje na zdjęciu). 
Trzeba przyznać, że różany 
balkon robi wielkie wrażenie. 

Duma mieszkańców: Balkon pełen róż
Pan Andrzej, mieszkaniec ul. Jana Kochanowskiego swoją pasją zaraził mieszkającą nad nim sąsiadkę

Przed ostatnim meczem - 
wygranym z  Włókniarzem 
Mirsk 2:1 - strzegomska dru-
żyna seniorów podziękowała 
swojemu trenerowi za pracę, 
jaką wykonał w  Strzegomiu. 
W  imieniu drużyny kapi-
tan Wojciech Sabat wręczył 
szkoleniowcowi pamiątkową 

koszulkę. Nie zabrakło również 
małych adeptów AKS-u  (by-
łych podopiecznych), którzy 
przyprowadzili na boisko za-
wodników obu zespołów.

Decyzja o rezygnacji trenera 
Jarosława Krzyżanowskiego 
kiełkowała w nim mniej wię-
cej od pół roku. – W  sumie 

w strzegomskim klubie spędzi-
łem 5 pełnych sezonów. Był to 
dla mnie bardzo piękny okres 
i zachowam w swojej pamięci 
wiele wspaniałych chwil. Udało 
mi się stworzyć zespół, który 
liczy się na Dolnym Śląsku. 
Oprócz seniorów trenowałem 
jeszcze kilka grup w młodszych 

kategoriach i  w  tym miejscu 
muszę serdecznie podziękować 
rodzicom za wszelką pomoc 
i ogromne zaangażowanie. We 
wszystkich tych drużynach 
jest spory potencjał i wierzę, 
że moja praca będzie konty-
nuowana – stwierdził Jarosław 
Krzyżanowski.

Nazwisko nowego szkole-
niowca będzie znane do końca 
czerwca br. 

tW

Jarosław Krzyżanowski zrezygnował z pracy
- Był to dla mnie bardzo piękny okres i zachowam w swojej pamięci wiele wspaniałych chwil – stwierdził były już trener strzegomskiego klubu 

Wraz z  końcem sezonu 2016/17 z  pracy w  roli trenera AKS-u  Strzegom zrezygnował 
Jarosław Krzyżanowski. Szkoleniowiec trenował naszych piłkarzy przez ostatnie pięć lat. 
W tym okresie seniorzy trzykrotnie meldowali się w pierwszej piątce IV ligi.

Zapraszamy państwa do wysy-
łania zdjęć swoich balkonów na 
adres: biuletyn@strzegom.pl. 
Wszystkie fotografie chętnie za-
mieścimy na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom”. 
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CZERWIEC – LIPIEC 2017

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Telefon

18.06 – 24.06 Dobra Apteka ul. Kościelna 6 tel. 74/649-12-20

25.06 – 01.07 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/649-12-00

02.07 – 08.07 Vademecum ul. Rynek 44 tel. 74/855-52-06

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

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
Rynek 38, został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości 
stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 167/B/2017 
Burmistrza Strzegomia z dnia 12 
czerwca 2017 r.

Burmistrz strzegomia 
informuje

Informujemy wszystkich miesz-
kańców gminy Strzegom, że 
w okresie od 3 lipca do 31 sierp-
nia br. Urząd Miejski będzie 
pracował w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek 
7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 16.30
piątek 7.00 - 13.30
Kasa urzędu będzie czynna w na-
stępujący sposób:
w  okres ie  03 .07 .2017 – 
31.07.2017 oraz 21.08.2017 – 
31.08.2017:

poniedziałek, środa, czwar-
tek 08.30 – 14.00
wtorek 08.30 – 
14.45
piątek 08.30 – 
12.30 
w   o k r e s i e 
01.08.2017 – 
18.08.2017:
poniedziałek, wto-
rek, środa, czwartek 
09.00 – 14.00
piątek 09.00 – 12.30 

red

urząd będzie czynny inaczej

Co tym razem zaobser-
wowało czujne oko 
strzegomskiego 
monitoringu?

3 czerwca ok. 
godz. 15.50 
w   R y n k u 
w  Strzego-
miu kierują-
cy pojazdem 
marki BMW 
o   z a k l e j o n e j 
tablicy wprowa-
dza ł  w/w  po jazd 
w  tzw. „drift ” obraca-
jąc się wokół własnej osi na 
skrzyżowaniach Rynek – św. 
Anny, Rynek – Kościuszki, 
jednocześnie utrudniając in-
nym użytkownikom ruchu 
drogowego swobodną jazdę. 
Z  miejsca zdarzenia zabez-
pieczono monitoring wraz 
ze zdjęciami fotograficznymi 
z kamer usytuowanych w Ryn-
ku i przekazano go Policji.

W tym samym dniu ok. godz. 
16.40 w Rynku na wysokości 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu kierujący motorem jechał 
ok. 100 m na jednym kole. 
Z miejsca zdarzenia wykonano 
film wraz ze zdjęciami fotogra-
ficznymi z  kamer usytuowa-
nych w  Rynku i  przekazano 
go Policji.

11 czerwca ok. godz. 01.20 
na ul. św. Anny w Strzego-
miu strzegomscy policjanci 
interweniowali do leżącego 
mężczyzny, którego karet-
ka pogotowia odwiozła do 
szpitala. Materiał z  moni-
toringu miejskiego został 
zabezpieczony i przekazany 
Policji.

13 czerwca ok. godz.16.10 
inter weniowali  policjanci 
do trzech kierujących, któ-
rzy pozostawili pojazdy na 
zatoczce przeznaczonej dla 
wysiadających na ul. Leśnej 
w  Strzegomiu, utrudniając 
wysiadanie i wsiadanie pa-
sażerom na wyznaczonych 
liniach autobusowych.

Okiem miejskiego monitoringu

zabrakło wody
Opracowano nowy system powiadamiania o występowaniu awarii wodociągowych

Jakie zadania można zgłosić?
Wyodrębniono dwie kategorie 
zadań realizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego:
1) zadania małe, których szacun-

kowa wartość nie przekracza 
kwoty 50 000,00 zł,

2) zadania duże, których sza-
cunkowa wartość przekracza 
kwotę 50 000,00 zł i  jedno-
cześnie nie przekracza kwoty 
300 000,00 zł.

Zadania finansowane ze środków 
budżetu obywatelskiego muszą 
mieć charakter inwestycyjny 
i mieścić się w  zakresie zadań 
własnych gminy.
Ile pieniędzy przeznaczamy na 
realizację zadań?
Pula środków przeznaczonych 
na realizację zadań, o  których 
mowa:
1) małych wynosi 100 000,00 zł,
2) dużych wynosi 300 000,00 zł.
Kto może złożyć projekt?
Projekt zadania ma prawo złożyć 
każda osoba fizyczna, będąca 

mieszkańcem miasta Strzegom, 
która w dniu 22 czerwca 2017 
r. miała ukończony szesnasty 
rok życia.
Projekt zadania może złożyć 
także organizacja w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i  o  wo-
lontariacie, posiadająca siedzibę 
lub jednostkę organizacyjną na 
terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia bu-
dżetu obywatelskiego mogą brać 
udział osoby niepełnoletnie?
Tak, pod warunkiem, że w dniu 22 
czerwca 2017r. miały ukończony 
szesnasty rok życia i ich prawny 
opiekun wyrazi zgodę na udział 
w tym procesie na odpowiednim 
formularzu dostępnym na stronie 
www.strzegom.pl i  www.bip.
strzegom.pl w zakładce „Budżet 
Obywatelski”, a także w Punkcie 
Konsultacyjnym.
Jak złożyć projekt?
Projekt zadania składa się na 

formularzu zgłoszeniowym 
zawierającym co najmniej 30 
podpisów popierających projekt 
mieszkańców miasta Strzegom, 
którzy w dniu 22 czerwca 2017r. 
mieli ukończony szesnasty rok 
życia.
Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny na stronie www.strze-
gom.pl i  www.bip.strzegom.pl 
w zakładce „Budżet Obywatel-
ski”, a także w Punkcie Konsul-
tacyjnym. Należy go wypełnić 
komputerowo lub pismem ma-
szynowym za wyjątkiem danych 
osób popierających projekt, 
które mogą być wpisane ręcznie 
w czytelny sposób.
W  przypadku, gdy projekt 
składa organizacja pozarządo-
wa – nie ma wymogu zbierania 
podpisów mieszkańców miasta 
Strzegom popierających pro-
jekt.
Wypełnione formularze należy 
składać w  terminie 7 sierpnia 
-11 września 2017r. w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu w go-
dzinach pracy Urzędu.
Dopuszcza się przesłanie wy-

pełnionego formularza zgło-
szeniowego pocztą na adres: 
Urząd Miejski w  Strzegomiu, 
Rynek 38, 58-150 Strzegom, 
z  zastrzeżeniem, że w  tym 
przypadku o  terminie wpły-
wu formularza decyduje data 
wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.
Kiedy promować projekt wśród 
mieszkańców?
29 września 2017r. udostępnio-
na zostanie do publicznej wia-
domości lista projektów podle-
gających głosowaniu w miejsco-
wych środkach przekazu oraz 
na stronie internetowej www.
strzegom.pl i w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce 
„Budżet Obywatelski Miasta 
Strzegom”
Okres od 29 września do 22 
października 2017r. będzie 
czasem promocji projektów 
podlegających głosowaniu pro-
wadzonej przez zgłaszających 
projekt.
Gdzie, jak i kiedy można gło-
sować na projekty?
Głosowanie zaplanowano na 20 
– 22 października 2016r. 

Lokal wyborczy podobnie jak 
w  roku ubiegłym będzie się 
znajdował w  Urzędzie Stanu 
Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 
15-17 i  będzie czynny w  nw. 
godzinach:
20.10.2017r. (piątek) 15.00-
19.00
21.10.2017r. (sobota) 9.00-
19.00
22.10.2017r. (niedziela) 9.00-
19.00
Głosujący otrzyma 2 karty do 
głosowania: 1 kartę do głoso-
wania na projekty małe i 1 kartę 
do głosowania na projekty duże. 
Na każdej z kart można będzie 
wybrać jeden projekt.
Punkt Konsultacyjny
W  okresie 26 czerwca - 27 
października 2017r. w Wydziale 
Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu (par-
ter, pokój nr 15) funkcjonuje 
Punkt Konsultacyjny, czynny 
w: 
w lipcu i sierpniu:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-13.30
w czerwcu, wrześniu i w paź-
dzierniku:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głoso-
wania?
Wyniki głosowania zostaną 
ogłoszone do dnia 27 paździer-
nika 2017r. na stronie interne-
towej www.strzegom.pl i w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
w zakładce „Budżet Obywatelski 
Miasta Strzegom”.

zasady Budżetu Obywatelskiego miasta strzegom na 2018 rok
Czterysta tysięcy złotych, w tym 300 tys. zł na duże projekty i 100 tys. zł na projekty małe – tyle przeznaczono na BO Strzegomia na rok 2018

Od 7 sierpnia do 11 września 2017r. można składać propozy-
cje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2018 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Strzegom na 2017 rok można 
znaleźć na stronie www.strzegom.pl 
oraz www.bip.strzegom.pl w zakład-
kach „Budżet Obywatelski”.

Burmistrz Strzegomia – 
Zbigniew Suchyta nie 
do końca był zado-
wolony ze sposo-
bu powiadomie-
nia mieszkańców 
o wystąpieniu i 
usunięciu awarii 
oraz z organizacji 
dowozu wody pitnej 
i gospodarczej dla strzego-
mian. Aby poprawić skutecz-
ność działań wszystkich służb, 
Spółka Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Strzegomiu w ostat-
nich dniach opracowała nowy 
system, który – miejmy nadzieję 
– będzie bardziej skuteczny od 
poprzedniego.

14 czerwca br. doszło do awarii głównej magistrali wodo-
ciągowej o średnicy 400 mm przesyłającej wodę pitną ze 
stacji uzdatniania wody w Olszanach do Strzegomia. W 
jej wyniku znaczna część mieszkańców Strzegomia została 
pozbawiona dostaw wody, która w kranach u odbiorców 
zaczęła pojawiać się po północy.

- Za powstałe ostatnio utrudnienia 
bardzo przepraszamy wszystkich 
naszych odbiorców – informuje 
Dorota Borkowska, prezes spółki 
WIK. 

Udzielanie informacji o przerwach w dostawie wody

Publikacja informacji o braku w 
dostawie wody

www.wik.strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.strzegomiak.pl
wiadomości SMS Gminy Strzegom 
(szczegóły na grafice obok)

Numery telefonów, pod 
którymi udzielane są 
informacje o awariach 
wodociągowych i dowozie 
wody

stacjonarne: (74) 8551232, 
(74) 8550641
komórkowy: 661355755
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Zadanie nr 1: 
Organizacja wypoczynku letniego 
z  programem profilaktycznym 
lub terapeutycznym w  formach 
wyjazdowych na terenie Polski 
(kolonie lub obozy – minimum 
4 noclegi) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z  rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, pro-
blemami narkomanii.
1. Stowarzyszenie Mieszkańców 
na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowi-
ce - 4.400,00 zł

Zadanie „Wakacje z uśmiechem” 
będzie realizowane w dniach 20 
lipca – 20 sierpnia br. w Pobie-
rowie. W tym czasie uczestnicy 
projektu będą korzystać z leczenia 
klimatycznego nad Bałtykiem, 
zdobywać wiedzę geograficzną 
i  społeczną oraz realizować pro-
gram profilaktyczny. Będzie to 
także terapia poprzez zabawę, 
rywalizację w konkursach i  in-
tegrację w grupie rówieśników 
podczas wspólnych zajęć i wycie-
czek. W projekcie weźmie udział 
25 osób. 

2. Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzegomiu 
– 8.600,00 zł
Zadanie będzie polegało na orga-
nizacji dwóch 13-dniowych tur-
nusów kolonii letniej w Jarosławcu 
nad Bałtykiem – w  terminach 
15-27 lipca i 28 lipca – 9 sierpnia. 
W obu turnusach weźmie udział 
86 uczestników. Prowadzone będą 
zajęcia profilaktyczne i  eduka-
cyjne, zorganizowane będą także 
wycieczki. 

3. Stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Sportowy „Aktywna Ko-
strza” - 9.000,00 zł
Zadanie „Życie na sportowo, 

życie na zdrowo” będzie polegało 
na organizacji aktywnego wypo-
czynku w formie obozu sporto-
wo-profilaktycznego w Sztutowie 
(woj. pomorskie) w okresie 23-29 
czerwca br. Odbędą się zajęcia 
profilaktyczne, zajęcia sportowe 
i wycieczki m. in. do Trójmiasta 
i Malborka. Zajęcia skierowane 
są do 45-osobowej grupy dzieci 
i młodzieży. 

4. Amatorski Klub Sportowy 
w Strzegomiu – 5.800,00 zł
Zadanie „Lato w twierdzy” będzie 
realizowane w dniach 12 do 19 
sierpnia br. w Kłodzku dla 31 osób 
(dzieci plus opiekunowie). W tym 
okresie będą prowadzone zajęcia 
promujące zdrowy styl życia, trzeź-
wość i wypoczynek na świeżym 
powietrzu. Będą zorganizowane 
piesze wycieczki po Kłodzku 
i okolicach. 

5. Amatorski Klub Sportowy 
w Strzegomiu – 8.000,00 zł
Zadanie „Lato ze sportem i góra-
mi” będzie realizowane w dniach 
23 do 29 czerwca br. w Zako-
panem dla 44 osób (dzieci plus 
opiekunowie). W ramach zadania 
będzie realizowany program pro-
filaktyczny dot. ochrony najmłod-
szych przed uzależnieniami oraz 
nauka umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Będą tam 
organizowane konkursy, zabawy 
edukacyjne.

6. Stowarzyszenie „Razem dla 
Jaroszowa” – 6.000,00 zł
Zadanie obejmuje organizację 
wypoczynku letniego w  formie 
kolonii w Jarosławcu w terminie 
29 lipca – 5 sierpnia br. dla 45 
uczniów. Program obejmuje pro-
wadzenie zajęć profilaktycznych 
i socjoterapeutycznych, organizację 

wycieczek, turniejów i rozgrywek 
sportowych, naukę pływania, 
warsztaty artystyczne, gry, dys-
koteki itp. 

7. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” - 8.000,00 zł
Zadanie polega na organizacji 
kolonii z  programem profilak-
tycznym w Jarosławcu w termi-
nie 26 czerwca- 7 lipca br. dla 
45 dzieci. Odbędą się zajęcia 
profilaktyczne, plastyczne, mu-
zyczne, sportowe i wycieczki – m. 
in. do Ustki, Darłowa, Swołowa 
i Krzemienicy.

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany – 8.400,00 zł
Zadanie “Kraków i okolice bez 
tajemnic” zakłada organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzie-
ży podczas wakacji w  formie 
wyjazdowej. Wyjazd będzie miał 
miejsce w dniach 31 lipca – 4 
sierpnia dla 42 osób. Odbędą się 
zajęcia profilaktyczne, warsztaty 
artystyczne, zajęcia sportowo-
rekreacyjne i wycieczki. 

Zadanie 2:
Organizacja wypoczynku letniego 
z  programem profilaktycznym 
lub terapeutycznym (półkolonie 
– minimum 5 dni) dla dzieci 
i młodzieży szkolnej pozostają-
cej w mieście i na wsi w okresie 
wakacyjnym, z  rodzin zagrożo-
nych problemem alkoholowym, 
problemami narkomanii.

1. Koło Przyjaciół Dzieci „Co-
pernicus” przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 2 w Strzego-
miu – 10.000,00 zł
Zadanie będzie polegało na orga-
nizacji trzech 5-dniowych turnu-
sów podczas wakacji. W każdym 
z  turnusów weźmie udział 45 
uczestników – w  sumie 135 

osób. W  programie półkolonii 
w każdym turnusie przewidziano 
2-3 wycieczki autokarowe oraz 
organizację zajęć sportowych, 
plastycznych i  rekreacyjnych, 
a  także codzienny blok zajęć 
profilaktycznych. Będą organizo-
wane wyjścia na basen oraz seans 
filmowy w SCK.

2. Koło Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci przy Zespole Szkół 
Specjalnych w  Strzegomiu – 
2.062,40 zł
Uczestnikami projektu (3-7 lipca 
br.) są dzieci i młodzież z nie-
pełnosprawnością intelektualną, 
pochodzące w znacznym stopniu 
z  rodzin dotkniętych chorobą 
alkoholową, będące uczniami 
ZSS w Strzegomiu. Oprócz zajęć 
na miejscu, będą organizowane 
wycieczki do Muzeum Przemy-
słu i Kolejnictwa w  Jaworzynie 
Śl. i do gospodarstwa „Jaśkowe 
Kozy” w Żółkiewce. 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Strzegomiu „Przyjaciele 
Czwórki” – 10.000,00 zł
Zadanie polega na zorganizowa-
niu wypoczynku letniego w PSP 
nr 4 dla 90 uczniów w okresie 
24 – 28 lipca br. Uczestnicy 
półkolonii wezmą udział w za-
jęciach profilaktyki uzależnień, 
ponadto wyjadą do Kraszowickiej 
Zagrody w Świdnicy i ZOO we 
Wrocławiu. 

4. Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury w Gminie Strzegom 
“Akcja” – 5.497,50 zł
W ramach zadania będą zorga-
nizowane zajęcia dla dzieci w 
wieku 7-13 lat, w okresie od 27 
czerwca do 6 lipca br. Będą zajęcia 
profilaktyczne, quizy, konkursy, 
zabawy edukacyjne, integracyjne, 
warsztaty plastyczne i teatralne, 
wyjścia do kina 3D w SCK.

Jaka kasa na wakacje?
W tym roku przeznaczono blisko 86 tys. zł na organizację kolonii i półkolonii dla najmłodszych

Władze Strzegomia przezna-
czają z  budżetu gminy wiele 
środków na szeroko rozumiane 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 

W  wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu ofert, Klub Abstynenta 
„Arka” w  Strzegomiu otrzy-
mał kwotę ok. 24,6 tys. zł na 
uczestnictwo w Ogólnopolskich 
Spotkaniach Trzeźwościowych 
w  Licheniu i  Częstochowie, 
uczestnictwo w szkoleniach te-
rapeutycznych w Zakopanem i 
Strzegomiu oraz zakup 3 lap-
topów jako wyposażenie klubu 
celem organizacji sekcji infor-
matycznej.  

Cztery podmioty pozyskały 
kwotę na organizację festynów 
mających wyraźne odniesienie 
profilaktyczne. Dwa z nich już się 
odbyły. Chodzi o „XX Jubileuszo-
wy Festyn Dziecięcy – Wspólnie 
przeciw uzależnieniom” – kwota 
dofinansowania 17 tys. zł dla 
parafii Najświętszego Zbawiciela 
Świata i MB Szkaplerzenej oraz 
koncert „Rozpalić serca” z progra-
mem profilaktycznym – dotacja 
5 tys. zł dla Rzymskokatolickiej 
Parafii pw. Św. App Piotra i Paw-

ła w  Strzegomiu. Przed nami 
festyn pn. „Żegnaj szkoło, witajcie 
wakacje”, który odbędzie się 29 
czerwca br. na terenie ogrodu 
strzegomskiej bazyliki – kwota 
dofinansowania 7 tys. zł dla 
Stowarzyszenia Przyjaciół PSP 
nr 4 w  Strzegomiu oraz „III 
Świętojański Festyn Parafialny 
w  Jaroszowie”, który zostanie 
zorganizowany 25 czerwca w Ja-
roszowie – kwota dofinansowania 
3,5 tys. zł dla Stowarzyszenia 
„Razem dla Jaroszowa”. 

Warto wspomnieć, że Stowa-
rzyszenie Przyjaciół PSP nr 4 
w Strzegomiu pozyskało także 
kwotę ok. 9 tys. zł na organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych o charakterze wie-
lodyscyplinarnym. Celem tych 
zajęć jest stworzenie dzieciom 
i młodzieży warunków do upra-
wiania sportu, rozwój umiejęt-
ności sportowych oraz promocja 
zdrowia i profilaktyka uzależnień. 
Zajęcia będą trwały w dniach 1 
czerwca do 30 września br.

tW

Ważna profilaktyka i wsparcie

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku 
obrad.
4. Wręczenie stypendiów 
za wybitne osiągnięcia dla 
uczniów i studentów gminy 

Strzegom.
5. Wręczenie  nagród d la 
naj lepszych absolwentów 
gimnazjów gminy S trze-
gom.
6. Przerwa.
7 . P r z y j ę c i e  p r o t o k o ł u 
z XXXV/17 sesji Rady Miej-

skiej w Strzegomiu odbytej 
w dniu 31 maja 2017 r. 
8. Powołanie Komisji Wnio-
skowej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Strzegom na 
lata 2017 – 2025,
b) zmian budżetu gminy Strze-
gom na 2017 rok ,
c) zmieniająca uchwałę Nr 
7/17 Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z dnia 31 stycznia 2017 
r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej przez gminę Strze-
gom powiatowi świdnickiemu 
na realizację zadań związanych 
z budową chodników przy dro-
gach powiatowych na terenie 
gminy Strzegom,
d) przekazania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tomkowi-
cach środków pieniężnych,
e) przekazania środków finan-

sowych dla Policji,
f ) zmiany uchwały Nr 93/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z  dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia „Wielo-
letniego Planu Rozwoju i Mo-
dernizacji Urządzeń Wodocią-
gowych i Urządzeń Kanaliza-
cyjnych będących w posiadania 
spółki Wodociągi i Kanalizacja 
Spółka z o.o. w Strzegomiu na 
lata 2014-2018”, zmienionej 
uchwałą Nr 88/14 Rady Miej-
skiej w Strzegomiu z dnia 29 
października 2014 r., zmie-
nionej uchwałą Nr 33/16 Rady 

Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
30 marca 2016 r.,
g) zarządzenia wyborów uzu-
pełniających na członka Rady 
Sołeckiej na terenie sołectwa 
Bartoszówek.
10. Sprawozdanie burmistrza 
Strzegomia z działalności mię-
dzy sesjami.
11. Informacja o pracach prze-
wodniczącego między sesja-
mi.
12. Zapytania , oświadczenia, 
interpelacje, wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji. 

zapowiedź czerwcowej sesji
Sporo ważnych tematów zaplanowano na najbliższe posiedzenie. Jakimi uchwałami i sprawami tym razem zajmą się strzegomscy radni?

Wakacje już tuż, tuż. Tradycyjnie na łamach „Gminnych 
Wiadomości Strzegom” podajemy informację, które sto-
warzyszenia i  na jaką kwotę otrzymały dofinansowanie 
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych z  obszaru przeciwdziałania uzależnieniom 
i  patologiom społecznym w  2017 r. na realizację kolonii 
i półkolonii dla mieszkańców naszej gminy. 

W wakacyjnych numerach naszej gazety będziemy przedstawiać relacje z kolonii 
i półkolonii, które były zorganizowane przez w/w stowarzyszenia. 

- Działalność w obszarze przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym jest jednym z prioryte-
towych działań realizacji zadań publicznych w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 
podkreśla burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

Fot. C
zesław

 Leonik

28 czerwca 2017 r. o  godz. 15.00 w  sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XXXVI Sesja 
Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2014-2018.
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To właśnie granit i  unika-
towe medale zawierające jego 
elementy oraz trofea z  niego 
wykonane są dodatkowym ma-
gnesem dla uczestników. Przed 
biegiem na dystansie głównym 
(12 km) i dodatkowym (6 km) 
odbędą się biegi towarzyszące 
dla dzieci i młodzieży na krót-
szych dystansach, a  wszystkie 
pociechy otrzymają taki sam 
medal jak dorośli. 

- W  tym roku w  strzegom-
skim Rynku zostanie utworzone 
swoiste „miasteczko biegowe”, 
gdzie będzie możliwość za-
poznania się z  ofertą naszych 
partnerów, którzy przygotowują 
kilka ciekawych atrakcji dla 
uczestników i kibiców – nikt nie 
będzie się nudził – informuje 
Edward Fedyczkowski, szef 
Biura Zawodów. – Tradycyjnie 
w  Strzegomiu nie zabraknie 
dobrej muzyki – rozgrzewka 
dla biegaczy przed biegiem 
przy tanecznych rytmach. Za 
mikrofonem – trzeci raz z rzędu 
– pojawi się dziennikarz redak-
cji sportowej Radia Wrocław 
– Janusz Rodziewicz. Profe-
sjonalny komentarz okraszony 
wysublimowanym dowcipem 
poniesie się nad strzegomskim 

Rynkiem – dodaje Edward 
Fedyczkowski. 

W  ramach biegu rozegrane 
będą III Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Branży Kamieniarskiej. 
Ponadto prowadzone będą kla-
syfikacje w kategoriach wieko-
wych co 10 lat, kategoria mał-
żeństw (łączny czas żony i męża 
w  biegu głównym 12 km), 
klasyfikacja gminy Strzegom.  
Trasa poprowdzona jest ulica-
mi miasta i  jest urozmaicona, 
obfituje w  niełatwe podbiegi 
i  szybkie zbiegi. Przebieg tra-
sy:  Rynek – Krótka – Parko-
wa – droga gruntowa wzdłuż 
torów kolejowych – Górnicza 

– Niepodległości – Kościuszki 
– Rynek. 

W dniu biegu wystąpią ogra-
niczenia w  ruchu samochodo-
wym. Rynek – ograniczenia od 
wczesnych godzin porannych 
do około godziny 17:00 oraz na 
wymienionych powyżej ulicach 

od 11:00 do 14:00. – Za powsta-
łe utrudnienia przepraszamy 
i mamy nadzieję, że bieg spotka 
się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy będą do-
pingować biegaczy – podsumo-
wuje Edward Fedyczkowski.

red

PytAniA do burmistrzA / w ydArzeniA

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

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

magwoj: Proszę o sprawdze-
nie drzew w  naszym parku, 
ponieważ na niedzielnym 
spacerku ze swoim synem 
spadały z drzewa dość grube 
gałęzie i  mogły wyrządzić 
duże skody zdrowotne. 

Drzewa w  parku przeglą-
dane są na bieżąco, jednak 
nie sposób uniknąć róż-
nych zdarzeń wynikłych pod 
wpływem czynników atmos-
ferycznych. Gałęzie spadły 
w wyniku wichury i nie jest 
to do przewidzenia.

renata: witam! mam pyta-
nie. czy można chronić nasze 
dzieci grające na orliku nr 1. 

moi synowie – 21 lat i 10 lat 
często grają na boisku. jednak 
ostatnio podczas takiej wizyty 
ukradziono starszemu synowi 
portfel z plecaka z dowodem 
osobistym. wczoraj ukradzio-
no piłkę chłopcu. ja nie wiem, 
czy jakichś monitoring tam 
działa, ale pan, który pilnuje 
boiska, mógłby więcej uwagi 
zwracać. mam jeszcze pyta-
nie? co z pijaństwem w par-
ku wiodącym do bazyliki! 
czy Policja mogłaby częściej 
odwiedzać ten region?

Animatorzy pracują na 
Orlikach w  wymiarze 138 
godzin w  miesiącu, a  ich 
harmonogram pracy jest wy-
wieszony na terenie Orlika. 
Orliki są otwarte 7 dni w ty-
godniu i nie zawsze anima-
torzy są obecni na boiskach. 
Animatorzy prowadzą zaję-
cia na boiskach i  nie mogą 
w tym czasie pilnować rzeczy 
osobistych użytkowników 
boisk (nie należy to też do 
ich obowiązków). Jednakże 
animatorzy na prośbę dzie-
ci lub młodzieży zamykają 
w swoim pomieszczeniu te-
lefony lub inne drobne rzeczy 
w celu przechowania na czas 
pobytu na Orliku. Niestety, 
dzieci i  młodzież przycho-
dząc na boiska, zostawiają 
swoje rzeczy pod ogrodze-
niem bez niczyjej opieki, co 

staje się pretekstem dla tzw. 
„złodziejaszków”. Jeśli cho-
dzi o  monitoring, to Orlik 
na ul. Brzegowej nie posiada 
monitoringu. Monitoring 
posiada Gimnazjum nr 1.

Anna: osoba podająca miejsce 
zamieszkania jako strzegom 
twierdzi w internecie, że jej 
małe dzieci (2 i  5 lat) nigdy 
nie były u lekarza. uważam 
że życie dzieci jest zagrożone, 
nie wiem do jakiej instytucji 
się z tym zgłosić. Proszę o po-
moc, mam dane tej osoby oraz 
jej wyznanie o  nieleczeniu 
dzieci. Proszę o  pomoc. Po-
zdrawiam.

Z  takimi sprawami trzeba 
zgłosić się do Ośrodka Pomo-
cy społecznej w Strzegomiu. 
W związku z tym, że podała 
pani e-maila, OPS odezwie 
się e-mailowo do pani. 

bartosz: dzień dobry. bardzo 
dziękuję za odpowiedź doty-
czącą święta granitu. nie 
wiem, czy zaszła pomyłka 
odnośnie święta chleba. data 
i  nazwa widnieje na plaka-
cie promowanym na stronie 
miasta. z jednej strony rozu-
miem promowanie wielkiego 
wydarzenia sportowego, ale 
z  drugiej strony żal wypro-
mowanej już marki i  święta 
społeczności strzegomskiej. 

„Święto Chleba” odbędzie 
się w dniach 18-20 sierpnia 
w ramach wspólnego, czesko-
-polskiego, projektu „Kultura 
i  tradycja łączą sąsiadów”, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu 
państwa „Przekraczamy gra-
nice”. W trakcie tej imprezy 
będziemy gościć delegację 
z  miasta partnerskiego Ho-
rice w Czechach. 

Viki: Panie burmistrzu, je-
stem mieszkanką ul. gen. 
władysława Andersa. bardzo 
proszę przynajmniej o  wy-
równanie i utwardzenie drogi 
- po prostu tamtędy nie da się 
już jeździć. liczę na szybkie 
działanie z pańskiej strony.

Nawierzchnia na ul. An-
dersa została wyrównana 
w  dniach 12-16 czerwca 
2017 r.

zmartwiona: dobry wieczór, 
osoba z mojej rodziny otrzy-
mała informację o  eksmisji 
z  mieszkania komunalnego. 
mieszka ona tam z  dwoj-
giem rodzeństwa. są to osoby 
starsze, które zmagają się 
z  trudną sytuacją życiową 
i  finansową. czy można im 
pomóc? czy jest szansa, aby 
znaleźć inne rozwiązanie? 

wyrazy szacunku, w  oczeki-
waniu na odpowiedź. 

Jest szansa, ale trzeba zna-
leźć możliwość spłacania 
zadłużenia za mieszkanie. 
Nie może być tak, że część 
mieszkańców nie płaci za 
mieszkanie. Często jeszcze 
oczekują od gminy remontu. 
Jest to niesprawiedliwe wobec 
tych, którzy płacą czynsze re-
gularnie. Jeśli jest informacja 
o eksmisji, to zadłużenie musi 
być bardzo, bardzo duże. 

celcia: kiedy będzie robiona 
kanalizacja na ul. malino-
wej? 

Szanowni państwo! Ku-
piliście działki na końcu ul. 
Malinowej bez kanalizacji 
sanitarnej. Niestety, informo-
waliśmy państwa, że w chwili 
obecnej gros środków finan-
sowych skierowanych jest na 
wsie, gdzie ludzie mieszkają 
od 73 lat bez kanalizacji. 
Zanim kupi się taniej działkę 
pod lasem, daleko od zabu-
dowy i  wybuduje się dom, 
to trzeba myśleć o mediach. 
Kiedy skończymy kanalizację 
wsi, będzie zdecydowanie 
łatwiej kanalizować takie 
pojedyncze działki. Przypo-
minam, że spółka WIK może 
z państwem podpisać umowę 
na wykonanie przez państwa 
kanalizacji, a jej koszty będą 

kompensowane ratami za 
wodę i kanalizację. 

wolioX: witam burmistrza. 
moje pytanie, a raczej cieka-
wość kieruje w stronę imprez 
masowych tzn. mamy spe-
cjalne miejsce na stadionie do 
tego typu imprez, a odbywają 
się na parkingu hali, gdzie 
mogłyby stać samochody, które 
parkują na ulicy, korkując, 
a  nawet uniemożliwiając 
przejazdy innym. więc cze-
mu imprezy nie odbywają się 
w  miejscu, które zostało dla 
nich przeznaczone?

Miejsce to ratuje nam życie 
w każdy weekend, kiedy sta-
nowi parking dla osób korzy-
stających z basenów. W ubie-
głym roku nie mieliśmy żad-
nych skarg mieszkańców 
z  okolic basenów. Tak samo 
powinno być w czasie festynu. 
Kierowcy mogą wjeżdżać na 
to miejsce jak na parking. 
Festyn odbył się przed halą, 
bo to tradycja i zawsze, kiedy 
się przenosi imprezę w inne 
miejsce, to może się oka-
zać, że ta impreza straci na 
frekwencji, a  czasami może 
to być ostatnia jej edycja. 
Kierowcy samochodów, które 
stały na ulicy, zostali wezwani 
na Policję, bo znaki zakazu 
obowiązują także w  czasie 
imprez. 

Pobiegną razem już po raz szósty 
Zainteresowanie zawodami jest ogromne. Zapisy na bieg główny i dodatkowy zostały już zamknięte z powodu wyczerpania limitu 450 uczestników

24 czerwca br. już po raz szósty ulicami Strzegomia odbędzie się bieg „Strzegomska Dwunast-
ka – Biegajmy Razem”. To jeden z tych biegów, który przyciąga uczestników swoją atmosferą 
i atrakcyjną trasą, która od ubiegłego roku jest poprowadzona na 6-kilometrowej pętli w pobliżu 
siedmiu kamieniołomów, gdzie wydobywane jest lokalne bogactwo – strzegomski granit. 

Informujemy, że Bieg jest dofinansowany z budżetu gminy Strzegom i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Zapisy na bieg główny i dodatkowy zostały już zamknięte z powodu wyczerpania 
limitu 450 uczestników.
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PYTANIE KONKURSOWE TYGODNIA:
Jaki sport uprawiał główny bohater najnowszego 
filmu Łukasza Palkowskiego pt. „Najlepszy”?
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają podwójną wejściówkę na dowolnie wy-
brany film wyświetlany w dniach 24-25 czerwca 2017 r.
Odpowiedzi należy kierować na adres e-mailowy Strze-
gomskiego Centrum Kultury - sck@sck.strzegom.pl
Odpowiedzi zawierać powinny również dane osoby zgła-
szającej, 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 !

„Smerfy: Poszukiwa-
cze zaginionej wioski” 
(DUBBING) 
24 czerwiec, godz. 16.00
25 czerwiec, godz. 16.00 
26 czerwiec, godz. 10.00
27 czerwiec, godz. 10.00 
28 czerwiec, godz. 10.00 

bilety: normalny 18 zł, 
ulgowy 15 zł 

„The Circle. Krąg”
24 czerwiec, godz. 18.00
25 czerwiec, 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

Główny bohater powieści 
Aleks żyje spokojnie, jest speł-
niony, bo odnalazł sens i radość 
życia, jaką daje mu Alicja. Łączy 
ich miłość, przyjaźń i oddanie. 
Kiedy Alicja zo-
staje porwana, 
Aleks postana-
wia ją odnaleźć. 
Zadanie nie jest 
łatwe, ponieważ 
od samego po-
czątku napotka 
na przeszkody – 
jest torturowany 
przez nieznajo-
mych mężczyzn, 
którzy starają się 
odwieść Aleksa 
od jego zamiaru. 
Wraz z pojawie-
niem się Kruka, 
czytelnik prze-
nosi się w świat 
magii, iluzji i  czarów. Kruk 
towarzyszy Aleksowi w  jego 
wędrówce do Ciemnego Lasu. 

Ciemny Las jest miejscem, 
które przeraża, ale zarazem fa-

scynuje. Las, w który uwięziona 
jest Alicja jest bezwzględny, 
okrutny, brutalny, ale na swój 
sposób urzeka i  hipnotyzuje 
bohaterów tajemniczym pięk-

nem. Tutaj nikt 
nie ma złudzeń, 
co do intencji 
P i a s k o w e g o 
Dziadka, będą-
cego pedofilem 
czy psychopa-
tycznej Wróżki 
Zębuszki. 

Bohater prze-
mierzając Ciem-
ny Las w poszu-
kiwaniu swojej 
p r z y j a c i ó ł k i , 
podejmuje wiele 
decyzji, zmaga się 
nie tylko ze Złą 
Magią, zdradą, 
podstępem, trud-

nościami podróży, ale głównie 
z własnymi słabościami. Aleks 
musi wybierać, ustalać priorytety, 
rozwiewać własne wątpliwości, 
wyrzekać się własnych pragnień. 

Ponieważ wie co, a właściwie kto 
jest dla niego ważny, poświęcenie 
przychodzie mu bez trudu. Nie 
waha się, kiedy jedynym sposo-
bem ocalenia ukochanej okazuje 
się odebranie sobie życia. 

Konwencja budowy powieści 
jest zbliżona do baśni - czytel-
nik ma przed sobą bohatera, 
który musi wykonać wiele 
zadań, po to by uratować kogoś 
kogo kocha. Autor powieści 
„Alicja i  Ciemny Las” ba-
lansuje na pograniczu świata 

rzeczywistego i  magicznego. 
Czytając tę powieść, czytelnik 
może odnieść wrażenie, że tak 
naprawdę taka podróż i  po-
szukiwanie towarzyszy nam 
każdego dnia. Ciemny Las jest 
niczym innym jak ciemną stro-
ną naszych emocji - to nasze 
ukryte pragnienia i  marzenia 
o  tym, że w  sposób cudowny, 
ale radykalny uda nam się roz-
wiązać nasze problemy. 

elżbieta Gadula Biblioteka 
Publiczna w Jaroszowie 

Jubileusz tego niezwykle lu-
bianego zespołu był doskonałą 
okazją do przekazania ciepłych 
słów, złożenia gratulacji oraz 
podziękowań na ręce Barbary 
Śmiatacz - kierownik zespołu 
„Retro”. Życzenia złożyły m. in. 
władze Strzegomia, przedstawi-
ciele gminnych instytucji oraz 

zaprzyjaźnione zespoły folklo-
rystyczne. 

Warto wspomnieć, że burmistrz 
Strzegomia – Zbigniew Suchyta 
nadał całemu zespołowi „Retro” 
niezwykle prestiżowy tytuł „Za-
służony dla Ziemi Strzegomskiej” 
i wręczył czek o wartości 2 tys. zł 
na zakup strojów. 

W trakcie jubileuszu nie mo-
gło się oczywiście obejść bez 
okolicznościowego koncertu 
zespołu „Retro”. Rangę uro-

czystości podwyższył przepięk-
ny występ zespołu „Barwinok”  
z Ukrainy.

tW

Świat magii, iluzji i czarów

15-lecie „retro”

Bibliotekarze z gminy Strzegom polecają książki. Tym razem „Alicja i Ciemny Las” Jacka Piekary

Burmistrz Strzegomia nadał zespołowi „Retro” prestiżowy tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”

14 czerwca br., w dniu ob-
chodzonego w Polsce Naro-
dowego Dnia Pamięci Ofiar 
Niemieckich Nazistowskich 
Obozów Koncentracyjnych i 
Obozów Zagłady, na terenie 
byłego niemieckiego obozu 

koncentracy jnego Gross-
Rosen uroczyście upamięt-
niono jego ofiary. Zapalono 
znicz pamięci, a dyrekcja 
muzeum złożyła kwiaty i 
oddała hołd pod Pomnikiem-
Mauzoleum.

uczczono ofiary nazizmu

Fot. w
w

w
.gross-rosen.eu

14 czerwca 1940 r. do nowo powstałego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport polskich więźniów po-
litycznych, liczący 728 osób. Zapoczątkowało to zaplanowaną przez niemieckich 
nazistów eksterminację niektórych narodów - głównie Żydów, Polaków i Romów. 
Decyzją Sejmu właśnie 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
- W 66. rocznicę przybycia w dniu 14 czerwca 1940 r. pierwszego transportu 
polskich więźniów politycznych do obozu koncentracyjnego Auschwitz Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom nazistow-
skich zbrodni - czytamy w uchwale Sejmu z 8 czerwca 2006 r., ustanawiającej 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. 
Nazwę tę Sejm zmienił, w imię prawdy historycznej, uchwałą z 12 czerwca 
2015 r. - Sejm RP wzywa władze państwowe i samorządowe do podejmowania 
inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej, w szczególności niemiec-
kich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich 
obozów zagłady, oraz polski wkład w walkę z niemiecką ideologią narodowego 
socjalizmu - zaapelowali posłowie w uchwale.
Według szacunków, w latach 1940-1945 hitlerowcy więzili w Auschwitz łącznie 
około 150 tys. Polaków. Była to druga pod względem wielkości - po Żydach - 
grupa więźniów obozu. W Auschwitz zginęła co najmniej połowa z nich, a część 
po przeniesieniu do innych obozów. W sumie w obozie życie straciło przeszło 
1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci.

Źródło: www.sejm.gov.pl.
red

Zespół wokalno-muzyczny „Retro” obchodził 10 czerwca br. 15-lecie swojego powstania. Uroczystość, będąca swoistym 
podsumowaniem tego okresu, odbyła się w Strzegomskim Centrum Kultury. 

Zespołowi „Retro” życzymy wszystkiego najlepszego i kolejnych tak wspaniałych 
jubileuszy.

„Alicja i Ciemny Las” to kontynuacji wydanej w roku 2007 
„Alicji” - powieści Jacka Piekary. 
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strzegomskie 
„Kilometry Dobra”

Na strzegomskim Rynku  
2 czerwca br. odbył się happening 
„Kilometry Dobra”. Strzegomia-
nie uczestniczyli w przygotowa-
nych przez młodzież Zespołu 
Szkół licznych atrakcjach.

- Wspólnie zebraliśmy 11 
metrów złotówek. Dziękujemy 
mieszkańcom za ich hojność 
i wsparcie naszej akcji. Szcze-
gólne podziękowania kieruje-
my do burmistrza Strzegomia 
i właścicieli kilku strzegomskich 
sklepów. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów: Katarzyny Gmy-
rek, Klaudii Zacharewicz, 
Dominiki Mulicy, Angeliki 
Rynkiewicz, Piotra Kmiecika, 
Krystiana Gołębia, Weroniki 
Pawlicy, Natalii Greń, Anety 
Walczak, Ewy Malinowskiej 
i Karoliny Stradowskiej mogli-
śmy zrealizować przygotowane 
atrakcje. Za pomoc podczas 
trwania festynu dziękujemy Re-
nacie Świderskiej i Agnieszce 
Oleszko – informują orga-
nizatorzy: Katarzyna Zator 
i Małgorzata Kossak.

red

Świętowanie rozpoczęło 
się od mszy św. w  strzegom-
skiej bazylice, w trakcie której 
ks. prałat Marek Babuśka 
dokonał poświęcenia tablicy 
pamiątkowej ufundowanej 
przez absolwentów szkoły: 
Wiesława Wilka, Stanisława 
Dumińskiego i  Stanisława 
Kiełbasy.

Część artystyczna odbyła 
się w Strzegomskim Centrum 
Kultury, gdzie na prezentacji 
multimedialnej wszyscy go-
ście obejrzeli historię szkoły, 
a emerytowane panie dyrektor 
oraz obecni absolwenci szkoły 
ze wzruszeniem opowiadali 
o swoich najciekawszych i naj-
zabawniejszych przeżyciach. 
Część artystyczna została 
oparta na utworach szkolne-
go patrona, które uczniowie 
przedstawili w  żartobliwej 
inscenizacji. Nie zabrakło ukła-
dów tanecznych w wykonaniu 
dzieci z klasy IV. 

Po zakończeniu części arty-
stycznej, na terenie uroczego 
parku przyszkolnego „TRÓJ-
KI” odbył się piknik, który 
został przygotowany z niezwy-
kłym kunsztem przez rodziców 
uczniów szkoły. Liczne potrawy 

i  pyszne ciasta (łącznie z  tor-
tem) nadały tej uroczystości 
szczególnego wymiaru. Zwie-
dzając szkołę, goście zwrócili 
szczególną uwagę na Kącik 
Patrona, wystawę upamiętnia-
jącą na fotografiach dyrekto-
rów, nauczycieli i absolwentów, 
a kroniki szkoły prowadzone od 
1947 roku do dnia dzisiejszego, 
cieszyły się zainteresowaniem 
zwiedzających. Goście pozo-
stawili wiele płynących z głębi 
serca wpisów, które zawsze będą 
przypominały ten zaczarowany 
piątkowy dzień...

Dzięki wysiłkowi pani dy-
rektor, nauczycieli, rodziców, 
uczniów, władz samorządo-
wych i kościelnych, przyjaciół 
i sympatyków szkoły jubileusz 
szkoły miał szczególnie uro-
czysty i  podniosły wymiar.  
- Składamy serdeczne podzię-
kowania osobom, które świę-
towały z  nami podwójny ju-
bileusz. Dziękujemy za udział 
we mszy świętej oraz akademii. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
wszystkie okazane gesty sym-
patii – podsumowuje Agniesz-
ka Łukaszonek, dyrektor PSP 
nr 3 w Strzegomiu. 

red

Podwójny jubileusz „Trójki”
Nie zabrakło życzeń, kwiatów, upominków i ciepłych słów, które wprowadziły bardzo miłą i serdeczną atmosferę

Podczas wizyty, która trwa-
ła w  dniach 21-26 maja br. 
uczniowie mieli okazję poznać 
elementy włoskiego systemu 
edukacyjnego, biorąc udział 
w lekcjach i zajęciach dodatko-
wych na różnych poziomach. 
Oprócz tego wszyscy uczniowie 
szkół partnerskich zwiedzili 
trzy budynki szkolne należące 
do partnera włoskiego: przed-
szkole, szkołę podstawową 
z  ekologicznym ogródkiem 

warzywnym oraz szkołę gimna-
zjalną z ogrodem botanicznym, 
w  którym partnerzy po zada-
niach projektowych posadzili 
drzewko oliwkowe jako znak 
przyjaźni międzynarodowej. 
Uczniowie i nauczyciele brali 
udział w zajęciach związanych 
z projektem oraz aktywnościach 
integrujących uczniów ze szkół 
partnerskich. Nawiązały się 
nowe znajomości i nowe kon-
takty, zaistniała możliwość wy-

korzystania znajomości języka 
angielskiego w praktyce dla 

wszystkich partnerów projektu. 
Jednocześnie uczniowie oraz 
nauczyciele mieli okazję poznać 
elementy języka tureckiego, 
portugalskiego i włoskiego.

Odwiedzili słoneczną italię
Uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich poznawali się bliżej podczas zwiedzania Rzymu i Tivoli

Uczniowie klas mundurowych 
Liceum Ogólnokształcącego 
w  Strzegomiu uczestniczyli 
w praktycznych zajęciach z nur-
kowania w  basenie Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Strze-
gomiu.

Cykl szkolenia rozpoczął się 
na początku czerwca. Ucznio-
wie zapoznali się z  procedu-
rami, techniką schodzenia pod 
wodę oraz sprzętem wykorzy-
stywanym do amatorskiego 
i  profesjonalnego nurkowania. 
W  sobotę od 8:00 uczniowie 
klas mundurowych, wraz z in-
struktorami Stowarzyszenie 
Dive Salvare, ćwiczyli scho-
dzenie pod wodę w  pełnym 

osprzęcie. Głębokość basenu 
(3,80 m) była wystarczająca do 
przeprowadzenia pierwszych 
ćwiczeń podwodnych. Było 
dużo emocji i adrenaliny.

- Licealiści z klas munduro-
wych realizowali praktyczne zaję-
cia, które są świetną przygodą, ale 
również, w kontekście przyszłego 
zawodu, umiejętnością niezwykle 
potrzebną. Dziękuję dyrektorowi 
OSiR-u Grzegorzowi Luszaw-
skiemu za umożliwienie przepro-
wadzenia szkolenia – informuje 
dyrektor Tomasz Marczak.

Zajęcia na basenie koordy-
nowali nauczyciele LO: Anita 
Kołaczek i Lucyna Miłek.

red

nurkowanie klas LO

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu święto-
wała 9 czerwca br. podwójny jubileusz: 70– lecia powstania 
oraz 20. rocznicę nadania szkole imienia Henryka Sien-
kiewicza. 

Sześcioro uczniów z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 
2 w Strzegomiu wraz z dyrektorem szkoły Elżbietą Smyk 
i  dwiema nauczycielkami języka angielskiego - Krystyną 
Rajtar-Kryczenkową i Agnieszką Trzeciak spędziło 5 dni 
w partnerskiej szkole we Włoszech w Villanova di Guido-
nia, w której realizowali cele dwuletniego, międzynarodo-
wego projektu pn. „Knowledge without love will not stick”/ 
(„Wiedza bez pasji nie przetrwa”) współfinansowanego 
w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Bezpośrednia wizyta uczniów i 
nauczycieli w kraju partnera to 
najlepszy sposób na poznawanie 
siebie wzajemnie , to także wymiana 
doświadczeń, która zaowocuje z 
pewnością nowymi pomysłami i bę-
dzie inspiracją do dalszych działań 
w projekcie Erasmus +.
A już wkrótce – 15 października 
br. – partnerzy projektu odwiedzą 
Strzegom.
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W 2016  roku  Gminna 
Spółka Wodna „Strzegom” 
wykonała konserwację grun-
towną rowów melioracyjnych 
o łącznej długości 13,565 km 
i konserwację sieci drenarskiej 
na obszarze 3,55 ha. Wartość 
tych robót wyniosła blisko 
208 tys. zł. Na wykonanie tylu 
prac spółka pozyskała dotację 
z budżetu gminy Strzegom w 
kwocie 110 tys. zł, dotację z 
Dolnośląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego we Wrocławiu 
w kwocie ok. 35,5 tys. zł i 
dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w kwocie25 
tys. zł.

W ubiegłym roku spół-
ce udało się rozwiązać za-
d a w n i o n e  p r o b l e m y  w 
k i l k u  m i e j s c o w o ś c i a c h . 
W Jaroszowie naprawiono 
szkody po pracach wodocią-
gowych, w Olszanach od-
budowano zasypany rów po 
powodzi w 1997 r., w Granicy 
i Międzyrzeczu udrożnio-
no nieczynny latami system 
drenarski. Zakończyła się 
także konserwacja gruntowna 
rowów na całej ich długości w 
Goczałkowie – Goczałkowie 
Górnym, Modlęcinie, Żół-
kiewce – Wieśnicy.

- Dzięki staraniom zarzą-
du spółki Służba Drogowa 
Powiatu Świdnickiego w 
2016 r. poddała konserwacji 
rowy przy drodze powiato-
wej Olszany –Świebodzice 
i w Morawie, a Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocła-
wiu Oddział  w Świdnicy 
wykonał konserwację i na-
prawę umocnień brzego-
wych potoku Olszańskiego 
w Olszanach, potoku Szy-
manowskiego w Modlęcinie 
i Olszanach, potoku Wierz-
biak w Goczałkowie, Gra-
nicznej, Wieśnicy i Żółkiew-
ce oraz potoku Pielaszowic-
kiego w Rusku. Naprawa 
przepustów pod drogami 
gminny mi  kompleksowo 
uzupełnia konserwację ro-
wów melioracyjnych. Urząd 
Miejski  w Strzegomiu w 
2016 r. wymienił 4 szt. nie-
czynnych przejazdów – in-
formuje Grzegorz Konarski, 
prezes Gminnej Spółki Wod-
nej „Strzegom”.

Burmist rza  S trzegomia 
– Zbigniew Suchyta pogra-
tulował spółce stabilności 
w działaniu, dzięki czemu 
z roku na rok poprawia się 
sytuacja w gospodarce wod-

nej gminy. Przedstawiciel 
Dolnoś lą sk iego  Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych we Wrocławiu Od-
dział w Świdnicy – Zofia 
Kusal stwierdziła, że Spół-
ka Wodna „Strzegom” na 
tle innych spółek w rejonie 
jest oceniana jako jedna z 
lepszych. Przedstawiciele 
członków spółki jednogło-
śnie udzielili absolutorium 
zarządowi. Następnie Zarząd 
podziękował burmistrzo-
wi Zbigniewowi Suchycie 
za osobiste zaangażowanie 
i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów Spółki  Wod-
nej  oraz  Służbie  Drogo-
wej Powiatu Świdnickiego, 
Dolnośląskiemu Zarządowi 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych we Wrocławiu Oddział 
w Świdnicy, radnym Rady 
Miejskiej w Strzegomiu, pra-
cownikom Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Wsi Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
kierownikowi spółki, pra-
cownikom, wykonawcom, 
sołtysom, trójkom wiejskim 
i wszystkim członkom spółki 
za współpracę w 2016 roku.

red

„Tak” dla spółki Wodnej
Przedstawiciele członków spółki jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi, któremu udało się rozwiązać zadawnione problemy w kilku miejscowościach

Program artystyczny wy-
pełniły występy uczniów – od 
przedszkola do gimnazjum. 
Pokaz swoich umiejętności 
przygotowali niezawodni stra-
żacy z  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaroszowie. Orga-
nizatorzy zadbali o atrakcje dla 
uczestników imprezy, szcze-
gólnie dla dzieci: dmuchane 
ślizgawki, malowanie twarzy, 
stoiska ze słodkościami, kon-
kurs plastyczny z  nagrodami 
w „Galerii Małych Artystów” 
oraz sportowy tor przeszkód.

W organizację festynu włą-
czyło się wielu sponsorów, ofia-
rodawców i darczyńców. Po raz 

pierwszy w tym roku, z okazji 
jubileuszu, organizatorzy przy-
gotowali 10 rowerów, które 
można było wygrać w Loterii 
Fantowej. Zainteresowanie 
było tak wielkie, że losy sprze-
dano w  dwie godziny, co jest 
rekordem tej imprezy. 

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację tak waż-
nego integrującego środowisko 
przedsięwzięcia: rodzicom, 
nauczycielom, pracownikom 
ZSP, sponsorom, darczyńcom 
i  uczniom – podsumowują 
organizatorzy. 

red

Jako pierwszy odbył się 
długo oczekiwany rewanżowy 
mecz piłkarski pomiędzy dru-
żynami juniorów młodszych 
prowadzonych przez anima-
tora sportu OSiR Roberta 
Czubalę. Wiele wzruszeń 
wzbudziły popisy wokalne, 
taneczne i wokalno-tanecz-
ne uczniów z PSP Olszany. 
Również maluchy z klasy „0” 
prezentowały się pięknie. Z 
podziwem dla umiejętności, 
zebrani oglądali pokazy gru-
py akrobatycznej ze szkoły 
prowadzonej przez nauczy-
ciela wf-u Jakuba Janowicza. 
Młodsze dzieci mogły do 
woli korzystać z darmowej 
dmuchanej zjeżdżalni. Dzie-
ciaki oblegały również czołg 
stowarzyszenia „Pancerni 
Strzegom”, którym przyje-
chał niezawodny Eugeniusz 
Stodolak. 

W ramach „Turnieju wsi” 
rozegrano wiele konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych oraz 
obowiązkowo - konkurs ciast. 
Międzynarodowe, polsko-cze-
sko-ukraińskie, jury przyznało  
1. miejsce sernikom z obu wsi. 
Niemałą atrakcją były samo-
chody terenowe Stowarzy-
szenia Sudety OFFROAD.
PL, którego członkiem jest 
mieszkaniec Olszan - Da-
riusz Długaszek. Odważni 
mogli skorzystać z jazdy na 

specjalnie przygotowanym 
torze na terenie piaskowni. 
Uczestnicy festynu mogli 
degustować wiele pyszności 
przygotowanych przez Radę 
Rodziców. Frytki robiły furo-
rę. Sołtys i Rada Sołecka ser-
wowała dzieciom bezpłatne 
kiełbaski z grilla i owocowe 
soki. Do tańca przygrywał 
Hot Music Band. 

red

rodzinnie w Jaroszowie Potrójne świętowanie w Olszanach
W ramach „Turnieju wsi” rozegrano wiele konkurencji sportowo-rekreacyjnych oraz konkurs ciast

Pod koniec maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom”, aby podsumować działalność 
spółki za rok poprzedni oraz ustalić budżet i plan pracy na rok następny.

Rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, we współ-
pracy z Rada Sołecką i Strzegomskim Centrum Kultury, w 
niedzielne popołudnie – 11 czerwca br. - zorganizowali X 
Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”.W tym roku z okazji 
Jubileuszu X – lecia, dzięki burmistrzowi i Wydziałowi Kul-
tury pojawiła się gwiazda wieczoru – Zespół Pieśni i Tańca 
„Barwinok” z Ukrainy. Pogoda, jak zwykle, nie zawiodła 
organizatorów tej plenerowej imprezy. 

Na boisku sportowym w Olszanach 3 czerwca br. odbyły się aż trzy imprezy: „Turniej wsi Olszany-Grochotów”, „Święto 
Mieszkańca Wsi” i „Dzień Dziecka” zorganizowane przez sołtysów i Rady Sołeckie obu miejscowości, dyrekcję i Radę 
Rodziców PSP Olszany.
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IV liga piłkarska (AKS Granit Strzegom S. A.):

Ostatnie mecze w tym sezonie: 
AKS – Piast Wykroty 8:0, Chrobry II Głogów – AKS 3:2, 
AKS – Apis Jędrzychowice 3:1, Zagłębie II Lubin – AKS 1:0, 
AKS – Włókniarz Mirsk 2:1

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Zagłębie II Lubin  30 83

2. Orkan Szczedrzykowice  30 71

3. Apis Jędrzychowice  30 58

4. AKS Granit Strzegom S. A.  30 54

5. Orla Wąsosz  30 47

6. Karkonosze Jelenia Góra  30 43

7. Chrobry II Głogów  30 43

8. Sparta Grębocice  30 42

9. Stal Chocianów  30 40

10. Włókniarz Mirsk  30 39

11. Nysa Zgorzelec 30 32

12. Piast Wykroty 30 29

13. GKS Warta Bolesławiecka  30 28

14. Granica Bogatynia  30 24

15. Lotnik Jeżów Sudecki  30 23

16. Zamet Przemków  30 20

Wyniki piłkarskie

Oto nasi sportowcy
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Klasa A – grupa Wałbrzych I (Unia Jaroszów, Herbapol 
Stanowice):

Kolejne mecze w tym sezonie: Zieloni Mrowiny – Unia 2:3, 
Unia – LKS Wiśniowa 2:2. Herbapol – Unia 5:0, Unia – Granit 
Roztoka 4:3, Delta Słupice – Unia 3:1
Herbapol – Ślężanka Tąpadła 2:4, Wenus Nowice – Herbapol 
1:1, Herbapol – Unia 5:0, Zieloni Mrowiny – Herbapol 4:3, 
Herbapol – LKS Wiśniowa 1:2

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Granit Roztoka 25 64

2. Unia Jaroszów 25 45

3. LKS Wiśniowa 25 44

4. Cukrownik/ Polonia Pszen-
no 25 43

5. Płomień Makowice 25 42

6. Ślężanka Tąpadła 25 41

7. Delta Słupice 25 37

8. Darbor Bolesławice 25 36

9. Wenus Nowice 25 36

10. Czarni Sieniawka 25 26

11. Błękitni Słotwina 25 23

12. Herbapol Stanowice 25 20

13. Zryw Łażany 25 16

14. Zieloni Mrowiny 25 15

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

Kolejne mecze w tym sezonie: Tęcza Bolesławice - Sokół 
0:2, Sokół – Płomień Dobromierz 5:4, Podgórze Wałbrzych 
– Sokół 2:1, Błyskawica Kalno - Sokół 1:4
Zagłębie Wałbrzych – Huragan 13:0, Huragan – MKS 
Szczawno II Zdrój 2:4, Grom Panków – Huragan 10:4, Hu-
ragan – Tęcza Bolesławice 1:6

Poz. Klub Mecze Punkty

1. Górnik Nowe Miasto W-ch 25 68

2. Wierzbianka Wierzbna 25 59

3. Podgórze Wałbrzych 25 55

4. MKS II Szczawno-Zdrój 25 50

5. Nysa Kłaczyna 25 41

6. Zagłębie Wałbrzych 25 37

7. Sokół Kostrza 25 37

8. LKS Piotrowice Świdnickie 26 36

9. Orzeł Witoszów 25 34

10. Tęcza Bolesławice 25 31

11. Grom Panków 26 27

12. Błyskawica Kalno 25 12

13. Płomień Dobromierz 25 10

14. Huragan Olszany 25 6

200 zawodników z  Austrii, 
Czech, Niemiec i Polski wzięło 
udział w 19. edycji Memoriału 
Judo im. E. Brzegowego. Za-
wody odbyły się 10 czerwca br. 
w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu. 

Poziom zawodów był bardzo 
dobry, co przełożyło się na do-
brą organizację całego turnieju. 
W  kuluarach wyrażano wiele 
pochlebnych opinii nt. logistyki 
całego przedsięwzięcia. Turnie-
jowe pojedynki na tatami były 
pełne emocji i poświęcenia. 

W barwach AKS-u wystar-
towało 19 zawodników 

w  swoich kategoriach 
wiekowych i  wago-

wych. Strzegom-
scy judocy, mimo 
ogromnej presji 
i tremy, ambitnie 
stawiali czoła ry-
walom, pokazując 
świetne przygoto-

wanie do turnieju.
J u d o c y  A K S -

-u zajęli następu-
jące miejsca:

Z ł o t o  ( 5 ) : 
Dariusz Kuś, 

Amelia  P iet-
kiewicz, Martyna 

Janaszek, Ula Strzelecka i Mi-
chał Koguciuk

Srebro (1): Zuzanna Olek-
siuk

Brąz (10): Julia Kuś, Wik-
toria Waszczak, Maja Płon-
ka, Mateusz Pakla, Michał 
Molis, Marcin Wojtków, Ja-
kub Zalas, Michał Hałajec, 
Wojciech Rasławski i Kacper 
Gębala

Miejsca tuż za podium zajęli: 
Natasza Zając, Karol Górski 
i Tymon Pasławski

16 medali judoków AKs-u

Przedstawiamy sportowców, którzy na co dzień trenują w klubach na terenie gminy Strzegom. W tym numerze juniorzy 
starsi AKS-u Strzegom (rocznik 1998-2001). Trenerem tej grupy jest Marek Lubera. 

Impreza na stałe wpisała się 
w  kalendarz sportowy naszej 
gminy, a  po raz drugi rozgry-
wana była na odremontowanym 
stadionie OSiR. Otwarcia zawo-
dów dokonali zaproszeni goście: 
burmistrz Strzegomia - Zbi-
gniew Suchyta oraz pomysło-
dawca i  wieloletni organizator 
zawodów sportowych - Tadeusz 
Wasylisz yn  w  towarzystwie 
dyrektora OSiR-u - Grzegorza 
Luszawskiego oraz dyrektorów 
szkół: PSP nr 2 - Elżbiety Smyk 

i Gimnazjum nr 2 - Zbigniewa 
Cebuli. 
Tegoroczne zawody rozgrywa-
ne były w/g zasad czwórboju 
lekkoatletycznego, czyli każdy 
uczestnik miał do wykonania 
bieg na 60 metrów, skok w dal, 
rzut piłeczką palantową i  bieg 
na 600 lub 1000 metrów. Wyniki 
konkurencji w  przeliczeniu na 
punkty stanowiły o klasyfikacji 
indywidualnej zawodów. 
Na j l epsz ymi  l ekkoa t l e t ami 
w roku 2017 zostali:

GIMNAZJA
DZ)
I miejsce - Agata Piskadło 
II miejsce – Roksana Rymarczyk 
III miejsce – Aleksandra Szczur
CH)
I miejsce - Tomasz Brzegowy
II miejsce - Marcin Kurczela 
III miejsce - Oskar Migoń

SZKOŁY PODSTAWOWE
DZ)
I miejsce - Aleksandra Sypko 
II miejsce - Emilia Kustra 
III miejsce - Aleksandra Łuszcz-
ki 
CH)
I miejsce - Dominik Stodolny 
II miejsce - Michał Mieliwodzki 
III miejsce - Mikołaj Ziora

Po mityngu lekkoatletycznym
Wyniki konkurencji w przeliczeniu na punkty stanowiły o klasyfikacji indywidualnej zawodów

Sekcja judo AKS-u Strzegom dziękuje za pomoc w realizacji turnieju wszystkim 
rodzicom, kibicom, pracownikom OSiR-u, a także „Przyjaciołom sekcji judo 
2017”. Turniej nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy i Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Już po raz czternasty odbył się Mityng Lekkoatletyczny 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Ziemi Strzegom-
skiej. W zawodach wystartowało ponad 150 uczniów. 
Młodzi lekkoatleci rywalizowali 13 czerwca br. na stadionie 
OSiR w Strzegomiu 

- Dowozy uczniów, zakup słodkich bułek i wody mineralnej oraz medali sfi-
nansowała gmina Strzegom. Organizatorzy mityngu dziękują nauczycielom 
wychowania fizycznego i wychowawcom, którzy zadbali o sędziowanie i bez-
pieczny przebieg zawodów. Dziękujemy ponadto Teresie Niedźwiedzkiej z UM 
w Strzegomiu za pomoc i wsparcie oraz pracownikom OSiR za przygotowanie 
obiektów. Duże dzięki także dla uczniów z Gimnazjum nr 2 za perfekcyjną ob-
sługę konkurencji i prowadzenie biura zawodów – podkreśla Robert Kotowicz, 
koordynator imprez kulturalno-sportowych w naszej gminie.
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Budynek mieszkalny w Kostrzy, ul. mikołaja Kopernika 3

Działka rolna w Goczałkowie

Burmistrz Strzegomia ogła-
sza przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Nieruchomość zabudowa-
na budynkiem mieszkalnym 
działka nr 267/1, AM – 1, 
obr. Kostrza, o powierzchni 
0,1396 ha położona w Ko-
strzy, przy ulicy Mikołaja 
Kopernika 3 
Powierzchnia użytkowa bu-
dynku wynosi 140 m2 Dla 
nieruchomości  urządzo-
na jest księga wieczysta 
SW1S/0005820/5. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
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 miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów 
wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalonego 
przedmiotowa nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
5MN/RM zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna i za-
grodowa.
Cena wywoławcza nieru-
chomości 125.800,00 zł
Wadium - 12.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1300 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu – sala 
nr 29.

Dla osób zainteresowa-
nych nieruchomość udo-
stępniona będzie do oglą-
dania w dniu 07.07.2017 r. 
w godzinach od 930 do 945.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności nieruchomości.
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 nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 
10.07.2017 r.
(za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto Gminy 
Strzegom)
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez po-
zostałe osoby zwraca sie po 
zakończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące do 
przetargu powinny posiadać 
dokument potwierdzający 
tożsamość. W przypadku 
osób prawnych wymagany 

jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta 
rejestru lub inny dokument 
urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imio-
na i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika przez osobę 
fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być oka-
zane Komisji Przetargowej 
bezpośrednio przed rozpo-
częciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 

przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr (74) 85-60-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym 
informacja o takiej decyzji 
podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
piąty przetarg ustny ograniczo-
ny.
Działając na podstawie art. 38, 
art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz.2147 z późn. zm.) oraz § 3, 
§ 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1490 z późn. zm.) ogła-
sza przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie ko-
munalne Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
45, AM – 1, Obr. Goczałków 
położona w Goczałkowie, 
gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 0,3001 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020738/4.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIb.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Górny, 
Rogoźnica, Graniczna, Wieśni-
ca, Żółkiewka, Kostrza, Żela-
zów, uchwalonego przedmio-
towa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1 R3 – uprawy 
rolne.
Pierwszy przetarg na zby-
cie powyższej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 10.11.2016 
r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.
Drugi przetarg na zbycie po-
wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 26.01.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na zbycie po-

wyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 23.03.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Czwarty przetarg na zbycie 
powyższej nieruchomości ogło-
szony na dzień 18.05.2017 r. 
zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
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 wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw w tym usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.). Warunki przetar-
gowe mogą być spełnione tylko 
przez ograniczoną liczbę osób, 
tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nie-
ruchomości 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 przystą-
pić do przetargu i zdecydują 
się na złożenie pisemne-
go oświadczenia, o którym 
mowa w punkcie 3 (oświad-
czenie dotyczące uczestnic-
twa w przetargu) zobowiązują 
się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymie-
nionych dokumentów i do-
datkowych oświadczeń:
1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie pro-
wadzącego to gospodarstwo, 
poświadczone przez burmistrza 
Strzegomia;
2) zaświadczenie o zamel-
dowaniu na pobyt stały przez 
okres co najmniej 5 lat, na tere-
nie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że 
jest właścicielem, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 

posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miej-
sce położenia nieruchomości 
rolnych, których oferent jest 
właścicielem (współwłaścicie-
lem w części ułamkowej – nale-
ży podać powierzchnię propor-
cjonalną do udziału w nierucho-
mości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną 
powierzchnię nieruchomości 
rolnych stanowiących przed-
miot współwłasności), użytkow-
nikiem wieczystym, dzierżawcą 
lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być po-
świadczone 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 usta-
wy o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 
z późn. zm.) w związku z treścią 
§ 6 i § 7 Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa 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 wyko-
nujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent za-
poznał się ze stanem faktycz-
nym i formalno-prawnym przed-
miotu 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 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 posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nieruchomo-
ści będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej 

przez współmałżonka przystę-
pującego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczest-
nictwa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-
twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 13.07.2017 r. – dz. nr 
45, AM- 1, Obr. Goczałków” 
należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 04.07.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi Inte-
resantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymie-
nionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych doku-
mentów nie zostaną dopusz-
czone do uczestnictwa w prze-
targu. 
4. Lista osób zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa 
w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Ko-
misję Przetargową zgłoszeń 
i pozostałych dokumentów 
zostanie podana lista osób za-
kwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
06.07.2017 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 nieruchomo-
ści wynosi 12.004,00 zł (słow-
nie: dwanaście tysięcy cztery 
złote 00/100). 
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 wa-
dium w pieniądzu, w wysokości 

1.210,00 zł (słownie: jeden ty-
siąc dwieście dziesięć złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
10.07.2017 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Bank Zachod-
ni WBK S.A. O/Strzegom, nr 
rachunku 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 . Na dowodzie 
wpłaty należy wpisać: „wa-
dium – dz. nr 45, AM-1, Obr.
Goczałków”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu 
notarialnego wadium pełni funk-
cję zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygra-
ły przetargu wadium zostanie 
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia 
odpowiednio: odwołania, za-
mknięcia, unieważnienia prze-
targu lub jego zakończenia wy-
nikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawar-
cia umowy sprzedaży w termi-
nie podanym w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przepro-
wadzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala konfe-
rencyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki przetar-
gu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 

cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno po-
stąpienie. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy prze-
targu. Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącznie z osobą, 
która wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie trybu przepro-
wadzania przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji podana zo-
stanie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie powia-
domiony w terminie do 21 dni 
od daty rozstrzygnięcia prze-
targu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
podlega zapłacie w całości i po-
winna być odnotowana na kon-
cie GMINA STRZEGOM – Bank 
Zachodni WBK S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 81 1090 2343 
0000 0005 9800 0229, nie póź-
niej niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność
nieruchomości.
4) Wygrywający przetarg pokry-
wa koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomo-
ści w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, 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
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Na podstawie art. 35, ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) informuję, że 
na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Strzego-
miu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 

gminy Strzegom, przezna-
czonych do:
- oddania w najem (dzier-
żawę) zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr: 168/B/2017, 
169/B/2017, 170/B/2017, 
171/B/2017, 172/B/2017, 
173/B/2017, 174/B/2017, 
175/B/2017, 176/B/2017, 
Burmistrza Strzegomia, 
z dnia 16 czerwca 2017 
roku.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
298, AM – 9, Obr. 2, położona 
w Strzegomiu o powierzchni 
0,0250 ha, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020750/4. 
Ze względu na warunki usy-
tuowania przedmiotowej nie-
ruchomości przetarg ogra-
nicza się do właściciela oraz 
użytkownika wieczystego 
przyległych nieruchomości 
- działek 
nr 304, AM-9, Obr.2, nr 776, 
AM-9, Obr.2. 
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 14.800,00 zł
Wadium - 1.500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1130 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 27/16 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębie 2 miasta 
Strzegom przedmiotowa nieru-
chomość oznaczona jest sym-
bolem – 11 P/U tereny zabudowy 
produkcyjno-usługowej.
Osoby zamierzające uczestni-
czyć w przetargu winny w termi-
nie do dnia 09.07.2017 r. zgłosić 
się w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego tut. Urzę-
du pok. 34, II p. w celu pisemne-
go potwierdzenia uczestnictwa 
w przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie wa-
runków przetargu ograniczonego. 
W terminie do dnia 10.07.2017 r. 
Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogłoszeń 
listę osób zakwalifikowanych do 
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na rachunek bankowy gminy 
Strzegom – Bank Zachodni WBK 
S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 
1090 2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10.07.2017 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, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady 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.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
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 gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. 
z 2016 r. poz.2147 z późn. 
zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 
rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza 
przetarg ustny ograniczony na 
sprzedaż nieruchomości rolnej 
stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Strzegom.
Przedmiot przetargu jest nie-
ruchomość niezabudowana 
oznaczona jako działka nr 
337/6, AM – 1, Obr. Rogoź-
nica położona w Rogoźnicy, 
gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji 
gruntów wynosi 1,6009 
ha Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich, 
klasa gruntu RIIIa - 0,5162, 
RIVa – 1,0847 ha.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 104/04 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 
2004 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy 
Strzegom obejmującej wsie: 
Goczałków, Goczałków Gór-
ny, Rogoźnica, Graniczna, 
Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość ozna-
czona jest symbolem 1 R15 
– uprawy rolne.
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 sprzedaży nie-
ruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw 
w tym ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 803 z późn. zm.). Warunki 
przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną 
liczbę 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 rolne-
go (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 przetargu) 
zobowiązują się do załącze-
nia do zgłoszenia uczest-
nictwa niżej wymienionych 
dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:

1) dowód potwierdzający oso-
biste prowadzenie przez okres 
co najmniej 5 lat gospodarstwa 
rolnego położonego na terenie 
gminy Strzegom – dowodem 
jest pisemne oświadczenie 
prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone 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, użytkowni-
kiem wieczystym, samoistnym 
posiadaczem lub dzierżaw-
cą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekra-
cza 300 ha. W oświadczeniu 
tym należy podać łączną po-
wierzchnię i miejsce położenia 
nieruchomości rolnych, któ-
rych oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części 
ułamkowej – należy podać 
powierzchnię proporcjonalną 
do udziału w nieruchomo-
ści rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łącz-
ną powierzchnię nierucho-
mości 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 ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
803 z późn. zm.) w związku 
z treścią § 6 i § 7 Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 stycznia 
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 
109 z późn. zm.) w sprawie 
kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące 
działalność 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 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 posia-
dające ustrój wspólności ma-
jątkowej – powinny dodatkowo 
złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on 
zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowa-
nej przez współmałżonka przy-
stępującego do przetargu.
 
3. Termin zgłoszenia uczestnic-
twa w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu 
uczestnictwa w przetargu wraz 
z dokumentami i oświadcze-
niami wskazanymi w punkcie 
2 w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Zgłoszenie uczestnic-

twa w przetargu ograniczonym 
w dniu 13.07.2017 r. – dz. nr 
337/6, AM- 1, Obr. Rogoźnica” 
należy złożyć w Urzędzie Miej-
skim w Strzegomiu w terminie 
do dnia 04.07.2017 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wy-
mienionym terminie i miejscu 
nie przedłożą wymaganych 
dokumentów nie zostaną do-
puszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w prze-
targu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne 
oświadczenie o którym mowa 
w pkt 3 wraz z pozostałymi 
oświadczeniami i dokumenta-
mi, o których mowa w punkcie 
2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozo-
stałych dokumentów zostanie 
podana lista osób zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa 
w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych 
zostanie wywieszona w dniu 
06.07.2017 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 64.200,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt czte-
ry tysiące dwieście złotych 
00/100). 
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 6.500,00 zł (słownie: 
sześć tysięcy pięćset złotych 
00/100). 
2) Wadium w wymaganej wy-
sokości uczestnicy przetargu 
powinni wpłacić najpóźniej do 
dnia 10.07.2017 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 337/6, 
AM-1, Obr.Rogoźnica”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nierucho-
mości w momencie podpisania 
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 zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz 
Gminy Strzegom w razie uchy-
lenia się uczestnika przetar-
gu, który wygrał przetarg od 
zawarcia umowy sprzedaży 

w terminie podanym w zawia-
domieniu.
7. Termin i miejsce przeprowa-
dzenia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
13.07.2017 r. o godz. 1230 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala konferen-
cyjna, nr 29 - I piętro.
8 Pozostałe warunki prze-
targu 
Uczestnik przetargu winien 
przed otwarciem przetargu 
przedłożyć komisji przetargo-
wej dowód tożsamości oraz 
potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezen-
towany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełno-
mocnictwa upoważniającego 
do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowe-
go.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywo-
ławczej przynajmniej o jedno 
postąpienie. Postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych. O wyso-
kości postąpienia decydują 
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 nieru-
chomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwo-
łania 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.
2) O terminie zawarcia umowy 
notarialnej przyszły nabywca 
nieruchomości zostanie po-
wiadomiony w terminie do 21 
dni od daty rozstrzygnięcia 
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 po-
krywa koszty notarialne i są-
dowe.
5) Protokół z przetargu sta-
nowić będzie podstawę do 
zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w formie aktu 
notarialnego.
6) Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, 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

Działka rolna w rogoźnicyBurmistrz strzegomia informuje

Teren zabudowy produkcyjno-usługowej
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Dla mieszkańców Tomkowic i zaproszonych gości było to bardzo ważne 
wydarzenie

Ks. prałat Marek Babuśka święci tomkowicki pomnik pamięci

Najmłodszy narybek tomkowickich strażaków składa pamiątkowe róże pod 
pomnikiem

Sołtys Tomkowic – Andrzej Szczepanik podczas przemówienia

Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez władze Strzegomia i radnych

Pomnik w Tomkowicach będzie świadkiem wielu wydarzeń patriotycznych

Mieszkańcy Tomkowic udowodnili, jak bardzo zależy im na pielęgnowaniu wartości rodzinnych i patriotycznych. W niedzielę, 11 czerwca br. w samym centrum wsi odsłonięto 
i poświęcono pomnik pamięci w hołdzie osadnikom z Kresów Wschodnich, okolic Krakowa i Rzeszowa oraz innych regionów Polski, którzy od maja 1945 r. zasiedlili Tomkowice. 
- Każda „Mała Ojczyzna” ma swoich bohaterów, o których należy pamiętać i przypominać o nich kolejnym pokoleniom. Niektórzy już odeszli, a mimo to żyją w pamięci ludzi, ale 
czas płynie nieubłagalnie - rosną nowe pokolenia, a świat wyciąga po nie ręce. Jeżeli odejdą ze swych stron bez zaszczepionej w pamięci miłości do przodków, do historii „Małej Oj-
czyzny”, to wkrótce o swoich bohaterach zapomną – podkreślał w swoim przemówieniu Andrzej Szczepanik, sołtys Tomkowic. Szef Tomkowic serdecznie podziękował wszystkim 
ludziom dobrej woli za wszelkie wsparcie duchowe i materialne, bez którego nie udałoby się zorganizować tak pięknej uroczystości. 

Pomnik pamięci w Tomkowicach
wAżnA uroczystość w gminie strzegom 

Msza św. w miejscowej kaplicy rozpoczęła niedzielne uroczystości
Strażacy z OSP Tomkowice jak zwykle dali dobry przykład ze swojego 
patriotyzmu


